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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 3 – Artysta Malarz 

Do Krakowa przyjaciele dojechali późną nocą, więc kolejny dzień rozpoczęli już w
nowym miejscu. Od samego rana w kamperze panowała radosna atmosfera. Kwiczka
śpiewała głośno wesołą piosenkę o wróbelkach, Bonifacy i Witek przyszli właśnie z
cieplutkimi, świeżymi bułeczkami z piekarni, a Świrek i Muczka szykowali dla wszystkich
kakao. Każda chwila spędzana w kamperze tak bardzo cieszyła całą piątkę! Kiedy w
radosnych nastrojach zjedli wspólne śniadanie, wyruszyli do miasta. 
Pierwszym punktem zwiedzania był Wawel.
– Co tu jest? – zapytał Świrek. Był bardzo ciekawy, co skrywa w sobie to malownicze
wzgórze.
– Świrku, tutaj mieszkali dawniej polscy królowie – Bonifacy prędko odnalazł tę
informację w przewodniku, który kilka chwil wcześniej kupił w pobliskim kiosku z
pamiątkami.
Po krótkim spacerze wzdłuż wawelskich murów, przyjaciele weszli do środka.
– Ale tu jest dziwnie! – szepnęła Muczka
– Dla mnie to tu jest dziwnie staro – odszeptała Kwiczka
– To są komnaty, czyli pokoje, w których mieszkali kiedyś królowie, więc musi być staro
– do dyskusji włączył się Świrek.
– A jacy królowie? – zapytała Muczka
– A czekaj, czekaj, już czytam – Bonifacy zaczął wertować kartki w przewodniu, w
poszukiwaniu tej informacji
– O! Mam! Tu jest napisane, że na przykład taki król – Kazimierz Wielki, i jeszcze jest
takie zdanie, że kiedy on panował, to dobrze się wszystkim powodziło i kraj rozkwitał, i
podobno mówi się że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.
– Ja tak nie mówię – odezwał się Świrek
– Moja babcia to mówiła, pamiętam coś takiego! – w końcu ochoczo odezwał się dotąd
zamyślony pies Witek. Wcześniej cały czas rozmyślał o smoku wawelskim i jego historii
z Szewczykiem Dratewką. – Wiecie, co? Ja słyszałem, że jest tutaj gdzieś pomnik Smoka
Wawelskiego, idziemy zobaczyć?
– No Pewnie! – w tym temacie przyjaciele byli zgodni, ruszyli na poszukiwania Smoka, a
znaleźli go szybciej niż im się wydawało. Smok, to znaczy jego pomnik, zrobił na nich
ogromne wrażenie, ale chyba jeszcze większe zrobiła Smocza Jama, do której
koniecznie chciał wejść Świrek. Więc cała piątka nie odmówiła sobie tej przyjemności.
Każdy z nich czuł lekki dreszczyk emocji, gdy przemierzali korytarze długiej, lekko tylko
oświetlonej jaskini.  

WWW.WYDAWNICTWOPARASOLKA.PL



Kiedy wydostali się na zewnątrz, burczące brzuchy dały im o sobie znać. Napełnili je 
więc pysznościami z jednego z regionalnych straganików na krakowskim rynku. Było 
tutaj też targowisko i całe mnóstwo osób, tłumy zwiedzających, którzy odzywali się w 
różnych językach z całego świata. Na rynku można było kupić wiele ciekawych rzeczy, 
pamiątek, obrazków, a nawet pachnące kwiaty, które sprzedawały miłe panie 
kwiaciarki. Wszystko to było takie nowe i ciekawe… Ale jedna rzecz wybitnie 
zaintrygowała psa Witka. Na środku rynku pracował przy sztaludze artysta. Witek 
podszedł do niego bliżej. Na płótnie widać było gołębie, które licznymi gromadami 
przechadzały się po rynku, to w jedną, to w drugą stronę. Witek przystanął i zaczął się 
przyglądać malarzowi i jego pracy.
– Miły Pan życzy sobie portrecik? – artysta niespodziewanie zwrócił się do Witka.
– Ja? Nie, skądże! – odpowiedział zdezorientowany Witek. Troszkę się zawstydził i już 
chciał podtrzymać się na ramieniu Bonifacego, gdy okazało się, że Bonifacego przy nim 
nie ma.
– Kocia łapa! – powiedział pod nosem. – Chyba się zgubiłem… 
Z drugiej strony rynku, przyjaciele zatrzymali się przy straganiku z preclami i wtedy 
właśnie też zorientowali się, że brakuje Witka.
– Gdzie on się podział? – Kwiczka z nerwów aż zagryzła raciczkę.
– Spokojnie, zaraz go odnajdziemy, musimy się tylko zastanowić …yyy … no musimy 
zaplanować poszukiwania – Bonifacy starał się uspokoić towarzystwo.
– To wy tutaj zaczekajcie, i nie ruszajcie się stąd nigdzie, a ja przejdę przez rynek, na 
pewno gdzieś go wypatrzę – dodał zdecydowany udać się na misję ratunkową 
Bonifacy.
– A jak nie? – zapytał zmartwiony Świrek.
– Nie martwmy się na zapas.

Świrek, Kwiczka i Muczka zgodzili się na plan Bonifacego, a ten ruszył na poszukiwania.
– Gdzie on mógł się podziać… – wyszeptał pod nosem.
Witek zaś wiedział, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Nie minęły dwie minuty, a udało 
mu się znaleźć mundurowego, którego poprosił o pomoc w odnalezieniu przyjaciół.
– Uwaga, uwaga! Poszukiwani przyjaciele z kampera! Witek czeka pod zabytkowym 
budynkiem sukiennic, od lewej strony. Uwaga, Uwaga! Powtarzam! Poszukiwani 
przyjaciele z kampera! Witek czeka pod zabytkowym budynkiem sukiennic, od lewej 
strony! – policjant nadawał komunikat przez megafon.
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Przyjaciele oczywiście usłyszeli informację, lecz zgodnie z umową, tylko Bonifacy udał 
się we wskazane przez mundurowego miejsce.
– Witek, co ty wyprawiasz? Nie możemy się tak odłączać! Jak dobrze cię widzieć – 
Bonifacy był trochę zmartwiony, że Witek tak postąpił, ale też odetchnął z ulgą, że 
wszystko dobrze się zakończyło i bardzo, bardzo mocno uściskał przyjaciela.
– Wiem, przepraszam, zagapiłem się na tego artystę, przecież wiesz… ja tak kocham 
malować! Ale rozumiem, powinienem wam powiedzieć, że chcę przystanąć pooglądać 
obrazy. Też trochę się zdenerwowałem, przyznaję.
– Och ty Witku! Bonifacy raz jeszcze uściskał swoją zgubę. – Chodźmy na drugą stronę 
rynku, tam czekają na nas pozostali.
I tak, już w komplecie, przyjaciele ruszyli na kolację do kampera. Gdy przyszła pora 
spania, i leżeli już w swoich turystycznych łóżeczkach, każdy rozmyślał i marzył o czym 
innym.
Witek wspominał dom Jana Matejki, który odwiedzili jeszcze rzutem na taśmę przed 
powrotem. To było przy ulicy Floriańskiej, a Matejko to taki dawny malarz, który w 
swojej sypialni wymalował na suficie gwiazdy. Ponieważ Witkowi ten pomysł się 
niezwykle spodobał, już kombinował, że na następny dzień zakupi farby i też sprawi 
przyjaciołom w kamperze takie cudo.
Kwiczka wymyślała słowa do nowej piosenki, Muczka opracowywała pomysły na 
zabawy w podróży, Świrek był tak zmęczony, że zasnął, gdy tylko zamknął oczy, a 
Bonifacy rozmyślał, jaką trasę będą przemierzali kolejnego dnia.

W końcu światło zgasło, przyjaciele zasnęli, tylko świerszcze cykały ….

- Koniec części 3. -
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