
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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Wydawałoby się, że to sobota, jakich wiele. Bolek i Lolek zostali 

w domu sami i próbują znaleźć sobie jakieś zajęcie. Na razie każdy 

na własną rękę. Ale już po chwili...

 – Lolek! – rozlega się w całym domu. – Zobacz, co znalazłem! 

Lolek wpada do pokoju jak burza. Zastaje brata nad rozłożoną  

na podłodze kartką papieru. Przygląda się z bliska i... 

 – To jest mapa – stwierdza z wypiekami na twarzy.

Oho, zapachniało przygodą!

 – Mapa, ale jakaś dziwna – komentuje Bolek. – A do tego  

wygląda, jakby ją ktoś podrzucił. Ni stąd, ni zowąd znalazła się 

w mojej szufladzie. Rozumiesz coś z tego? 

 – Nic a nic. Ale zobacz, tu jest jakiś adres i numer telefonu. 

 – Sprawdźmy!

Krótki sygnał i w słuchawce odzywa się nieznajomy chłopięcy głos.

 – Halo?

 – Dzień dobry, tu Bolek i Lolek... – zaczyna Bolek i nagle zdaje 

sobie sprawę, że nie wie, co właściwie powinien teraz 

powiedzieć. Na szczęście szybko okazuje się, że zupełnie 

nie musi się tym przejmować.

 – No wreszcie – mówi chłopiec. – Kiedy przyjeżdżacie? Wasz 

dziadek już dawno powiedział, że przekazał wam mapę. Czekamy 

i czekamy na jakiś odzew, a tu cisza. 

 – Nasz dziadek?

 – No tak. Nic nie wiecie? Przygotował dla was podróż po Polsce. 

Dobrze się przygotujcie, bo będziecie w trasie przez prawie rok. 

I pospieszcie się, bo w niektórych miejscach musicie być  

we wskazanym dniu i o właściwej porze. Wasz dziadek ustalił, 

kiedy i gdzie powinniście się zatrzymać. W każdym kolejnym 

punkcie czekają na was dalsze wskazówki. U nas zaczynacie. 

Adres macie na mapie. A ja jestem Antek. Do zobaczenia!

Rozmowa skończona. Chłopcy patrzą na siebie niepewnie.  

Za oknem właśnie zaczyna padać śnieg. Pierwszy odzywa się Bolek:

 – Lolek, pakuj plecak. Nie ma na co czekać. Ruszamy!



Na rynku pełno ludzi, gwar, śmiechy. Tuż za rogiem wstrzymano 

ruch: samochody i tramwaje cierpliwie czekają, aż policja  

pozwoli im jechać dalej.

 – Co to za zamieszanie? – dziwi się Lolek. 

 – To orszak Lajkonika idzie przez miasto – odpowiada Paweł. 

Jest chyba w wieku Bolka, a przynajmniej podobnego wzrostu. 

Teraz wydaje się trochę wyższy, bo stoi na palcach, próbując coś 

zobaczyć spoza pleców dorosłych. – Musicie przepchnąć się do 

przodu – instruuje chłopców. – Tylko wtedy macie szansę na to, 

że Lajkonik pacnie was swoją buławąbuławą.

 – I z tego powodu mamy się pchać w sam środek tego tłumu? – 

pyta Bolek z niedowierzaniem. 

 – Jasne, dotknięcie buławy Lajkonika zapewnia powodzenie! 

A jak będziecie mieli szczęście, mój tata odwiezie was na Powiśle 

Dąbrowskie. Znajdziecie tam panią Alicję i... sami zobaczycie. 



Bolek i Lolek przemykają bokiem prawie na 

palcach. Za nic nie chcieliby nadepnąć choćby 

na jeden płatek. A nie jest to łatwe, kiedy kwiaty 

pokrywają prawie całą powierzchnię drogi. 

 – W innych miejscowościach podczas procesji 

w święto Bożego Ciała sypie się kwiaty, a u nas 

układa się kwietne dywany – mówi Helenka 

pochylona nad swoim kawałkiem wzoru: 

czerwoniutką biedronką. 

 – To chyba jakaś nowość? – zgaduje Bolek.

 – Raczej nie, w Spycimierzu robimy tak od 

dwustu lat – wyjaśnia ze śmiechem Helenka.

Bolkowi robi się trochę głupio, ale nie traci zapału.

 – Długa ta trasa? – pyta. 

 – Ponad kilometr.

 – To może przyda się pomoc?

 – Pewnie! Idźcie do mojej mamy, to ta pani 

w słomkowym kapeluszusłomkowym kapeluszu. Powie wam, gdzie 

możecie zacząć. A jak skończycie, nie zapomnijcie 

wrócić do mnie po adres, pod którym czeka na 

was kolejna przygoda. Tym razem w Krakowie. 
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