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To Duch daje życie… (J 6,63) 

Kinga i Tomasz Ciaś 

To co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy, nie było naturalne, zwyczajne ani przewidywalne. Uczniowie narodzili 
się na nowo: „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch po-

zwalał mówić” (Dz 2,4). Przyciągnęło to 
niemały tłum, a przemowa Piotra dopro-
wadziła do nawrócenia jeszcze tego sa-
mego dnia około trzech tysięcy osób. To 
tak jakby jednego dnia nawróciła się cała 
nasza parafia! Marzenie chyba każdego 
proboszcza (nie pytaliśmy). Wcześniej 
uczniowie nie potrafili przekonać jedne-
go Tomasza, by uwierzył, że Jezus zmar-
twychwstał, nie mówiąc już o obcych lu-
dziach (ks. Jerzy Stranz). Nic i nikt − 
poza Duchem Świętym − nie było w sta-
nie przekonać apostołów do wyjścia 
z Wieczernika i do głoszenia prawdy 
o Chrystusie Zmartwychwstałym. 
 Niezaprzeczalnie więc uczniowie naro-
dzili się na nowo. Mówił już o tym Jezus 
w rozmowie z Nikodemem: „Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie 
narodzi z wody i z Ducha, nie może 
wejść do królestwa Bożego. To, co się 
z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się 
z Ducha narodziło, jest duchem. Nie 
dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba 
wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje 
tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, 
lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd 
podąża. Tak jest z każdym, który naro-
dził się z Ducha” (J 3,5-8). 

I tu dochodzimy do pytania: czy ja już narodziłem się z Ducha? Uczniowie po Pięćdziesiątnicy nie mieliby żadnych 
wątpliwości, jakiej udzielić odpowiedzi. Tak jest z każdym, który przeżył coś podobnego. Można zadać sobie także in-
ne pytanie: czy ja chcę narodzić się z Ducha, narodzić na nowo? Na pytanie to nie można odpowiedzieć tak po prostu: 
w sumie tak, czemu nie, spróbujmy... Ducha Świętego należy pragnąć całym sobą. Jezus mówi: „Proście, a będzie wam 
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; 
a kołaczącemu otworzą” (Łk 11,9-10). I chwilę później wyjaśnia, o co mamy prosić: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, 
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go pro-
szą” (Łk 11,13). Duch Święty jest największym darem, jaki możemy otrzymać od naszego Ojca i na pewno tak się sta-
nie, jeśli tylko wytrwale będziemy o Niego prosić. To właśnie dzięki Niemu możemy Boga nazywać Tatą i mamy 
z Nim tak bliską relację. Z tego wynika cała reszta. Mówiąc najkrócej: „To Duch daje życie…” (J 6,63). 

Jeśli więc naprawdę chcemy żyć, czuwajmy 22 maja w wigilię Zesłania Ducha Świętego − jeśli to będzie tylko 
możliwe − razem w kościele. Z tych czuwań, w przeciągu kilku lat, narodziła się w naszej parafii niewielka wspólnota, 
której duszpasterzem jest ks. Jerzy. Spotykamy się zwykle raz w miesiącu w kościele lub w salce na wspólnej modli-
twie. Nie mamy dalekosiężnych planów. No cóż, jest to przywilej młodej wspólnoty, więc z niego korzystamy, pamięta-
jąc, że „Wiatr wieje tam, gdzie chce” (J 3,8). Doświadczyliśmy wiele razy, że Duch Święty prowadzi nas i wskazuje 
kierunek, zmieniając również nasze własne plany. Tak na przykład, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, 
przez pewien czas spotykaliśmy się online: w październiku odmawialiśmy wspólnie różaniec, później „łączyliśmy się”, 
uczestnicząc w kręgu biblijnym i dzieliliśmy doświadczeniem Boga w naszym życiu codziennym, przez co zacieśniły 
się więzi między nami. Ciekawe jest też to, jak różne osoby Pan zaprasza do wspólnoty (rozpiętość wieku od 1 roku do 
ok. 70 lat): są osoby o różnych doświadczeniach wspólnotowych, zupełnie różnych upodobaniach muzycznych oraz 
temperamentach, a jednak w trakcie modlitwy uwielbienia Duch Święty tworzy z nas jedno. Przed nami kilkutygodnio-
we seminarium odnowy wiary. Jeśli chcesz do nas dołączyć, śledź bieżące ogłoszenia w parafii św. Wojciecha lub ode-
zwij się do autorów tego tekstu. 



 
Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto o tym 
pamiętać w naszych codziennych modlitwach. 

Intencja powszechna na maj:  
świat finansów. 

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finan-
sowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.  

45. Rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo 

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. 

Wrocław, 21 czerwca 1983, Homilia w czasie Mszy św. 

 „Serce małżonka jej ufa” (Prz 31,11) – tak mówi Księga Przysłów o „niewieście dzielnej” (...). Wspólnota małżeńska 
i rodzinna buduje się na zaufaniu wzajemnym. Jest to dobro podstawowe wzajemnych odniesień w rodzinie. Odniesie-
nie wzajemne małżonków i odniesienie wzajemne rodziców i dzieci. Najgłębszym fundamentem tych odniesień jest 
ostatecznie to zaufanie, jakim sam Bóg obdarza małżonków, stwarzając ich i powołując ich do życia we wspólnocie 
małżeńskiej i rodzinnej. 
 Na tym właśnie swym zaufaniu do rodziców Bóg oparł odniesienie: dziecko – rodzice. „Serce Boga im ufa”. Na 
swym zaufaniu, zwłaszcza do matki, Bóg Ojciec oparł odniesienie: dziecko – matka. „Serce... Boga jej ufa”! Bóg Oj-
ciec zechciał tak zabezpieczyć życie dziecka, swój skarb, aby zostało ono już od momentu swego poczęcia powierzone 
trosce najbliższego z bliźnich dziecka: jego własnej matce. „Serce Boga jej ufa”. Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na 
takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też 
budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. W wypełnianiu te-
go zadania rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo – i nikomu też nie wolno odbierać rodzicom tego pierwszo-
rzędnego ich zadania. Równocześnie nigdy nie dosyć przypominać, że wypełnianie tego zadania stawia przed rodzica-
mi doniosłe wymagania. Rodzice sami muszą być dobrze wychowani, ażeby wychowywać – i sami też wciąż muszą się 
wychowywać, ażeby wychowywać. Tylko pod takimi warunkami, przy takiej postawie wewnętrznej, proces wychowa-
nia może być owocny. Jeżeli wiele dziś – na Dolnym Śląsku i w całej Polsce – zależy od tego, czy proces wychowania 
w rodzinie będzie owocny i skuteczny, to dlatego, że ma to swoje podstawowe znaczenie dla przyszłości całego naro-
du, powiedziałbym: dla polskiej racji stanu! 

(Filipinki, Ave Maria… / Na skraju wioski, 1961)  
„Ażeby zły los ich dom omijał, ludzie śpiewali: AVE MARIA…” 

Danuta Piątkiewicz 

W powyższych słowach zawierało się głębokie pragnienie ludzkich serc i wyraz wołania wszystkich, którzy od wie-
ków uciekali się ze swoimi sprawami do Maryi, gromadząc się czy to przy prostych, wiejskich kapliczkach, czy we 
wzniosłych gotyckich katedrach. 

Życie ludzi toczyło się w rytmie zmieniających się pór roku i następujących po sobie okresów liturgicznych. W ad-
wentowym czasie oczekiwania na Zbawiciela ludzkość wołała: Rorate caeli… (Niebiosa, spuśćcie rosę…), w okresie 
Wielkiego Postu: Stabat Mater dolorosa (Stała Matka bolejąca…), a w maju… W maju, w litanijnym śpiewie słychać 
było: Matko łaskawa…, Panno wierna…, Bramo niebieska…, Wspomożenie wiernych…, Królowo rodzin… módl się za 
nami. 

To wyraz głębokiej wiary w działanie Boga Stwórcy, który Maryi wyznaczył szczególne miejsce i rolę pośredniczenia. 
I chociaż jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest, jak podkreśla Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Ma-
ter, Jezus Chrystus, to pośrednictwo Maryi jest „podporządkowane” i ma charakter wstawienniczy, ale o szczególnym 
i wyjątkowym znaczeniu. 

W czasie kiedy ludzkość tak bardzo pogrąża się w ciemnościach nieprawości, tak bardzo przeniknięta jest niepewno-
ścią, poczuciem zagrożenia i lęku, potrzeba właśnie wołania do Maryi. To jest Jej czas. Ona również uczestniczyła 
w trudnych wydarzeniach swojej epoki, dzieliła ludzki los, obawy – musiała uciekać do obcego kraju, gdy zagrożone 
było życie Jej Dziecka. 

Dzisiaj jest Ona Tą, która wskazuje drogę, towarzyszy nam, przyprowadza do swojego Syna, wstawia się, by „zły los” 
omijał nasz dom, ale też wzywa do radykalnej przemiany naszego życia, wypraszając potrzebne ku temu łaski. 

Powierzmy Bożej Matce ten majowy czas. Podejmijmy litanijną modlitwę. Niech w głębi naszych serc ożyje wołanie: 
„Wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje” – słowa z jedenastowiecznego łacińskiego hymnu na cześć Maryi Panny 
Alma Redemptoris Mater. 

W naszej parafii będziemy modlić się, przyzywając wstawiennictwa Maryi, podczas nabożeństw majowych 
w dni powszednie o godz. 18.00, w każdą niedzielę o godz. 17.30. 



Kardynał Stefan Wyszyński 
Trzeba dużo mówić o wysokiej godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na 

świecie – prócz Boga. 
Od wszystkich, którzy biorą pióro, aby kreślić słowo, oczekujemy rzetelności. 
Nie wystarczy nakreślić słowa płynem, wziętym z kałamarza, zazwyczaj... czarnym. 
Trzeba pióro maczać w prawdzie i miłości! Bo tylko takie słowo może być ufnie przyjęte.  
 

 28 maja 1981 w Warszawie zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski (ur. 3 sierpnia 1901), wielki syn pol-
skiego narodu – Prymas Tysiąclecia. Swoim zaufaniem do Matki Bożej, silną wiarą i nieugiętą postawą uratował Ko-
ściół i Naród przed laicyzacją i sowietyzacją. Jego pogrzeb – 31 maja 1981 – zgromadził kilkaset tysięcy osób. 

W Wielki Piątek w naszej parafii miało miejsce nabożeństwo drogi krzyżowej, której stacje zostały umieszczone na 
zewnątrz kościoła. To umożliwiło wiernym uczestnictwo i modlitwę, mimo ograniczeń wprowadzonych przez rząd. 

Nasz Proboszcz przygotował rozważania na podstawie tekstów kard. Josepha Ratzingera z 2005 roku. Motywem prze-
wodnim były słowa Chrystusa: „Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli 
obumrze, przynosi plon obfity» (J 12,24). Rozważania odczytane przy poszczególnych stacjach na długo pozostaną 
w pamięci parafian. Uczestnictwo w nabożeństwie stało się wyrazem naszych pragnień i pokazało potrzebę życia we 
wspólnocie parafialnej. 

Święty Ojciec Pio  

Bolesław Psuja 

25 
 maja przypada 134. rocznica urodzin św. o. Pio. Tego dnia 
w Pietrelcinie (południowe Włochy) przyszedł na świat France-

sco Forgione. 27 stycznia 1907 roku złożył on wieczyste śluby zakonne 
i przyjął imię zakonne Pio. Trzy lata później został wyświęcony na ka-
płana. W lipcu 1916  przybył do klasztoru w San Giovanni Rotondo, 
gdzie przebywał aż do śmierci. W roku 1918 otrzymał stygmaty. Zmarł 
23 września 1968 roku. Jan Paweł II beatyfikował go 2 maja 1999, kano-
nizował – 16 czerwca 2002 roku.  
 Świętego Ojca Pio śmiało możemy nazwać „drugim św. Francisz-
kiem”. Ten stygmatyk, kapucyn, mistyk, prorok, cudotwórca był jego 
wiernym uczniem. Dzięki św. Pio wielu odkryło sens powiedzenia: Ka-
płan drugim Chrystusem (łac. Sacerdos alter Christus). Kapłan ma sta-
nowić jedność z Jezusem Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, ma być 
Jego żywym obrazem i przedstawicielem. Tak ścisła była jedność świę-
tego kapucyna z Ukrzyżowanym. 
 W czasach powszechnego racjonalizmu i sceptycyzmu Stwórca zesłał 
nam świętego w stylu średniowiecznym – człowieka czyniącego wielkie 
cuda, niemal codziennie: obcował z aniołami, miał kontakty z duszami 
czyśćcowymi, z jego stygmatów sączyła się nieustannie krew, a tempe-
ratura ciała osiągała momentami śmiertelny poziom 48,5 stopnia Celsju-
sza… Za jego pośrednictwem dochodziło do wielu spektakularnych 
uzdrowień. W takich sytuacjach św. Ojciec mawiał: Uzdrawia Bóg, 
ja tylko się modlę. 

Zapraszamy na Msze Święte w intencji o budowę Domu Ulgi w Cier-
pieniu; inicjatywie patronuje św. o. Pio. Odbywają się one w kościele 

św. Wojciecha w każdy II czwartek miesiąca o godz. 18.30. 

Tekst i zdjęcie: Andrzej Karczmarczyk 



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 . 

  1 V   św. Józefa, Rzemieślnika; Święto Pracy 

  3 V  NMP Królowej Polski, uroczystość; rocznica    

     uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

  6 V  Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, święto 

  8 V   św. Stanisława, patrona Polski, uroczystość 

13 V  NMP Fatimskiej 
14 V  św. Macieja Apostoła, święto 

16 V  Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość 

23 V  Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość 

24 V  NMP Matki Kościoła, święto 

27 V  Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Ka- 

     płana, święto 

30 V  Najświętszej Trójcy, uroczystość 

31 V  Nawiedzenie NMP, święto 

Bolesław Psuja 

Symbolika i tradycja w Kościele – szaty, kolory, postawy, gesty, naczynia... 

Uczestnicząc we Mszy Świętej, angażujemy wszystkie nasze zmysły: widzimy, słyszymy, czujemy, smakujemy, doty-
kamy (choć teraz, ze względu na pandemię, ostrożniej). Dodatkowo pomagają nam w tym gesty, postawy, kolory… Po-
zwólcie, drodzy Czytelnicy, że w tym numerze „Świętego Wojciecha” przypomnę postawy, które przyjmujemy podczas 
liturgii. 

 

 Postawa stojąca jest znakiem głębokiego uszanowania dla Boga – najwyższego Pana i Kapłana. Celebrans prawie 
wszystkie czynności liturgiczne odprawia w postawie stojącej.  

 Postawa klęcząca oznacza głęboką cześć, uszanowanie; jest wyrazem uniżenia i uwielbienia dla Boga. Klęczy się 
przed Najświętszym Sakramentem, ołtarzem, krucyfiksem, świętym obrazem, w czasie przyjęcia Komunii Świę-
tej i podczas dziękczynienia po przyjęciu Ciała Chrystusa. Postawa klęcząca oznacza także postawę pokutną 
i błagalną. Klękamy, aby adorować Boga, wyrażając tym gestem szczególną cześć dla Jego Majestatu.  

 Postawa siedząca, według starożytnego zwyczaju, przysługiwała osobom urzędowym i nauczycielom; była zna-
kiem władzy i godności. Postawa siedząca jest także postawą słuchającego ucznia. Siedząc, słuchamy czytań bi-
blijnych (z wyjątkiem Ewangelii) i homilii – zwyczaj ten sięga początków chrześcijaństwa. 

 Padanie na twarz względnie leżenie krzyżem (czyli prostracja) jest wyrazem uniżenia siebie wobec Boga. W ob-
rządku łacińskim obrzęd ten wykonuje kapłan na rozpoczęcie liturgii Męki Pańskiej, w Wielki Piątek upada na 
twarz przed ołtarzem. Postawę leżącą, postawę uniżenia przyjmują także kandydaci do święceń diakonatu, prezbi-
teratu i episkopatu, zakonnicy składający śluby oraz kandydat na opata lub kandydatka na ksienię w czasie obrzę-
dów liturgicznych. W rycie klasycznym istnieje także druga forma prostracji, polegająca na pochyleniu ciała 
w postaci klęczącej. 

 

W kolejnym numerze naszej gazety przypomnimy gesty, które przyjmujemy podczas liturgii. 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl


Ania Czachorek  

Kocie sprawy  

Rozdział XII 
Pogoda 

Od październikowego numeru (9/170, 2020) zamieszczamy w gazecie parafialnej „Święty Wojciech” powieść o przygodach małe-
go kota Figlarza, tekst autorstwa jedenastoletniej Ani (obecnie studentki Politechniki Poznańskiej). Ania zaprasza Czytelników, aby 
oczami przesympatycznego kota spojrzeć na otaczający nas świat… 

Wczoraj było bardzo ciepło. A dzisiaj? Dzisiaj strasznie leje! Zapytałem Hotdoga: 
– Hotdogu, jak myślisz, jak to jest z tą pogodą? Raz jest ciepło, a raz zimno, raz pada, a innym razem świeci słońce.  
– Czasem strasznie wieje, a czasem mniej, czasem jest plus piętnaście stopni, a czasem minus sześć – dokończył Hot-

dog. 
I dodał: 
– Nie wiem dlaczego, nie znam się na tym. Zapytaj metereteroga. 
– Meteorologa – poprawił psa Fistaszek. 
– Czy to ważne? – odezwałem się. A gdzie można spotkać tego terogola? 

– Metereteroga – poprawił mnie Hotdog. 
– Meteorologa – nie wytrzymał Fistaszek. 
– Nieważne! – powiedział Hotdog. 
– To gdzie szukać tego meteora? – zapytałem. 
Nie usłyszałem jednak odpowiedzi, gdyż rozmowę przerwał głośny grzmot. 
– Co to? – spytałem. 
– Idzie burza!!! – poinformował Fistaszek. – O, nie!!! 
– Co? Burza? – przestraszył się Hotdog. – Przecież ja się boję burzy! 
Mogłem nie pytać, ale trudno już to zrobiłem. „Zaraz, zaraz: Hotdog boi się burzy, a to przecież dzielny pies… To na 

pewno coś strasznego!”. Chwilę później na niebie ukazała się żółta krecha, która szybko zniknęła. 
– Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem… – liczył Fistaszek. 
– Po co tak liczysz? – zapytałem. 
– Żeby wiedzieć, jak daleko jest burza. 
– A jak daleko jest? 

– Nie wiem, bo mi przerwałeś – odpowiedział Fistaszek. 
– No to policz raz jeszcze – dodałem, nie rozumiejąc, w czym problem. 
– Nie mogę – odrzekł kanarek. – Trzeba liczyć od mignięcia do grzmotu. 
Czekamy więc cierpliwie. Aż tu naraz jak nie błyśnie!!! 
– Raz, trzy, osiem, dwanaście… – liczyłem. 
– Jeden, dwa, trzy, cztery… – liczył Fistaszek. 
– Hotdogu, Hotdogu, nie bój się! – powiedziałem. – Burza jest sto dwadzieścia kilometrów stąd, burza jest… 

– Pięć kilometrów stąd! – przerwał mi Fistaszek. 
– Sto dwadzieścia – próbowałem postawić na swoim. 
– Pięć – odrzekł krótko Fistaszek. – Ty chyba nie umiesz liczyć! 
– Co!? – powiedziałem niezbyt przyjaźnie. Nie będziesz mnie pouczał, bo nie jesteś mete… rologiem! 
– I co z tego? – odrzekł Fistaszek. – Fiu, fiu, fiu… Wiem o pogodzie znacznie więcej niż ty! 
Tego było już za wiele. Pokłóciłem się z kanarkiem. „Przecież on wcale nie wie, że tak naprawdę znam się świetnie na 

pogodzie! Może powinienem być tym, no wiesz, tym, tym… mete… rologiem – zastanawiałem się. – Wiem, że gdy jest 
ciepło, nie jest zimno. Albo kiedy niebo jest bezchmurne, to nie ma chmur! To dużo, no nie? To z pewnością o wiele 
więcej niż wie to kanarzysko-brzydalisko!”. I wtedy właśnie zaświeciło słońce! 

– Miau, wreszcie… – westchnąłem. – Już mi się w głowie pomieszało od tej całej pogody… Od mete… rologa, od 
liczenia, od błyskawic, od Fistaszka… 

Tymczasem Fistaszek również wzdychał. 
– Fiu, fiu, wreszcie… Już mi się w głowie pomieszało od tej pogody… Od meteorologa, od liczenia błyskawic i od 

Figlarza… 

 Słyszałem, jak to mówił. Wydawało mi się nawet wtedy, że myśli podobnie jak ja. On też miał już dosyć burzy, on też 
czekał na ładną pogodę. Powiedziałem mu o tym, a on odparł: 

– Przepraszam, wcale nie uważam, że nie znasz się na pogodzie. 
– Ja również nie uważam, że znam się lepiej od ciebie. W końcu to ty nauczyłeś mnie tego sposobu liczenia? No, nie? 



Rozdział XIII 
Sam 

– Ten sposób znają wszystkie kanarki! Nie wiedziałeś? 

– A skąd miałem wiedzieć! Przecież nie jestem kanarkiem, tylko kotem. I dodałem: opowiesz mi coś jeszcze o pogo-
dzie? 

– A może zapytamy Hotdoga – zaproponował Fistaszek. 
Więc zapytaliśmy. 
– Gdy pada deszcz i świeci słońce, robi się tęcza –  powiedział Hotdog. 
Mówił także o innych rzeczach, ale tę zapamiętałem najbardziej. 
– Opowiesz coś jeszcze – poprosiłem. 
– Ojej, może następnym razem – znam jeszcze wiele ciekawostek. 
Długo pozostanie mi pewnie czekać na ten następny raz. Sądzę, że Hotdog zna jeszcze wiele ciekawostek, ale – kto 

wie – może to ja zostanę meteorologiem! 

Nadeszły wakacje. Inni cieszą się, a ja – nie. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy gdzieś wyjeżdżają, a to znaczy, że zostanę 
sam w domu. 

I rzeczywiście tak się stało. Może nie zupełnie sam, bo Hotdog i Fistaszek też nigdzie nie pojechali, a pani Maria, są-
siadka, dokarmiała nas codziennie. Lubię panią Marię. To starsza kobieta o jasnych włosach, których prawie nie widać, 
bo są dość krótkie, a na dodatek zakryte białą chustką w kolorowe wzory. Pani Maria nosi biało-niebieski fartuch i czar-
ne buty. Dlaczego ją lubię? Najbardziej chyba dlatego, że jest bardzo opiekuńcza. Mówi do mnie tak milutko: Mój ko-
teczku… 

Tak było i tym razem. Nasypała mi jedzenia do miski, a ja nie chciałem jeść… 

– No, mój koteczku… – zachęcała. – Zjedz troszeczkę. Za mamusię, za tatusia, za Martę, za Karola, za mnie… 

Ale Hotdog nie lubił tych jej czułości. Cały czas narzekał: 
– Ta pani Maria znęca się nad zwierzętami! Widać, że nigdy nie miała zwierzęcia w domu! 

Według mnie, to nieprawda! Pani Maria jest bardzo miła, a co do własnego zwierzaka, to trzeba powiedzieć, że ma 
dwie rybki. Ale Hotdog wciąż powtarzał: 

– To dziwna kobieta! Ciągle zmusza mnie do jedzenia!? Niech sama sobie je za mamusię, tatusia, Martę i Karola… 

– Mnie się ona podoba – odpowiedziałem. 
– Chciałbyś, żeby przychodziła do nas codziennie? 

– Aż tak, to nie, bo to chyba jasne, że każdy woli być ze swoim właścicielem. 
I tak było co dzień. Kiedy Hotdog nie narzekał na panią Marię, ja narzekałem na dzieci. Bo albo jeździły na rolkach 

czy rowerach, albo grały w klasy. Niektóre przechadzały się pod oknami i żartowały sobie ze zwierząt, na przykład ze 
mnie. 

– Hej, Tomek, patrz – zawołał jeden z chłopców. 
– Na co mam patrzeć? – odpowiedział Tomek. 
– Zobacz! Kot rudzielec! 
Za to Hotdog lubił te dzieciaki. 
– Wtedy mogę się rozerwać – mówił. – Poszczekać… Hau, Hau! 
Dzieci przychodzą nie tylko w czasie wakacje. Często wtedy w naszej obronie staje Marta. A teraz nie ma Marty… I tu 

pojawia się jeszcze jeden problem: tęsknota! Tęsknię za mamą, tatą, Karolem, a najbardziej za Martą. Na to nie ma spo-
sobu. Od tego patrzenia na zdjęcie tylko bardziej tęsknię. Jedynie przed snem szepcę: 

– Wiem, że za kilka dni wrócisz, Marto. Wiem, że nie będzie złych dzieci, pani Maria nie będzie nas karmić! I będziesz 
ty, Marteczko… Jaki sposób ma na to Hotdog? Nie wiem. Może on nawet o tym nie myśli? A może tak jak ja pochlipuje 
wieczorem, a w dzień nie przyznaje się do tęsknoty? Nie wiem. W każdym razie nie cierpię tęsknić! Zapytałem Fistasz-
ka, co robi, gdy tęskni. A on odparł: 

– Ja nie tęsknię. Po prostu nie myślę o tym. 
– Jak ty możesz o tym nie myśleć? – zdziwiłem się. 
– Przecież u mnie i tak dużo się nie zmienia – rzekł kanarek. 
– No tak – potwierdziłem. – Ktoś cię karmi, potem sobie śpiewasz, grasz z muchami w berka, spacerujesz po domu. 

Śpisz. Nie masz czasu, by tęsknić. 
– Właśnie. 
„Może ja też powinienem tak zaplanować dzień, by nie mieć czasu na tęsknotę? Tak! Ale jak to zrobić?”. 
Gdy tak rozmyślałem, ktoś do mnie podszedł. Wziął mnie na ręce. Obróciłem się, by zobaczyć, kto to. To była Marta!  

– Cześć, kotku! – powiedziała. – Jak ja cię dawno nie widziałam! 
– Miau! – odpowiedziałem. – Miau! Miau! 
I już nie będę tęsknić. Bo niby za kim? Za panią Marią, za złymi dziećmi? A może mam tęsknić za tęsknotą? 

 


