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awsze na coś lub gdzieś czekamy: na autobus, aż zagotuje się woda na herbatę, w kolejce do kasy w supermarkecie. Czasem nasze oczekiwanie jest pełne obaw lub gniewu (gdy czekamy np. na wyniki badań), innym razem –
pełne nadziei i radości (gdy czekamy na narodziny dziecka lub wypatrujemy pierwszej gwiazdki). Tym co jednoczy
wszystkie te oczekiwania, jest nasz... wybór. Możemy pozostać bierni i po prostu trwać w oczekiwaniu lub podejść do
sytuacji czekania aktywnie – wykorzystać czas na przygotowanie do tego, co ma nadejść.
Adwent też jest czasem oczekiwania. Świadczy o tym etymologia słowa ‘adwent’ (łac. adventus),
które oznacza ‘przyjście’. Czekamy na przyjście Pana Jezusa. Z jednej strony, przygotowujemy się
do świąt Bożego Narodzenia, które przypominają nam pierwsze przyjście Chrystusa na świat w Betlejem, z drugiej – na ponowne przyjście Chrystusa w czasie sądu ostatecznego. Jak wykorzystać
cztery tygodnie oczekiwania?
Wskazówki możemy odnaleźć w słowie Bożym, w tekstach niedzielnych Ewangelii. Hasłem przewodnim I niedzieli Adwentu są słowa Pana Jezusa: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie (...)” (Mk 13,35). Chrystus na pewno nadejdzie, Bóg ma nas w swojej opiece. Naszym
zadaniem jest jedynie (albo aż) czuwać, czyli być wiernym i wytrwałym mimo pozornego milczenia Boga. Patron II niedzieli Adwentu to św. Jan Chrzciciel (por. Mk 1,1-8). Święty Prorok wzywa
nas do nawrócenia. Zadaniem proroków było głosić słowo Boga. Możemy więc powiedzieć, że to
Bóg wzywa nas do nawrócenia, a to oznacza, że z Jego pomocą jesteśmy zdolni do przemiany, do
wyprostowania naszych, często „pokręconych”, dróg życia. Najprościej uczynić to w sakramencie
pokuty. Święty Jan Chrzciciel wprowadza nas też w III niedzielę Adwentu (por. J 1,6-8.19-28).
Tym razem daje świadectwo swojej przynależności do Boga i Chrystusa. Ukazuje nam, że samo
nawrócenie nie wystarczy; potrzebne jest… działanie, opowiedzenie się za Jezusem, często wbrew
opiniom innych ludzi, którzy są nam nieprzychylni. I wreszcie IV niedziela Adwentu stawia przed
nami Maryję w scenie zwiastowania. Muszę przyznać, że dla mnie ten fragment jest niezwykły.
Myślę, że Maryja była zaskoczona (delikatnie mówiąc), niewiele rozumiała, ale obietnica Bożej
łaski sprawiła, że – wbrew zdrowemu rozsądkowi – zawierzyła Bogu i przyjęła Jego wolę. To
czwarty drogowskaz: zawierzyć, zaufać Bogu, Jego planom wobec nas, zwłaszcza wówczas, gdy po
ludzku nie widzimy sensu, ładu, porządku, gdy wokoło zawierucha i rozłamy, a w nas samych często: lęk i niepewność.
Czuwanie, nawrócenie, świadectwo i zawierzenie Bogu… To cztery drogowskazy na tegoroczny
Adwent. Jedynie od nas zależy, czy „przeczekamy” go, skupiając się na karpiu i ozdobach choinkowych (które, notabene, są potrzebne, ale czy stanowią o istocie?), czy damy szansę Bogu, aby w nas
działał, i sobie, aktywnie wykorzystując czas oczekiwania. Wyboru musimy dokonać sami.
Zofia Kaczmarek

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (Iz 9,1).

wiatło kojarzy się nam z czymś dobrym, bezpiecznym, z ciepłem, otuchą, nadzieją… Światło
Ś
rozjaśnia ciemności grudniowego popołudnia i wieczoru. Chrystus, który jest Światłością świata
i jako Światłość przychodzi do naszych domów i naszych serc, do naszej codzienności: takiej, jaka

jest, który chce być Emmanuelem, tj. Bogiem z nami (por. Iz 7,14; Mt 1,23), ten Chrystus, rozjaśnia mroki każdej duszy. On dla nas staje się… Dzieckiem, abyśmy – otwarci na Jego miłość – odnaleźli Go w sobie, przyjęli w drugim człowieku i dostrzegli w zawierusze świata...
O świetle w czasie Adwentu przypomina nam adwentowa świeca. Ma ona szczególne znaczenie: „(…) płomień, który
topi wosk, to symbol wcielenia Boga w Jezusie Chrystusie. Światło Boga przemienia wszystko, co ziemskie (wosk), w
jasne światło. A to światło jest łagodne – jest to światło, które nie ocenia i potępia, lecz które rozjaśnia i przemienia
wszystko, co jest w nas. W ten sposób świeca staje się także symbolem człowieka odkupionego, obrazem, w którym
możemy rozpoznać nas samych. To w nas jaśnieje światło Jezusa Chrystusa” (A Grün, Twój Adwent. 24 rytuały światła,
Poznań 2017, s. 120).
Warto więc czekać, a czekając, nie zmarnować ani jednego dnia błogosławionego czasu Adwentu, i – wraz z Maryją –
dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem.

Roraty w parafii św. Wojciecha – od poniedziałku do piątku o godz. 6.45.

Redakcja

Życzymy Wszystkim, aby święta
Bożego Narodzenia
były czasem radości, pokoju i nadziei,
bo Bóg z miłości do nas stał się Człowiekiem,
aby nas zbawić…
ks. Trojan Marchwiak, ks. Jerzy Stranz
i zespół redakcyjny pisma parafialnego „Święty Wojciech”

O muzyce organowej i organach… w parafii Świętego Wojciecha

O

Rozmowa z Dominikiem Kaczmarkiem – cz. I

d września tego roku pomaga nam śpiewem wielbić Boga Dominik Kaczmarek – nasz nowy organista i… improwizator,
absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu (studia licencjackie), obecnie student tejże Akademii oraz Universität der Künste w Berlinie
(kierunek Orgelimprovisation - improwizacja organowa), w klasie profesora Wolfganga Seifena…

Justyna Łopaczyk: Skąd u Pana takie zafascynowanie muzyką organową? Jak to się zaczęło?
Dominik Kaczmarek: Ziarno zasiał tata, który miał w samochodzie płytę z muzyką organową prof. Joachima Grubicha, nagraną w katedrze poznańskiej, płytę zaczynającą się Toccatą i fugą d-moll Johanna Sebastiana Bacha. Zawsze
interesowało mnie, co jest dalej na płycie, bo z tatą słuchałem tylko pierwszego fragmentu. Kiedyś pożyczyłem płytę…
Byłem urzeczony samym instrumentem – tym, że organy mogą naśladować całą orkiestrę – i ich niesamowitą różnorodnością barwową. Organy dają ogromną możliwość różnicowania kolorystycznego dzieła, wykorzystywania różnych
brzmień imitujących inne instrumenty: trąbkę, obój, fagot, wiele fletów. Organy to instrument nie bez powodu nazywany
królem, ponieważ jest w stanie naśladować inne instrumenty i wydobyć taką masę brzmieniową jak pełna orkiestra.
J.Ł.: Rzeczywiście, można to zaobserwować, a przede wszystkim usłyszeć podczas gry towarzyszącej celebrowaniu
Eucharystii, nabożeństw czy podczas koncertów w parafii św. Wojciecha. Czy muzyka organowa była tą pierwszą i jedyną muzyką w Pana życiu?
D.K.: Najpierw, wbrew pozorom, była to muzyka rozrywkowa, ale szybko zainteresowałem się muzyką klasyczną,
trochę za sprawą nauczycielki od muzyki, wychowawczyni w szkole podstawowej. Zacząłem
słuchać muzyki poważnej, odkryłem organy,
zdobywałem kolejne płyty. Urzekły mnie organy w katedrze poznańskiej, gra śp. pana Krzysztofa Wilkusa. Łącznie słyszałem go siedem razy
i wszystko jestem w stanie odtworzyć sobie w
pamięci. To jak grał, robiło na mnie ogromne
wrażenie, szczególnie partie solowe, wstępy do
pieśni, utworów chóralnych, improwizacje po
liturgii.
J.Ł.: Pamięta Pan, kiedy to było?
D.K.: W szkole podstawowej zacząłem uczęszczać na kółko instrumentalne i było to w piątej
klasie, więc miałem 11 lat. A kiedy usłyszałem
grę pana Wilkusa w katedrze? To musiało być
też w szkole podstawowej, bo byłem już wtedy
Dominik Kaczmarek przy zabytkowych organach Ladegasta
w pozanańskiej farze. Fot. Grzegorz Celiński
ministrantem, więc też mniej więcej w tym samym czasie. W moim kościele parafialnym nie
było organów piszczałkowych, ale w Krotoszynie słyszałem piszczałkowe… Interesowało mnie nie tylko ich brzmienie,
także sam prospekt, czyli to, co widać na zewnątrz: piszczałki i cały ten niesamowity mechanizm.
J.Ł.: Organy piszczałkowe i elektroniczne… Dość łatwo można je chyba rozróżnić?
D.K.: Dzisiaj technika jest taka, że niekiedy staje się to trudne. Ale nawet muzykoterapeuci podkreślają: wpływ prawdziwego instrumentu na psychikę człowieka jest skuteczniejszy niż dźwięku, który płynie z głośników. Naturalne źródło
dźwięku – jakim są piszczałki, jakim jest właściwie słup powietrza, który drga w piszczałkach – oddziałuje na słuchacza
bardziej niż to, co wydobywa się z głośników. Brzmi bardziej przekonująco i zbliża się do dźwięku tych instrumentów,
które naśladuje; to sprawia większe wrażenie, wrażenie potęgi, majestatu, tego tutti, czyli pełnego brzmienia organów.
J.Ł.: Czy to dotyczy również naszych, świętowojciechowych organów?
D.K.: Nasze parafialne organy są instrumentem piszczałkowym, więc jak najbardziej spełniają taką funkcję. Mogą służyć do pięknej gry zarówno podczas liturgii, jak i koncertów, o których już myślę. Ale po kolei... Organy w kościele św.
Wojciecha są instrumentem zbudowanym współcześnie przez firmę Jana Drozdowicza. Brzmieniowo bardziej odpowiadają stylistyce utworów barokowych, stąd pewne ograniczenia repertuarowe. Wybieram więc muzykę dawną, ponieważ
utwory późnego romantyzmu czy współczesne nie brzmią tu optymalnie i, w zasadzie, do ich wykonania konieczna bycd. str. 3

Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto
o tym pamiętać w naszych codziennych modlitwach.
Intencja ewangelizacyjna na grudzień, powierzona Apostolstwu Modlitwy przez papieża Franciszka:

za życie modlitwy.

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była
ożywiana przez słowo Boże i życie modlitwy.

łaby pomoc asystentów. Nie jest możliwe, aby – grając na organach – zawsze wszystko wykonywać samodzielnie
(chyba że instrument jest wyposażony w nowoczesne udogodnienia techniczne, takie jak wolne kombinacje lub setzer).
Rejestry, czyli głosy, zmienia się u nas za pomocą tzw. manubriów, czyli specjalnych wajch do wyciągania, i niekiedy
nie da się tego zrobić płynnie samemu, zwłaszcza jeśli wykonuje się utwór, który angażuje zarówno nogi, jak i prawą
czy lewą rękę jednocześnie.
J.Ł.: Myślę, że jest to niezwykle ciekawy temat, podobnie zresztą jak kwestia koncertów, o których wspomniał Pan
wcześniej. Co to są za koncerty?
D.K.: Zainteresowanych odsyłam do strony Muzyka u Świętego Wojciecha (https://www.facebook.com/
MuzykauSwietegoWojciecha/). Co tydzień zamieszczam tam informacje o utworach, które będą rozbrzmiewać przed
i po Mszach Świętych niedzielnych o 8.00, 9.30, 12.15 i 18.00 (czasem też o 20:15). Na facebooku pojawią się też informacje na temat sporadycznych, okazjonalnych koncertów kameralnych: na organy i skrzypce, organy i trąbkę, organy
i sopran… To wszystko można obserwować i polubiać, do czego zachęcam. O wydarzeniach tych zainteresowani mogą
dowiadywać się również z gabloty parafialnej, (niekiedy będzie się pojawiać informacja w formie plakatu), poza tym
tytuły wykonywanych w niedzielę utworów są na bieżąco wyświetlane w kościele. Warto może zaznaczyć, że repertuar
nie jest przypadkowy. Utwory staram się dobierać w taki sposób, aby tematycznie nawiązywały do niedzielnej liturgii
słowa albo przynajmniej do okresu liturgicznego.
J.Ł.: Cenna uwaga! Bardzo dziękuję za rozmowę.
Na ciąg dalszy rozmowy, tym razem m.in. na temat roli organisty, serdecznie zapraszamy do styczniowego numeru gazety parafialnej „Święty Wojciech”.

Wspomnienie o ks. kan. dr. hab. Leszku Wilczyńskim
Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.
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października br. zmarł ks. kan. dr hab. Leszek Wilczyński, rektor kościoła pw.
Najświętszej Krwi Pana Jezusa przy ul. Żydowskiej w Poznaniu. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się w sobotę, 31 października, w parafii pw. Świętego Krzyża w Poznaniu; pogrzeb na cmentarzu górczyńskim.
Dobrze pamiętam śp. ks. kanonika Leszka Wilczyńskiego, gdyż był częstym gościem
w naszej parafii, szczególnie za życie poprzedniego jej proboszcza, śp. ks. kanonika
Marka Kaisera. Miałem ten zaszczyt: bywałem w domu proboszcza na niedzielnej południowej kawie i często siedziałem obok ks. Leszka. Cechowały go: spokój, erudycja
i specyficzne poczucie humoru… Księdza Leszka Wilczyńskiego odbieram jednak przede wszystkim jako człowieka zapatrzonego w postać błogosławionego ks. Narcyza Putza. Nie mógł go znać, ale wiedział o nim bardzo dużo, co zawarł w wielu książkach
i artykułach o Błogosławionym. Chyba był nim zafascynowany jako człowiekiem i jako bratem – kapłanem o swoistej
wrażliwości kościelnej.
W roku 2017 – wraz z ks. Trojanem Marchwiakiem i przy wsparciu Aleksandry Wyganowskiej, redaktorki Radia
EMAUS, członkini Rady Programowej Radia oraz Jacka Niedzielskiego, zastępcy prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej i Barbary Niedzielskiej, przewodniczącej Oddziału Poznańskiego tegoż Stowarzyszenia – zorganizowaliśmy spotkanie redaktorów prasy parafialnej, skupionych w Oddziale Poznańskim Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej.
Do udziału w spotkaniu zaprosiłem śp. ks. Leszka Wilczyńskiego, proponując promocję jego kolejnej książki o ks.
Narcyzie: „Błogosławiony ks. Narcyz Putz. Męczennik II wojny światowej”, wydanej przez Instytut Studiów Kościelnych LUBRANSCIANUM (Poznań 2017).
Zawsze w sposób interesujący i ciepły opowiadał o Błogosławionym. W jednej ze swoich publikacji pisał, że może to
pisarstwo „(…) przyczyni się do spotkania z bł. ks. Narcyzem Putzem i do powędrowania z nim po drogach codzienności. W spotkaniu tym (…) w pielgrzymowaniu ze świętymi i błogosławionymi rodzi się i rozwija w nas nowe życie w
Chrystusie”.
Bolesław Psuja

Kardynał Stefan Wyszyński
Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości.
Zacznijmy na nowo, co dzień ku lepszemu!

J e sz c ze o N ie p od l e g ł e j … Pat r i o ty c zn a ci ek aw o s tk a z Ka nad y

W

lasach, w okolicy miasta Owen Sound (około 150 km od Toronto) jest drzewo, na którym widnieje wyryty napis: „14 IV 1942 / Jeszcze Polska nie zginęła, / żołnierz polski pomoże”.
W tym rejonie, na obozie szkoleniowym Kosciuszko Camp przebywali polscy żołnierze. Obóz w Owen Sound działał od maja 1941 r. do maja 1942 r. Został założony po negocjacjach polskiego rządu na uchodźstwie z rządem kanadyjskim. Jak podawała lokalna gazeta „The Sun Times” – cytując Lisę Marie Murphy-Gemmill,
która badała historię obozu – przez Kosciuszko
Camp przeszło 1036 żołnierzy. Oprócz Polaków
byli to Amerykanie i Kanadyjczycy polskiego
pochodzenia, a także trzech Czechów i Kubańczyk. Polscy oficerowie kwaterowali w domach
mieszkańców Owen Sound; żołnierze zajmowali
zabudowania fabryki mebli. Po przeszkoleniu żołnierze ci trafiali do armii Ron Savage (po lewej), który oddrzewo”, i konsul
kanadyjskiej i amerykań- krył „polskie
Krzysztof Grzelczyk
skiej.
„Drzewo Polskiego Żołnierza”, bo tak je nazwano, to buk
mający obecnie ok. 150 lat. Drzewo z napisem zostało znaDrzewo Polskiego Żołnierza
Tablica informacyjna lezione 14 lat temu.
Bolesław Psuja

4 XII św. Barbary, dziewicy i męczennicy – patronki
górników i dobrej śmierci, wspomnienie
6 XII św. Mikołaja, biskupa, wspomnienie
8 XII Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość
24 XII Wigilia Bożego Narodzenia

Aktualni duszpasterze:
ks. Trojan Marchwiak – proboszcz parafii
(tel. 793 842 860);
ks. Jerzy Stranz, rezydent.
Porządek Mszy Świętych:
– w niedziele i święta: 8.00; 9.30; 11.00 (dla uczniów szkoły podstawowej); 12.15; 18.00 i 20.15 (akademicka)
– w święta będące dniami pracy: 8.30 i 18.30
– w dni powszednie: 8.30 i 18.30.
Spowiedź św.:
– 15 min przed każdą Mszą Świętą i w sobotę od godz. 18.00
– w I czwartek miesiąca od godz. 17.00
– w I piątek miesiąca w godz. od 16.00 do 19.30.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
– w I czwartek miesiąca od 17.00 do 18.30, w pozostałe czwartki od 18.00
do 18.30; w soboty od 18.00 do 18.30.
Chrzty: II sobota miesiąca, godz. 18.30
i IV niedziela miesiąca, godz. 12.15.
Parafialny Zespół Caritas: I poniedziałek miesiąca, godz. 19.00.
Członkowie Żywego Różańca: I sobota miesiąca, godz. 8.30.

25 XII Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 XII św. Szczepana, pierwszego męczennika, święto
27 XII Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, święto
28 XII Świętych Młodzianków, męczenników, święto

Spotkania biblijne: I i III czwartek miesiąca, godz. 19.00.
Spotkania AA: piątek, godz. 19.00.
Spotkania Al –Anon: środa, godz. 19.00.
Parafialny Klub Seniora: godz. 11.30 - 14.00; terminy spotkań na cały 2020 r.
podano na tablicy ogłoszeń.
Nowenna do św. o. Pio i Msza Święta w intencji o budowę Domu Ulgi
w Cierpieniu: II czwartek miesiąca, godz. 18.30.
Nowenna do św. Antoniego: wtorek, godz. 18.00.
Jubileusze małżeńskie: III sobota miesiąca o godz. 18.30.
Krypta Zasłużonych Wielkopolan: termin zwiedzania należy uzgodnić
w biurze parafialnym.
Biuro parafialne (tel. 61 851 9012; 793 842 860) czynne: w poniedziałki i piątki,
godz. 16.30-17.30; we wtorki i czwartki, godz. 9.00-10.00 (z wyjątkiem I piątku
miesiąca i świąt).
Konto parafii: Santander Bank Polska SA.
N r konta : 85 10901362 000000003602 2318.
Strona internetowa parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl .
E-mail parafii: swietywojciech@archpoznan.pl .

Pismo parafialne „Święty Wojciech”: miesięcznik, nakład 250 egz.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, 61 -748 Poznań.
Redaguje zespół (w porządku alfabetycznym): Leszek Helak, Małgorzata Helak, Andrzej Karczmarczyk, Justyna Łopaczyk, ks. proboszcz Trojan
Marchwiak (opiekun redakcji), Bolesław Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej).
Druk: DRUKARNIA 365.PL, ul. 23 Lutego 16, 61-742 Poznań, tel. 500 208 533.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich adiustacji. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń.
Parafia nie czerpie żadnych korzyści materialnych z tytułu wydawania miesięcznika. Ofiary złożone na ogłoszenia i reklamy są przeznaczone na
pokrycie kosztów druku. Reklamy i ogłoszenia przyjmowane są w biurze parafialnym.
Pozwalamy sobie przypomnieć, że wysyłając określoną sumę na parafialne konto bankowe, można uzyskać podstawę do odliczenia od podatku za bieżący rok podatkowy.
W tytule wpłaty lub przelewu niezbędny jest dopisek: „darowizna na cele kultu religijnego” lub „darowizna na cele statutowe Kościoła katolickiego” albo „darowizna na Kościół”.

Od październikowego numeru zamieszczamy w gazetce parafialnej „Święty Wojciech” powieść o przygodach kota Figlarza, tekst autorstwa jedenastoletniej Ani (obecnie studentki Politechniki Poznańskiej). Ania zaprasza Czytelników, by
– trochę z przymrużeniem oka – spojrzeć na otaczający nas świat. A jeśli to są oczy przesympatycznego kota, to tym bardziej!
W poprzednich odcinkach: kot Figlarz, czyli Miukot, po krótkim pobycie w schronisku, gdzie się urodził, zostaje zabrany do domu z czerwonym dachem. A wszystko to za sprawą dziewczynki o imieniu Marta. Figlarz szybko poznaje domowników: rodziców Marty, jej brata Karola, psa Hotdoga, którego bez powodzenia próbuje naśladować, kanarka Fistaszka i myszy – Balbinę, Pipi i Feliksa. Przez te ostatnie otrzymał pierwszą w swoim kocim życiu karę…

A n ia Cza ch o re k

K o c ie s p r awy
Rozdział IV

Urodziny Marty
Jutro Marta kończy dziewięć lat. Wszyscy mówią, że ma urodziny. Rodzice kupują jej prezenty. Więc ja również postanowiłem jej coś dać… Ale co? Może mój kłębek wełny albo czerwoną piłeczkę? A może jakąś zabawkę? Zapytam
Hotdoga.
– Hotdogu, co ty na to, żebyśmy dali Marcie coś na urodziny?
– Możemy. Ale co?
– Właśnie chciałem cię o to zapytać.
– Mogę dać moją pluszową kość. Albo zapytaj lepiej myszy. Może mają
jakiś pomysł. Niech i one coś zrobią!
Więc poszedłem do domku myszy. Byłem jeszcze trochę zły za wczorajszy wazon, no ale trudno… Przecież już im wybaczyłem.
– Ej, myszy! – krzyknąłem.
– Pi! Co się tak drzesz? – usłyszałem. – Zobacz, co dla ciebie zrobiliśmy: Pipi ma czerwoną kokardkę, ja – fioletową, a Feliks – pomarańczową kamizelkę.
– Pi, pi! Dzięki temu nas rozpoznasz – powiedziała Pipi. – A tak w ogóle
o co chodzi?

– Mam do was pewną sprawę – odpowiedziałem. Hotdog i ja chcemy
zrobić prezent dla Marty. Pomożecie nam?
– Jasne! Ale co jej damy?
– No, nie wiem…
– Pi! Może zrobimy laurkę? – zaproponował Feliks.
– Chmurkę? – zapytałem, nie dowierzając. – Jak chcesz zrobić chmurkę?
– Pi, pi, pi… Nie chmurkę. Laurkę – wyjaśniła Balbina. – Laurka to taka
kartka, na której można coś narysować i napisać życzenia.
– Aaa… Umiecie pisać? – zapytałem.
– Umiemy… Ogonem.
– Dzięki! Idę po Hotdoga. Przyniosę kartkę i farby. „Chyba mam je pod posłaniem – zastanawiałem się, nie tracąc
czasu”. Po chwili byłem już z powrotem, tym razem z Hotdogiem i potrzebnymi materiałami. Myszy umoczyły ogony
w farbie i malowały, a ja (razem z psem) uważnie śledziliśmy ich poczynania.
– Narysuj kwiatek – doradzałem.
– Albo słoneczko… – zaproponował Hotdog.
– Słoneczko w środku zimy? – zdziwił się Feliks. – Zresztą kwiatki też teraz nie rosną.
– No to co chcesz narysować? – zapytała Pipi. – Zobacz, już namalowałam łodygę.
– Zamaluj ją! – powiedział Feliks. – Narysuj płatek śniegu.
I tak wyglądała nasza praca… A na urodzinowej kartce z jednej strony był bałwan z niebieskim motylkiem, a z drugiej

– płatek śniegu na łodydze i słoneczko!!! „Czy te myszy naprawdę umieją rysować – pomyślałem”. Życzeń nie było, bo
nikt z nas nic nie wymyślił.
– Słyszałem, że prezenty się pakuje – powiedział Hotdog.
– Ale w co zapakujemy naszą laurkę? – zapytała Balbina.
– Miałem gdzieś czerwony papier w prążki – odpowiedziałem.
– To chodź, pójdziemy go poszukać – zadecydowała Pipi.
Poszliśmy więc i z wielkim zapałem rozpoczęliśmy poszukiwania, ale papieru nigdzie
nie było, jakby się rozpłynął.
– Ktoś zabrał mój papier! – zawołałem.
– Ciekawe kto? – próbowała zgadnąć Pipi.
– Co się stało? – prawie równocześnie zapytali: Balbina, Feliks i Hotdog, którzy właśnie pojawili się tuż obok nas.
– Nie ma papieru – odpowiedziałem zrezygnowany.
– Jak to nie ma? – zdziwił się Feliks.
– Widziałem jego strzępy w korytarzu – powiedział Hotdog. – Chodźmy tam, może to
dobry trop…
– Masz rację! – zgodził się Feliks.
I poszliśmy. Znalazłem kilka strzępów w kuchni, a Pipi i Babina – w salonie. Były też
w pokoju mamy i taty, w pokoju Karola i w pokoju Marty. Ale najwięcej strzępów było
przy moim posłaniu. Dopiero wtedy przypomniałem sobie, że dzisiaj rano poszarpałem
papier do pakowania prezentów.

– Ojej! – wykrzyknąłem. – I co my teraz zrobimy? W co zapakujemy laurkę?
Zawinęliśmy ją w kocyk i przewiązaliśmy liną.
– Gotowe! – z zachwytem patrzyliśmy na przygotowany prezent. – Jaki piękny…
Potem zakradłem się do pokoju z prezentem w kocim pysku i położyłem go pod nogami Marty.
– Kotku, co to? – zapytała dziewczynka.
– Miau, miau! – chciałem powiedzieć, żeby otworzyła. Widocznie mnie zrozumiała, bo szybko zaczęła rozwiązywać
linę.
– Skądś ty to wziął? – zapytała zdziwiona.
Ludzie nie zawsze umieją docenić wysiłek zwierząt. A może laurka naprawdę nam nie wyszła…

