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Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,  
zmiłuj się nad nami… 

M 
aj i czerwiec upływają nam pod znakiem litanii, najpierw Litanii loretańskiej do Matki Bożej, później Litanii do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zawsze przywodziły mi one na myśl – wielokrotnie powtarzane – wołanie 

dziecka, które o coś prosi. Prosi tego, Który ma moc, Który może coś dla niego uczynić. Kim jest ten Ktoś? W czerwcu 
jest to Pan Jezus, a dokładniej Jego Najświętsze Serce. Serce od czasów starożytnych jest symbolem tego, co centralne, 
najistotniejsze; stanowi siedlisko rozsądku, woli i uczuć. 

W Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego zwracamy się do Serca Jezusa 33 razy. Nie jest to liczba przypadkowa, 
dokładnie 33 lata miał Chrystus, gdy wypełnił swoją misję na ziemi. Wypowiadając kolejne wezwania modlitwy, wy-
znajemy wiarę w Chrystusa, mówimy, Kim jest dla nas Chrystus. Uznajemy Jego Bóstwo („Serce Jezusa, Syna Ojca 
Przedwiecznego; ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone; w którym mieszka cała pełnia Bóstwa”), Jego odkupieńcze 
działanie („Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne; włócznią przebite; krwawa ofiaro grzeszników”), wreszcie wskazuje-
my wprost, jaki On jest („Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne; cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”). Osobiście najbar-
dziej ujmuje mnie zwrot: „Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali”. Nie ma tu kategoryzacji czy chłodnej 
kalkulacji – temu się należy, a innemu nie... Słowa: „wszyscy otrzymaliśmy” pokazują, jak hojny jest Bóg w obdarowy-
waniu nas łaskami; każdy z nas otrzymał „łaska po łasce”. Tylko od nas zależy, czy dary te potrafimy dostrzec i przyj-
mować. 

W tej modlitwie zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia – wypowiadamy 33 wezwania, które wieńczymy prośbą: 
„zmiłuj się nad nami”. To pokazuje nam, że nie jesteśmy samowystarczalni, nieustannie potrzebujemy Bożego Miłosier-
dzia. Co więcej, te 33 wezwania ukazują nam ideał, do którego mamy dążyć, bowiem – wypowiadając na końcu modli-
twy formułę: „Uczyń serca nasze według Serca Twego” – wyrażamy chęć naśladowania Chrystusa. 

Zachęcam, aby nabożeństwa czerwcowe nie stały się kolejnym „odklepanym pacierzem”, ale świadomą deklaracją 
i punktem wyjścia do podążania za Panem Jezusem. 

Zofia Kaczmarek 

P 
anie Jezu Chryste, Ty przez swoje Boskie Serce, bogate 
w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca jako 

uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje mo-
dlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swoją Ofiarą 
Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata. 

W jedności z całym Kościołem i jego Matką Maryją, przez Jej 
pośrednictwo proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty poleca 
naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do 
wiernego wypełniania w dniu dzisiejszym wszystkich dobrych czy-
nów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń 
apostołem Twego Serca, abym świadczył w Duchu i Prawdzie, że 
Bóg jest Miłością. Amen. 

 

W miesiącu czerwcu w polskich kościołach, podczas wieczornych 
nabożeństw śpiewa się  Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, która składa się z 33 wezwań na cześć 33 lat ziemskiego życia 
Jezusa Chrystusa. 

Układ wezwań litanii do Bożego Serca jest logicznie zestawiony. 
Można w niej wyróżnić trzy grupy wezwań: pierwsza dotyczy sto-
sunku Jezusa do Ojca i Ducha Świętego, ukazane jest Serce Jezusa 
w relacji do całej Trójcy Przenajświętszej (1-7); druga mówi 
o przymiotach Serca Jezusowego (8-16); trzecia kładzie akcent na 
stosunek Bożego Serca do ludzi (17-33). 

Modlitwa codziennego ofiarowania  

Józef Mehoffer (1869-1946),  „Serce Jezusa”  Bolesław Psuja 



cd. str. 3 

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

Intencja ewangelizacyjna na czerwiec: 
piękno małżeństwa. 

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty 
chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.  

46. Tworzyć w prawdzie i miłości  

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 Świętej 

Istnieje też nierozerwalna więź między prawdą i miłością a całą ludzką moralnością i kulturą. Można z 
pewnością stwierdzić, że tylko w tym powiązaniu wzajemnym człowiek może prawdziwie żyć jako człowiek 
i rozwijać się jako człowiek. Jest to ważne w każdym wymiarze. Jest to ważne w wymiarze rodziny, tej pod-
stawowej ludzkiej wspólnoty. Ale jest to z kolei ważne w wymiarze całego wielkiego społeczeństwa, jakim 
jest naród. Jest to ważne w wymiarze poszczególnych środowisk, zwłaszcza tych, które z natury swojej po-
siadają zadanie wychowawcze, jak szkoła czy uniwersytet. Jest to ważne dla wszystkich, którzy tworzą kultu-
rę narodu: dla środowisk artystycznych, dla literatury, muzyki, teatru, plastyki. Tworzyć w prawdzie i miło-
ści! Można mniemać, że im szerszy krąg, tym mniejsza ostrość tej zasady. A jednak... nie należy lekceważyć 
żadnego kręgu, żadnego środowiska, żadnej instytucji, żadnych środków czy narzędzi przekazu i rozpo-
wszechniania. 

W czerwcu uczestniczymy w procesjach… 

W 
 roku ubiegłym zarówno procesja centralna, jak i parafialna 
różniły się od wcześniejszych, które przeszły ulicami naszego 
miasta: uczestniczył w nich bowiem już jako kapłan, kleryk 

świętowojciechowy, ks. Szymon Antczak. 
 Ksiądz Szymon w maju br. obchodził pierwszą rocznicę święceń 
kapłańskich… 

 Rok temu miałem szczęście uczestniczyć w Eucharystii – niestety – 
przed katedrą, gdyż „szalejąca zaraza covidowa” zamknęła drzwi 
świątyni. Później w naszym kościele parafialnym udało mi się wziąć 
udział we Mszy Świętej prymicyjnej. Zabrałem aparat i jako doku-
mentalista parafialny, bez pytania o zgodę i pomimo cały czas 
„szalejącej zarazy covidowej”, wtargnąłem do świątyni, a rezultat 
owego wtargnięcia można zobaczyć na internetowej stronie parafii. 
 Po Mszy Świętej, w czasie przyjmowania życzeń, ks. Szymon – za-
pytany, jak się czuje – odpowiedział: „jestem tak szczęśliwy, że 
mógłbym umrzeć”, co wywołało lekką konsternację. Dopiero po pew-
nym czasie zrozumiałem sens jego słów: jeżeli moje życie jest drogą 
do zbawienia i jeżeli posiadłem pełnię szczęścia tu i teraz, to tylko 
realne obcowanie z Panem Bogiem może być szczęściem doskona-
łym. 
 Obserwowałem ks. Szymona jako studenta i kleryka, który – zawsze 
w skupieniu, z przydzieloną funkcją – brał czynny udział w uroczy-
stości Bożego Ciała i w procesji podczas święta Serca Jezusowego, 
zdążającej ulicami Poznania z Jeżyc na plac Mickiewicza, tj. do miej-
sca, gdzie stał pomnik zbudowany z datków społecznych jako dar za 
zwycięskie powstanie wielkopolskie, pomnik zburzony na początku II 
wojny światowej przez Niemców. 
 Ksiądz Szymon, po ubiegłorocznej procesji centralnej, w której 
szedł w ornacie, obok kolegów wyświęconych z nim razem, został 
przedstawiony wiernym zgromadzonym na placu katedralnym.  



Kardynał Stefan Wyszyński 
Człowiek ma w sobie coś królewskiego nawet wśród skrajnej nędzy. 
Gdyby człowiek był czymś nieważnym, skromnym i małym, bez znaczenia, na pewno Bóg nie podejmowałby niezwy-
kłych „wysiłków” i nie czyniłby tak wiele, aby go ożywić swoim ciałem. 
W człowieku jest jeszcze jedna siła przedziwna ciała i ducha, która niesie go na skrzydłach społecznego dążenia jed-
nych ku drugim: jest to siła miłości. 
Chcemy łączyć sprawiedliwość z miłością. Sprawiedliwość jest wspaniałą właściwością, ale ma krótkie ramiona, aby 
ogarnąć całą ludzkość. 
Pamiętajmy, że „ponad wszystko większa jest miłość”.  

Na zakończenie uroczystych abp Stanisław Gądecki poinformował wszystkich o miejscu pracy duszpasterskiej nowo 
wyświęconych księży. 

Centralna procesja Bożego Ciała w naszym mieście rozpoczyna się w kościele pw. Bożego Ciała, w tym samym, 
w którym znajdują się święte Hostie, w miejscu, w którym usiłowano zakopać je w ziemi po sprofanowaniu w 1399 
roku. 

Po zakończeniu oktawy Bożego Ciała, w piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i  możemy 
pójść w procesji z Najświętszym Sakramentem. Ciekawa jest geneza tego święta: na wyraźne polecenie Jezusa Chrystu-
sa, które wybrzmiało podczas objawień danych św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690) z klasztoru wizytek w 
Paray-le-Monial. Jezus powiedział do niej: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż 
do zupełnego wyniszczenia się dla okazania miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej nie-
wdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztwa, jakie oddają mu w tym Sakramen-
cie Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku 
czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję”. 

Stolica Apostolska uznała wiarygodność objawień i zezwoliła na obchodzenie uroczystości ku czci Serca Pana Jezusa. 
Zatwierdził ją Klemens XIII w 1765 roku i wyznaczył zgodnie z żądaniem, które Jezus przedstawił św. Marii Małgorza-
cie. Pius IX w 1856 r. rozszerzył obchody uroczystość na cały Kościół, a 31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowemu 
cały kościół i rodzaj ludzki. Pius XI dodał do uroczystości oktawę. 

Najpopularniejsze formy kultu Serca Jezusa, oprócz samej uroczystości, to: odprawianie nabożeństw czerwcowych 
i Litanii do Serca Jezusowego, a także akt zawierzenia Sercu Jezusa. Papież Franciszek dostrzegł, jaką czcią obdarza się 
Serce Pana Jezusa w Polsce, o czym wspomniał w ubiegłym roku na audiencji generalnej: „Pozdrawiam serdecznie 
wszystkich Polaków. Wiem, że miesiąc czerwiec jest Wam szczególnie drogi, gdyż jest poświęcony Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu. Boskiemu Sercu, napełnionemu pokojem i miłością możemy powierzyć wszystkie niepokoje na-
szych serc oraz naszą miłość niedoskonałą. Z przebitego serca Zbawiciela wypływa dla całej ludzkości źródło wszelkiej 
pociechy i ocean Bożego Miłosierdzia. Niech Jezus, cichy i pokornego serca, uczyni nasze serca według serca swego! Z 
serca Wam błogosławię”.  

Andrzej Karczmarczyk 

17 maja 2021 r. odeszła do domu Ojca, przeżywszy lat 97,  
śp. dr Joanna Tekielak 

Zaangażowana w życie Kościoła i Akcji Katolickiej, brała udział w 
pracach zespołu doradczego – odradzającego się po pięćdziesięciu la-
tach – Stowarzyszenia, była pierwszym prezesem POAK przy parafii 
pw. św. Marcina w Poznaniu. 

Należała do pierwszego Zarządu DIAK, Rady KIAK w latach 1999-

2008, była wiceprezesem Zarządu DIAK drugiej kadencji. Uhonorowa-
na medalem Akcji Katolickiej „Ad Regnum Dei Augendum”. 

Pogodna, uśmiechnięta, spiesząca z pomocą, dobrym słowem i radą; 
zatroskana o drugiego człowieka. Do ostatnich chwil życia całym ser-
cem oddana Akcji Katolickiej. Wieloletnia współredaktorka pisma pa-
rafialnego „Świętomarcińskie Słowo”. 

Łączymy się w bólu i modlitwie z Rodziną Zmarłej. 

Zespól redakcyjny pisma parafialnego  
„Święty Wojciech” 



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 . 

  3 VI  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże    

   Ciało, uroczystość 

11 VI  Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość 

12 VI  Niepokalanego Serca NMP, wspomnienie 

12 VI  Parafialny odpust ku czci bł. Narcyza Putza     
24 VI  Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość 

29 VI  Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
     uroczystość 

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

 

• Pokłon jest często stosowanym znakiem wyrażającym szacunek i uwielbienie. W liturgii rzymskiej oznacza za-
równo szacunek, jak i gotowość do praktykowania pokuty. 

 

• Podnoszenie oczu; modlący się człowiek w tęsknocie za Bogiem spontanicznie kierował wzrok w górę, ku niebu. 
Gest ten jest więc wyrazem skierowania duszy i myśli ku Bogu. Ułatwia uświadomienie sobie Bożej obecności 
oraz osiągnięcie większej głębi i serdeczności w modlitwie. 

 

• Pocałunek to gest miłości, a także wyraz szacunku i czci. Kapłan składa pocałunek na ołtarzu, oddając cześć 
Chrystusowi, do którego ołtarz należy. Na ołtarzu Zbawiciel składa ofiarę przebłagalną Ojcu w Duchu Świętym. 
Całując ołtarz, kapłan całuje samego Pana. Czyni to w imieniu całego Kościoła – Oblubienicy Chrystusa.  Często 
na ołtarzu znajdują się relikwie świętego, w nawiązaniu do zwyczaju sprawowania Eucharystii na grobach mę-
czenników.  

 

• Wyrazem czci jest ucałowanie księgi Ewangelii, dzięki której spotykamy się z Chrystusem. W Wielki Piątek cału-
jemy krzyż Chrystusa dla uczczenia męki Zbawiciela. Całuje się także relikwie święte dla zjednania patrona, 
u którego szukamy wstawiennictwa przed Bogiem. 

 

• Znak pokoju praktykuje się przed Komunią Świętą w zwyczajnej formie rytu rzymskiego. Gest ten oznacza bra-
terstwo, pokój i pojednanie. 

 

  W kolejnym numerze naszej gazety przypomnimy symbolikę gestów rąk. 

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

Bolesław Psuja 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl


Ania Czachorek  

Kocie  sprawy  

Rozdział XIV 

Zamek z piasku 

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… 

Dzisiaj jest piękna pogoda. Jak to wykorzystać? Koniecznie trzeba wymyślić jakąś zabawę! Najpierw muszę wyjść na 
dwór. No dobrze, a co teraz? Zacząłem od wygrzewania się na słońcu… Wygrzewałem się jednak dosyć krótko, jakieś 
pięć minut. W pewnym momencie podszedł do mnie Hotdog i zapytał: 

– Zagrasz w piłkę? 

– Mogę zagrać – odpowiedziałem. 
Więc graliśmy, ale też nie za długo. Piłka wpadła w krzaki, a gdy Hotdog chciał ją wyciągnąć, przebiła się. 
– No to co teraz? – spytałem. 
– Nic! – odpowiedział pies i poszedł sobie. 
Chwilę później widziałem go, jak grał z Karolem, aportując. „On sobie aportuje, a ja co mam robić?” – zastanawiałem 

się. „Pewnie ta zabawa też długo nie potrwa, jak wszystko dzisiaj”. Ale nie! Zdawało się, że trwa już całe wieki. Wtedy 
znalazłem sobie inną zabawę – gonito. Ganiałem po prostu za motylkiem cytrynkiem, który chyba nawet nie wiedział, 
że gram z nim w taką grę. Motylek szybko jednak zniknął za płotem, a ja znowu zostałem sam. I nie miałem nic do zro-
bienia, zupełnie nic. Spojrzałem na huśtawkę, zjeżdżalnię i piaskownicę. „Może pohuśtać się na huśtawce? Nie, nawet 
się na nią nie wdrapię. Zjeżdżalnia? Boję się. Dreszcz przeszedł mi po plecach na samą myśl o zjeżdżaniu. Piaskownica? 
Dlaczego nie? Można spróbować… Tylko po co? I tak nie umiem budować z piasku!!! Ale z drugiej strony… Spróbo-
wać nie zaszkodzi! Spróbuję!”. 

Na początki babki zdecydowanie mi nie wychodziły: z foremki o kształcie muszelki, wyszła… No, nic nie wyszło! 
Z foremki przedstawiającej kotka (zupełnie niepodobnego do mnie) zrobiłem coś, co wyglądało jak pies; tak samo i di-
nozaur: swoim kształtem wcale nie przypominał prawdziwego gada. „Jak to się robi? Nie wiem. Nie umiem budować 
babek, ale może potrafię kopać dołki jak Hotdog?”. Kopałem i kopałem… Dokopałem się do trochę bardziej mokrego 
piasku. „Z niego pewnie łatwiej mogę coś zbudować?” – pomyślałem, sypiąc trochę piasku do foremki, by zrobić babkę! 
I wyszła! 

– No to zbuduję zamek z piasku! – krzyknąłem z radości. – I wyjdzie – dodałem. 
Kiedy Hotdog zauważył, że buduję zamek, przestał aportować, podbiegł do mnie i zapytał: 
– Co robisz? 

– Buduję – odparłem. 
– Ale co budujesz? 

– Zamek z piasku. 
– Pomóc ci? – zapytał Hotdog. 
– Nie musisz – odpowiedziałem. – Ale możesz. 
Więc Hotdog zaczął mi pomagać. Po kilku minutach jednak znudziło mu się i zrezygnował. 
– Ja tam wolę aportować! – powiedział i poszedł. 
A ja wciąż budowałem. Na razie budowla w niczym nie przypominała zamku. Ale gdy postawiłem pierwszą wieżę, 

zaczęła nabierać zamkowego charakteru. Zamierzałem dobudować jeszcze cztery wieże, w tym jedną z chorągiewką na 
szczycie, wykopać tunel i zrobić ogródek… Spojrzałem na swoje dzieło… Było super! 

– Hotdogu, zobacz! – zawołałem. 
– Co to ma być? – zapytał pies. 
– Jak to, co? Nie widzisz? 

– Nie. Co to? 

– Zamek z piasku! – wyjaśniłem. 
– Co? Zamek? – śmiał się Hotdog. 
– No, zamek… – potwierdziłem. 
– To wygląda jak… – zastanawiał się pies, szukając porównania. To wygląda jak… nic! 
– Wcale nie. Wiem z całą pewnością: to wygląda jak coś! Jak zamek z piasku! Nie znasz się!!! 
– To chyba ty się nie znasz! – mówił coraz głośniej Hotdog. – To wygląda jak nic! 
– To może sam zbudujesz zamek? – zaproponowałem. 
– Dobrze – odpowiedział Hotdog.  
I obok mojego zamczyska powstało nowe – Hotdoga, zamek, z którego sam budowniczy był niezwykle zadowolony.  
– A może połączymy nasze zamki? – zapytałem. 
Hotdog zgodził się i razem zabudowaliśmy wolną przestrzeń między zamkami. 
– Piękny zamek – nie mogłem wyjść z podziwu. 
Następnego dnia padało. Kiedy deszcz ustał i wyszło słońce, postanowiłem zobaczyć, jak wygląda nasz zamek. Ale 



Rozdział XV 

Ziemniaki 

zamku, niestety, nie było. Za to w tym samym miejscu w piaskownicy, dokładnie tam, gdzie stał zamek, siedziała Marta 
i bawiła się, przerzucając piasek. 

„Zniszczyła nasz zamek” – oburzyłem się nie na żarty! „Był taki piękny, a ona go zniszczyła” – pochlipywałem, nie 
rozumiejąc, dlaczego tak się stało 

Ale czy rzeczywiście Marta to zrobiła? A może było zupełnie inaczej… 

Dzisiaj rano pojechaliśmy do babci Jadzi, która mieszka na wsi. Marta i Karol mają pomóc jej ziemniakować, to zna-
czy robić coś z ziemniakami… 

Babcia ma duże gospodarstwo, są tam: kury, krowy, świnie i stara klacz. Jest, oczywiście, i pole z ziemniakami. Babcia 
ma psa Toby’ego (tego, który kiedyś do nas przyjechał) oraz kota Fusię, z którą mam się zaprzyjaźnić. Powinienem, ale 
nie chcę, bo przecież to kotka!!! Dla mnie kotka to… kotka i już. Chociaż Marta chce mi wmówić, że Fusia jest ładna 
i mądra. 

– Tylko żebyś był grzeczny! – powiedział Karol. – My będziemy ciężko pracować, a ty kocisko-okropnisko pamiętaj, 
nie zawracaj nam głowy, nie przeszkadzaj! 

„To znaczy, że mam się bawić z Fusią?! Nie! Nie! Nie! Nie lubię jej, choć wcale jej nie znam. A dlaczego jej nie lubię? 
Po pierwsze dlatego, że jest ode mnie starsza. Po drugie, bo jest kotką, po trzecie, bo kotki nie są mądre. Po czwarte…
Hmm, po czwarte… Po czwarte, bo jest jeszcze wiele innych powodów”. 

W końcu dojechaliśmy na miejsce. „Ale babia Jadzia ma ładny dom” – westchnąłem. Babcia Jadzie przywitała nas ser-
decznie, a potem zaprowadziła do domu. Na stole stały przygotowane lody i ciasteczka. 

– Musicie coś zjeść, żeby mieć dużo sił! – wyjaśniła babcia. 
Nagle do pokoju wskoczył kot. 
– Jestem Fusia – przedstawiła się. – A ty jak masz na imię?  
– Figlarz – odpowiedziałem. 
„Ona jest nawet całkiem sympatyczna. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był Fusiek” – pomyślałem. 
– Co będziemy robić? – zapytałem. 
– Może popatrzymy, jak zbierają ziemniaki – zaproponowała Fusia. – Zawsze to robię… 

– Dobrze, już nie mogę się doczekać – odpowiedziałem zgodnie z prawdą. 
Wreszcie dzieci wyszły zbierać ziemniaki. Chciałem od razu pobiec za nimi, ale Fusia mnie zatrzymała. 
– Tak się tego nie robi! Chcesz, żeby nas widzieli. Babcia byłaby strasznie zła, gdyby mnie zobaczyła. Jeśli chodzi 

o naszą wyprawę, tu trzeba być ostrożnym!!! 
– Na co mam uważać, skoro nawet nie mogę wyjść? – zapytałem. 
– Nie mówię, że nie wolno nam wyjść – odparła Fusia. – Musimy wyjść tak, żeby babcia Jadzie, Marta i Karol niczego 

nie podejrzewali. 
Kiedy wymknęliśmy się z domu i znaleźliśmy się na polu, mogłem przyglądać się pracom, z zainteresowaniem śledząc 

każdy ruch zbierających ziemniaki. I choć byłem uważny, Fusia zawsze znalazła coś, co robiłem inaczej niż należało. 
– Figlarzu! Nie przyglądaj się ludziom tylko ziemniakom! 
– Dobrze… 

– Figlarzu! Nie hałasuj! 
– Dobrze… 

– Figlarzu! Nie podchodź zbyt blisko, bo cię zauważą! 
– Dobrze… 

– Figlarzu, Figlarzu, Figlarzu… 

I tak mijał czas. „Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby babcia Jadzia nas zauważyła” – pomyślałem. Na 
głos Fusi drżały nawet ziemniaki!!! I oczywiście nie pomyliłem się. Marta usłyszała, jak miauczymy, 
odwróciła głowę i zauważyła nas. 

– Co wy tutaj robicie, kotki? – zapytała. 
Spojrzałem na Fusię. 
– Co my tutaj robimy? – powtórzyłem pytanie Marty. 
Po chwili zauważył nas także Karol: 
– Figlarzu! Zmykaj stąd i to szybko!!! 
Więc, posłuszny, poszedłem sobie… Ale nie na długo. Gdy wróciłem, zauważyłem, że się pali. 
– Pożar! Pożar!!! – krzyczałem z całych sił. 
– Żaden pożar – szybko wytłumaczyła mi Fusia. – Babcia rozpaliła ognisko. Będą smażyć ziemniaki…  
– A potem będą je jeść? – upewniłem się. 
– Tak – odpowiedziała Fusia. 
– Pieczone ziemniaki… Ziemniaki z ogniska… Brzmi to całkiem nieźle. Ale czy one na pewno nie są trujące?  
– Coś ty, Figlarzu. One są pyszne!!! – odpowiedziała Fusia, oblizując się na samo ich wspomnienie. 
– Ciekawe, jak smakują takie ziemniaki? – zastanawiałem się głośno. Marcie i Karolowi z pewnością będą  smakowa-

ły… 


