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Witajcie! Cieszymy się, że dołączacie do naszej akcji „Pobieranki”!
Przekazujemy Wam dostęp do rymowanek i opowiadań stworzonych 

przy wsparciu pedagogów i psychologów dziecięcych, które:
- mówią o wartościach

- pokazują piękno relacji opiekun – dziecko
- oparte są na szacunku i trosce o małego człowieka

- pokazują możliwe strategie wspierania dzieci w niekiedy trudnych 
sytuacjach

 
Niech towarzyszą – Wam czytelnikom i małym, i dużym – w Waszej 

drodze do odkrywania świata.
Wspólne czytanie i słuchanie przyjaznych, pisanych barwnym językiem

i niejednokrotnie zabawnych historyjek zbliży Was
i będzie wspaniałą inspiracją do zabaw i rozmów o tym, co ważne albo 

dotąd niezrozumiałe.
 

Życzymy udanej lektury i radości bycia razem!
Wydawnictwo Parasolka

 
Wszelkie materiały przedstawione na stronie internetowej www.wydawnictwoparasolka.pl są objęte 

prawem autorskim. Prosimy, bez naszej zgody,
nie kopiuj, nie przetwarzaj tych materiałów.
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Część 2 – Kapeć pod Łazienkami 

Kiedy tylko kamper przyjaciół stanął przed domem konia Bonifacego, gotowy do drogi, 
przyjaciele już od razu chcieli wyruszyć w najbardziej ekscytującą podróż ich życia. 
Czym prędzej zaczęli ładować bagaże do auta. Jednak okazało się, że bagaży jest dużo, 
a miejsca mało, więc wszystkie walizki nie zmieszczą się do środka.
– Hmmm, co by tu wykombinować… – pies Witek podrapał się po głowie. 
– Może po prostu nie bierzmy wszystkiego – odezwał się koń Bonifacy.
– Nie ma mowy! – Muczka tupnęła nogą na wyraz sprzeciwu.
– Wiem! Może zróbmy miejsce na te walizki! – wykrzyknął uradowany Świrek. - Po co 
nam to piąte koło? Ono chyba jest tylko zapasowe, tak? Gdy zostawimy je w garażu, 
wtedy zrobi nam się dodatkowe miejsce! Prosta sprawa!
Widać było, że pies Witek i koń Bonifacy przez chwilę się zawahali, a na ich twarzach 
zmalowała się lekka obawa w związku z pomysłem Świrka. Jednak w miarę szybko ta 
obawa zamieniała się w ufność i uwierzyli, że to będzie słuszne rozwiązanie. I jak 
Świrek zaproponował, tak zrobili. Bonifacy i Witek poturlali koło zapasowe do garażu, a 
Świrek, Muczka i Kwiczka od nowa układali walizki w kamperze. Nie trwało to długo, i w 
końcu byli gotowi do drogi.

Za kierownicą usiadł pies Witek, obok niego, z mapą, koń Bonifacy, pozostali przeszli 
na tył. 
Ruszyli z północy Polski, gdzie mieszkali od urodzenia. Nigdy wcześniej, nie wyjeżdżali 
poza granice swojej wioski o smacznie brzmiącej nazwie – Kluseczkowo. 
Wszyscy bardzo się cieszyli na myśl o wyprawie w nieznane. Gdy kamper ruszył, 
pasażerowie patrzyli przez okienka na uciekający za nimi krajobraz i rozmyślali o tym, 
jak będą poznawać nowe miejsca i przypatrywać się temu, co jeszcze ciekawego kryje 
w sobie świat. Każdy z nich czuł ciekawość pomieszaną z ekscytacją.
Wakacyjna trasa wiodła wzdłuż najdłuższej rzeki w kraju - Wisły. Kierowali się na 
południe Polski. Pierwszym przystankiem na ich drodze było miasto Warszawa, stolica 
Polski. 
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– Ale tu głośno! – odezwał się ptaszek Świrek, gdy wyskoczył z kampera na 
parking.
– Co mówisz? – Muczka złapała się za głowę. Huk był tak ogromny, że ciężko było 
usłyszeć nawet własne myśli. 
– Mówię, że tu jest bardzo głośno! – powtórzył Świrek, prawie wsadzając dziobek 
do ucha Muczki, po to, by lepiej usłyszała, co mówił. Muczkę załaskotało to tak 
bardzo, że cała zaczęła aż trząść się ze śmiechu. 
– A wam, co tak wesoło? – zapytał koń Bionifacy, który wygramolił się właśnie z 
kamera i przeciągnął zasiedziane ciało.
– Co mówisz? – odezwali się pies Witek i świnka Kwiczka niemal równocześnie.
– A nic… – Bonifacy tylko machnął kopytem i wskazał na bardzo wysoki budynek 
stojący wprost przed nimi.
– Zobaczcie!
– Aaaale wysoki! – wszyscy przyjaciele zadarli głowy do 
– Co to jest? – zapytała Kwiczka.
– To jest Pałac Kultury i Nauki – ktoś odpowiedział niespodziewanie. Ten ktoś miał 
miły głos, a jego właścicielem był kot w eleganckim kapeluszu. 
– Tutaj jest teatr, jest też kino, są restauracje, czasem odbywają się tu różne 
przyjęcia… Jeśli chcecie, możecie wjechać windą na ostatnie piętro i zobaczyć z 
góry calusieńką panoramę miasta.
– Oooo! Przyjaciele zawołali chórem.
– Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dachowski, miło mi gościć Państwa w 
moim mieście – przywitał się i szarmancko ukłonił, uchylając kapelusz. 
– Dzień dobry, jesteś bardzo miły, ale wszyscy zawsze powtarzają, żeby nie 
rozmawiać z nieznajomymi…  – odezwała się świnka Kwiczka.
- Kwiczko, masz rację - szepnął do niej pies Witek. – Ale wiesz, jesteśmy teraz 
wszyscy razem, nikt nie odłącza się od grupy, wydaje się, że ten Dachowski chce 
nam pomóc i pokazać swoje miasto. Myślę, że to jest w porządku, by pozwiedzać 
razem z nim. Kwiczka uspokojona przez Witka, zezwoliła Dachowskiemu, w 
towarzystwie przyjaciół, oprowadzić całą grupę po najciekawszych zakątkach 
Warszawy.
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Zwierzaki wjechały na 30. Piętro Pałacu Kultury, gdzie na wysokości 114
metrów położony był Taras Widokowy. 
– Ile to jest 114 metrów? – zapytał ptaszek Świrek.
– To jest tyle, jakby hmmm, dwustu dwudziestu Witków postawić na naszym
Bonifacym – odezwała się Muczka. Wszyscy aż otworzyli buzie ze zdziwienia.
Gdy wjechali na samą górę, zobaczyli takie uroczo malutkie miasto. Budynki
wyglądały jak małe pudełeczka, ludzie, jak mróweczki, wszystko mini mini.
Kot Dachowski okazał się bardzo przyjemnym towarzyszem wartym
zapoznania. Był mądry, dowcipny i bardzo uczynny. Przyjaciele widzieli dzięki
niemu Zamek Królewski i pohasali po królewskich ogrodach, przepłynęli się
tramwajem wodnym po Wiśle i nawet weszli na Stadiom Narodowy, na którym
odbywał się akurat mecz piłki nożnej. Warszawa była wielkim miastem, każdą
ulicą przemierzały tłumy ludzi, jeździło tu mnóstwo aut, autobusów i
tramwajów. Zabytkowe budynki przeplatały się z nowoczesnymi, tak bardzo
wysokimi, że aż prawie sięgającymi nieba.
– Podjedziemy teraz do Łazienek Królewskich… – zaplanował kot Dachowski. 
– Dokąd? – zapytał z uśmiechem koń Bonifacy.
– Ale mnie się nie chce siusiu! – odezwał się ptaszek Świrek.
– Haha! – Dachowski uśmiał się serdecznie i wyjaśnił, że Łazienki Królewskie, to
przepiękny, wielki park, w którym mieszkają wiewiórki i pawie i gdzie można
zwiedzać i oglądać różne starodawne pałace.
– Założył je dawno, dawno temu, w XVIII wieku król Polski, który miał dwa
imiona: Stanisław i August, a na nazwisko Poniatowski. I wiecie, co? Ta nazwa
Łazienki Królewskie naprawdę pochodzi od starodawnego pawilonu Łaźni!
Przyjaciele uśmiechnięci spacerowali po ogrodzie z ogromnym
zaciekawieniem, przysłuchując się ćwierkaniu ptaszków i muzyce. Akurat jakiś
pan grał na fortepianie ładne melodie. Dachowski powiedział, że to koncert
Chopinowski. Kwiczka nawet zaczęła podśpiewywać pod nosem, później
rozkręciła się i wszyscy już mogli słuchać wesołych piosenek w wykonaniu
słynnej artystki z Kluseczkowa. 
To było bardzo przyjemne tourne po Warszawie, między innymi dzięki
towarzystwu kota Dachowskiego. Jednak Bonifacy czuł niedosyt. Chciał jeszcze
zapytać Kota o tyle rzeczy i posłuchać jeszcze mnóstwa kocich opowieści,
dlatego umówił się z nim na przyjaźń i na wzajemną wymianę listów. Potem
przyjaciele pożegnali się serdecznie ze swoim przewodnikiem i ruszyli w dalszą
drogę.
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Nie ujechali nawet kilometra, gdy nagle coś zaszurgotało, zapiszczało i zatrzęsło 
ich kamperem.
– Co to? – zapytały naniepokojone Kwiczka i Muczka.
– Nie wiem, chłopaki pewnie za chwilę się zatrzymają – ptaszek Świrek starał się 
uspokoić dziewczyny.
Czuć było, że kamper zwalnia, gibiąc się mocno to na prawo, to na lewo. W końcu 
stanął. Koń Bonifacy wsadził do nich głowę przez okienko i powiedział:
– Złapaliśmy gumę…
– I co teraz? – zapytał Świrek 
– Teraz jesteśmy na bardzo ruchliwej ulicy, więc wskakujemy w kamizelki
odblaskowe, żeby było nas dobrze widać i ustawiamy za kamperem trójkąt 
ostrzegawczy – oznajmił Bonifacy.
– A po co ten trójkąt? – zdziwiła się Kwiczka.
– Chyba po to, żeby wszyscy, którzy się do nas zbliżają, wiedzieli, że 
zatrzymaliśmy się, i że mamy awarię. I po to.. żeby nikt w nas nie wjechał – 
wytłumaczył dumnie Świrek.

Przyjaciele chcieli wziąć się do pracy. Już zakasali rękawy, i już chceli wyciągać 
koło zapasowe, by zastąpić nim to zepsute, gdy… nie uwierzycie! Okazało się, a 
właściwie, to przyjaciele przypomnieli sobie, że koło zapasowe zostawili w garażu!
– No pięknie, to teraz Świrku wsadzaj walizkę zamiast koła! To był twój pomysł, 
żeby wyjąć zapas, a w jego miejsce załadować bagaże! – wykrzyczała Muczka.
– O przepraszam, a kto muczał na całe gardło, że musi zabrać ze sobą wszystkie 
walizki? – Świrek odpowiedział i zrobił minę w podkówkę, bo źle poczuł się z tym, 
że Muczka obwinia właśnie jego za to zamieszanie z kołem.
– Dobrze, już dobrze, nie kłóćmy się o to, bo przecież każdy z nas uznał wtedy, że 
to jest bardzo dobry pomysł z tym garażem, więc nie ma co teraz szukać 
winnego – wyrzucił z siebie na jednym wydechu koń Bonifacy.
– Bonek ma rację! Do tego prędko musimy coś wymyślić, bo nie możemy tutaj 
nocować – dodał Witek.
– My na tej ulicy nie możemy nawet parkować! – odezwała się Kwiczka.
I w tym momencie jeden z przejeżdżających obok pojazdów zatrzymał się i z 
okienka wyłoniły się główki dwóch przemiło wyglądających kurek.
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– Czy potrzebują Państwo pomocy? – zapytały uprzejme panie.
– Złapaliśmy gumę, lecz nie mamy koła zapasowego, musimy kupić nowe koło – 
wytłumaczył Witek.
– Mili Państwo, chętnie pomożemy, jednak w tej sytuacji najlepiej będzie udać się 
do wulkanizatora, który zajmuje się takimi sprawami.
– Mają panie świetny pomysł, tylko jak tam się dostać, gdy nie mamy jednego 
koła, a bez niego nie możemy odjechać… – powiedział Witek.
– Laweta! Zadzwońmy po lawetę! – zaproponował Świrek.

W rzeczy samej, pomysł Świrka tym razem okazał się być bardzo trafiony. Mąż 
jednej z pań Kurek był właścicielem takiego pojazdu wożącego inne pojazdy, czyli 
lawety, i mógł prędko przyjechać na miejsce awarii, by pomóc turystom. Pan 
Lewarkowski na miejscu zjawił się dość szybko i sprawnie przetransportował 
kampera do warsztatu, gdzie jeszcze sprawniej założono nowe koło. Kamper 
mógł ruszać w dalszą drogę.
Przyjaciele pojechali więc na południe, w stronę miasta Kraków, które kiedyś, 
kiedyś też było stolicą Polski. 
W drodze i podczas nocnego postoju, jeszcze przed snem, żywo dyskutowali o 
tym, co przydarzyło im się tego dnia. Wszyscy doszli do wniosku, że z tym 
zostawieniem koła w garażu to jednak nie był dobry pomysł i że mogli go bardziej 
przemyśleć, i że następnym razem to na pewno tak zrobią. Rozmawiali też o tym, 
że na swej drodze spotkali przyjazne osoby, bo i kot Dachowski, i panie Kury 
wraz z panem Lewarkowskim okazali się bardzo serdeczni i pomocni, a i że to
jest bardzo ważne, by okazywać sobie takie zainteresowanie i wzajemną 
życzliwość. 
Każdy zasnął spokojnie, z miłym uśmiechem na ustach, rozmyślając o tym, co 
było i wyobrażając sobie to, co jeszcze wydarzy się wkrótce.

Koniec części 2.
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