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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 4 – Niespodziewane spotkanie 

To był już kolejny tydzień wakacyjnej podróży przyjaciół. Do tej pory udało im się przejechać przez 
całą Polskę, od północy na południe, przejeżdżając palcem po mapie - to od góry aż po sam dół. Byli
w tym czasie aż w 20 miasteczkach, 16 wsiach, kąpali się w różnych jeziorach 12 razy, przez lasy i 
łąki przebiegli łącznie 34 kilometry i zwiedzili 2 stolice Polski, to znaczy jedną obecną – Warszawę, a
drugą dawną – Kraków. 
Tego dnia, około południa byli już w górach i przekroczyli granicę Polski z krajem, który nazywa się 
Czechy. Acha! Jeszcze koniecznie musieli odwiedzić miasto Bielsko – Biała, by zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie przy pomniku psa Reksia.
Zmęczeni, ale szczęśliwi przejechali potem przez Czechy, gdzie zwiedzili między innymi miasto 
Pragę, dalej udali się do Niemiec, Belgii, aż znaleźli się we Francji. W Paryżu, najpierw za namową 
Witka, udali się do Luwru, gdzie podziwiali dzieła sztuki słynne niemal na całym świecie. Potem 
przechadzali się urokliwymi uliczkami miasta, aż trafili w najbardziej znaną w Paryżu Aleję Pół 
Elizejskich.
- Wiecie, że Francuzi nazywają ją najpiękniejszą aleją świata? – odezwał się nagle Bonifacy i 
zamachał przewodnikiem przed oczami reszty towarzystwa. Pasjonował się wręcz zdobywaniem 
nowych informacji i miał w swojej kolekcji już pokaźny zbiór przewodników miast, które zwiedzali po
drodze. 

Maszerowali jeszcze kilkadziesiąt minut aż w końcu dotarli do wieży Eiffla. Gdy wspięli się na sam jej
szczyt i podziwiali zapierający dech w piersiach widok, wtedy Świrek zdradził przyjaciołom swój 
sekret. 
– Wiecie, że zawsze marzyłem o tym, żeby popływać po Sekwanie?
– No to masz dzisiaj okazję spełnić to swoje marzenie – Witek się uśmiechnął do przyjaciela.
I wszyscy ustalili, że specjalnie ze względu na Świrka, do planu zwiedzania Paryża dołączą ten 
wymarzony rejs.
Po wspinaczce na Wieżę Eiffla przyjaciele odpoczywali w jednej z paryskich kawiarenek, zajadając 
się lodami i popijając pyszną kawkę z pianką.
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– Ależ tu jest pięknie! – Muczka rozmarzyła się popijając łyk latte. – Język francuski… och! Jak on 
poetycko brzmi! – Kwiczka podzielała podziw Muczki. 
– Je m’appelle Muczka, e tu?
– Je m’appelle Kwiczka – dziewczyny ćwiczyły nowo poznane słówka.
– Musimy się zbierać, statek odpływa za dwadzieścia minut – Witek zaczął pospieszać towarzystwo.
– Och, jak się cieszę! – Świrek nie posiadał się z radości.

Kiedy przyjaciele zbliżali się do nadbrzeża, nagle usłyszeli komunikat informujący o tym, że … statek
za moment będzie odpływał…
Każdy z nich miał chęć na ten rejs, a Świrek to wiadomo, najbardziej, więc puścili się pędem przed 
siebie, aby zdążyć wskoczyć na pokład. Muczka, Kwiczka, Witek i Bonifacy niestety nie dali rady i 
zatrzymali się zrezygnowani w połowie drogi. Tylko Świrek mimo że sapał ze zmęczenia jak stara 
lokomotywa, biegł wyjątkowo szybko, bo tak bardzo chciał spełnić swoje marzenie. W ciągu tych 
kilku sekund osiągnął wręcz niemożliwą prędkość. Czuł, że jest coraz bliżej, cały czas wierzył, że mu
się uda, nawet na chwilę nie zwątpił i… dobiegł. 
– Zrobił to! Jest! Wsiada na pokład! – Bonifacy, Witek, Muczka i Kwiczka tylko uśmiechnęli się do 
siebie porozumiewawczo obserwując z daleka poczynania Świrka.
Świrek szczęśliwy stanął na pokładzie statku, oparł skrzydełka o barierki i popatrzył w kierunku 
oddalającego się nadbrzeża. Wiaterek delikatnie smyrgał go po dzióbku. Sapał ze zmęczenia, ale 
sapał z radością. Tego dnia był z siebie dumny jak nigdy wcześniej!

Urok Sekwany zrobił na Świrku wielkie wrażenie, a wszyscy przyjaciele uznali, że Paryż jest jednym z
piękniejszych miejsc na świecie. W ich głowach pozostały różne miłe wspomnienia ze zwiedzania 
tego miasta, a w sercu Świrka tliła się myśl o tym, że spełnianie marzeń jest trochę tak, jak gonienie
tego odpływającego statku i to jest coś, co jest bardzo trudne i wymagające, ale na końcu bardzo, 
ale to bardzo przyjemne.

Kolejnym punktem wycieczki przyjaciół był rejs promem. Takim wielkim statkiem, który mógł 
zmieścić na swoim pokładzie setki osób i setki samochodów, mieli popłynąć w bardzo daleką, ale to
naprawdę daleką podróż, aż do Afryki. 
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Tej nocy przyjaciele spali w kajutach, nie w kamperze, jak dotychczas. To była bardzo fajna przygoda
lecz Witkowi czegoś brakowało. Już od kilku wieczorów, gdy zasypiał leżąc w swoim turystycznym 
łóżeczku spoglądał na coś, co bardzo go uspokajało i dawało poczucie wytchnienia. Musicie 
wiedzieć, że tak, jak wcześniej obiecał, kupił farby i wymalował niebo pełne gwiazd na suficie w ich 
domku na kółkach. I właśnie to rozgwieżdżone niebo sprawiało, że Witek, gdy wpatrywał się w nie, 
wyciszał swoje emocje i dumał o różnych sprawach.
– Bez moich gwiazd nie zasnę – poszeptał do Bonifacego
– A może zamknij oczy – poradził mu kolega
– Zamykam, i nic… 
– Chodź! – Bonifacy zerwał się z łóżka i zarzucił na siebie sweterek.
Witek był bardzo zdumiony, dokąd Bonifacy prowadzi go o tej porze. Jednak kiedy dotarli na 
miejsce, wszystko stało się dla niego jasne.
Stanęli bowiem na rufie, czyli na samiuśkim końcu promu. Stamtąd rozpościerał się taki widok, że 
nie można go było porównać do żadnego innego. Witek nigdy wcześniej w całym swoim życiu nie 
widział czegoś takiego.
Nocne niebo, rozświetlane przed gwiazdy i błoga cisza, w której odzywały się tylko miarowo 
chlupoczące fale.
Wtem niespodziewanie Witek i Bonifacy zobaczyli jakieś dwie postacie. Witek wytężył wzrok, bo było
dość ciemno i zaczął się im przypatrywać. Okazało się, że te dwie postacie w dość szybkim tempie 
zbliżają się w ich kierunku. Do tego, jedna z nich szła, a druga poruszała się na wózku. Czy to 
możliwe, żeby to byli oni? – z niedowierzaniem zapytał Witek. Bonifacy tylko przyglądał się w 
osłupieniu. Gdy dwaj chłopcy zbliżyli się na tyle blisko, że można ich było rozpoznać – nie było 
wątpliwości. Tak! Do przyjaciół zbliżał się właśnie Ryś i Krzyś. Książkę o ich przygodach Bonifacy miał
nawet ze sobą! Chłopcy byli niemniej zdziwieni na widok naszych przyjaciół.

– A co wy tu robicie? – odezwał się nagle zaskoczony Krzyś, gdy był już na tyle blisko, by można było
go zobaczyć i wyraźnie usłyszeć.
– Przyszliśmy obejrzeć gwiazdy. Mój przyjaciel lubi na nie patrzeć – odezwał się równie zaskoczony
tym spotkaniem Bonifacy.
– Tak, można powiedzieć, że nawet kocham gwiazdy! Ich widok mnie uspokaja – potwierdził 
uradowany Witek. Wprost uwielbiał czytać o przygodach Rysia i Krzysia, a teraz mógł rozmawiać z 
chłopcami twarzą w twarz. Niesamowite!
– A wy, co tutaj robicie? – teraz zapytał ciekawy Bonifacy.
– A my patrzymy na wodę – odezwał się Ryś i po chwili ciszy dodał – Czasem można zobaczyć w niej
święcący plankton, skaczące ryby, a czasem morze jest tak spokojne, że widać w nim nawet odbicie
nieba!
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– Ale super! Witek i Bonifacy zachwycili się tym, co powiedział Ryś i od teraz wszyscy patrzyli na wodę i
przysłuchiwali się odgłosom morskiej nocy. No… Witek od czasu do czasu spoglądał mimo wszystko w
stronę swoich ukochanych gwiazd.
– O! Leci! Widzicie, widzicie? Leci! Spada, spada! Gwiazda spadła! – Witek aż podskoczył z ekscytacji.
– Tak! Ja też ją widziałem, piękna była! – Ryś uśmiechnął się serdecznie.
– Ciekawe dokąd poleciała … – Witek zamyślił się, a potem dodał:
– Zobaczycie, ja ją znajdę i to będzie mój skarb – obiecał Witek.
Znów zapadła cisza. Kilka chwil później milczenie przerwał Krzyś, pytając przyjaciół:
– A dokąd płyniecie?
– My będziemy odkrywać Afrykę na kółkach, podróżujemy kamperem, który sami zbudowaliśmy! – 
Bonifacy wyjął z kieszeni sweterka zdjęcie, na którym wszyscy przyjaciele stali dumni przy kamperze 
jeszcze na podwórku w Kluseczkowie, przed wyjazdem, i pokazał je chłopcom. 
– A wy, jakie macie plany? – Bonifacy zwrócił się z pytaniem do Rysia i Krzysia.
– A my chcemy podróżować po Afryce rowerami, jak Kazik – odpowiedział Krzyś i dodał - Słyszeliście o
Kazimierzu Nowaku? 
– No pewnie! Uwielbiamy słuchać o jego przygodach, to dopiero był podróżnik! – odpowiedział Witek
– Ale mnie to by było smutno samemu podróżować przez tak długi czas. Pan Kazimierz to sam 
podróżował, prawda? – Bonifacy się zamyślił
– Oj nie tak do końca, przecież nie był sam, ciągle kogoś spotykał na swojej drodze, poznał tylu 
mieszkańców tego pięknego kontynentu. 
– My też kogoś ciągle poznajemy – Witek stwierdził, że to jest fajne spotykać nowe osoby, bo zawsze 
można się od nich dowiedzieć czegoś ciekawego.
Za to Bonifacy bardzo zaciekawił się Rysiem i jego jazdą na rowerze, wiec na chwilę zmienił temat 
– A jak pedałujesz na tym rowerze, skoro nie poruszasz nogami?
– No jak to jak, rękoma! – odpowiedział Ryś. 
– Mam do tego specjalny rower – handbike, dzięki któremu, mimo że poruszam się na wózku, też 
mogę jeździć, jak każdy z nas!
– A nie jest ciężko pedałować rękoma?
– Jasne, że czasem jest, ale przecież marzenia są po to, by je spełniać prawda?
Bonifacy zadumał się i pomyślał o Świrku i jego dzisiejszym paryskim biegu po marzenie.
– Chłopaki! To może się spotkamy jeszcze gdzieś w tej Afryce! – wykrzyknął Witek
– Czemu nie! – odpowiedzieli Ryś i Krzyś
Ryś i Krzyś, Bonifacy i Witek pożegnali się serdecznie i poszli spać do swoich kajut, by nabrać sił przed
kolejnym dniem podróży. Jutro to dopiero się będzie działo!

- koniec cz.4 -
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