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Do nieba wzięta Maryja  

Bolesław Psuja 

M 
atka Jezusa żyła jeszcze około 15-20 lat po zmartwych-
wstaniu Syna. Przyjmuje się, że odeszła około 52 r. 

Miejsce Jej odejścia znajduje się w Jerozolimie, w ogrodzie 
Getsemani. Obecnie opiekę nad tym terenem sprawują chrześci-
janie prawosławni. Przez katolików odejście Maryi zostało upa-
miętnione figurą w Opactwie Zaśnięcia NMP na Syjonie, figurą 
przedstawiającą właśnie zaśnięcie. W Piśmie Świętym nie znaj-
dujemy wzmianki o wniebowzięciu Maryi. Już jednak w pierw-
szych wiekach obchodzono święto ku czci Maryi wziętej do 
nieba, znane jako święto „zaśnięcia” Maryi. Około 600 roku, 
w Konstantynopolu, uroczystości zaśnięcia przeniesiono na 
15 sierpnia. Od następnego stulecia obchodzono je także w Eu-
ropie. 

W apokryfie pochodzącym z VI wieku, napisanym przez 
św. Grzegorza, tak czytamy o śmierci Maryi: „Gdy wypełniw-
szy bieg życia ziemskiego, NMP miała zejść z tego świata, ze-
brali się w Jej domu wszyscy apostołowie ze wszystkich krań-
ców świata. Dowiedziawszy się o Jej niedalekim zejściu, czu-
wali razem z Nią. A oto Pan Jezus przyszedł z aniołami i biorąc 
duszę Jej, dał ją Michałowi Archaniołowi, i odszedł. Natych-
miast, lecz już po nadejściu blasku dnia, aniołowie wzięli ciało 
z łoża i umieścili je w grobie. Strzegli go, czekając na przyjście 
Pana. I znów stanął przy nich Pan i rozkazał święte ciało na ob-
łoku przenieść do raju, gdzie połączywszy się z duszą, teraz 
wraz z wybranymi zażywa radości dóbr wiecznych bez końca”. 

Prawda o wniebowzięciu NMP została ogłoszona jako dogmat 
dopiero 1 listopada 1950 r. przez papieża Piusa XII w konstytu-
cji apostolskiej „Munificentissimus Deus”. Zapisano w niej 
m.in..: „ogłaszamy, oświadczamy i określamy jako dogmat 
prawdę przez Boga objawioną, że Niepokalana Bogarodzica 
zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego, 
z ciałem i duszą została wzięta do nieba…”. Maryjo, Twoje 
miejsce w historii świata i ludzkości jest wyjątkowe! 

 

R 
ozpoczął się czas wakacji, urlopów, wypoczynku... 
Z tej okazji chcielibyśmy życzyć naszym Czytelni-

kom Bożego błogosławieństwa, dobrego odpoczynku oraz 
bezpiecznych podróży! Niech Święty Wojciech pomaga 
przeżywać ten piękny czas po Bożemu! 

Równocześnie zachęcamy do udziału w błogosławień-
stwie kierowców oraz ich pojazdów. Odbędzie się ono po 
wszystkich Mszach Świętych 25 lipca, w dzień wspo-
mnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców. 

Dobrego czasu wakacji!  

Zespół redakcyjny pisma parafialnego „Święty Wojciech” 



 

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

Intencja powszechna na lipiec:  
przyjaźń społeczna. 

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych  i politycznych byli od-
ważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni. 

Intencja ewangelizacyjna na sierpień: 
Kościół. 

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle 
Ewangelii. 

Uwielbienie Serca Jezusa – Poznań 2021 

Ch 
wała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które 
prowadzi droga do naszego zbawienia. 

 Kulminacją uroczystości Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 11 czerwca 2021 r. 
w Poznaniu była – już tradycyjnie – pro-
cesja poprzedzona Mszą Świętą, która 
odbyła się w kościele pw. Najświętszego 
Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach, 
a której przewodniczył bp Grzegorz Bal-
cerek. Podczas Eucharystii homilię wy-
głosił o. Grzegorz Dobroczyński SJ. 
Wskazał w niej drogę do szukania odpo-
wiedzi na wszystkie bolączki współcze-
snego świata poprzez nabożeństwo do 
Serca Jezusowego. 
 „Wszelkie kryzysy, rozchwiania mają 
przyczynę w tym, że ludzkość poddaje się 

skrajnościom, atrofii serca albo nadmiernej emocjonalności, która zaczyna dominować. Drogę środkową 
wskazuje duchowość Serca Bożego. Ono, przepełnione miłością, jest centrum życia, które stanowi o człowie-
czeństwie człowieka” – mówił o. Dobroczyński. 

Po Mszy Świętej wyruszyła procesja eucharystyczna; ulicą Dąbrowskiego, mostem Teatralnym i aleją Nie-
podległości ludzie w procesji podążali na plac Mickiewicza. Tu odbyło się nabożeństwo wynagradzające Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa, tu miało miejsce odnowienie aktu poświęcenia narodu polskiego Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa w 100 rocznicę tego wydarzenia. 

W słowie do zebranych bp Grzegorz Balcerek przypomniał, że w tym miejscu stał pomnik, wybudowany 
z ofiar społecznych, poświęcony Sercu Jezusowemu, zwany także Pomnikiem Wdzięczności lub pomnikiem 
Chrystusa Króla. Biskup wspomniał, że  istnieją pamiątkowe fotografie przedstawiające przedwojenny Po-
znań i uroczystości na placu przed pomnikiem oraz zdjęcia pokazujące moment zniszczenia pomnika przez 
okupanta niemieckiego. 

„I jest ciągle niezałatwiona sprawa odbudowy. Będziemy jednak wołali, domagali się i cierpliwie zabiegali, 
by krzywda i profanacja uczynione przez Niemców w końcu zostały naprawione, by to miasto, w którym wy-
trysnęły przed przeszło 1050 laty źródła chrzcielne, mogło publicznie oddawać cześć Sercu Bożemu”. 

Na zakończenie bp Grzegorz Balcerek podziękował i życzył wytrwałości członkom Społecznego Komitetu 
Odbudowy Pomnika Wdzięczności w ich staraniach, by zaistniała w poznańskiej przestrzeni wizualna forma 
wdzięczności poległym powstańcom wielkopolskim, którzy poświęcili dla nas swoje życie. 

W naszej parafii wciąż żyje pamięć o procesji ku czci Serca Jezusowego, która jeszcze za czasów probosz-
cza, śp. Zygmunta Sterczewskiego kończyła się właśnie na Wzgórzu Świętego Wojciecha nabożeństwem 
i błogosławieństwem. Procesja ta rozpoczynała się w kościele oo. jezuitów, kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia (obecnie sanktuarium Matki Bożej Różańcowej przy ul. Szewskiej). 

Jest to ta sama świątynia, z której zostały wykradzione trzy Hostie w 1399 roku , co opisał Mieczysław No-
skowicz w książce pt. „Najświętsze trzy Hostje”, wydanej za pozwoleniem władzy duchowej (zgoda z dnia 
4 maja 1926 L.D. 396/26) przez Kazimierza Nowaka w 1926 roku.  

Andrzej Karczmarczyk 

https://www.ekai.pl/bp-balcerek-nie-moze-ustac-nasze-uwielbienie-serca-jezusa/


Bolesław Psuja 

Andrzej Karczmarczyk 

Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych  

W 
 święto Ofiarowania Pańskiego papież ogłosił, że czwarta niedziela lipca będzie obchodzona jako Światowy 
Dzień Dziadków i Osób Starszych. W tym roku przypadnie ona 25 lipca. 

Ogłaszając swoją decyzję o ustanowieniu Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, Franciszek podkreślił rolę 
osób starszych w naszym życiu, prawdę, że ich głos jest cenny, „ponieważ wyśpiewuje chwałę Bogu i strzeże korzeni 
narodów”. Dziadkowie „przypominają nam, jak zaznaczył papież, że starość jest darem”. Są oni ogniwem łączącym po-
kolenia, przekazują młodym doświadczenie życia i wiary”. 

„Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni. Dlatego postanowiłem 
ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony w całym Kościele, co roku w czwartą 
niedzielę lipca, blisko uroczystości świętego Joachima i Anny, dziadków Jezusa” – przekazał papież. 

Zauważył, że ważne jest to, aby dziadkowie spotykali się z wnukami: „Dziadkowie, stając przed wnukami, będą ma-
rzyli, a młodzi, czerpiąc siłę od nich, będą szli naprzód" – dodał. 

Wykorzystano: https://www.ekai.pl/papiez-ustanowil-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych/łę ; 
http://idziemy.pl/kosciol/papiez-ustanowil-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych . 

„Nieustannie módlcie się” (1 Tes 5,17)  

Jacek Dębowski 

Przed nami wakacje, a zatem i czas wypoczynku, czas poszukiwań, czas ciszy… To czas, w który, być może łatwiej, 
wpisuje się praktyka codziennej nieustannej modlitwy… Różne drogi prowadzą do Boga i różne modlitwy otwierają 
nasze serca na spotkanie z Tym, który zawsze na nas czeka. 

Modlitwą będzie czytanie, z pomocą Ducha Świętego, Biblii, gdy mamy świadomość, że Stary Testament zapowiada 
Jezusa, a Nowy – Chrystusa ukazuje. „Szczęśliwy mąż (…) ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla 
dniem i nocą” (Ps 1,1-2). „Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach; rozważaj ją w dzień i w nocy” (Joz 
1,8a). Na temat np. modlitwy różańcowej, która jest medytacją słowa Bożego, ciekawie wypowiada się św. Ojciec Pio: 
„Zawsze odmawiaj Różaniec. Ledwie się obudzisz. Nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Róża-
niec. Nawet wtedy gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz, módl się, bo wtedy nie dajesz miejsca 
szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny. Z tą swoją bro-
nią przeciwko atakowi szatana nie rozstawaj się nigdy. Zawsze odmawiaj Różaniec” (ks. D. Chmielewski, Kecharitome-
ne, Zielonka 2018, s. 16). A pomóc nam może na pewno wspólne odmawianie różańca (na antenie Radia Maryja w dni 
powszednie: o 6.30, 12.30, 20.20, a w niedziele: o 7.15, 12.30, 20.20). Święty Ojcze Pio, który mówiłeś o sobie: jestem 
zakonnikiem, który się modli, módl się za nami. 

Inni praktykują modlitwę Jezusową. Daniel Ange usłyszał od lekarzy w szpitalu: Nawet leżąc uśpiony, nieprzytomny 
na stole operacyjnym, nieustannie szeptałeś: «Jezus, Jezus»” („Posłaniec Świętej Rodziny” 2019, nr 542, s. 27). 

Proszę, Duchu Święty, abym i ja, gdy będę się żegnał ze światem doczesnym, żył w łasce uświęcającej i wypowiadał 
z miłością: Jezus, Jezus… „Wezwanie świętego imienia Jezus jest najprostszą drogą nieustannej modlitwy. Często po-
wtarzane z pokorą przez skupione serce, nie rozprasza się w «wielomówstwie» (Mt 6,7), lecz «zatrzymuje słowo i wy-
daje owoc przez swą wytrwałość» (por. Łk 8,15)” (KKK 2668). 

W 
 uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa o godz. 17 wyruszyła z naszej świętowojciechowej parafii 
procesja do czterech ołtarzy, ustawionych w obrębie świątyni i skweru przed kościołem. W procesji uczestni-

czyli wspólnie Ojcowie i Bracia Karmelici, Kapłani z naszej parafii oraz wszyscy Wierni. 
Przy każdym ołtarzu zostało wygłoszone krótkie kazanie, będące komentarzem do przeczytanej Ewangelii.  
Procesja zakończyła się błogosławieństwem na cztery strony świata. Wszyscy zebrani odśpiewali hymn: Te Deum lau-

damus – Ciebie Boga wysławiamy. 
W Polsce procesje ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zapoczątkował biskup Nanker w 1320 r. w Krako-

wie. W Poznaniu odbywają się one od roku 1326. W 1399 roku król Władysław Jagieło ufundował w naszym mieście 
kościół pw. Bożego Ciała. 

Procesja  

https://www.ekai.pl/papiez-ustanowil-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych/
http://idziemy.pl/kosciol/papiez-ustanowil-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych


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 VII  św. Tomasza Apostoła, święto 

16 VII  NMP z Góry Karmel, wspomnienie 

23 VII  św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy,  
      patronki Europy, święto 

  6 VIII  Przemienienie Pańskie, święto 

  9 VIII  św. Teresy Benedykty od Krzyża,  
      patronki Europy, święto 

10 VIII  św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, święto 

15 VIII  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,  
      uroczystość 

24 VIII  św. Bartłomieja Apostoła, święto 

26 VIII  NMP Częstochowskiej, uroczystość 

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. 

Znak krzyża przypomina, że chrześcijanin ma naśladować Chrystusa w jego bolesnej męce, jest zewnętrznym wy-
znaniem wiary. Małym znakiem krzyża kreślimy na ciele (zwykle kciukiem prawej ręki) trzy krzyżyki: na czole, 
ustach i sercu. Gest wyraża gotowość do rozumienia, głoszenia i realizowania w życiu słowa Bożego. Znak ten 
wykonuje się podczas Mszy Świętej, na początku proklamacji Ewangelii, która jest szczytem liturgii Słowa. 
Wielki znak krzyża czyni celebrans na początku i końcu czynności liturgicznych, a także przy błogosławień-
stwach i poświęceniach. 

Złożenie rąk sięga średniowiecza i wiąże się ze składaniem hołdu. Obrzęd złożenia rąk przeniknął do liturgii świę-
ceń kapłańskich: nowo wyświęcony ksiądz wkłada swoje ręce w ręce biskupa, przyrzekając jemu oraz jego na-
stępcom szacunek i posłuszeństwo. Natomiast składanie rąk podczas modlitw wyraża uniesienie duszy do Boga 
i poddanie się Jego woli. 

Wznoszenie rozłożonych rąk jest wyrazem oczekiwania Bożej pomocy. Chrześcijaninowi gest ten przypomina 
modlącego się na krzyżu Zbawiciela. W liturgii celebrans rozkłada ręce przy odmawianiu modlitw adresowa-
nych do Pana Boga: kolekty, modlitwy nad darami, modlitwy eucharystycznej oraz modlitwy po komunii świę-
tej. Wyciągnięcie rąk w kierunku wiernych ze słowami pozdrowienia ma przypominać o obecności Pana pod-
czas Eucharystii. 

Do najstarszych obrzędów liturgicznych należy gest nałożenia rąk. W Piśmie Świętym wiązał się z przekazywa-
niem błogosławieństwa bądź przekazywaniem władzy. W liturgii włożenie rąk, w zależności od obrzędu, może 
oznaczać: błogosławieństwo, udzielanie Ducha Świętego, przyjęcie pod władzę, uwalnianie spod władzy złego 
ducha. 

Bicie się w piersi od początku chrześcijaństwa było uważane za wyraz pokory i gotowości do pokuty. Ponieważ 
serce uchodziło m.in. za źródło i siedlisko grzechu, dlatego bicie się w piersi (w okolicy serca) uważano za wi-
dzialny znak poczucia grzeszności, żalu za grzechy, skruchy i szczerego wyznania grzechów. 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl


Ania Czachorek  

Kocie sprawy  

Rozdział XV 

Przeprowadzka 

To, co teraz przeżywam i co widzę, nazwałbym dziwną sytuacją. Jakże ten poranek był inny od wszystkich, które zna-
łem. Marta, Karol i ich rodzice pakowali swoje rzeczy do wielkich kartonów. Po południu nie było już nic z dawnego 
mieszkania! „Co tu się dzieje? Czy oni chcą teraz mieszkać w domu pełnym kartonów” – zastanawiałem się, niczego nie 
rozumiejąc. Postanowiłem zapytać o to Fistaszka: 

– Dlaczego dzisiaj wszyscy pakują swoje rzeczy do kartonów? Zabrakło walizek? 

– Nie – odpowiedział krótko kanarek. – To przeprowadzka!!! 
– Jaka znowu prowadzka? – zdziwiłem się jeszcze bardziej. 
– Nie prowadzka, tylko przeprowadzka… To znaczy, że przeprowadzamy się do nowego mieszkania – odpowiedział 

Fistaszek.  
– Aha… Tylko gdzie są teraz te meble, które kiedyś były w pokojach? 

– One są właśnie w tych kartonach – wytłumaczył kanarek. – Stoły, krzesła, szafy… 

Kiedy zrozumiałem, o co chodzi, postanowiłem poszukać odpowiedniego kartonu, aby schować również swoje rzeczy. 
Niestety, wszystkie pudła były pełne! „Trudno, nic się chyba nie stanie, jeśli wysypię zawartość jednego z nich na pod-
łogę i włożę tam moje sprzęty” – pomyślałem. Tak też zrobiłem. Poszedłem do pokoju, w którym powinno być kocie 
posłanie, lecz tam go nie było. „Wiem – zorientowałem się. – Ktoś już je schował do jakiegoś kartonu”. Ale co teraz 
zrobić z pustym kartonem? To nie był jednak dobry pomysł… Postanowiłem więc naprawić to, co zepsułem, i schować 
do kartonu rzeczy z podłogi. 

Wrzucałem do środka po kilka przedmiotów, ale dwa się nie zmieściły. Wysypałem wszystko raz jeszcze i zacząłem 
od początku! Kartonu jednak znowu nie dało się zamknąć. Gdy sytuacja powtórzyła się trzykrotnie, zdenerwowałem się 
nie na żarty. Z całej siły zamknąłem pudło, przewróciłem na drugi bok i… przydusiłem. Nagle: TRZASK!!! W środku 
coś pękło… Otworzyłem więc karton i zobaczyłem… potłuczone rzeczy! 

– Co ja teraz zrobię? 

Postanowiłem zapytać myszy. 
– Cześć Pipi! Co zrobiłabyś, gdybyś zepsuła coś, co było w kartonie przeznaczonym do przeprowadzki? – zapytałem, 

licząc na szybką i mądrą odpowiedź. 
– A co, przydarzyło ci się coś takiego? – odpowiedziała Pipi. – Mnie nigdy takie rzeczy się nie zdarzają. 
– Nam też nie – potwierdziły Balbina i Feliks. 
– Mnie za to tak – powiedziałem. – I chciałbym prosić was o pomoc… 

– Dobrze, zaraz coś wymyślimy – odrzekła Pipi. Tylko mam jedno pytanie: skąd wziął się karton do przeprowadzki 
w domu, w którym nikt nawet nie myśli o przeprowadzce? 

– Jak to? To ty nic nie wiesz? Nie wiesz, że się przeprowadzamy? 

– Nie – odpowiedziała Pipi. 
– Ja też nie – dodała Balbina. 
– Ani ja – potwierdził Feliks. 
– To my się też przeprowadzamy – podsumowała rozmowę Pipi. 
– A co do twojego pytania, myślę, że najlepiej zrobisz, jak sam schowasz się do środka – poradziła Balbina.  
Zdziwiłem się pomysłem Balbiny, bo nie takiej rady oczekiwałem, ale co powinienem zrobić, nadal nie wiedziałem. 

Wysypałem więc zawartość kartonu raz jeszcze i wszedłem do środka. „Może ukryję się i nie znajdą winowajcy?” – my-
ślałem. Siedziałem tam i siedziałem, i strasznie mi się nudziło… Było ciasno i zaczynało brakować powietrza. Na szczę-
ście na brak powietrza znalazłem sposób: dziurki. Wyciąłem pazurkami maleńkie otworki i od razu poczułem się lepiej. 

Ale wciąż było nudno. I ciasno!!! „Wiem – myślałem intensywnie. – Przecież są inne, większe kartony”. Już miałem 
wyjść, żeby sprawdzić, czy w pokoju są duże kartony, gdy przypomniałem sobie, w jakim celu tu jestem. Przecież ktoś 
mógłby mnie zauważyć, a wtedy byłby klops! „Może nie zauważą – rozmyślałem dalej. – Ale zaraz sam sobie odpowie-
działem: Figlarzu, jasne, że zauważą!”. I jeszcze w myślach dodałem: „A tak, nikt nie pomyśli, że ktoś może siedzieć 
w tak małym kartonie!”. Więc w końcu podarowałem sobie zmianę kartonu. A nuda? Z nudów ułożyłem nawet wier-
szyk: 

Przeprowadzka to… zasadzka. 
A gdy już się przeprowadzę, 
to w zasadzkę myszy wsadzę. 
Może dlatego, że mój pobyt w kartonie zawdzięczam właśnie myszom… Tak naprawdę nie wyrządziłbym im żadnej 

krzywdy, ale kto miałby znaleźć się w zasadzce jeśli nie myszy! Pasowały idealnie do krótkiego wierszyka! Kiedy tak 
się nad tym zastanawiałem, usłyszałem głos Marty: 

– Mamo, ktoś wysypał wszystkie rzeczy z kartonu, a przy tym część z nich potłukł… 

Wyciągnęła mnie z kartonu i powiedziała bardzo wyraźnie, żebym więcej takich rzeczy nie robił, nie wyrzucał spako-
wanych sprzętów i nie wchodził do pudła! Spojrzałem i zrozumiałem od razu. Tym razem, może z powodu przepro-
wadzki, skończyło się tylko na kilku słowach… Potem Marta wzięła mnie na ręce i zaniosła do samochodu. Wreszcie 
późnym popołudniem wyjechaliśmy. Zatrzymaliśmy się przy niewielkiej… chatce!? To miało być nasze nowe miejsce 
zamieszkania. I chociaż dom podobał mi się bardzo, zacząłem się zastanawiać: jak my się w nim wszyscy pomieści-
my… 



Rozdział XVI 
Sąsiedzi 

Jak wiecie, ostatnio przeprowadziłem się do małej chatki. Okazało się, że wcale nie jest taka mała, jeden pokój cały 
czas pozostawał pusty. Nasz dom wyglądał tak: miał czerwony dach, ściany koloru niebieskiego, duży komin i schodki. 
Był też ogródek. 

Ale nie o tym teraz będę opowiadać. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć co nieco… o nowych sąsiadach. Obok nas 
mieszka taka dziewczyna, starsza od Marty, która ma pudelka. Ten pies, to znaczy ta suczka, wabi się… Sam nie wiem, 
jak ma na imię, bo się jeszcze nie przedstawiła. Hotdog nazywa ją… dziwolągiem. Pewnie dlatego, że nosi taką różową 
błyszczącą obrożę i jest strojnisią. (Nie wiem, może Hotdog jej po prostu zazdrości, że taka jest). Zazwyczaj ma się 
dwóch lub trzech sąsiadów. My mamy dwóch. Tych po prawej stronie – znacie. Teraz czas na tych po lewej. Mieszka 
tam dziewczynka, Anastazja, równolatka Marty; już zostały przyjaciółkami. Są tam też kot i pies. Pies to Saba, a na kota 
wołają: Mrukot. To tak, jak na mojego brata. Pamiętacie? A czy zdziwiłoby was, gdybym wam powiedział, że to właśnie 
on! Nie? To dobrze, bo to właśnie on!!! Dowiedziałem się o tym po krótkiej rozmowie: 

– Cześć, mam na imię Figlarz albo, jak wolisz, Miaukot. 
– Cześć! A ja mam na imię Kisiel albo, jak wolisz, Mrukot. 
– Miałem brata Mrukota – dopowiedziałem. 
– A ja miałem brata Miaukota – oznajmił. 
I wtedy go rozpoznałem. 
Sabę poznałem w podobny sposób. 
– Cześć, jestem Saba – przedstawiła się. – A ty jak masz na imię? 

– Jestem Figlarz – odpowiedziałem. 
W ten sposób poznałem zwierzęta zza płotu! A wiecie, jak poznałem Anastazję? Marta zaprosiła ją do naszego domu, 

żeby pokazać swoją kolekcję muszelek. 
– A ja, a ja? – starałem się przypomnieć Marcie o swoim istnieniu. 
Marta tymczasem pokazywała Anastazji nową grę. 
– A ja, powiedz coś o mnie? – prosiłem. 
Pokazała jej książki Karola. 
– A ja? – zapytałem błagalnie. 
– Pokazała jej budę Hotdoga… 

– A kiedy ja?  
Marta pokazała Anastazji klatkę Fistaszka. 
– Ale kiedy wspomnisz Anastazji o mnie? – nie dawałem za wygraną. 
Marta nie rozumiała, lecz spojrzała na mnie oczami, z których można było wyczytać: „Teraz!”. I wreszcie szepnęła 

Anastazji o mnie. 
– Miau, miau, miau… – zamiauczałem przyjaźnie. 
– Jaki słodki kociak! – powiedziała Anastazja. –  Taki jak mój Kisiel! 
– A może przyprowadzisz tu Sabę i Kisiela? – zaproponowała Marta. 
– Dobrze – zgodziła się Anastazja. I przyprowadziła swoje zwierzaki. 
– Cześć! – przywitaliśmy się. 
Nagle Saba zaczęła niespokojnie szczekać! 
– Hau, hau, hau!!! Patrzcie! Ktoś wchodzi do naszego domu!!! 
– Złodziej! – krzyknąłem. – Złodziej! 
Gdy tak hałasowaliśmy, Marta i Anastazja zorientowały się,  w czym rzecz, przeszły przez płot do ogródka sąsiadki 

i zakluczyły złodzieja w mieszkaniu. 
– Teraz trzeba zadzwonić po po…, po…, po…, – nie mogła dokończyć Marta. 
– Po pożarną straż! – odpowiedziała za nią Anastazja. 
– Po pizzę!!! – rzucił od niechcenia złodziej! 
Jego głos wydał się nam znajomy. 
– Skądś znam ten głos – zauważyła Saba. 
– Ja też! – przyznał Hotdog. 
– I ja! – dodałem. 
Po chwili razem wykrzyknęliśmy: 
– To głos Karola! 
Tymczasem Marta lekko uchyliła drzwi i zauważyła, że złodziej biegnie po schodach na górę. Weszła więc do domu, 

by złapać złodzieja. Anastazja zrobiła to samo. 
– Szybciej, szybciej! – poganiały się wzajemnie, choć nie miały siły, by biec! 
Zasapane wpadły do pokoju Anastazji. 
– To ty, Karolu? – zdziwiła się Anastazja. 
– Karol! – nie dowierzała Marta. 
– Karol? Dlaczego? – pytały. Obie były tak zdziwione, że nie mogły wydobyć z siebie już nic więcej. 
– No cóż – rzekła Marta. – Starsi bracia miewają czasami osobliwe pomysły. Rzeczywiście, bardzo dziwne pomysły. 


