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XXIV Dzień Judaizmu 

17 
 stycznia 2021 r. w Kościele katolickim w Polsce obchodziliśmy XXIV Dzień Judaizmu. W Poznaniu 
głównym punktem tygodniowych obchodów była modlitwa w kościele św. Wojciecha, gdzie we wspólno-

cie chrześcijan i żydów, w świetle Menory Dialogu, przyzywaliśmy błogosławieństwa jednego Boga… 

 

Hasło Dnia Judaizmu: „Życie i śmierć” (por. Pwt 30,15) zostało wybrane w związku z globalnym kryzysem, wywoła-
nym pandemią COVID-19. Franciszek w encyklice „Fratelli tutti” napisał: „Cierpienie, niepewność, strach i świado-
mość naszych własnych ograniczeń, które wzbudziła pandemia, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu 
życia, naszych relacji, organizacji naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia” (nr 33). W perspek-
tywie narastającego w czasie pandemii lęku o życie swoje i naszych bliskich zostaliśmy zaproszeni, aby zaczerpnąć na-
dzieję i siłę z mądrości Księgi Świętej. Albowiem, im bardziej doświadczamy dramatu śmierci, tym bardziej zaprosze-
nie do życia i szczęścia staje się aktualne: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczę-
ście” (Pwt 30,15). 

Tak, okoliczności pandemii zdominowały myślenie o tegorocznych obchodach Dnia Judaizmu, ale wciąż pozostaje 
aktualne to, co przyświecało powstaniu tej idei w Kościele katolickim w Polsce. Wydarzenie to było i jest darem, ale 
i zadaniem dla wszystkich chrześcijan. Nieustannie trzeba przypominać, że religia chrześcijańska zrodziła się w łonie 
judaizmu, religii żydowskiej. A zatem odrzucenie czy nieznajomość źródła, z którego wywodzi się Kościół, musi owo-
cować brakiem rozumienia samego siebie, własnej tożsamości religijnej, samej istoty chrześcijaństwa. Religia żydow-
ska nie jest bowiem – jak podkreślał Jan Paweł II – wobec naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś we-
wnętrznym. W obrazowy sposób opisuje tę relację Apostoł Narodów, kiedy w Liście do Rzymian, posługując się meta-
forą drzewa oliwnego, przyrównuje Kościół pogan do dziczki oliwnej, wszczepionej w szlachetne drzewo, którym jest 
lud Przymierza. Korzenie są tętnicami; to dzięki nim pokarm dociera do całego organizmu. Bez tych soków drzewo nie 
tylko nie może wydawać kwiatów i owoców, ale i usycha.  

Robert Kaja oraz ks. Jerzy Stranz i... rzeźba „12=12”, fot. Robert Woźniak  



 Po starannym procesie rozeznawania – o czym zapewnia dyrektor Światowej Sieci Modlitwy, ks. Frédéric Fornos – 
zostały ogłoszone papieskie intencje modlitewne na rok 2021. Będziemy modlić się m.in. o głębsze przeżywanie spo-
wiedzi i odkrycie piękna sakramentu małżeństwa. Wstawiennictwu wiernych papież zawierza też misyjne zaangażowa-
nie wszystkich wierzących, pracę katechetów oraz reformę Kościoła. 
 Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto o  tym pamiętać 
w naszych codziennych modlitwach. 

Intencja powszechna na luty: 
przemoc w stosunku do kobiet.  

Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia 
dostrzegane i wysłuchiwane.  

ks. Jerzy Stranz (Stowarzyszenie Coexist) 

Jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody XXIV Dnia Judaizmu w Poznaniu była prezentacja rzeźby „12 = 12” 
na placu przed Akademią Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim. Dzieło będzie można oglądać do 15 marca br. Wokół 
rzeźby, która jest zapisem procesu zmieniającej się geometrii krzyża równoramiennego w gwiazdę sześcioramienną, 
stworzyliśmy projekt „Edukacja w symbolach”. Zapraszamy wszystkich na stronę www.coexist.pl . Tam, w zakładce 
WYDARZENIA, można kontynuować przygodę z rozpoznawaniem judeochrześcijańskich korzeni naszej wiary. 

11 lutego – w święto Matki Boskiej z Lourdes – przypada Światowy Dzień Chorego  

O 
 Lourdes – miasteczku leżącym u stóp Pirenejów – zrobiło się głośno dzięki Matce Bożej. Maryja ukazała się tam 
w 1858 r. Bernardzie Marii Soubirous, zwanej przez bliskich Bernadetą. Rodzina dziewczyny była bardzo biedna. 

Sześć osób (rodzice i czworo dzieci) mieszkało w dawnej celi więziennej.  
Bernadeta była ładną dziewczyną, jednak po przebytej chorobie nie rosła. Miała tylko 140 cm wzrostu; chorowała na 

astmę; nie umiała czytać ani pisać, mówiła jedynie miejsco-
wym dialektem.  
11 lutego Bernadeta wraz z siostrą i koleżanką poszła zbierać 
gałęzie na opał. Przy Grocie Massabielskiej zobaczyła – uno-
szącą się nad krzakiem – Panią w białej sukni, która w prawej 
dłoni trzymała różaniec. Bernadeta, naśladując ją, uczyniła 
znak krzyża i zaczęła odmawiać różaniec. „Biała Pani” włą-
czała się w modlitwę, odmawiając tylko: „Chwała Ojcu…”, 
kończące każdą dziesiątkę. Potem – zniknęła. 
Już wieczorem niemal całe miasteczko wiedziało o dziwnym 
zjawisku. Na kolejnych spotkaniach z „Białą Panią” towarzy-
szyły Bernadecie setki, a potem tysiące mieszkańców Lourdes. 
Podpowiadali jej, o co ma Ją pytać. I Bernadeta nawiązała dia-
log. 
18 lutego „Biała Pani” wypowiedziała znamienne słowa: „Nie 
obiecuję ci szczęścia na tym świecie, ale w przyszłym”. 
A trzy dni później wezwała: „Módlcie się za grzeszników”. 
Po  kolejnych trzech dniach Bernadeta usłyszała słowa: 
„Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!”. Matka Boża prosiła 

też, by księża wybudowali przy grocie kaplicę oraz aby przychodzono tam w procesji.  
 

Miejscowy proboszcz domagał się jednak cudu, chciał też poznać imię „Białej Pani”. Odpowiedź usłyszano 25 marca: 
„Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Maryja wskazała Bernadecie miejsce, z którego wytrysnęło źródło. Wkrótce wy-
darzył się pierwszy cud: mieszkanka Lourdes zamoczyła sparaliżowaną rękę w wodzie wypływającej ze źródła i została 
uzdrowiona. 

 

Osiemnaście spotkań Bernadety z Matką Bożą zakończyło się 16 lipca. Miejscowy biskup powołał komisję, która zba-
dała sprawę objawień Maryi.18 stycznia 1862 r., w imieniu Kościoła, orzekł o ich autentyczności. 

 

Od pierwszego uzdrowienia, 1 marca 1858 r., chorzy przybywają do Lourdes, prosząc o uzdrowienie ciała lub szuka-
jąc pomocy i sił do znoszenia cierpienia. Kościół katolicki uznał oficjalnie 70 cudów i ok. 7 tys. uzdrowień niedających 
się wyjaśnić naukowo. Siedem pierwszych cudów odegrało rolę w uznaniu objawień za prawdziwe. 

 

W 1992 r. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego. Na datę obchodów wybrał dzień pierwszego objawienia 
Matki Bożej w Lourdes. W latach 1993, 2004 i 2008 r. odbyły się w Lourdes centralne obchody Światowego Dnia Cho-
rego. 

 

Bolesław Psuja 

Wykorzystano: P. Bieliński, Matka Boża z Lourdes: Uzdrowienie chorych,  
https://stacja7.pl/maryja/matka-boza-z-lourdes-uzdrowienie-chorych/ . 

http://www.coexist.pl


„Proszę, ażebyście zawsze byli godni tej czci, którą nas, kapłanów, obdarza sam Chrystus. Żebyście byli Mu bezgra-
nicznie wdzięczni za dar kapłaństwa i żebyście tę wdzięczność spłacali całym swoim życiem. Niech to życie będzie 
błogosławione w duchu ośmiu błogosławieństw – to jest synteza powołania chrześcijańskiego, powołania ewangelicz-
nego. Niech to życie będzie owocne tą szczególną owocnością, do jakiej powołani jesteście, rezygnując z życia rodzin-
nego, osobistego, po to, ażeby tym bardziej być dla wszystkich”. 

43. Bądźcie wdzięczni za dar kapłaństwa 

Jan Paweł II do Polaków!  

W 
czytując się w homilie, przemówienia i wystąpienia św. Jana Pawła II, odnajdujemy odpowiedzi na pytania: Cze-
go od nas żądał? Czego pragnął? O co prosił? O co apelował? Wskazywał nam, jak mamy żyć! Wypełniając ten 

swoisty duchowy testament, powinniśmy dobrze zrealizować powierzone nam zadania. To  winno być naszym uniwer-
salnym i ponadczasowym programem. 

Zadania dla Polaków – cd. 

Przemówienie do księży archidiecezji poznańskiej, zgromadzonych w katedrze, 
Poznań, 20 czerwca 1983 

Środa Popielcowa  

O 
d ukazania się bieżącego numeru gazety do najbliższych obchodów Środy Popielcowej pozostało już tylko 9 dni. 
W tym roku Środa Popielcowa przypada 17 lutego. 

 

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowego przygotowania do największej 
chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Wielkanocnych. 

Msze Święte w naszym kościele parafialnym w tym dniu o 8.30 i 18.30. 
W Środę Popielcową obowiązuje: 
- wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (wszyscy od 14 r. życia), 
- post ścisły, czyli trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta (od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia). 
 

Wielu wiernych na czas Wielkiego Postu – oprócz wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu – podejmuje dodatkowe wy-
rzeczenia, jak chociażby porzucenie nałogu palenia, uprawianie sportu czy niejedzenie słodyczy… 

Tradycja związana z znakiem pokuty pojawiła się w VIII wieku, natomiast pierwsze świadectwa o święceniu popiołu 
pochodzą z X wieku. W 1091 roku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj w całym Kościele chrześcijańskim. W tym 
czasie postanowiono również, że popiół do posypywania głów wiernych będzie pochodził z palm poświęconych w Nie-
dzielę Palmową poprzedniego roku. 

Popiół – według żydowsko-chrześcijańskiej tradycji – symbolizuje znikomość, przemijalność, śmiertelność, żałobę, 
ból i ułomność życia ludzkiego. W połączeniu z liturgią kościelną jest znakiem oczyszczenia, odrodzenia i zmartwych-
wstania, bowiem Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i odrodził go w Chrystusie do nowego życia. Popielec to więc 
szczególny dzień; osoba wierząca usłyszy wówczas słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz". 
Mają one przypominać o słabości i kruchości naszego życia. 

Środę Popielcową Jan Paweł II ogłosił dniem modlitw w intencji pokoju na świecie. Bolesław Psuja 



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”.  

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. 

Aktualni duszpasterze: 
ks. Trojan Marchwiak – proboszcz parafii  
(tel. 793 842 860); 
ks. Jerzy Stranz, rezydent. 
Porządek Mszy Świętych: 
– w niedziele i święta: 9.00; 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.: 
– od pon. do piąt. w godz. 17.30-18.30 (we wt.: 17.30-18.00) 
– w pierwszy piątek miesiąca w godz. od 17.00 do 18.30.  
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
– od pon. do piąt. w godz. 17.00-18.30 (we wt.: 17.00-18.00) 
– w soboty od 18.00 do 18.30. 
Chrzty: II sobota miesiąca, godz. 18.30  
 i IV niedziela miesiąca, godz. 12.15. 

Członkowie Żywego Różańca: I sobota miesiąca, godz. 8.30. 
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, 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. 
Nr konta :  85 10901362 000000003602 2318.  

 

Strona internetowa Parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl . 
E-mail Parafii: swietywojciech@archpoznan.pl . 

T 
łusty Czwartek przypada 11 lutego i jest ostatnim czwartkiem przed Wielkim 
Postem. 

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 
nasmażyła”. 
„Od tłustego czwartku do Zmartwychwstania – ścisły post się kłania". 
„Gdy w tłusty czwartek człek w jedzeniu pofolguje, łaskawy Pan Bóg grzech obżarstwa 
daruje”. 

  2 II  Ofiarowanie Pańskie, święto; Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego 

11 II  NMP z Lourdes, wspomnienie; Światowy Dzień 
Chorego 

14 II  Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, 
święto 

17 II  Środa Popielcowa 

22 II  Katedry św. Piotra Apostoła, święto 

Kardynał Stefan Wyszyński 
Przestańmy mówić o Bogu straszliwego Majestatu. Zacznijmy więcej myśleć i mówić o Tym, który pomimo wszystko 
miłuje, chociaż tak często stwierdzamy, że właściwie nic nie znajdujemy w sobie, co skłaniałoby Boga do miłowania nas.  

1 lutego tego roku świętowałby 69 urodziny!  

Okolicznościowa anegdotka  

P 
ierwszego lutego moje myśli i wspomnienia wędrują na probostwo św. Wojciecha. 
Tego dnia (aż do 2014 r.) spotykaliśmy się na kawie urodzinowej, no i „czymś słod-

kim” u ks. Marka Kaisera. Szczególnie utkwiły mi w pamięci Jego 60. urodziny. Zasta-
wiony stół, wokół: rodzina, przyjaciele, goście… A na stole różne smakołyki przygoto-
wane przez panią Marię. Na środku królował duży tort z okolicznościowym napisem 
i dużym zdjęciem Jubilata. Po gromkim STO LAT… przyszedł czas na degustację. Jubi-
latowi wręczono więc nóż… I tu rozpoczął się dylemat! Do dziś pamiętam słowa 
ks. Marka: „Choćbym nie wiem jak kroił, zawsze sobie zrobię krzywdę”. Ale nie pozwo-
liliśmy mu na zbyt długie roztrząsanie tego problemu i wpatrywanie się w tort. Podjął 
męską decyzje i tort pokroił. Ja, o ile dobrze pamiętam, zjadłem z apetytem kawałek jego 
ucha, a Jubilatowi przypadł trójkącik z koloratką, choć nie chciał się sobą zajadać… 

Bolesław Psuja 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl


Ania Czachorek  

Kocie sprawy  

Nadeszła wiosna... Pewnego dnia Marta i Karol zaczęli przygotowywać coś, co nazwali Marzanną. A wyglądała ona 
tak: miała jasne włosy, błękitny fartuszek w różowe kwiatki i pełno kolorowych wstążek, które – nie wiadomo dlaczego 
– zwisały z jej rąk. Marzanna, czyli Marzena, bo takie imię dla niej wybrałem, miała tylko jedną nogę, ale za to była 
bardzo ładna… 

„Gdzie ona będzie mieszkać? W domu już dla czterech osób i trzech zwierząt jest i tak trochę za ciasno” – zastanawia-
łem się. Ale na odpowiedź nie musiałem długo czekać, bo Karol zapytał Martę: 

– Spalimy ją czy utopimy? 

– Nie wiem. Tata mówił, że utopimy tam, no wiesz, w rzece, co przepływa koło parku. 
„Co??? Chcą utopić Marzenę? Nie! Nie pozwolę na to!” – myślałem intensywnie, ale niezbyt długo, bo zaraz przy-

biegł Hotdog i powiedział: 
– Co robisz? Zamiast biegać za motylkami albo szukać kretów, sie-

dzisz przed garażem i patrzysz na Martę i Karola… Kocie, wiosna! 
– No i co  z tego, że wiosna! Mnie ona nie cieszy – odpowiedziałem. 
– Dlaczego? – zdziwił się Hotdog. 
– Bo topią Marzenę. 
– Co?! Kto topi? Jaką Marzenę? 

– Mama, tata, Marta i Karol… A Marzena to taka jedna…  
– Aaa… Musimy ją ratować! – zdecydował Hotdog. 
– Musimy! – potwierdziłem. 
Po południu cała rodzina poszła nad rzeczkę. 
– Chodź, Figlarzu! – zarządził Hotdog. – Idziemy! 
I ruszyliśmy. Ale droga była dzisiaj długa i męcząca. Zwykle trasę do parku można pokonać trzy razy szybciej! Mijali-

śmy wiele rodzin, a dzieci trzymały w rękach jakieś patyki obwiązane bibułą. Wszyscy byli roześmiani, mówili, że jest 
wiosna i nieśli Marzanny. 

– Widzisz, tam jest! – wskazałem łapką, ale Hotdog i tak mruknął: 
– Gdzie? Gdzie? 

– No tam! 
– Nie widzę… 

No trudno: nie widzi, to nie. Kilka minut później zobaczyłem park, ale nie było… rzeczki! „Co się stało? Czyżby za-
sypali rzeczkę – myślałem. Uff! Marzena uratowana”. W parku zauważyłem inne rodziny z innymi Marzannami. Wszy-
scy czegoś szukali; niektórzy obchodzili park dookoła, chyba, żeby znaleźć rzeczkę. 

– Chodź… Musimy ratować Marzenę. 
Pognaliśmy więc co tchu za rodzicami. I wyobraźcie sobie: rzeczka się znalazła! Była po drugiej stronie parku. Ucie-

kła czy co? Chyba też nie chce, by utopić w niej Marzenę. Spojrzałem za siebie, żeby zobaczyć, gdzie jest Hotdog. Był 
daleko, daleko ode mnie. 

– Pospiesz się – podbiegłem do niego, wołając. – W takim tempie nigdy nie dojdziemy! 
– Figlarzu! – westchnął. – Łapy mnie bolą… 

– A chcesz uratować Marzenę? – pytałem dalej. 
– Pewnie, że chcę. 
– To się pospiesz… – zacząłem poganiać Hotdoga i wyprzedziłem go znowu. Kiedy mnie dogonił, szepnąłem tylko:  
– Za późno… Utopili Marzenę… przez ciebie. 
– Co? Przeze mnie? A tak w ogóle, to ja nie chciałem iść – zaczął bronić się Hotdog. 
– Tak? A kto przed chwilą mówił, że chce uratować Marzenę?  
Ale Hotdoga już nie było…, bo wskoczył do rzeki.  
– Dalej, Hotdogu, dalej! Jeszcze nie wszystko stracone – wołałem. 
Marta zareagowała jednak zupełnie inaczej: 
– Co ten pies wyprawia – rzekła z oburzeniem – gdy Hotdog wygramolił się na brzeg z Marzeną! 
– Tego już za wiele! – zganił psa Karol. – Co za pies z ciebie… 

A tata poradził: 
– Spalimy Marzannę! Do ogniska nie wskoczy! 
– A może spróbujemy? – szepnąłem Hotdogowi na ucho. 
Ale on nic nie odpowiedział. 

Rozdział VII 
Marzena 



Rozdział VIII 
Żartowałem! 

Dzisiaj jest prima aprilis… To taki dzień, w którym się żartuje, a jeden drugiemu może zrobić psikusa!!! Ja też nabra-
łem się, a żart był taki, że wszyscy się śmiali. Było to tak… Zaczęło się od tego, że Marta powiedziała do Karola: 

– Karolu, zobacz, po ramieniu chodzi ci stonoga! 
Chłopiec nie cierpi robaków, więc – oglądając swoje ramiona – zaczął się otrzepywać, co bardzo mnie rozśmieszyło. 

Widok ten rozbawił i Martę, która, śmiejąc się, powiedziała: 
– Prima aprilis!!! 
Po południu rozmawiałem z Fistaszkiem o tych dziwnych słowach. Kanarek, którego polubiłem, opowiedział mi cieka-

wą historyjkę o piratach i o skarbie zakopanym… w naszym ogródku! 
– Wow… Naprawdę byli tu piraci? – upewniłem się. 
– Byli – potwierdził Fistaszek, robiąc przy tym poważną minę. 
– I zakopali prawdziwy skarb? – pytałem dalej. 
– Najprawdziwszy – odpowiedział kanarek. 
– A gdzie on jest? W którym miejscu? – dopytywałem, niezwykle zaciekawiony. 
– To wiedzieli tylko piraci – poinformował mnie Fistaszek. Hotdog był kiedyś ich psem. Może on będzie wiedział. 
Ale Hotdog był na spacerze, więc musiałem poczekać aż wróci. Na szczęście nie trwało to długo. Już po kilku minu-

tach usłyszałem radosne: hau, hau, hau. Od razu pobiegłem do niego i zapytałem, czy wie, gdzie jest ukryty skarb. Hot-
dog zrobił taką minę jakby nic o tym nie wiedział, ale zaraz uśmiechnął się i zapytał: 

– Chodzi ci o skarb piratów? 

– No tak, właśnie o ten skarb! 
– Nie wiem, czy mogę zdradzić ci tę tajemnicę? 

Tak nalegałem, że Hotdog wreszcie się zgodził.  
– Wiesz, gdzie jest ulubiona brzoza Marty? – zapytał. 
– Ta, która jest podobno „stara jak świat” – upewniłem się. 
– Ta sama! – odpowiedział Hotdog. Między gałęziami ukryta jest mapa. Nie wiem jednak, czy wiatr jej nie przewiał w 

inne miejsce. A może ktoś ją wyrzucił. Lecz zawsze możesz spróbować i poszukać. 
– A nie możesz od razu powiedzieć mi, gdzie jest skarb piratów? – zapytałem. 
– Niestety, nie mogę, to mapa jest wskazówką. A ja chyba już zapomniałem, gdzie on jest. 
Cóż mogłem zrobić… Poszedłem szukać mapy. Nigdzie jej jednak nie było. „Kogo mógłbym poprosić o pomoc? Hot-

doga? Fistaszka? Nie! Pomyślą, że nie umiem sobie poradzić… Zostały tylko myszy. Zapytam je, może mi pomogą”. 
Myszy zgodziły się od razu. Ale i one nie znalazły mapy. Dopiero Pipi zauważyła taki mały znaczek, jakim piraci 

oznaczali miejsca, w których zakopywali swoje skarby. Szybko nas więc poinformowała, wykrzykując: 
– Pi, pi, pi, patrzcie! Coś tu jest! 
I naprawdę było. Feliks domyślił się, że trzeba kopać w tym właśnie miejscu. Poszedł po łopaty dla Balbiny, Pipi i dla 

siebie, a ja zacząłem kopać łapkami. Kopałem, kopałem, kopałem…, ale nie mogłem znaleźć żadnego skarbu. Pomyśla-
łem, że piraci trochę się pomylili i powinienem szukać nieco dalej, w tulipanach.  

Gdy zacząłem kopać nowy dołek, wrócił Feliks, ciągnąc łopaty. Od razy dał je Balbinie i Pipi. Myszy przez chwilę 
przyglądały mi się ciekawie, aż wreszcie zabrały się do pracy. Nagle przyszła mama i, bardzo zmartwiona,  powiedziała: 

– Figlarzu, co ty robisz? Niszczysz takie piękne kwiaty! 

Za karę resztę dnia musiałem przesiedzieć w domu. Pomiaukując, ze złością powie-
działem do Hotdoga i Fistaszka: 

– Gdzie ten skarb piratów?!!! 
– Skarb piratów? – odpowiedział Hotdog, udając niewiniątko. 
– Dobrze wiesz, o co mi chodzi! – mówiłem dalej. 
Fistaszek mrugnął do Hotdoga i, śmiejąc się, powiedział 
– Dałeś się nabrać! Żartowaliśmy!!!  
I ja też zacząłem się śmiać. No bo od czego jest prima aprilis? 


