
Zagadki 
Szlaku 
Piastowskiego



–  Nie chcę jechać do cioci i wujka! Nie chcę! – zawodziła Kaja. – Oni nie mają zabawek…
– Mają kota Popiela – powiedział Wojtek, brat Kai.
– Kot to nie zabawka, nie wiesz? Poza tym Popiel jest chłopakiem. I nie lubi się tulić,
i ma dziwne imię! – marudziła dziewczynka.
– Sama masz dziwne imię – odciął się Wojtek.
–  A ty masz głupią fryzurę. Gorszą niż Popiel! – zawołała Kaja i pokazała bratu język.
– Dzieci, zarządzam rozejm!
Mama uniosła palec w górę. Kaja i Wojtek zamilkli.
Decyzja o ich wizycie u cioci Eli i wujka Ryśka była nieodwołalna. Mama wyjeżdżała
na kilkudniową konferencję stomatologów. Właśnie kończyła pakować walizkę
z ubraniami Kai. Wojtek, jak na dziesięciolatka przystało, poradził sobie sam.
–  Teraz szybki prysznic i zmykajcie do łóżek. Ruszamy jutro z samego rana.

Cześć! Poznajmy się!

Kaja i Wojtek są rodzeństwem. Lubią podróżować 
i rozwiązywać zagadki. Razem z ciocią Elą i kotem 

Popielem wyruszają na Szlak Piastowski. 

Dołącz do nich! Zabierz ze sobą ciekawość,
dobry humor i�... kolorowe kredki.

Zapraszamy Cię do wspólnej zabawy!



Połącz liniami cyfry 
od największej 
do najmniejszej.
Kto to?

Jak ma na imię ten kot?
Przyłóż lusterko
do podpisu i odczytaj.

Czym się lubi
bawić kot?
Przyklej mu zabawki.

Podróż z Torunia do Gniezna upływała w miłej atmosferze. Wojtek i Kaja obserwowali 
zmieniające się za oknami samochodu widoki i zadawali sobie zagadki: Ile drzew rośnie 
na rondzie? Trzy! Jaki kolor ma budynek stacji paliw? Biały! Jakie zwierzę prowadzi pani 
na smyczy? Hm…
– Wojtek, zobacz! Czy to lisek?
–  Nie, to zwykły kot – powiedział Wojtek. – Nawet podobny do Popiela – dodał.
– Nie rozumiem… – Kaja pokręciła głową. – Dlaczego Popiel nazywa się Popiel, skoro
wcale nie jest popielaty, tylko rudy? Ciocia i wujek się pomylili.
Chłopiec zachichotał.
– Nie znasz legendy o królu Popielu, którego zjadły myszy? Wujek Rysiek na pewno zna, 
bo pracuje w muzeum w Gnieźnie. Prawda, mamo?
–  Tak, jest kustoszem w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Wujek bardzo lubi legendy.
–  Mamo, opowiedz mi legendę o Popielu – poprosiła niecierpliwie Kaja.
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Ubierz woja 
w zbroję.
Umieść naklejki 
w odpowiednich 
miejscach.

Jak nazywają się części 
uzbrojenia woja?
Podpisz odpowiednio:
hełm, tarcza, kolczuga, miecz.

– Dawno temu nad jeziorem Gopło rozpościerał się gród zwany Kruszwicą. 
Okolicznymi ziemiami władał Popiel. Bardzo zależało mu, by bronić swój lud 
przed najeźdźcami, dlatego na jednej z wysp wzniósł zamek obronny z wysoką 
wieżą. Mieszkał w nim i mądrze rządził swoją krainą, dopóki nie umarł.
– To już koniec? – przerwała Kaja.
– Nie, to dopiero początek historii. Książę Popiel I nie miał synów. Po jego śmierci 
tron odziedziczył jeden z jego bratanków. Nazwano go Popielem II. Był na tyle 
młody, że w rządzeniu pomagali mu stryjowie. Ale on wcale nie miał ochoty ich 
słuchać. Zamiast dbać o mieszkańców grodu i okolicy, zabierał ludziom ich 
dobytek i wykorzystywał ich do pracy, a sam jeździł na polowania i wyprawiał 
w zamku huczne uczty.
Stryjowie wpadli na pomysł, że trzeba mu znaleźć żonę. I tak się stało. Wkrótce 
na zamku zamieszkała niemiecka księżniczka. Niestety, zamiast wspierać 
młodego męża, zaczęła buntować Popiela przeciwko rodzinie. Pomogła księciu 
obmyślić okrutny plan. Zaprosili stryjów na biesiadę, w trakcie której poczęstowali 
ich zatrutym winem.
– Ojej… – zmartwiła się Kaja. – Umarli?
– Tak. Wszyscy, co do jednego. Popiel z żoną rozkazali służbie wynieść ciała 
z zamku. Wydawało im się, że są bezkarni.
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– A co na to mieszkańcy Kruszwicy? – dopytywał Wojtek. – Na pewno domyślili się, 
że Popiel zabił swoich stryjów. Przecież nie mogli zniknąć ani wyjechać, nic nikomu nie 
mówiąc.
– Ludzie przeczuwali, że stało się coś strasznego. – Mama ciągnęła opowieść. – Bali się 
jednak mściwego władcy i tylko między sobą szeptali, że taki niegodziwiec zasługuje 
na karę. Za to książę bawił się w najlepsze. Teraz nikt już go nie krytykował ani nie 
upominał.
– To niesprawiedliwe! – zawołała Kaja.
– Chwila, zaczekaj – uspokoił siostrę Wojtek.
– Pewnego dnia w nadgoplańskiej krainie pojawiły się wielkie stada myszy. Popiel 
i jego żona niczego się nie obawiali. Przecież myszy nie przepłyną na wyspę. Bardzo 
się mylili. Gryzonie znikały w wodzie, a po jakimś czasie wychodziły na brzeg 
i maszerowały ku zamkowym wrotom. Pokonały zabezpieczenia i wdarły się do 
zamku. Książę i jego żona postanowili schronić się w wieży, na samej górze. Ale i tam 
dopadły ich rozwścieczone zwierzęta. Legenda mówi, że – mama zniżyła głos – zjadły 
ich żywcem.
–  Okropne… – wzdrygnęła się Kaja. – A kot wujka Rysia to na pewno jest Popiel I!
– Kochani, dojechaliśmy – obwieściła mama. – Zabieramy bagaże i idziemy, bo ciocia 
już nie może się doczekać.

Doklej tyle myszy, żeby na każdej 
ilustracji było ich po 5.
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Naklej odpowiednią 
liczbę placków 
ziemniaczanych 
na każdy talerz.
Pokoloruj ilustrację.

Kaja poprosiła o 2 placki.
Wojtek zje o jeden placek więcej niż Kaja.
Wujek zażyczył sobie 6 placków. 
Mama zje połowę porcji wujka.
Ciocia zje o 2 placki mniej niż wujek.

Mieszkanie cioci i wujka przypominało 
bibliotekę. Wszędzie były półki 
z książkami. I w korytarzu, i w salonie, 
i w gabinecie. Nawet w sypialni stał regał 
szczelnie wypełniony lekturami. Tylko na 
najwyższej półce książek było niewiele, 
za to sporo miejsca zajmował śpiący rudy 
kot.
– Ciekawe, czy jak my będziemy tu spali, 
to Popiel zostanie na półce. A może 
przyjdzie do naszego łóżka? – 
zastanawiała się Kaja.
Na obiad były placki ziemniaczane. Ciocia 
jadła je z powidłami, mama z cukrem 
i śmietaną, a Wojtkowi i Kai najbardziej 
smakowały bez dodatków.
Wujek spóźnił się trochę, bo musiał dłużej 
zostać w muzeum. Od progu pokrzykiwał:
– Wielkopolski przysmak! Placki 
ziemniaczane! Pyszne z konfi turą, 
w śmietanie maczane! Kładź na talerz, 
żono, placków sto tysięcy, a że jestem 
głodny, zjem ich jeszcze więcej! – Wujek 
wszedł do salonu i zauważył gości przy 
stole. – O, już jesteście! Ptaszynki moje… 
Kajunia i Wojtuś… I moja kochana siostra 
Marysia. Gdybym wiedział, zrymowałbym 
coś na wasz temat.
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Wieczorem wujek Rysiek zaprosił dzieci do swojego gabinetu. Na wielkim 
sosnowym biurku rozłożył mapę.
– To mapa Polski? – zapytała Kaja.
– Raczej Wielkopolski – powiedział Wojtek.
– Prawie zgadłeś. – Wujek pochwalił chłopca. – To mapa Szlaku 
Piastowskiego, czyli trasy turystycznej po obszarach zamieszkiwanych przez 
Piastów, dawnych władców Polski. Szlak Piastowski wiedzie przez dwa 
województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie.
– To nudne… – mruknęła Kaja.
–  Wcale nie! – sprzeciwił się Wojtek i groźnie zmarszczył brwi.
Zanosiło się na kłótnię.
Wujek zamachał rękami w powietrzu.
– Spokojnie, dzieci! Dla każdego coś ciekawego. My z Wojtkiem pooglądamy 
mapy, a Kaja dostanie… hm… dostanie puzzle do układania! Mogą być? 
Widoczek z Biskupina.
–  Łatwizna – powiedziała Kaja i wyciągnęła ręce po kartonik.
– Szykujcie się do spania – ponagliła ciocia. – Jutro rano wujek idzie do pracy, 
a my pospacerujemy po Gnieźnie.
– Pamiętajcie, że o szesnastej spotykamy się na rynku – powiedział wujek. – 
Najpierw obiad, potem deser! Mniam… A później zwiedzanie katedry. 
Z najlepszym na świecie przewodnikiem, czyli ze mną! – dodał i uśmiechnął 
się błogo.

Pomóż Kai ułożyć 
puzzle. Połącz 
elementy układanki 
z miejscami, w których 
powinny się znaleźć. 
Uważaj, dwa puzzle 
wpadły tu z innego 
kompletu…
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Kaję obudziły promienie słońca wpadające przez okno… i Popiel, który miarowo uderzał 
łapką w drzwi sypialni.
–  Wstawaj! – wrzasnęła dziewczynka wprost do ucha brata.
Wojtek poderwał się i rzucił w Kaję poduszką. Kaja zapiszczała i dała nurka pod kołdrę.
– Zapasy! – krzyknął chłopiec i już miał skoczyć na skuloną w pościeli siostrę, gdy do pokoju 
wkroczyła ciocia.
–  Śniadanie, a nie zapasy – zarządziła. – A potem ruszamy w miasto. Włóżcie wygodne buty.
–  Pieszo? – zatroskała się Kaja. – Przecież do centrum musi być strasznie daleko!
– W pół godziny dotrzemy na rynek – uspokoiła ją ciocia. – Chyba że zatrzymamy się przy 
królikach.
– W Gnieźnie jest zoo? – zdziwił się Wojtek.
– Nie. Króliki to rzeźby upamiętniające historię miasta – wyjaśniła ciocia z uśmiechem. – 
Mamy królika kupca, królika powstańca i inne.
Chłopiec wyjął z plecaka jedną z map, którą dostał od wujka.

Znajdź 10 różnic między ilustracjami. Pokoloruj wybrany rysunek.
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Każdemu królikowi z gnieźnieńskiego 
Traktu Królewskiego czegoś brakuje. 
Umieść naklejki w odpowiednich 
miejscach. 

* dawny członek rady miasta
* dawny pisarz

Kochane Ptaszątka!

Wybaczcie mi. W pracy 

ogromne zamieszanie. 

Zjedzcie obiad beze mnie, 

a później spotkajmy się 

w katedrze przy kaplicy 

Łubieńskich.

Buziaki!

Wasz Rysiek

PS Polecam szare kluski 

z gotowaną kapustą 

kiszoną. Palce lizać!

SKRYBA*

POWSTANIEC 
WIELKOPOLSKI

ŻUŻLOWIEC

WOJ PIASTOWSKI

– Są! – zawołał Wojtek. – Za chwilę 
powinniśmy spotkać królika murarza. 
A potem pójdziemy do królika rajcy 
miejskiego*.
Kaja była zachwycona. Głaskała króliki, 
tuliła je i szeptała im do uszu, że są 
słodkie. Najchętniej odwiedziłaby 
wszystkie, ale do niektórych było 
naprawdę daleko.

Dochodziła szesnasta. Rynek roił się od 
turystów. Ciocia i dzieciaki zajęli miejsce 
przy stoliku na zewnątrz restauracji. 
Nadszedł kelner.
– Dzień dobry. Mam wiadomość od 
pana Ryszarda – powiedział i położył 
na stole kopertę. – A tutaj menu 
restauracji.
– Tyle razy prosiłam, żeby brał ze sobą 
telefon – szepnęła ciocia. – Cały 
Rysiek… Uparciuch i tradycjonalista!
– Czy to znaczy, że wujek woli pisać
listy niż dzwonić? – zapytała Kaja.
– Tak. I nie cierpi telefonów 
komórkowych. 
Ciocia zaczęła czytać na głos:
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Za pomocą 
naklejek zaadresuj 
widokówkę, którą 
Kaja i Wojtek chcą 
wysłać swoim 
rodzicom. 
Nie zapomnij 
o znaczku.

We wnętrzu bazyliki panował 
półmrok i miły chłód. Do kaplicy 
Łubieńskich dotarli bez problemu. 
Widać, że ciocia dobrze znała 
katedrę. Niestety, wujka nie było. 
Za to Wojtek zauważył kopertę 
wciśniętą pomiędzy ozdobne kraty. 
W miejscu adresata ktoś napisał 
czarnym pisakiem:

Ela, Wojtek i Kaja. PILNE!

Chłopiec podał ją cioci Eli.
– Wyjdźmy na zewnątrz, tutaj nic 
nie widać – powiedziała cicho ciocia.
Dzieci skierowały się do wyjścia. 
Wojtek kątem oka zauważył 
mężczyznę, który, wydawało mu się, 
ich obserwował. Pół twarzy 
zasłaniały mu ciemne okulary, 
a w ręku trzymał wielki słomkowy 
kapelusz.
– Ryszardzie!… – jęknęła ciocia
po przeczytaniu liściku.
Pokazała dzieciom wiadomość.

Ptaszynki Najkochańsze!

Pan Mietek miał dziś 

wieczorem wygłosić wykład 

w muzeum na Lednicy. 

Niestety, zac
horował. Muszę go 

zastąpić. Przepraszam Was – 

i do zobaczenia jutro przy 

zabytkowych ruinach. Bądźcie 

na wyspie w samo południe.

Rysiek

PS Elu, nie gniewaj się. Wiem, 

że lubisz podróżować. Dawno 

już nie byłaś w Rybitwach.

NADAWCA

Kol.
Kaja i Wojtek Lipowscy

ul. Dobra 55/2

87-100 Toruń
Na liście
do Kai i Wojtka 
wpisz siebie
jako nadawcę.

naklejek zaadresuj 
widokówkę, którą 
Kaja i Wojtek chcą Kochani Rodzice,

u Cioci i Wujka bardzo się nam podoba. Popiel nas polubił i ciągle chce, żeby go głaskać. 
Serdecznie Was pozdrawiamy
Kaja i Wojtek
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Który cień należy do Wojtka, który do Kai, 
a który do pana Kazika? – Lednica? Rybitwy? Czy to znaczy, że jutro ruszamy w drogę? – zapytał Wojtek.

– Wyjedziemy dzisiaj – powiedziała ciocia – i zanocujemy u mojej przyjaciółki Basi.
Mieszka w Rybitwach nad samym jeziorem…

Pakowanie poszło migiem. Podróż zaś okazała się uciążliwa dla Popiela: cały czas miauczał 
i mrużył oczy niezadowolony, że musi siedzieć w transporterze.
– Szkoda, że nie jesteś króliczkiem – szepnęła Kaja do obrażonego rudzielca. – Ale i tak cię 
lubię.
Po obejrzeniu mapy dzieci odkryły, że dom pani Basi i muzeum leżą po przeciwnych 
stronach jeziora, a pośrodku znajduje się Ostrów Lednicki.
– Na wyspę dostaniemy się promem – uspokoiła dzieci ciocia Ela.

Do Rybitw dotarli o zmroku. Pani Basia powitała gości kolacją przy ognisku: kiełbaskami 
i grillowanymi warzywami. Potem pan Kazik, mąż pani Basi, przyniósł gitarę.
Tuż przed snem zabrał dzieci na pomost. Jezioro wydawało się zupełnie czarne. 
– Nad tymi wodami zaczęła się historia Polski – powiedział, patrząc przed siebie.
Kaja pożałowała, że nie umie podróżować w czasie, a Wojtek poczuł ogromną radość 
z wyprawy.
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Kiedy odbył się chrzest Mieszka I (chrzest Polski)? 
Poszukaj właściwej daty i pokoloruj ją.

Czy poznajesz jakieś numery telefonów? 
Oznacz je za pomocą naklejek.

– Wreszcie ktoś się obudził! Zjemy śniadanie na pomoście? – zapytała pani Basia na widok 
dzieci wchodzących do kuchni.
Wojtek przytaknął, a siostra zawtórowała mu jak echo.
Posiłek przerodził się w kąpiel w jeziorze i zawody w nurkowaniu po łyżkę do sałatek.

Tuż przed południem wsiedli do samochodu. Pan Kazik bardzo chciał spotkać się z wujkiem 
Ryśkiem, więc pojechał z nimi. Ostatni odcinek drogi pokonali promem.
– W dawnych czasach Ostrów Lednicki był połączony z lądem dwoma mostami – opowiadał 
pan Kazik. – Możliwe, że właśnie tutaj w 966 roku został ochrzczony Mieszko I, ojciec 
pierwszego króla Polski.
Po grodzie przechadzały się grupki z przewodnikami, ale wujka nie było wśród nich. Kaja 
i Wojtek rozglądali się w poszukiwaniu koperty z informacją. Niestety, niczego nie znaleźli.
– Jedziemy z powrotem – zarządził po godzinie pan Kazik. – Rysiek wie, gdzie mieszkamy.

Przed domem w Rybitwach przywitała ich pani Basia.
– Szukał was jakiś człowiek. Mówił, że Rysiek pojechał do Lubinia. Służbowo – dodała.
– Szykuje się kolejna wycieczka – szepnęła Kaja.
– Na to liczę – powiedział Wojtek. – Pani Basiu, jak wyglądał ten człowiek?
– Całkiem normalnie. Po prostu. Jak człowiek… Miał słomkowy kapelusz. I jeszcze okulary. 
Duże… i ciemne…
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Połącz aniołki 
w pary.
Aniołkowi bez 
pary dorysuj 
towarzysza.

W drodze Wojtek i Kaja studiowali mapy. 
– Ciociu, a gdzie w Lubiniu będziemy 
szukać wujka? – zapytała Kaja.
– Oczywiście w klasztorze Benedyktynów – 
oznajmiła ciocia.
Wojtek ciągle myślał o człowieku 
w słomkowym kapeluszu. Może to on pisze 
listy? Ale gdzie w takim razie podział się 
wujek Rysiek?
– A jeśli… wujka ktoś porwał? – wyrzucił 
z siebie.
Ciocia Ela zachichotała.
– Żaden porywacz nie wytrzyma z Rysiem 
dłużej niż godzinę. On go zamęczy, zagada, 
i za… za… zachęci do wypuszczenia! 
Wujek Rysiek jest absolutnie nieporywalny.

Wnętrze kościoła Benedyktynów 
zachwycało kolorowymi malowidłami.
Kaja podziwiała rzeźby aniołów. „Są 
piękne” – pomyślała. Naszła ją ochota, 
by uściskać wszystkie aniołki, ale uznała, 
że tak nie wypada zachowywać się 
w kościele.
Ciocia ruszyła w stronę mnicha, który 
zapalał świece przed ołtarzem. Mężczyzna 
szepnął jej coś do ucha, a potem podał 
kopertę.

Gdy jakiś czas później przysiedli na ławce 
w klasztornym parku, odczytali list.
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Ciocia zatankowała
10 litrów paliwa.
1 litr kosztował 5 zł. 
Dzieciom kupiła
lody po 2 zł,
a Popielowi smakołyk za 3 zł. 
Ile zapłaciła?

Przyjrzyj się 
rysunkowi. 
Wyjaśnij, co 
się nie zgadza 
z treścią 
opowiadania.

Nocowali w gospodarstwie agroturystycznym nieopodal klasztoru. Kai śniły się 
anioły, a Wojtkowi człowiek w słomkowym kapeluszu. 

Następnego dnia tuż po śniadaniu ruszyli w drogę. Podróż dłużyła się 
niemiłosiernie.
– Ciociu, co to jest baszta Dorotka? Kto to Dorotka? – dopytywał Wojtek.
– Kiedy wreszcie będziemy na miejscu? Nudzi mi się… Czy dzisiaj będzie padać 
deszcz? – marudziła dziewczynka.
– Miauuu!… – rozpaczliwie miauknął Popiel.
Ciocia Ela przyhamowała i zjechała na stację paliw. W milczeniu zatankowała 
paliwo i poszła do kasy. Wróciła z lodami na patyku dla dzieci i kocim 
smakołykiem dla Popiela. Gdy samochód wypełniły odgłosy mlaskania, zaczęła 
mówić:
– Baszta Dorotka to dzisiaj centrum baśni i legend. Dorotka jest bohaterką 
kaliskiej legendy. Będziemy na miejscu za pół godziny. Nie nudzę się, bo 
prowadzę samochód. Dziś nie będzie padać… – Ciocia zawiesiła głos – Miauuu! – 
wrzasnęła na koniec.
– Nie wolno denerwować cioci, bo zamieni się w Popiela – szepnęła 
dziewczynka. – W Popiela II – dodała, szturchając brata.

Ptaszynki moje!

Mam mało czasu. Obowiązki 

wzywają. Wyjaśnię później. 

To znaczy w Kaliszu.

W baszcie Dorotce.

Jutro o 14.

Całuję, Rysiek

Paliwo: zł
Lody: zł
Smakołyk: zł

Razem: zł
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Pomóż szewczykowi Marcinkowi 
znaleźć drogę do ukochanej Dorotki.znaleźć drogę do ukochanej Dorotki.

W końcu dotarli na miejsce.
– Baszta! – zawołał Wojtek, wskazując na 
okrągłą wieżę, wtopioną w mury z czerwonej 
cegły.
Kaja już z oddali zauważyła pod basztą klęczącą 
postać. Podbiegła do niej i pieszczotliwie 
poklepała ją po ramieniu.
– Uwielbiam rzeźby! – zapiszczała. – Kim jesteś?
Posążek nie odpowiedział, za to Wojtek już 
zdążył przeczytać informację na jednej z mapek 
od wujka Rysia i pośpieszył z wyjaśnieniami:
– To Marcinek. Ubogi szewczyk. Zakochał się 
ze wzajemnością w Dorotce, która była córką 
kaliskiego starosty*. Niestety, ten był przeciwny 
ich miłości i kazał dziewczynę zamurować 
w baszcie – dokończył i wskazał palcem w górę.
Kaja zatrzymała się. Najwyraźniej zakręciło jej 
się w głowie od biegania wokół Marcinka. 
Przetarła oczy i zawołała:
– Widzę żabę! Tam jest żaba!
Dziewczynka pognała przed siebie. Chwilę 
później kucała przy posążku żaby i wpatrywała 
się w nią, nie kryjąc zachwytu.
– Śliczna żabusia… Ty pewnie też pochodzisz 
z jakiejś legendy, prawda?
Rzeźba oczywiście milczała.

* dawny zarządca miasta

26 27



Porównaj rysunki. Na dolnej ilustracji doklej 
brakujące żabki. Jest ich tyle, ile dni w tygodniu. Wojtek czytał informację dla turystów.

– Wiem! – powiedział po chwili. – Gdy 
święty Wojciech wędrował przez Kalisz, 
chciał się pomodlić, ale przeszkadzał mu 
rechot żab. Odebrał im głos. A opuszczając 
miasto, zapomniał im go oddać. I to jest 
właśnie jedna z milczących żab.
– Dlatego mi nie odpowiedziała! – Kaja 
przesłała żabie całuska.

Dochodziła druga po południu – czas 
spotkania z wujkiem. Ciocia zdecydowała, 
że zostanie z Popielem na zewnątrz, 
przed basztą.
Wojtek chwycił Kaję za rękę i ruszyli 
w stronę schodów. Stał przy nich 
mężczyzna. „To pewnie kustosz” – 
pomyślał Wojtek. Przywitał się i zapytał, 
czy wujek Rysiek jest w środku. Mężczyzna 
wzruszył tylko ramionami i spuścił wzrok. 
Chłopiec przyjrzał mu się uważnie. Miał 
wrażenie, że już kiedyś go widział. Tylko 
gdzie to było… i kiedy?
– Schodami w górę – powiedział oschle 
kustosz. – Tam jest Dorotka.
– Prawdziwa? Żywa? – zainteresowała się 
Kaja.
– Eksponaty muzealne są prawdziwe, 
ale nie żywe – wymamrotał pod nosem.
– Pewnie rzeźba – szepnęła Kaja. – 
Uwielbiam rzeźby!
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Sprawdź swoją pamięć i rozwiąż quiz 
(pytania dotyczą stron 25-30).

W pomieszczeniu panował półmrok. Pod ścianą majaczyła postać w żółto-czerwonej sukni. 
Głowę miała spuszczoną, a twarz zakrywały długie blond włosy. 
– Dziwna ta Dorotka… – szepnęła Kaja do Wojtka. – Ma wielkie ręce. I brzydkie buty. 
Chłopiec przyznał siostrze rację. Poczuł się nieswojo. Mocno zacisnął palce na dłoni Kai 
i pociągnął ją w stronę przerażającej lalki. Gdy byli już zupełnie blisko, Dorotka podniosła 
głowę i powiedziała: 
– A kuku! 
Wojtek aż podskoczył ze strachu. 
– To nie Dorotka, to wujek Rysiek! – zawołał chłopiec. 
– Pewnie, że wujek! – dopowiedział kustosz, który jak zjawa wyłonił się z mroku. – 
Prawdziwa Dorotka stoi pod oknem. 
Wyjął zza pleców słomkowy 
kapelusz i włożył go na głowę.

Opowieściom nie było końca. 
Okazało się, że tajemniczy człowiek 
w słomkowym kapeluszu to pan 
Tomasz, przyjaciel wujka. Wujek 
rzeczywiście musiał zastąpić 
chorego kolegę i wygłosić kilka 
wykładów na Szlaku Piastowskim, 
ale wiedział o tym już wcześniej. 
Wtajemniczył ciocię, dzięki czemu 
wcale się nie denerwowała. A pan 
Tomasz – jak opiekuńczy duch 
– jeździł za nimi, by w razie czego 
służyć im pomocą.

1. Kto, według legendy, odebrał w Kaliszu żabom głos?
 a. Bocian.        b. Święty Wojciech.        c. Szewczyk Marcinek.

2. Kim był tajemniczy mężczyzna w słomkowym kapeluszu?
 a. Listonoszem.        b. Szpiegiem.        c. Przyjacielem wujka. 

3. Co powiedział wujek przebrany za Dorotkę na widok dzieci?
 a. A tu was mam!         b. Ahoj!        c. A kuku!

4. Co robi szewc?
 a. Szyje i naprawia buty.        b. Zabija smoki.        c. Sprzedaje szelki. 

5. Gdzie została zamurowana Dorotka?
 a. W wieży.        b. W baszcie.        c. W zamku.

6. Co dziś mieści się w baszcie Dorotce?
 a.  Centrum Baśni i Legend Kaliskich.        b. Przedszkole.        c. Sala taneczna.

Odpowiedzi: 1. b; 2. c; 3. c; 4. a; 5. b; 6. a
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Przyjrzyj się mapie. Umieść właściwe naklejki
w pobliżu miejsc opisanych w przygodach Kai i Wojtka.

Jeszcze tego samego dnia podróżnicy wrócili do Gniezna. Późnym wieczorem dołączyła 
do nich mama Wojtka i Kai. Dzieci przekrzykiwały się jedno przez drugie.
– Widziałam rzeźby króliczków! I aniołów! I rzeźbę Marcinka, i żabę… – wymieniała 
podekscytowana Kaja. – Mamusiu, ja tak bardzo kocham rzeźby. Mogę mieć rzeźbę 
w swoim pokoju? – zapytała, robiąc słodką minę.
– Ten człowiek w kapeluszu, kolega wujka, pojawiał się w różnych miejscach. Myślałem, 
że jest porywaczem. Nawet mi się śnił! To było wtedy, gdy odwiedziliśmy klasztor, wiesz? – 
mówił Wojtek, ciągnąc mamę za rękę.
Ciocia i wujek siedzieli na sofi e i uśmiechali się błogo. Popiel wpakował się między nich.
Też wyglądał na zadowolonego.
– Mam nadzieję, że niedługo znowu u nas zawitacie – powiedziała ciocia Ela.
– Inaczej być nie może – dodał wujek Rysiek. – Zostało jeszcze mnóstwo miejsc, które 
musicie zobaczyć z najlepszym przewodnikiem na świecie.

Cześć!

Kaja i Wojtek wracają już z mamą 
do domu. Na pożegnanie obiecali 

wujostwu, że odwiedzą ich wkrótce.

A Ty? Może wyruszysz
śladem bohaterów?

Może odkryjesz nowe miejsca, 
rozwiążesz zagadki,

przeżyjesz przygodę?

Do zobaczenia na Szlaku Piastowskim!
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