
Uwaga!

Pora na kolejną przygodę!

Tym razem Bolek i Lolek szukają skarbów rozsianych 

po całej Polsce. Jest ich bardzo wiele, dlatego chłopa-

kom przyda się pomoc. Przyłączysz się do wyprawy?

Czekają cię tradycyjne malowanie chat w Zalipiu, 

uczta z pyszną roladą i modrą kapustą na Śląsku 

oraz najlepsza zabawa w rytm radomskiego oberka. 

Natłok wrażeń? Wspólne słuchanie kaszubskich 

opowieści będzie doskonałym zakończeniem dnia. 

Pakuj plecak i w drogę!

Polska jest piękna i różnorodna.  

Poznaj ją z Bolkiem i Lolkiem!
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Po dotarciu do pracowni garncarskiej pana Jana Bolek i Lolek 

nie mają wątpliwości, że dobrze odczytali wskazówki z mapy. Piec 

wypełniony glinianymi naczyniami wygląda jak prawdziwy skarbiec! 

 – Pan naprawdę sam zrobił te wszystkie dzbanki? – pyta Bolek.  

 – Sam – odpowiada krótko pan Jan. 

Widać, że nie ma teraz nastroju na pogaduszki. Nawet nie zauważył, 

że do warsztatu wślizgnął się za nimi czarny kot. Pan Jan z troską 

wyjmuje z pieca gotowe naczynia. Uważnie obraca je w rękach, 

sprawdza, czy nie popękały. 

 – A teraz jeszcze będzie pan musiał wszystkie wyszorować, bo 

strasznie się okopciły – martwi się Lolek. 

 – Takie właśnie mają być. To siwaki – wyjaśnia garncarz i jego 

twarz się rozpogadza. – Zawdzięczają ten wyjątkowy kolor glinie 

z tych okolic i wypalaniu w specjalnie uszczelnionym piecu. 

Pięknie się udały! Ale byłbym zapomniał: teraz jedziecie do pani 

Danuty, w jej warsztacie poczujecie się jak w bajce. 
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Bolek i Lolek obserwują panią Danutę przy pracy już od 

dwóch godzin, ale wcale im się nie nudzi. Ona tka, a oni 

czytają wychodzącą spod jej rąk tkaninę jak opowieść. 

Las, a w nim ludzie, konie i dzikie zwierzęta – o, gdzieś 

między drzewami mignął zając!

 – Ale pani ma wyobraźnię – stwierdza z uznaniem 

Bolek. – Nie mogę się doczekać, aż będzie można 

zobaczyć całość! 

 – Ja też – mówi z uśmiechem tkaczka. 

 – Wymyśla pani to wszystko dopiero w trakcie tkania? – 

nie dowierza Lolek.

 – Nie, pomysł musi być wcześniej. Trzeba wszystko 

starannie przygotować, dobrać kolory i grubość nici 

do wzoru. Ale dopiero kiedy skończę, będę mogła się 

przekonać, jak się udało. To zawsze niespodzianka! 

A wy powinniście teraz jechać do Koniakowa.  

Tam to dopiero mają fantazję! 
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 – Bolek, widziałeś? Śnieżynki! – wykrzykuje z zachwytem Lolek.

Rzeczywiście w całym pokoju jest biało od większych 

i mniejszych kwiatów, delikatnych jak śnieg. 

 – Jeśli tak wam się podobają, mogę nauczyć was heklowania – 

proponuje Agata.

 – Czego? – dopytuje Bolek.

 – Heklowania, tak się u nas nazywa szydełkowanie. 

 – Sama zrobiłaś to wszystko na szydełku?

 – Na szydełku, ale nie sama. – Agata uśmiecha się od ucha 

do ucha. – Te koronki zrobiła moja babcia. Będzie z nich 

piękna serweta. A te zrobiła moja mama. Uszyje z nich 

suknię ślubną dla mojej starszej siostry. Ja dopiero zaczynam 

heklować, ale obiecałam, że zrobię dla niej dwie frywolitki 

na kolczyki. 

 – Ale cacka! – Bolek jest naprawdę zachwycony koronkową 

robotą Agaty. 

 – Tylko że ja się strasznie rozgadałam, a wydaje mi się, że na 

Śląsku już na was czekają z obiadem. 

 – Z obiadem? To lecimy! – zarządza z entuzjazmem Lolek.
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