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Prymas polskich rodzin  

Atmosfera rodzinnego domu i wydarzenia z okresu dzieciństwa ukształtowały w Stefanie Wyszyńskim ten hart 
ducha, dzięki któremu przeprowadził polski Kościół w najczarniejszych godzinach i zasłużył na miano Prymasa 

Tysiąclecia. 
 Ojciec Księdza Prymasa, Stanisław 
Wyszyński, pochodził z Gaci, niedaleko 
Kamieńczyka. Od dziecka pasjonował 
się muzyką, zdecydował się kształcić w 
tym kierunku i  – po zdaniu wszystkich 
egzaminów – uzyskał tytuł organisty.  
 Osiadł w Prostyni, niedaleko miejsco-
wości Małkinia Górna. Tam poznał Ju-
liannę Karp i 4 maja 1899 r. z nią się 
ożenił. Dzieciństwo Matki Księdza Pry-
masa nie było sielankowe. Urodziła się 
27 września 1877 r. we wsi Fidest, nie-
daleko Wyszkowa w rolniczej rodzinie. 
Kiedy miała 11 lat, umarła jej mama – 
Aniela, niedługo potem ojciec. Julianna, 
mając 15 lat, wyjechała do Warszawy 
i podjęła pracę jako pomoc domowa. Po 

ślubie para młoda zamieszkała w niedalekiej Zuzeli nad Bugiem, gdzie Stanisław otrzymał posadę organisty i pisarza. 
Wkrótce urodziła się ich pierwsza córka, Anastazja. 3 sierpnia 1901 r. o godzinie 3:00 przyszło na świat ich drugie 
dziecko – syn Stefan. Urodziłem się na styku Podlasia z Mazowszem – mówił Ksiądz Prymas. Pamiętam do dziś dnia 
ludzi prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była ich spokojna, ufna wiara. Tego nie można 
nazwać żadną miarą niewiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb, niemal jakieś mistyczne obcowanie. Ci 
ludzie widzą to, w co wierzą. 
Wpatrzeni w oblicza Matki 

Na jednej ze ścian ówczesnego domu Wyszyńskich – parafialnej organistówki – wisiały dwa oblicza Matki Najświęt-
szej – to z Jasnej Góry i to z Ostrej Bramy. I chociaż w owym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na 
kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo 
przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej – wspominał Ksiądz Prymas. Zastanawiało mnie tylko, dlaczego jedna 
jest czarna, a druga biała? 

Julianna i Stanisław żywili w sercu głęboką miłość do Matki Najświętszej, wykraczającą ponad codzienne akty modli-
tewne. Mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka – do Ostrej Bramy – mówił podczas jednego 
z kazań Ksiądz Prymas. Głęboka miłość do Bożej Rodzicielki, miłość, której towarzyszyła gorliwa modlitwa – ten cha-
rakterystyczny rys duchowości Prymasa Tysiąclecia – jest niewątpliwym dziedzictwem wiary rodziców. Za ich przy-
kładem, on także w każdym momencie życia zawierzał wszystko Matce Najświętszej: i swoją posługę, i trud więzienia, 
i wreszcie – cały naród w Jasnogórskich Ślubach Narodu. 
Patrioci 

Oprócz wizerunków Matki Bożej w organistówce Wyszyńskich wisiały portrety Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa 
Poniatowskiego. Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska! – powie Ksiądz Prymas po latach, jakby nawiązując do 
hierarchii, która panowała w jego rodzinnym domu. Jednym z głównych mebli w domu Wyszyńskich była biblioteczka: 
pełna literackiej klasyki, tchnąca patriotyzmem. To z niej Stanisław brał książkę ukazującą historię Polski w 24 obraz-
kach, by uczyć Stefana miłości do narodu. Była to książka zabroniona, nie wolno było przechowywać jej w domu, ale 
ojciec był człowiekiem tak oddanym sprawom Narodu, że narażając się na prześladowania, nie lękał się uczyć swoich 
dzieci historii Polski, choćby potajemnie – wspominał Ksiądz Prymas. Organista budował ducha patriotycznego nie 
tylko przez lekturę, lecz także podtrzymując pamięć o bohaterstwie powstańców styczniowych. Nocą mój ojciec zabie-
rał mnie nieraz w odległe lasy – opowiadał kardynał Wyszyński. – Jechało z nim zawsze razem kilku miejscowych zau-
fanych gospodarzy. Stawiali krzyże na drogach i różnych kopcach. Wracaliśmy w zupełnym milczeniu, nigdy nie wolno 
było o tym mówić ani słowem. 
Testament 

W 1910 r. Wyszyńscy opuścili Zuzelę. Stanisław przyjął bowiem propozycję pracy w parafii św. Bartłomieja w An-



 

Intencja powszechna na wrzesień:  

ekologicznie zrównoważony styl życia  

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego 
i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, 

którzy się w to zdecydowanie angażują.  

Andrzej Karczmarczyk 

drzejewie – łączyło się to i z wyższym wynagrodzeniem, i z lepszymi warunkami lokalowymi. Było to istotne, gdyż 
Wyszyńscy spodziewali się narodzin kolejnego dziecka. Na początku października Julianna urodziła Zosię. Niestety, 
w wyniku powikłań po porodzie, ciężko zachorowała. Umierająca matka przekazała synowi swoją ostatnią wolę: Kiedyś 
po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie słowami: Stefan, ubieraj się. Po-
nieważ była jesień, koniec października, zrozumiałem, że mam gdzieś iść. Włożyłem palto. Spojrzała na mnie i powie-
działa: Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj. Zwróciłem na ojca pytające oczy. Odpowiedział mi: Później ci to wy-
jaśnię… Julianna Wyszyńska umarła 31 października, a 5 dni później umarła jej nowo narodzona córka. Ból po śmierci 
matki ziemskiej sprawił, że synowskie serce Stefana jeszcze mocniej przylgnęło do Matki Niebieskiej. Ta bliskość po-
prowadziła Stefana; wypełnił „testament” matki ziemskiej i zaczął ubierać się inaczej: najpierw w czerń kapłańskiej su-
tanny, a potem w kardynalski szkarłat. 

Lecz był to dla niego niejako koniec sielskiego, radosnego dzieciństwa. Wkrótce Stefan opuścił rodzinny dom, by 
uczyć się w Warszawie, gdzie zastał go wybuch wojny. Potem uczęszczał do szkół w Łomży i Włocławku. Jednak czę-
sto w myślach wracał do – jak nazywał je Ksiądz Prymas – najszczęśliwszych lat życia spędzonych w Zuzeli. Bo ta co-
dzienna rodzinna modlitwa na kolanach, potajemna nauka historii Polski, nocne wyprawy dla uczczenia powstańców 
uczyniły z cichego, choć czasem psotliwego, chłopca, nieulęknionego patriotę, który przeprowadził Ojczyznę, Naród 
i Kościół przez mroki komunizmu.  

Za: Centrum Życia i Rodziny (M. Perłowski, Z ludzi ufnej wiary,  https://czir.org/wiedza/z-ludzi-ufnej-wiary/) 

W niedzielę, 12 września br. odbędzie się uroczystość beatyfikacji  
księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego… 

Dzień chorych w naszej parafii  

W ostatnią sobotę sierpnia o godzinie 10 uczestniczyliśmy w Eucharystii, podczas której chorzy, nie tylko z naszej 
parafii, przyjęli sakrament chorych poprzez namaszczenie olejami świętymi. Po cichej modlitwie przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem, Ksiądz Proboszcz udzielił każdemu błogosławieństwa z Lourdes. Po błogosławieństwie 
uczestnicy spotkali się w salce parafialnej przy kawie i poczęstunku przygotowanym przez parafialną Caritas. 



15 
 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w polskiej tradycji ludowej Matki Boskiej 
Zielnej, a u Czechów np. – Matki Boskiej Korzennej) w parafii św. Wojciecha – tradycyjnie już – były rozpro-

wadzane bukiety ziół, zbóż i kwiatów. W Polsce i innych krajach Eu-
ropy czci się Matkę Boską Wniebowziętą także jako Patronkę ziemi 
i jej bujnej roślinności, Patronkę plonów. Według legendy: po śmierci 
Najświętszej Marii Panny apostołowie nie znaleźli w Jej grobie ciała, 
tylko same kwiaty i zioła. Właśnie dlatego w tym dniu święci się kwit-
nące zioła, kłosy zbóż, owoce, warzywa. 
 Zwyczaj święcenia ziół, kwiatów i zbóż jest, zgodnie z tradycją, wy-
razem podziękowania za zebrane plony i nadziei, że będzie się darzyło 
w roku przyszłym. Poświęcone bukiety przechowywano w domach 
i zagrodach, okadzano wnętrza, wykorzystywano w celach leczni-
czych i obrzędach pogrzebowych. Wiązanki traktowano w sposób wy-
jątkowy: nie można ich było wyrzucać, jedynie spalić – podobnie jak 
święte obrazy.  
 Zioła, kwiaty i zboża w wiązankach świętowojciechowych – zebrane 
na łąkach i polach, zerwane w ogrodach, podarowane przez dobro-
dziejów – gamą barw i zapachów cieszyły oko, ukazując piękno świa-
ta i dobroć jego Stwórcy. W niektórych bukietach królowała żółta 
wrotycz, w innych biały krwawnik; niekiedy można było znaleźć: ko-
cankę, miętę czy estragon. Nie mogło, oczywiście, zabraknąć różno-
barwnego zatrwianu i nawłoci, zwanej „polską mimozą” lub złotni-
kiem, o której pisał Julian Tuwim, a śpiewał Czesław Niemen. I tu 
ważna uwaga: „polskiej mimozy”, czyli nawłoci, nie należy mylić 
z mimozą; ta ostatnia to roślina rosnąca w Ameryce Południowej, czu-
ła na dotyk, symbolizująca niezwykłą wrażliwość. 

Zbieranie ziół i wiązanie bukietów (ziela, ograbki, rózgi, kępki – nazwa zależy od regionu Polski) ma niewątpliwie 
walor poznawczy; o właściwościach leczniczych, owadobójczych, przemysłowych czy estetycznych można przeczytać 
chociażby na stronach internetowych. Dla mnie ważny jest również inny wymiar – budowania wspólnoty. Przy zrywa-
niu ziół i wiązaniu bukietów rodzą się dobre pomysły, wtedy można podzielić się opowieścią i być dla drugich; wspólne 
„bieganie” po łąkach jest wreszcie doskonałym odpoczynkiem i pochwałą Boga Stwórcy. Stąd moje podziękowanie dla 
Marii, Alicji i Mirki, z którymi czas taki udało mi się spędzić. W tym roku doświadczyłam jeszcze jednej istotnej rze-
czy: otwartości Współparafian – był czas na rozmowy, krótką wymianę zdań, uśmiech… Bardzo mile zaskoczyła mnie 
ofiarność: zebrana kwota 750 zł została przekazana na potrzeby naszej Świętowojciechowej Parafii. 

Justyna Łopaczyk 

Wykorzystano: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzięcie_Najświętszej_Maryi_Panny 

http://ogrodymarkiewicz.blogspot.com/2018/08/nawocia-jesien-sie-zaczyna.html 
https://www.ekai.pl/wniebowziecie-matki-bozej-15-sierpnia-swiecenie-ziol-zwyczaj-stary-i-ciagle-zywy/ 
https://www.muzeum-radom.pl/gazeta-kufer/swieto-matki-boskiej-zielnej/448 

O ziołach… w uroczystość Matki Boskiej Zielnej  

św. M.M. Kolbe 

„Tylko miłość jest twórcza”  

14 
 sierpnia tego roku przypadła 80 rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Aresztowany 
przez gestapo 17 lutego 1941 r., więziony na Pawiaku, 28 maja został przewieziony do obozu koncentracyjne-

go Auschwitz. Przydzielono go do komanda Heinricha Krotta – psychopaty i kryminalisty.  
29 lipca o. Maksymilian, w czasie apelu, ofiarował swoje życie za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, idąc za 

niego na śmierć głodową.  
Umieszczono go – wraz z dziewięcioma innymi więźniami – w celi bloku 11, skąd prawie do końca dobiegały śpiewy 

i modlitwy, którym oddawał się o. Kolbe ze swoimi współwięźniami.  
Kiedy po dwóch tygodniach żył jeszcze, Niemcy zabili go zastrzykiem z fenolu, a ciało spalili. Było to 14 sierpnia 

1941 roku, w wigilię Wniebowzięcia NMP. 
Wspominając św. Maksymiliana, pozwolę sobie przytoczyć kilka mniej znanych faktów z jego życia. Był człowie-

kiem wielu pasji: na niwie elektryczności, mediów – prasy, radia i telewizji czy kosmosu można, z powodzeniem, 
uznać go za innowatora i wynalazcę. Umiał łączyć wiedzę fachową z głęboką wiarą i najwyższymi standardami moral-
nymi. Był przy tym doskonałym organizatorem. 

Ojciec Maksymilian chciał zdobyć dla Maryi cały świat. W 1915 r. opatentował projekt eteroplanu – pojazdu do po-
dróży międzyplanetarnych. Pojazd oparty był na konstrukcji trójczłonowej rakiety nośnej. Ojciec Kolbe opublikował na 
ten temat kilka artykułów naukowych, także w prasie włoskiej. Planował utworzenie w Niepokalanowie telewizji i stu-
dia filmowego. Był to wówczas bardzo nowatorski pomysł, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że telewizja 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzięcie_Najświętszej_Maryi_Panny
http://ogrodymarkiewicz.blogspot.com/2018/08/nawocia-jesien-sie-zaczyna.html
https://www.ekai.pl/wniebowziecie-matki-bozej-15-sierpnia-swiecenie-ziol-zwyczaj-stary-i-ciagle-zywy/


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 . 

 8 IX  Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, święto 
14 IX  Podwyższenia Krzyża Świętego, święto 
15 IX  NMP Bolesnej, wspomnienie 
18 IX  św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona   
     Polski, święto 

21 IX  św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, święto 
29 IX  św. św. archaniołów: Michała, Gabriela 
      i Rafała, święto 

Bolesław Psuja 

państwowa została uruchomiona w Polsce dopiero po wojnie. 
 W klasztorze rozpoczęła się przygoda o. Maksymiliana z… elektrycznością; roz-
świetlił Maryję dwoma żarówkami podpiętymi do baterii. A w 1937 r. uruchomił w 
Niepokalanowie własną elektrownię, dzięki czemu klasztor dysponował niezależnym 
źródłem energii. W tym okresie w Polsce było zelektryfikowanych zaledwie 3% wsi. 
 Nie mogę nie wspomnieć o o. Maksymilianie jako redaktorze i wydawcy pisma 
„Rycerz Niepokalanej”. Ambitnie zaplanował nakład swojego pisma na 5.tys. eg-
zemplarzy. Gdy nie udawało mu się zebrać potrzebnych środków, powiedział: kto 
ufa Niepokalanej, ten się nie zawiedzie. I niedługo potem znalazł w kościele kopertę 
z potrzebną kwotą! Pierwszy numer pisma ukazał się w styczniu 1922 r. w Krako-
wie. Po przeniesieniu do Grodna św. Maksymilian wydawał pismo już w 77 tys. 
egz., ale dopiero w Niepokalanowie „Rycerz Niepokalanej” osiągnął szczyt popular-
ności ze średnim nakładem w wysokości 775 tys. egz.! W listopadzie 1938 r. nakład 
wzrósł nawet do miliona! W Japonii do dziś drukuje się japońską wersję „Rycerza 
Niepokalanej” w nakładzie 65 tys. egzemplarzy. W maju 2021 roku ukazał się 1000. 
numer „Seibo no Kishi”. 

Na potrzeby swojego pisma o. Maksymilian założył dwie drukarnie: w Grodnie i Niepokalanowie, wyposażone w naj-
nowocześniejsze maszyny i urządzenia. Ta w Niepokalanowie istnieje do dzisiaj jako zaplecze Wydawnictwa Ojców 
Franciszkanów. 

Podczas pobytu w Japonii o. Maksymilian zachwycił się, licznymi w tym kraju, rozgłośniami radiowymi i postanowił 
przenieść ten pomysł na rodzimy grunt. Zapisał się do Polskiego Związku Radiowców. 8 grudnia 1938 r., w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP, „Stacja Polska 3 – Radio Niepokalanów” nadała swoją pierwszą audycję. Sygnałem był 
fragment pieśni „Po górach, dolinach”. Ojciec Maksymilian chciał, aby audycje były emitowane raz w tygodniu, w nie-
dzielę o godz.19.00. Skończyło się jednak na dwóch próbnych audycjach, ponieważ stacja nie uzyskała koncesji. „Radio 
Niepokalanów” zostało reaktywowane w latach 90. i nadaje do tej pory na terenie trzech województw. 

We wrześniu 2014 r. grupa naszych parafian wraz z ks. Trojanem, naszym proboszczem, pielgrzymowała do Niepoka-
lanowa. Chodziliśmy po miejscach, w których w latach 1927-1930 przebywał, działał i modlił się o. Maksymilian.  

Zdjęcie feretronu z kościoła św. Woj-
ciecha (przy wejściu, po prawej stro-
nie) 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl


Ania Czachorek  

Kocie  sprawy  

Rozdział XVIII 
Radio 

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 Marta, Karol i tata poszli do sklepu, jak mówią ludzie, ze sprzętem RTV. Po co? Przekonałem się o tym do-
piero dzisiaj. Więc nie będę was już dłużej trzymać w niepewności. Kupili dziwny sprzęt, który – przyznam – nie wiem, 
do czego służy i jak się nazywa. To znaczy, teraz już wiem… 

Dowiedziałem się, bo postanowiłem sam to odkryć. A pomagali mi w tym Hotdog i myszy. Kiedy dzieci poszły do 
szkoły, a rodzice do pracy, rozpoczęliśmy poszukiwania tajemniczego sprzętu. 

– Gdzie on może być? – zapytała Pipi. 
– Właśnie gdzie? – zawtórował jej Fistaszek, nienaturalnie przekrzywiając swój mały dzióbek. 
– Nie wiem – odpowiedziałem niezbyt odkrywczo. 
– Rozpocznijmy poszukiwania – zarządził Hotdog. Proponuję się rozdzielić: Pipi i Feliks zbadają garaże i strych, ja 

z Balbiną poszukam na dworze, a Figlarz – w domu. 
– Dlaczego ja sam mam szukać? I to w dodatku w całym domu! – oburzyłem się nie na żarty!!! 
– Po pierwsze: nie w całym, bo bez strychu; po drugie: ktoś musi szukać sam, a po trzecie: można przecież poprosić 

o pomoc Fistaszka – powiedziała Balbina. 
Poprosiłem więc kanarka, aby razem ze mną sprawdził pomieszczenia. Fistaszek zareagował natychmiast; i to z wielką 

ochotą. 
– Mam pomysł! Co wy na to: która grupa pierwsza znajdzie sprzęt, otrzyma nagrodę – zaproponował kanarek. 
– Dobrze – zgodzili się wszyscy oprócz mnie! 
Gdy zostałem sam z Fistaszkiem, oburzony zapytałem: 
– Dlaczego to zrobiłeś? Nie mamy żadnych szans! 
– A właśnie, że mamy! Widziałem, jak Marta wnosiła karton ze sprzętem do swojego pokoju! Hi, hi, hi!!! 
– Hi, hi, hi, ha, ha, ha!!! Wygramy! – ucieszyłem się. 
– Ale najpierw poudawajmy nieco i zacznijmy przeszukiwać inne pomieszczenia, żeby nikt nic nie podejrzewał! 
Ale naszą rozmowę usłyszała Pipi, która, oburzona, krzyknęła: 
– Oszuści!!! Tak nie wolno! To jest nieuczciwe – zawołała. 
Zaraz też wszyscy się zbiegli. 
– Wcale nie chcieliśmy być oszustami. Tak jakoś wyszło…  
– A ty podsłuchujesz? – nie pozostawał dłużny kanarek. 
– Nie kłóćcie się! – skwitował całą sytuację Hotdog. 
– Przepraszamy – cicho zamiauczałem za siebie i za Fistaszka. 
– Najważniejsze, że wiemy, gdzie znajduje się ten tajemniczy sprzęt – dodała Balbina. 
Poszliśmy wszyscy do pokoju Marty i znaleźliśmy to, co od kilku godzin nie dawało nam spokoju. Odczytaliśmy na-

zwę firmy (o czym powiedział nam Fistaszek, a on wie prawie wszystko) i tajemnicze słowo: RADIO. 
– Co ono może oznaczać? – zapytał Hotdog. 
– Może to nazwa kolejnej firmy? – zaproponowała Balbina. 
– Chyba nie… Firma raczej jest jedna! – usłyszałem odpowiedź. 
– A może to nazwa tego urządzenia? – głośno podpowiedziałem. 
– Hm… To prawdopodobne – skwitował Feliks. 
Zaraz więc zaczęliśmy sprawdzać, do czego może służyć radio. 
– Odkręć to! – usłyszałem. 
– Naciśnij na ten guzik! – wykrzykiwała Pipi. 
– Przesuń! – radził Feliks. 
Gdy tak naciskaliśmy, odkręcaliśmy i przesuwaliśmy, z radia wydobył się cichy dźwięk. 
– Cudowny – zachwyciła się Pipi. 
– Już wiemy, do czego to służy – ucieszył się Hotdog. 
Jeżeli mamy muzykę, to urządźmy dyskotekę – powiedziała Pipi.  
– Dobry pomysł! – przytaknąłem. 
– Tyko zasłońmy okna, zapalmy lampy i podkręćmy głos – zaproponowała Balbina. 
Tak też uczyniliśmy. Zaprosiłem do tańca Balbinę, a Feliks – Pipi. Hotdog zadbał o dobrą muzykę, a Fistaszek tańczył 

solo. Nagle kanarek usłyszał, jak otwierają się drzwi. Hotdog szybko wyłączył radio, Fistaszek zgasił lampę, a ja odsło-
niłem zasłony i wszyscy wróciliśmy na swoje miejsca. 



Rozdział XIX 

Telewizor z… pudła po pralce! 

– Uff!!! Zdążyliśmy! – zamiauczałem pod nosem. – Lubię radio i lubię dyskotekę:) 

Mama kupiła nową pralkę, a olbrzymie pudło, w które była zapakowana, postawiła w kącie salonu, obok szafki z tele-
wizorem. 

– Mamo, czy mogłabym się pobawić tym kartonem? Wycięłabym z niego na przykład… telewizor – oznajmiła Marta. 
Mamo, proszę, bardzo proszę. 

– Dobrze – zgodziła się mama. 
Dziewczynka wycięła w kartonie dużą dziurę. 
– To będzie ekran – upewniła samą siebie. 
Pomalowała pudło na szaro, dokleiła kilka przycisków, czyli guzików. Niebawem przyszła Anastazja, która, spogląda-

jąc na dzieło Marty, powiedziała: 
– Hm! Fajnie byłoby zakleić dziurę przezroczystą folią. No wiesz, do telewizora nie da się włożyć ręki. I jeszcze przy-

niosę stary ołówek. Owiniemy go bibułą i będzie antenka. 
– Świetny pomysł! – pochwaliła koleżankę Marta. 
– Aha, i jeszcze doczepimy sznurek, to będzie kabel. 
Dziewczynki pracowały z wielkim zapałem, a ja z ciekawością się im przyglądałem. Pomyślałem: „To pudło jest tak 

wielkie, że zmieściłbym się tam z łatwością. I Hotdog też! I myszy! Jak dziewczyny skończą się bawić, to zawołam mo-
ich przyjaciół. Każdy będzie miał swój czas, by coś innym pokazać”. Tak też zrobiłem. 

– Pomysł super! – powiedział Hotdog. 
– Świetnie! – oznajmiła Balbina. 
– Znakomicie! – ucieszyła się Pipi. 
– Fajowo! – Feliks zareagował tak jak inni. 
– A kto wystąpi pierwszy? – zapytałem. 
– Nie ja! – usłyszałem od wszystkich. 
– Więc kto? – pytałem dalej. 
– Ty! 
– Ty! 
– Ja raczej nie… Lepiej ty! 
– Dobrze, mogę ja – zgodził się Hotdog, który przygotował teleturniej. – Odpowiedzcie, proszę, na pytanie, a kto odpo-

wie poprawnie, ten wygrywa – wytłumaczył. – Zaczynamy! Ile nóg ma krowa? 

– Cztery – odparłem. 
– Wygrałeś! Teraz Pipi… 

Pipi przygotowała kabaret, więc co chwilę ktoś wybuchał śmiechem. Usłyszeliśmy opowieść o bardzo zabawnej papu-
dze, a Pipi świetnie potrafiła ją naśladować. Następnie wystąpiła Balbina, która przedstawiła dobranockę dla dzieci. 

– Dawno, dawno temu… żyła księżniczka. Poślubiła księcia, a potem żyli razem długo i szczęśliwie. Dziękuję za uwa-
gę – zakończyła swój występ. 

– Chrr..., chrr…, chrr… – chrapał Hotdog. 
– Pobudka! Halo! Halo! Obudź się! – musieliśmy głośno wołać, zanim udało nam się wyrwać go ze snu. 
– Hm, co jest? 

– Zasnąłeś – wyjaśnił Feliks. 
– Tak? Miałem taki cudny sen… 

Teraz przyszła kolej na Feliksa. Z zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że za chwilę będą mistrzostwa świata w piłce noż-
nej. 

– Co za podanie! Ale, niestety, aut. Piłkę przejmują przeciwnicy. Szybkie podanie. I gol, gol, gol! Kto wygra ten zacię-
ty mecz? Remis 2:2! – komentował Feliks. – Hurra! Gol! Rozstrzygający gol! Drużyna kotów wygrywa – ucieszył się 
Feliks. 

Ucieszyła się i widownia, czyli my. Teraz przyszła kolej na mnie. Nie zgadniecie, co przygotowałem? Wiadomości! 
Super, nie? A oto jak mi wyszło… 

– Miaukot, kot. Cześć. Tu „.Telemax. Wiadomości”. Ogłoszenie nr 1: zginął pierścionek Królowej Śniegu. Biały, z 
niebieskim, przezroczystym brylantem. Uczciwego znalazcę prosimy o zwrot! Adres: ul. Lodowa 3/7, 555-000 Mroźny 
Zakątek, Bajkowo, tel. 000111222. Ogłoszenie nr 2: znaleziono psa rasy psiej, brązowo-fioletowo-różowego. Właścicie-
la prosimy o kontakt. Adres: ul. Kocia 52a, schronisko „Pod Psem”, 567-123 Zwierzakowo. Ogłoszenie nr 3: koniec pro-
gramu. Do zobaczenia w następnym odcinku „Telemax. Wiadomości”. 

I tak zakończyliśmy prezentację naszych ulubionych programów. 
– A reklamy? W telewizji zawsze są reklamy – powiedziała Balbina. 
Więc wymyśliliśmy jeszcze każdy po dwie. Ta zabawa to był bardzo dobry pomysł, podobnie jak telewizor z pudła po 

pralce. Muszę przyznać, że świetnie się bawiłem. 


