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W 
 archidiecezji poznańskiej od 18 maja 2019 r. trwa nawiedzenie Matki Bożej w kopii ob-
razu jasnogórskiego. Po raz pierwszy nawiedzenie w naszej archidiecezji miało miejsce w 

latach 1976-1978. Były to czasy rządów komunistycznych, a manifestacje religijne dla wielu 
stawały się zewnętrznym sprzeciwem wobec władzy. 
 Obecne nawiedzenie Matki Bożej w kopii obrazu jest obchodzone pod hasłem: „Z Maryją 
w nowe czasy”.  
 Matka Boża w kopii obrazu jasnogórskiego gości w każdej parafii naszej archidiecezji. Do 
parafii wprowadza ją arcybiskup lub biskup pomocniczy; obecni są proboszczowie, wszyscy 
kapłani i wierni… 

 Wędrówka kopii obrazu jest przypomnieniem, że Jasna Góra była i jest duchową stolicą Polski oraz miejscem nieu-
stannego oddawania czci Matce Bożej. 

Informujemy, że Matka Boża w kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej  na Wzgórze Świętowojcie-
chowe dotrze 7 grudnia 2020 r., przedtem nawiedzenie będzie przeżywać parafia pw. św. Jana Jerozolimskiego, 8 grud-
nia natomiast Matka Boża będzie witana przez karmelitów w sanktuarium św. Józefa.  

W naszej parafii będziemy przygotowywać się do święta nawiedzenia, uczestnicząc w rekolekcjach, które wygłosi dla 
nas o. Janusz Chwast, dominikanin. 

Uroczysta Msza Święta kończąca nawiedzenie w archidiecezji poznańskiej została zaplanowana na Niedzielę Chrztu 
Pańskiego, 9 stycznia 2022 roku w bazylice katedralnej w Poznaniu. 

„Z Maryją w nowe czasy” 

Redakcja 

Czas Adwentu…w parafii św. Wojciecha 

 A 
dwent to czas tęsknoty i nadziei, czas radości, czas oczekiwania na nawie-
dzenie, przyjście Chrystusa, który począł się z Ducha Świętego i narodził 
z Maryi Panny. Narodził się dla każdego z nas. Adorowany w betlejem-

skiej stajence przez tych, którzy uwierzyli, był i jest źródłem prawdziwej radości 
i pokoju, bo jest Bogiem, który ukochał człowieka, i jest z nami. 
 Na kolejny już w naszym życiu Adwent, na czas ciszy i zatrzymania się, czas 
radosnego oczekiwania, na podejmowane w tym czasie postanowienia, odnowie-
nie przymierza z Jezusem w sakramencie pokuty życzę błogosławieństwa Boże-
go. 
 Serdecznie zapraszam moich Drogich Parafian do uczestnictwa w roratach, 
odprawianych od poniedziałku do piątku o godz.6.45, oraz na modlitwę jutrzni – 
o godz. 6.00 do salki parafialnej. 

Wszystkim nam potrzebna jest głęboka ufność i prawdziwa wiara, abyśmy z radością i wzruszeniem mogli głosić, że 
Bóg się rodzi, moc truchleje…  Proboszcz parafii pw. św. Wojciecha  

ks. Trojan Marchwiak  

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 

       miłości i pokoju serca,     

     radości  i prostoty, ufności i nadziei,  
       które przynosi Jezus Chrystus, 

 wszystkim Parafianom i Czytelnikom  
gazety życzą: 

„Przy wigilijnym stole 

Łamiąc opłatek święty, 
Pomnijcie, że dzień ten radosny 

W miłości jest poczęty…” 

(Jan Kasprowicz, Przy wigilijnym stole) 
ks. Trojan, ks. Jerzy  

oraz redakcja pisma parafialnego „Święty Wojciech” 



Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia słowa Bożego – aby byli jego odważnymi i kreatyw-
nymi świadkami z mocą Ducha Świętego. 

 

Intencja ewangelizacyjna na grudzień: 
katecheci. 

Niepokalane poczęcie według objawień sługi Bożej Marii z Agredy 

M 
aria od Jezusa, przeorysza klasztoru franciszkanek w Agredzie (Hiszpania) żyła w XVII wieku. Pozostawiła po 
sobie dzieło: „Mistyczne Miasto Boże”, będące zapisem jej mistycznych objawień  Jeden z rozdziałów został 

poświęcony niepokalanemu poczęciu Maryi. Maria z Agredy tak pisze o tym zdarzeniu, przytaczając słowa trzech Osób 
Trójcy Świętej: „Oto nadszedł czas, aby rozpocząć dzieło naszej miłości i stworzyć ową czystą Istotę, ową duszę, która 
w stopniu wyższym niż wszystkie inne znaleźć ma Łaskę w naszych oczach. Wyposażymy Ją w bogate dary i w sposób 
szczególny złożymy w Niej największe skarby naszej Łaski. Wszystkie inne istoty, które obdarzyliśmy istnieniem, oka-
zały się niewdzięczne i zbuntowały się przeciwko naszej woli: z własnej woli utraciły pierwotną sprawiedliwość, której 

B 
ożego narodzenia, które dziś wydaje się nam oczywistością, wyczekiwano od czasów zamknięcia 
bram raju. Całe pokolenia rodziły się i umierały w tej tęsknocie, którą niesamowicie oddaje pieśń „Rorate caeli”. 

Aż pewnego dnia w małym i niepozornym miasteczku Betlejem w ciemności rozbłysło światełko… 

Roraty to bardzo wyraźne wspomnienie z mojego dzieciństwa. Kiedy się nad tym zastanawiam, niemal czuję zapach 
mroźnego lasu, przez który szliśmy do kościoła i słyszę chrzęst śniegu pod butami. Wyprawa na roraty, z lampionami 
zrobionymi z latarek i starej kliszy fotograficznej, to był dla nas rytuał, podobnie jak przygotowywanie ozdób świątecz-

nych. 
 Myślę, że wtedy niewiele rozumieliśmy z liturgii, ale podobało nam się, że 
jest ciemno i tajemniczo, a na koniec Mszy św. można wylosować figurkę 
aniołka. Jednak ten znak ciemności, a także światło, które tę ciemność poko-
nuje, wyryły się mocno w moim sercu, choć chyba dopiero dziś rozumiem 
ich znaczenie. 
 

 Nowa tradycja  

 

 W miastach, gdzie toczy się życie akademickie, powstała tradycja adwen-
towych śniadań. Młodzi ludzie spotykają się na roratach, a następnie przy-
gotowują wspólny posiłek, którego ze względu na wczesną porę nie spożyli 
w domu. Tak jest m.in. w Warszawie u dominikanów na Służewie, gdzie 
w porannych Mszach św. uczestniczą tłumy dzieci, młodzieży i ludzi pracu-
jących. To poruszający widok! 
 

 Spotkanie życia  

 

 W Warszawie i innych dużych miastach świąteczne dekoracje w super-
marketach pojawiają się już na początku listopada. Gdy w Kościele zaczyna 
się czas Bożego Narodzenia, mamy już powyżej uszu kolęd, które przez 
cały grudzień słychać w radiu, i nie cieszy nas widok choinek, które od 
trzech tygodni stoją na placach i rynkach. Rezygnacja z tego niezwykłego 
oczekiwania jest jak sklejone kartki w książce, to strata, którą trudno odro-
bić. 
 – Kiedy z zapalonymi lampionami wracamy z dziećmi z rorat, ludzie wła-
śnie zaczynają zbierać się na przystankach autobusowych, żeby dojechać do 
pracy. Wyraźnie czuję na sobie ich pełen niedowierzania wzrok – mówi Ka-
sia, która wraz z mężem i dziećmi stara się, gdy tylko wszystkim uda się 
wstać, uczestniczyć w roratach. – Mam wrażenie, że w pogoni za prezenta-
mi, udaną wieczerzą wigilijną i dopięciem firmowych spraw przed końcem 

roku zupełnie umyka nam duchowy aspekt przygotowań do Bożego Narodzenia. A nawet, idąc dalej, przestajemy my-
śleć, że przecież przez całe życie przygotowujemy się do tego najważniejszego spotkania z Bogiem, które w końcu cze-
ka każdego z nas. Kiedyś z obawy, że dzieci się poparzą lub podpalą sobie kurtki, prosiłam je o zgaszenie świeczek za-
raz po wyjściu z kościoła. Dziś już tak nie robię. Traktuję to trochę jak naszą małą rodzinną ewangelizację, takie przypo-
minanie tym wszystkim zabieganym ludziom, że Pan jest blisko. Za: Dominika Kosk, „Różaniec” nr 12/2019 



50. Uwielbiaj Chrystusowy krzyż  

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. 

„Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Uwielbiaj Chrystusowy krzyż! Niech on wszędzie świadczy o Tym, który do końca 
nas umiłował. 

 «Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa – mówił śp. ks. Jerzy Popiełuszko – symbol hańby i poniżenia stał się 
symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościo-
we w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, 
krzyże nasze osobiste, naszych rodzin, muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je 
z Chrystusem» (Kazania patriotyczne). 

Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii, w której krwawa ofiara Chrystusa pona-
wia się wciąż i na nowo urzeczywistnia pod postacią Najświętszego Sakramentu wiary! 

Przez tę ofiarę wszedł do wiecznych przybytków Chrystus – Kapłan «Nowego i Wiecznego Przymierza» Boga z czło-
wiekiem: Przymierza ustanowionego «we Krwi» niepokalanego Baranka. «O ileż bardziej ta Krew, Krew Chrystusa, 
który Bogu złożył samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy służyć 
mogli Bogu żywemu» – słowa Listu do Hebrajczyków (por. 9,14). 

Niech więc Eucharystia świadczy wobec wszystkich nas, drodzy bracia i siostry, moi rodacy, o tej miłości, którą Chry-
stus do końca nas umiłował! Niech oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków' (por. tamże). 

Jak nieodzowne jest takie świadectwo! Jak twórcze! Tylko taka miłość «do końca» zdolna jest «oczyszczać sumienia», 
zdolna jest przezwyciężać w człowieku to wszystko, co należy do dziedzictwa pierworodnego grzechu (…). 

Musimy się zaś wciąż wyzwalać z tego dziedzictwa. Musimy wyzwalać się z dziedzictwa nienawiści i egoizmu, bo 
Eucharystia to sakrament miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga, a równocześnie jest to sakrament miłości 
człowieka do człowieka, sakrament, który tworzy wspólnotę. Musimy więc wciąż przezwyciężać w sobie to widzenie 
świata, które towarzyszy dziejom człowieka od początku, widzenie takie, «jakby Bóg nie istniał» – jakby «nie był Miło-
ścią». Słowa z Księgi Rodzaju: «Będziecie jako bogowie» (por. 3,5) łączą się z zaprzeczeniem prawdy o Bogu, który 
jest Miłością. Łączą się z postawieniem Stwórcy w stan podejrzenia ze strony stworzeń, w stan oskarżenia. 

Jak bliscy bywamy tej pokusy. Jak łatwo zapominamy, że «wszystko jest darem» (por. 1 Kor 4,7)”. 

Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w kościele Wszystkich Świętych  
na rozpoczęcie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, 

Warszawa, 8 czerwca 1987 

udzieliliśmy pierwszym rodzicom, przez co udaremniły plan naszej miłości. Nie należy jednak dopuścić, aby nasza wola 
zupełnie miała się zmienić. Dlatego stworzymy tę Istotę w doskonałej świętości i doskonałości, aby grzech pierworodny 
nie był jej udziałem. Stworzymy duszę według naszego upodobania, owoc naszych doskonałości, dzieło cudowne naszej 
wszechmocy: nie splami Jej wina grzechu Adama. Stworzymy dzieło, które będzie cudem naszej wszechmocy i obra-
zem tych doskonałości, które przygotowaliśmy dla naszych dzieci: będzie to ostateczny cel naszych zamiarów, jakie 
mieliśmy na początku stworzenia. Podczas gdy z wolnej woli pierwszego człowieka zgrzeszyli wszyscy, w tej jednej 
Istocie naprawimy wszystko to, co tamci zniszczyli przez złamanie naszej woli. Będzie Ona w szczególny sposób obra-
zem na podobieństwo naszego Bóstwa i wiecznie trwać będzie przed naszym obliczem. Ona właśnie będzie doskonałym 
spełnieniem naszej woli i naszego upodobania. W Niej złożymy wszystkie łaski i przywileje, które pierwotnie przezna-
czyliśmy dla aniołów i ludzi, gdyby pozostali w stanie łaski” (s. 32). 

Według Marii z Agredy, Najwyższy wyznaczył aniołów, którzy mieli pełnić wzniosłą służbę strzeżenia i towarzysze-
nia Maryi. Bóg wybrał po stu aniołów z każdego z dziesięciu chórów. Następnie dodał dwunastu innych, którzy w wi-
docznej postaci, z symbolami i znakami zbawienia, mieli stać u Jej boku. Oprócz tego Pan wyznaczył jeszcze osiemna-
stu z najmniejszych aniołów, którzy – schodząc i wchodząc po drabinie Jakubowej – mieli pełnić rolę posłańców pomię-
dzy Panem i Królową. Na czele wszystkich aniołów Pan postawił siedemnastu serafinów, wybranych spośród najwyż-
szych i stojących najbliżej tronu Bożego. Mieli oni rozmawiać z Królową niebios, przebywać z Nią i oświecać. Dla 
ochrony Maryi, przeciwko siłom zła powołanych zostało blisko tysiąc aniołów. Wodzem tych zastępów anielskich Bóg 
uczynił św. Michała. Najwyższy polecił mu, aby jako osobny poseł Chrystusa, w sprawach świętych tajemnic zajmował 
się strzeżeniem Jego najświętszej Matki. Również św. książę niebieski Gabriel został skierowany do służby Królowej 
niebios. 

Tak zatem Mądrość Boża poczyniła wszystkie przygotowania, aby z upadłego rodu ludzkiego mogła przyjść na świat 
Matka łaski. Ponadto Pan w swojej mocy wyposażył i wzbogacił Maryję – Miasto Boże w niewysłowione skarby swoje-
go Bóstwa. Dla Maryi wybrał świętych i doskonałych rodziców (por. s. 34-35). 

Małgorzata Helak 

Wykorzystano: Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże, Marki, Wydawnictwo Michalineum, 2000.  



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, 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. 16.00-17.00; 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 . 

 4 XII św. Barbary, dziewicy i męczennicy – patronki  
     górników i dobrej śmierci, wspomnienie 

  6 XII św. Mikołaja, biskupa, wspomnienie 

  8 XII Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość 

24 XII Wigilia Bożego Narodzenia 

25 XII Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

26 XII Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, święto 

27 XII św. Jana Apostoła i Ewangelisty, święto 

28 XII św. św. Młodzianków, męczenników, święto 

Koncert zespołu Affabre Concinui  

W 
 przepięknych murach naszej świątyni odbył się – w listopadowy, sobotni wieczór – koncert zespołu AFFABRE 
CONCINUI, koncert promujący najnowszą płytę „Ad honorem Sancti Adalberti” („Uczcijmy Świętego Wojcie-
cha”). 

Płyta z utworami sakralnymi XXI w., specjalnie napisanymi dla zespołu, została po raz pierwszy zaprezentowana 
przed publicznością, która licznie zgromadziła się właśnie w kościele św. Wojciecha. 

Nie dziwi tak wysoka frekwencja na premierze, gdyż męski sekstet wokalny AFFABRE CONCINUI, zespół, który 
powstał w roku 1983 w Poznaniu, należy do grona wybitnych na arenie międzynarodowej. 

W słowie przed koncertem prowadzący artysta tak powiedział: „Święty Wojciech to człowiek, który za życia i po 
śmierci łączył narody, jest patronem Polski i Europy, dlatego wybór miejsca na dzisiejsze spotkanie nie jest przypadko-
wy”. 

Dodatkowym atutem okazała się akustyka kościoła, który wzniesiony przez średniowiecznych mistrzów murarskich 
jest miejscem doskonale nadającym się do wykonywania pieśni żywej i słuchania jej bez użycia współczesnych urzą-
dzeń wzmacniających głos. 

Andrzej Karczmarczyk 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl


Ania Czachorek  

Kocie sprawy  

Rozdział XXII 

 

Szczeniaczki 

Od ponad roku (9/170, 2020) zamieszczamy w gazecie parafialnej „Święty Wojciech” powieść o przygodach kota Fi-
glarza, tekst autorstwa jedenastoletniej Ani (obecnie studentki Politechniki Poznańskiej). Ania zaprasza Czytelników, by 
– trochę z przymrużeniem oka – spojrzeć na otaczający nas świat. A jeśli są to oczy przesympatycznego kota, to tym bar-
dziej! Zapraszamy do lektury ostatniego rozdziału powieści… 

Już dawno zauważyłem, że Saba podoba się Hotdogowi. Dzisiaj wszystko się wydało: narodziły się szczeniaczki.  
Najbardziej podoba mi się taki brązowy w czarne łaty. Nawet wymyśliłem dla niego imię: Pchełka. Ładne, prawda? 

Mnie się podoba! Podsunąłem tę myśl Hotdogowi i zgodził się ze mną. Chciałbym jednak, żeby Marta, Anastazja i Ka-
rol też mówili do niego po imieniu. Jak to zrobić? Przecież oni mnie nie rozumieją. Poszedłem więc po radę do Fistasz-
ka: 

– Najlepiej napisz na kartce – zaproponował kanarek. 
– Dobrze… Ale ja nie umiem pisać – przypomniałem sobie. 
– To ja napiszę – powiedział Fistaszek. – Przynieś kartkę i długopis. 
– Już po nie biegnę – ucieszyłem się.  
 A kiedy przyniosłem potrzebne rzeczy, Fistaszek zapytał: 
– To jak ma mieć na imię ten pies? 

– Pchełka. 
– P-CH-E-Ł-K-A – pisał kanarek. – Gotowe – odrzekł po chwili. Teraz wystarczy pokazać kartkę każdemu, kogo  

 spotkasz. 
Uradowany, zabrałem kartkę. Ponieważ ani Marty, ani innych domowników nie było chwilowo obok mnie, postanowi-

łem zapytać przechodniów na ulicy! 
– Miau! – pokazałem napis jednemu starszemu chłopakowi. 
– Ten kot ma pchły!!! Ugryzła go pchełka! Ratunku, ratunku, ratunku… – zaczął wykrzykiwać i uciekł. 
– O rety, czy on nic nie rozumie? – pomyślałem i zrobiło mi się bardzo smutno. 
Potem ulicą przechodziły dzieci. Im też pokazałem kartkę. Ale nic dobrego nie usłyszałem. 
– Ten kot jest jakiś dziwny, nie sądzisz?  – powiedział chłopiec do dziewczynki. 
– Albo jego właściciel – dorzuciła młoda dama. 
– Co za nonsens! Ja jestem dziwny, ja?  
Postanowiłem, że spróbuję raz jeszcze. A jeśli znowu usłyszę coś obraźliwego, to chyba skończę z pomysłem Fistasz-

ka. Pokazałem kartkę młodej pani Zuzi z sąsiedztwa. Ale ona za dobrze mnie nie zna, więc tylko zapytała: 
– Pchełka? To twoje imię, kotku?  
I poszła. Podsunęła mi jednak pewien plan: to nie ja będę trzymał kartkę, ale będzie ją miał szczeniak. I na wszelki 

wypadek poproszę Fistaszka, żeby napisał całym zdaniem: MAM NA IMIĘ… albo JESTEM… Wtedy nikt nie pomyśli, 
że piesek ma pchły lub że jest dziwny. Wszyscy pomyślą właśnie tak, jak pani Zuzia: tak mam na imię. 

Jak pomyślałem, tak zrobiłem… Minął jakiś czas. Fistaszek napisał to, co miał napisać, a ja włożyłem karteczkę Pcheł-
ce za obrożę. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie deszcz, który spadł z nieba całkiem niespodziewanie. Napis na kartce 
rozmył się… i stał się nieczytelny. Wszystko na nic. Potrzeba było czegoś trwalszego. Ale co to miałoby  być, nikt z nas 
nie wiedział. Nikt nie miał żadnego pomysłu. Zapytałem Hotdoga: 

– I co teraz? 

– Nie wiem – odparł ponuro. 
– Nie mam pojęcia – zawtórował mu Fistaszek. 
– Taka pogoda nie sprzyja zwierzęciowi – dorzuciłem. 
– Zwierzęciu, zwierzęciu… – poprawił mnie kanarek, bo tylko tyle umiał zrobić. 
– Zwierzęciowi, zwierzęciu… Co to za różnica? Dla ciebie ważne są tylko takie szczegóły – zganiłem Fistaszka. 
– Lepiej coś wymyśl, a nie tylko nas poprawisz i poprawiasz – dodał Hotdog.  
– Nie was, tylko Figlarza – usprawiedliwiał się Fistaszek. 
I pewnie byśmy się posprzeczali, gdyby Hotdog nie przypomniał nam o imieniu dla szczeniaka. 
– To co z tym imieniem – rozmyślał.  
– Nadal nie mam żadnego pomysłu – stwierdziłem. 
– Ja też nie – odparł Fistaszek. 
Zastanawiałem się, czy nie spróbować raz jeszcze z tym napisem, ale jeśli nie deszcz, to sama Pchełka mogła zgubić 

przyczepioną karteczkę i nasza praca poszłaby na marne. W tym momencie zauważyłem, że Hotdog – myśląc intensyw-



nie – bazgra kijem po błocie. I przyszedł mi do głowy pewien pomysł. 
– Gdybyś narysował Pchełkę na piasku i podpisał, że ona to ona, może Marta, Anastazja i Karol zauważyliby rysunek 

i zrozumieli, o co nam chodzi? – powiedziałem. 
– No nie wiem, rysunek może się przecież zamazać albo ktoś go może podeptać –  przestrzegał nas przed nowym po-

mysłem Fistaszek. 
– To co? Zawsze przecież można spróbować!!! 
I spróbowaliśmy. Na piasku powstało całkiem niezłe, jak nam się wydawało, arcydzieło: portret Pchełki z podpisem. 
– Idzie Marta, spójrzcie! O, jest Anastazja, i jest Karol!!! Tutaj, chodźcie tutaj – zaszczekał jak na alarm Hotdog. 
Ale ani dziewczyny, ani Karol nie zauważyli obrazka na piasku. Marta podeszła do Pchełki, wzięła szczeniaka na rękę 

i wyszeptała (jakby znając moje myśli): 
– To będzie Pchełka, dobrze?  

 

*** 

Drodzy Czytelnicy, dzisiejszy rozdział kończy prezentację całego tekstu Ani Czachorek, powieści która czasami mnie 
bawiła, czasami wzruszała, niekiedy wprawiała w zdumienie lub zmuszała do szybkiej powtórki z ortografii. Ten – cał-
kiem pokaźnych rozmiarów – rękopis w osiemdziesięciokartkowym, różowym zeszycie w linie, z kotami na okładce nie da 
mi o sobie zapomnieć, a każdy kot będzie przypominał mi Figlarza… Myślę, że dla Autorki była to jeszcze większa przy-
goda. Zapytajmy więc samą Anię o kilka szczegółów… 

 

Justyna Łopaczyk: Aniu skąd zaczerpnęłaś pomysł na tytuł powieści?  
Anna Czachorek: Tak właściwie nie miałam gotowego pomysłu. Wiem tylko, że bardzo chciałam napisać powieść. 

Poszłam z rodzicami do sklepu po zeszyt, a na okładce było osiem kotów, które tańczyły, śpiewały… Na środku nato-
miast widniał napis: Kocie sprawy. Wtedy postanowiłam: o tym będzie moja książka. Bo ktoś, kto projektował okładkę 
zeszytu pomyślał sobie na pewno, że może to być idealna okładka do jakiejś książki. Wiedziałam, że skoro mam już 
zeszyt w ładnej okładce, to muszę sprawić, aby wszystko do siebie pasowało. Potem starałam się nawet, ilustrując książ-
kę, przerysowywać koty z okładki, by Figlarz był jak najbardziej do nich podobny. W ten sposób Figlarz zyskał wizeru-
nek dzięki osobie, która zaprojektowała okładkę. 

J.Ł.: Pisałaś wcześniej powieści? Skąd taka fascynacja? 

A.Cz.: Pierwszą powieść, a właściwie zbiór opowiadań, o króliczku Sziri napisałam trochę wcześniej, a sam pomysł 
na książkę zaczerpnęłam z dziecięcych gazetek o kucykach Pony. 

J.Ł.: Ile miałaś wtedy lat? 

A.Cz.: Sześć, może siedem. Umiałam już pisać... drukowanymi literami. 
J.Ł.: Niesamowite… A wracając do „Kocich spraw”, powiedz, skąd brałaś pomysły na fabułę? Przecież każdy roz-

dział to inna przygoda… 

A.Cz.: Inspirację czerpałam z życia, z zabaw z siostrą i wydarzeń  w szkole. Tak było na przykład z pierwszym dniem 
wiosny i topieniem Marzanny (choć u nas w szkole się ją paliło). 

J.Ł.: Ciekawe są imiona postaci w powieści „Kocie sprawy”. Dlaczego Figlarz, Fistaszek, Hotdog, Pipi, Balbina czy 
Feliks? Zastanawia mnie pewna rzecz: w każdym przypadku imię pasuje do postaci, do jej charakteru… 

A.Cz.: Z imionami było różnie… Figlarza wymyśliłam sama, bo imię pasuje mi do kota. Pipi to imię pluszowej my-
szy, którą miała kiedyś moja siostra Kasia, z Balbiną – lalką i Feliksem – myszą spotkałam się na lekcjach j. niemieckie-
go w szkole podstawowej, a Hotdog i Fistaszek to imiona „spożywcze” (na początku myślałam, żeby wszystkie postacie 
tak nazwać). 

J.Ł.: Chciałabym jeszcze zapytać Cię o puenty. Niejednokrotnie mnie zaskoczyły…  
A.Cz.: Muszę przyznać, że gdy po latach wróciłam do powieści (bo na długo o niej zapomniałam), wydają mi się cał-

kiem trafione. Obawiam się nawet, że niektórych z nich nie wymyśliłabym dzisiaj. 
J.Ł.: A jak patrzysz na swoją powieść z perspektywy dziesięciu lat. Czy dzisiaj bawi cię ona, wzrusza, czy podpisała-

byś się pod tekstem… 

A.Cz.: Tak, myślę, że tak. Jestem z niej zadowolona. Bo pamiętam, że bardzo się do jej pisania przykładałam, bardzo 
tym żyłam. Gdy czytam ją dzisiaj, budzą się we mnie wspomnienia, wiem, ile radości przynosiły mi wtedy te teksty… 
Mogę zobaczyć w nich moje zaangażowanie sprzed lat. 

J. Ł.: I moje ostatnie pytanie. Wiem, że powieść „Kocie sprawy” nie jest jedynym epizodem literackim w Twoim ży-
ciu. Całkiem niedawno powstało przecież opowiadanie „Szczęśliwego polskiego roku”, zamieszczone w antologii  
„Powstanie 18. Opowiadania Wielkopolan” (Poznań, 2018). Brałaś też udział w warsztatach pisarskich prowadzonych 
przez Piotra Bojarskiego. Co chciałabyś przekazać tym, którzy – podobnie jak Ty – pragną napisać powieść, jaki jest 
przepis na dobrą książkę? 

A.Cz.: Myślę, że jeśli chodzi o przepis na dobrą książkę, to nie jest to pytanie do mnie. Ale przede wszystkim najważ-
niejsze jest to, żeby przy pisaniu dobrze się bawić i żeby pisanie sprawiało przyjemność, żeby było ono bardziej zabawą 
niż chęcią osiągnięcia sukcesu. 

J.Ł.: Bardzo dziękuję za rozmowę. 
A.Cz.: Ja również. Chciałabym także podziękować mojej cioci, która, po przeczytaniu pierwszych rozdziałów, obieca-

ła, że kiedyś je wydrukuje. I dotrzymała obietnicy. Dziękuję też redakcji gazety „Święty Wojciech” i Wszystkim, którzy 
czytali „Kocie sprawy”. 


