
Nr 4  (176)    ★   POZNAŃ    ★   Kwiec ień 2021 r.  

„NIE MA GO TU, BO ZMARTWYCHWSTAŁ, JAK ZAPOWIEDZIAŁ” (MT 28,6) 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które przynosi od-
rodzenie duchowe, napełni Wszystkich pokojem i wia-

rą, da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością spoglądać w przyszłość… 

„W  dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem...” (2 Tm 4,7). Te słowa św. Pawła do-
brze wpisują się w czas, który obecnie przeżywamy, czas Wielkiej Nocy. W Ewangelii, którą słyszymy w Nie-

dzielę Zmartwychwstania, Maria Magdalena przynosi apostołom wieść o pustym grobie. Piotr i Jan wybiegają więc 
z wieczernika, aby sprawdzić, co się stało (bo cóż jest warte słowo jednej osoby, tym bardziej kobiety?!). Biegną obaj 
do grobu – czy wierzą, że jest pusty? Byli przecież świadkami trzech lat działalności Jezusa. Widzieli, jak uzdrawia cho-
rych, wskrzesza zmarłych, wyrzuca złe duchy, rozmnaża chleb... Słyszeli trzykrotną zapowiedź męki i zmartwychwsta-
nia, choć nie do końca rozumieli, co to znaczy powstać z martwych. Zwyczajnie po ludzku nie mogli przyjąć, że ich 
Mistrz zostanie zabity. Widzieli, jak Jezus kroczy po jeziorze (symbolu mocy piekielnych), jak wicher i wzburzone fale 
są Mu posłuszne. Byli wreszcie świadkami przemienienia na górze Tabor, gdzie Jezus ukazał im pełnię swojej Boskiej 
chwały. Co z tego wynieśli, co zapamiętali? 

W godzinie próby, ten który miał być następcą Jezusa na ziemi, po prostu się Go zaparł. Trzykrotnie zaprzeczył, że Go 
zna... I to wobec kogo?! Służącej, na słowa której nikt pewnie nie zwróciłby uwagi... Tak, Piotr biegł do grobu nie tylko 
z brzemieniem własnych wątpliwości wobec tajemnicy zmartwychwstania, ale przede wszystkim z obawą: „Co Mu po-

wiem, jeśli istotnie powstał z martwych? Jak wytłumaczę, że nie było 
mnie pod krzyżem?”. 
 A Jan? Biegnie szybciej... Może dlatego, że jest młodszy, a może dlate-
go, że jest mu lżej? On wytrwał pod krzyżem, zaopiekował się Maryją... 
Ale i on może mieć wątpliwości. Przecież złożył martwe ciało Jezusa do 
grobu? Mimo wszystkich cudów, które widział – wskrzeszenia córki Jaira, 
młodzieńca z Nain, Łazarza, mimo zapowiedzi zmartwychwstania, bie-
gnie do grobu, bo musi sprawdzić. Słowa Marii z Magdalii nie mieszczą 
się w jego ludzkim rozumowaniu. Dobiegają do grobu i… odkrywają 
w nim tylko płótna i chustę. Ujrzeli i uwierzyli (por. J 20,8). Dopiero teraz 
– z perspektywy pustego grobu – wszystko staje się jasne. Wszystkie sło-
wa i znaki Chrystusa nabierają nowego sensu, a słowa Pisma stają się 
oczywiste. 
 A my? My też wystąpiliśmy w „dobrych zawodach”. Cały Wielki Post 
był naszym biegiem do pustego grobu, przed którym stoimy w poranek 
wielkanocny... I może dzisiaj czujesz się jak św. Piotr – złamany własną 
niewiernością: bo miałeś pomóc, a nie pomogłeś, bo chciałeś pójść na 
drogę krzyżową,  ale zasłoniłeś się pandemią, bo miałeś nie ściągać na 
teście, ale przy zdalnym nauczaniu i tak nikt nie kontroluje... A może czu-
jesz się jak św. Jan, bo w postanowieniach wytrwałeś, ale cały czas wi-
dzisz Jezusa umęczonego, martwego… Czy On może zmartwychwstać, 
czy się podźwignie? Czy mnie podźwignie? 

 Nie bój się! Chrystus jest większy od wszystkich twoich wątpliwości, od 
twojego grzechu, od tego, co wokół… Wejdź do pustego grobu, dotknij 
i zobacz. Uwierz, że jest pusty! Bo Chrystus powstał z martwych. Gdyby 
Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara (por. 1 Kor 
15,14). W Chrystusie całe nasze życie i cała nasza wieczność! Jan i Piotr 
swojej wiary ustrzegli, uwierzyli w zmartwychwstanie. A Ty? 

 „Wy się nie bójcie!” – przemówił anioł do niewiast. „Gdyż wiem, że 
szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak 
zapowiedział” (Mt 28,5-6). Zofia Kaczmarek 

ks. Trojan Marchwiak, ks. Jerzy Stranz  
oraz 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 kwiecień: 
podstawowe prawa. 

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, reżi-
mach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.  

Justyna Łopaczyk 

 

„Jako puch jesteś” – tak wyrzekł poeta, 
Który na babach znał się także przecie, 
A ja to stwierdzam i wierzę poecie, 
 

Bowiem największa dziś baby zaleta, 
A dla gospodyń chluba i podnieta, 
gdy skosztowawszy: „jak puch” im powiecie.  

Baba  

I naliczyłem: kręgów siedem było… 

Coraz to mniejsze ku środkowi biegły, 
Kędy się jajko, jak wzgórek bieliło. 
 

I na tych kręgach oczy moje legły, 
I to wyznaję, że mi było miło 

Widok tych kręgów oglądać rozległy. 
 

O! bo nie były to piekielne kręgi, 
Po których błądził Dant na dziwy łasy: 
Były to złote, zrumienione wstęgi 
 

Wędzonej, lśniącej litewskiej kiełbasy 

I biegły po niej refleksy i pręgi, 
A całość była niezrównanej krasy. 

Kiełbasa 

Babo, o babo przedziwnego smaku! 
Zdobi cię lukier różanymi wzory, 
Kolorowego nie szczędzono maku, 
I w czub ci wpięto pęk bukszpanu spory. 
 

Lekkaś, że dmuchnąć i nie będzie smaku,  
Wskróś cię przejęły pachnące wapory, 
I nikt w perfekcyi twej nie znajdzie braku, 
Choćby to krytyk był zaiste skory. 

N 
a Wzgórzu św. Wojciecha, w dzielnicy Święty Wojciech w Poznaniu od XIII w.  – jak pośrednio wynika to 
z dokumentów – wznosi się Kościół pw. św. Wojciecha. Według legendy kościół zbudowano w miejscu, gdzie 

św. Wojciech wygłosił kazanie przed udaniem się na wyprawą misyjną do Prus… 

Kim był nasz patron? W źródłach czytamy o nim: czeski książę z rodu Sławnikowiców, biskup w Pradze (983-988 
oraz 992-995), benedyktyn (śluby zakonne złożył w roku 990), misjonarz (od roku 995), męczennik, święty Kościoła 
katolickiego, patron Polski, Czech i Węgier. Spokrewniony z cesarzem Ottonem III i Bolesławem Chrobrym, obrońca 
chrześcijan sprzeciwiający się polityce praskiego władcy, ocalony z rzezi swojego rodu, dokonanej w Libicach 28 wrze-
śnia 995, założyciel klasztoru na Węgrzech, niosący Chrystusa m.in. mieszkańcom Gdańska; tu – prawdopodobnie – w 
przeddzień Wielkanocy, 27 marca 997 r. wielu z nich ochrzcił. Swoją misję w na ziemi Prusów, zamieszkałej  przez 
plemiona pomezańskie, rozpoczął niebawem wraz z przyrodnim bratem, także benedyktynem, Radzimem Gaudentym i 
Boguszem Benedyktem, przypuszczalnie kapłanem. Śmierć męczeńską poniósł 23 kwietnia 997 na terenie dzisiejszej 
wsi Święty Gaj. Było to trzecie spotkanie z tubylcami (po starciu na wyspie u ujścia rzeki Pregoły oraz na wiecu – są-
dzie w Truso, gdzie mówił o wierze w jednego Boga i wzywał do przyjęcia chrztu).  

Ciało biskupa Wojciecha wykupił Bolesław Chrobry. Biskup i męczennik, już za życia uważany za świętego, został 
kanonizowany przed 2 grudnia 999 roku. Uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski, jest obchodzona w Kościele 
23 kwietnia.  

„Ojczyzna otwarła się szeroko na to świadectwo. Przy relikwiach Męczennika wyrosła pierwsza polska metropolia 
w Gnieźnie. Ukształtował się zrąb dziejów narodu i państwa. W sercach ludzkich umocniła się ewangelia prawdy i wol-
ności. I nadal trwa. Człowiek nie może żyć bez prawdy i wolności. I naród też…” – mówił Jan Paweł II 21 kwietnia 
1982 roku na audiencji generalnej w Rzymie (za: Św. Wojciech 997-1997, oprac. ks. J.J. Górny, Olsztyn 1997, s. 51).  

Módl się za nami, św. Wojciechu, abyśmy pogłębiali naszą wiarę i żyli nią na co dzień, dawali zawsze świadectwo 
o Chrystusie, nie zabijali jeszcze nienarodzonych, umieli dostrzec potrzeby bliźnich, abyśmy żyli w zgodzie rodzinnej, 
sąsiedzkiej i parafialnej, byli ludźmi pokoju i zgody, ludźmi Chrystusowej miłości… (por. tamże). 

Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 1900 

O panowie! niech los w dani 
Przynosi nam dużo zysku: 
Bądźmy zdrowi i rumiani, 
Jak to prosię na półmisku. 
 

Człek na radość sieć zarzuca, 
Ale smutki zwykle łowi, 
Niech spokoju nic nie skłóca 

Nam – jak temu indykowi. 
 

Niechaj każdy będzie syty, 
Zdrów i wesół – i nie słaby. 
Miejmy wygląd znakomity, 
Jak te placki oraz baby. 
 

Niech nie znęca się nad nami 
Los chorobą, ani zgonem, 
Jak na przykład my dziś sami 
Znęcamy się nad święconem. 

Toast wielkanocny 

 

Na ostatek wasz poeta 

Śle życzenia tej godziny: 
Niech obejdzie się ta feta 

Bez dostojnej… medycyny. 

Święty Wojciechu, módl się za nami... 

Wykorzystano: Św. Wojciech 997-1997, oprac. ks. J.J. Górny, Olsztyn 1997. 



Ażeby sięgnąć do samego korzenia pracy ludzkiej – czy to będzie praca w przemyśle, czy na roli, czy to będzie trud 
górnika, hutnika, czy też pracownika umysłowego, czy domowe krzątanie się matki, czy trud służby zdrowia przy cho-
rych – aby sięgnąć do samego korzenia jakiejkolwiek ludzkiej pracy, trzeba odnieść się do Boga. (...) 

Praca posiada swoją zasadniczą wartość dlatego, że jest spełniana przez człowieka. Na tym opiera się też godność pra-
cy, która winna być uszanowana bez względu na to, jaką pracę człowiek wykonuje. Ważne jest to, że wykonuje ją czło-
wiek. Wykonując jakąkolwiek pracę, wyciska na niej znamię osoby: obrazu i podobieństwa Boga samego. Ważne jest 
także to, że człowiek wykonuje pracę dla kogoś, dla drugich. 

Praca jest powinnością człowieka: zarówno wobec Boga, jak też wobec ludzi, zarówno wobec własnej rodziny, jak też 
wobec narodu – społeczeństwa, do którego należy. 

Tej powinności – czyli obowiązkowi pracy – odpowiadają też uprawnienia człowieka pracy. Należy je ujmować 
w szerokim kontekście praw człowieka. Sprawiedliwość społeczna polega na poszanowaniu i urzeczywistnianiu praw 
człowieka w stosunku do wszystkich członków danego społeczeństwa. 

Na tym tle właściwej wymowy nabierają te prawa, które związane są z wykonywaną przez człowieka pracą. Nie 
wchodzę w szczegóły, wymieniam tylko najważniejsze, jest to przede wszystkim prawo do sprawiedliwej zapłaty – 
sprawiedliwej, czyli takiej, która starczy również na utrzymanie rodziny. Jest to z kolei prawo do zabezpieczenia w razie 
wypadków związanych z pracą. Jest to również prawo do wypoczynku. 

44. Praca powinna być uszanowana 

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. 

Katowice, 20 czerwca 1983, Homilia w czasie nabożeństwa maryjnego odprawionego na lotnisku w Muchowcu 

Między bł. Jolantą a bł. Natalią Tułasiewicz 

C 
zęsto jeździmy do Gniezna, od św. Wojciecha poznańskiego do – gnieźnieńskiego. Zawsze stajemy na parkingu 
katedralnym, a potem ruszamy ustaloną od dawna trasą: przez ogrody z pawiami i wartko płynącym strumieniem, 

do katedry, na szczyt wzgórza katedralnego, za muzeum, dociera-
my do białego krzyża; tu rozciąga się widok na dzielnicę Rybaki, 
seminarium duchowne i rozległą panoramę miasta. Potem wędru-
jemy uliczką między kanoniami, gdzie zawsze kwitną wspaniałe 
kwiaty, skąd niekiedy dociera do nas koncert gnieźnieńskich 
dzwonów na Anioł Pański, obok kościółka św. Jerzego, wspina-
my się ulicą Łaskiego, obok sądu, do kościoła franciszkanów. 
Jeszcze szybki rzut oka na Dolinę Pojednania, a potem powrót 
przez rynek. I już można spokojnie przeglądać książki w księgar-
ni kurialnej na wprost katedry. Po takiej wędrówce wyśmienicie 
smakuje każdy obiad w pobliskim „Adalbertusie”, gdzie można 
nabrać sił na spacer wokół jeziora Jelonek! 
 W pięknie odnowionym kościele franciszkanów modlimy się 
przed obrazem Matki Bożej, Pani Gniezna, ale i przy grobie bło-
gosławionej Jolanty z węgierskiego rodu Arpadów, żony księcia 
Bolesława Pobożnego, po owdowieniu, gnieźnieńskiej klaryski. 
Ta siostra św. Kingi, zwana tu Jolentą, spoczywa w bocznej na-
wie, gdzie wiele polskich i węgierskich sztandarów.  
 Opuszczając urokliwą świątynię, na tablicy franciszkańskich 
ogłoszeń znalazłem niespodziewanie wzmiankę o wykładzie ko-
goś z rodziny na temat Natalii Tułasiewicz. Z tą błogosławioną 
spotykam się często w moim życiu: kiedyś poproszono mnie o 
zredagowanie biograficznej powieści o niej; potem natknąłem się 
na dużą wystawę poświęconą bł. Natalii w holu UAM przy 
ul. Fredry 10; w księgarni u Chrystusowców na poznańskim 
Ostrowie Tumskim w ręce wpadła mi biografia Błogosławionej 

„Droga do miłości”, a otwierając – przypadkowo (?) – stary numer „Miłujcie się!” z 2017 roku, od razu natrafiam na ar-
tykuł Doroty Tułasiewicz „Żyje się w pełni tylko miłością”! 
„Nie ma przypadków, są tylko znaki” – mówił ks. Bronisław Bozowski z kościoła ss. Wizytek w Warszawie. Bo czyż nie 
jest znakiem, że w poznańskim kościele pw. św. Wojciecha modlę się między błogosławioną Jolantą Arpadówną 
a błogosławioną Natalią Tułasiewicz? Skąd akurat tu te dwa przepiękne witraże, zamykające jakby klamrą moje spotka-
nia z obiema Błogosławionymi? Można by się zadumać nad działaniem Ducha Świętego, jak też nad zagadką: czy Bło-
gosławione nie oczekują czegoś ode mnie. Tak twierdzi z całym przekonaniem zaprzyjaźniona Siostra, szarytka. Sam 
zaczynam się nad tym zastanawiać… Michał Sójka 



Pozwalamy sobie przypomnieć, że wysyłając określoną sumę na parafialne konto bankowe, można uzyskać podstawę do odliczenia od podatku za bieżący rok podatkowy. 
W tytule wpłaty lub przelewu niezbędny jest dopisek: „darowizna na cele kultu religijnego” lub „darowizna na cele statutowe Kościoła katolickiego” albo „darowizna na Kościół”.  

Pismo parafialne „Święty Wojciech”: miesięcznik, nakład 250 egz.  
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, 61 -748 Poznań.  
Redaguje zespół  (w porządku alfabetycznym):  Leszek Helak, Małgorzata Helak, Andrzej Karczmarczyk, Justyna Łopaczyk, ks. proboszcz Trojan 
Marchwiak (opiekun redakcji), Bolesław  Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej).  

Druk: DRUKARNIA 365.PL, ul. 23 Lutego 16, 61-742 Poznań, tel. 500 208 533. 
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich adiustacji. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń.  

Parafia nie czerpie żadnych korzyści materialnych z tytułu wydawania miesięcznika. Ofiary złożone na ogłoszenia i reklamy są przeznaczone na 
pokrycie kosztów druku. Reklamy i ogłoszenia przyjmowane są w biurze parafialnym.  

Aktualni duszpasterze: 
ks. Trojan Marchwiak – proboszcz parafii  
(tel. 793 842 860); 
ks. Jerzy Stranz, rezydent. 
Porządek Mszy Świętych: 
– w niedziele i święta: 9.00; 11.00 (dla uczniów szkoły podstawowej); 
12.15; 18.00 i 20.15 (akademicka) 
– w święta będące dniami pracy: 8.30 i 18.30 

– w dni powszednie: 8.30 i 18.30. 
Spowiedź św.: 
– od pon. do piąt. w godz. 17.30-18.30 (we wt.: 17.30-18.00) 
– w pierwszy piątek miesiąca w godz. od 17.00 do 18.30.  
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
– od pon. do piąt. w godz. 17.00-18.30 (we wt.: 17.00-18.00) 
– w soboty od 18.00 do 18.30. 
Chrzty: II sobota miesiąca, godz. 18.30  
 i IV niedziela miesiąca, godz. 12.15. 

Członkowie Żywego Różańca: I sobota miesiąca, godz. 8.30. 
Nowenna do św. o. Pio i Msza Święta w intencji o budowę Domu Ulgi 
w Cierpieniu: II czwartek miesiąca, godz. 18.30. 
Nowenna do św. Antoniego: wtorek, godz. 18.00. 
Jubileusze małżeńskie: III sobota miesiąca, godz. 18.30. 
Krypta Zasłużonych Wielkopolan: termin zwiedzania należy uzgodnić 

w biurze parafialnym. 
 

Biuro parafialne (tel. 61 851 9012; 793 842 860) czynne: w poniedziałki i piątki, 
godz. 16.30-17.30; we wtorki i czwartki, godz. 9.00-10.00 (z wyjątkiem I piątku 
miesiąca i świąt). 
 

Konto Parafii: Santander Bank Polska SA. 
Nr konta :  85 10901362 000000003602 2318.  

 

Strona internetowa Parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl . 
E-mail Parafii: swietywojciech@archpoznan.pl . 

  1 IV  Wielki Czwartek 

  2 IV  Wielki Piątek 

  3 IV   Wielka Sobota 

  4 IV  Zmartwychwstanie Pańskie, uroczystość 

 5 IV  Poniedziałek Wielkanocny 

11 IV  Niedziela Miłosierdzia Bożego 

14 IV  Święto Chrztu Polski 
23 IV  św. Wojciecha, patrona Polski, uroczystość 

29 IV  św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Ko-   

     ścioła, patronki Europy, święto 

Bolesław Psuja 

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

U 
czestnicząc we Mszy Świętej, angażujemy wszystkie nasze zmysły: widzimy, słyszymy, czujemy, smakujemy, 
dotykamy (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 barwy szat liturgicznych. 
Ich kolorystyka ma pełniej wyrażać charakter sprawowanych obrzędów i podkreślać odpowiedni okres roku liturgiczne-
go. 

• Biel to symbol czystości, światła, a także radości. Szaty tego koloru kapłan ubiera w święta Pańskie, Matki Bo-
żej, aniołów, świętych wyznawców i dziewic. 

• Czerwień jest barwą krwi, ognia i szat królewskich. Szat tego koloru używa celebrans w święto Zesłania Ducha 
Świętego, uroczystość Krzyża Świętego, dni poświęcone świętym męczennikom i, oczywiście, idąc w procesji 
z palmami. W formie zwyczajnej rytu rzymskiego szat koloru czerwonego używa się także w Wielki Piątek. 

• Zieleń przypomina nam żywą przyrodę, symbolizującą życie i nadzieję. Szaty tej barwy są charakterystyczne 
dla okresów poświątecznych. 

• Fiolet jest symbolem pokuty i tęsknoty. Kapłani, odziani w szaty tego koloru, posługują w okresach przygoto-
wania do świąt – w Adwencie, Przedpościu i Wielkim Poście, a także w liturgii za zmarłych.  

• Róż to barwa jutrzenki. Szaty tego koloru są charakterystyczne dla trzeciej niedzieli Adwentu i czwartej nie-
dzieli Wielkiego Postu. Kolor ten ma podkreślać radość z bliskości Pana i przerwę w dyscyplinie pokutnej. 

• Czerń jest symbolem nocy, grzechu i śmierci, ale i smutku, żałoby, a także pokuty. Szat tego koloru używa ka-
płan w Wielki Piątek (w klasycznym rycie rzymskim) oraz celebrując Msze Święte za zmarłych i w Dzień Za-
duszny. 

Ponadto, jeżeli zachodzi taka potrzeba, w dzień świąteczny kapłan – dla podkreślenia uroczystego charakteru – może 
używać szat liturgicznych koloru złotego lub srebrnego; zastępują one szaty innego koloru, z wyjątkiem fioletowych 
i czarnych. 

 

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

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl


Ania Czachorek  

Kocie sprawy  

Rozdział X 

Wielki Dzień 

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… 

Niedługo będzie Wielkanac… Tak mówią ludzie, tak lub bardzo podobnie. Postanowiłem zwołać 
naradę na temat tego dnia. 

– Dlaczego Wielkanac nazywa się Wielkanac? – odezwałem się pierwszy. 
– Nie Wielkanac, tylko Wielkanoc – poprawiła mnie Pipi. 
– A jeśli Wielkanoc, to chyba od Wielkiej Nocy – powiedział Hotdog. 
– Fiu, fiu, ale dlaczego akurat noc? – zapytał Fistaszek. 
– Nie wiem – wtrąciłem. – Chyba na pamiątkę czegoś wyjątkowego? 

– A nie może być po prostu „Wielki Dzień” – rzekła Balbina.  
I choć nikt nie wiedział, dlaczego tak jest, wszyscy się zgodzili nazywać Ten Dzień – Wielkim Dniem. 
Przed Wielkim Dniem każdy coś robi: mama piecze ciasta, Marta i Karol przygotowują koszyczki, ozdobione zającz-

kami, a tata sprząta. Więc i ja nie mogłem leniuchować. Postanowiłem pomów tacie. Na początku schowałem moje za-
bawki, a później wziąłem miotłę i pozamiatałem: najpierw mój kącik, potem pokój Marty. Marty nie było, więc zapyta-
łem kurczaczka, który stał na biurku: 

– Wiesz, gdzie jest Marta? 

Odpowiedziała mi cisza. 
– Wiesz, gdzie jest Marta? – powtórzyłem pytanie. 
Kurczaczek nic nie odpowiedział, tylko zachwiał się na swoich krótkich nóżkach. „No trudno” – pomyślałem, a ponie-

waż znudziło mi się sprzątanie, postanowiłem iść do kuchni. W drzwiach zaczepił mnie Hotdog, który widział, jak roz-
mawiałem z ptakiem.  

– I ty myślisz, że ten kurczak ci odpowie? – powiedział. – On jest z papieru. 
– A skąd miałem o tym wiedzieć! – odpowiedziałem. 
W kuchni pachniało wanilią… Wszędzie unosił się aromat pieczonych ciast. Mmm… Pycha! Jednak Wielki Dzień jest 

najlepszy na świcie! 
– Figlarzu! Idź stąd, kotku! Idź na dwór! Jeszcze tu nabroisz!!! – przerwała mój zachwyt mama i, uchyliwszy drzwi, 

wypuściła mnie na podwórko. Tam Marta i Karol malowali jajka na kolorowo. Koszyczek pełen pisanek stał tuż obok 
mnie. 

– Miau, miał, miau… – miauknąłem, lekko je popychając. 
– Figlarzu, zostaw te pisanki, i to już! – powiedział Karol. – Najlepiej by było, gdybyś tu się nie plątał! 
„W domu – nie, na dworze – nie, to gdzie…” – myślałem. „Wiem! Chyba nikomu nie będę przeszkadzał, jeśli pospa-

ceruję sobie trochę na końcu ogrodu”. Niestety, myliłem się. Na końcu ogrodu babcia Jadzia, która przyjechała do nas 
na święta, zrywała bazie. Kilka gałązek leżało na ziemi, więc pomyślałem, że je pozbieram i przydam się na coś. Babcia 
była jednak innego zdania. 

– Figlarzu!!! Nie niszcz tych pięknych gałązek – powiedziała głośno. 
Rzeczywiście, niektóre gałązki połamały się, ale przecież chciałem tylko pomóc.  
– Do domu! – dodała babcia Jadzia.  
– Miau, miau… – posłusznie spełniłem prośbę babci. 
Drzwi były uchylone, więc łatwo dostałem się do środka. W korytarzu stał tata i sprzątał. 
– Figlarzu, nie chodź tu brudnymi łapami! 
Może i nabłociłem, ale tylko trochę. „Co ja mam robić? Gdzie jestem, tam przeszkadzam. Pewnie myszy mi pomogą. 

Pójdę do nich” – postanowiłem. 
– Figlarzu, nie przeszkadzaj – usłyszałem głos Balbiny. 
– Nie widzisz, że przygotowujemy się do świąt – dodał Feliks. 
– Wy też? – wykrzyknąłem. – Wszyscy w tym domu to robią! I trochę smutnawy poszedłem do mojego kącika. „Może 

ja też powinienem zabrać się do pracy? Tak! Tylko co ja mam robić? Pisanki już są, bazie też. W domu aż lśni od czy-
stości. A placków przecież piec nie umiem”. Moje rozmyślanie niespodziewanie przerwał tata, który mówił do Hotdoga: 

– Hotdogu, nie widzisz, że przed chwilą sprzątałem? 

„Uff, nie tylko ja nie mam, co robić…”. 
Nadeszła wreszcie Wielkanoc, to znaczy Wielki Dzień. Było zupełnie inaczej niż kilka dni temu, inaczej niż zwykle: 

nikt się nie krzątał, nie pracował. Wszyscy byli uśmiechnięci i mili. A gdy wrócili z kościoła, wspólnie zasiedli przy 
pięknie nakrytym stole. Spojrzałem na Hotdoga: z apetytem przyglądał się temu, co tam było! Nagle podeszła do nas 
Marta, dała nam trochę jajka i powiedziała: 

– Przecież mamy Wielkanoc… 

„Więc jednak Wielką Noc, a nie Wielki Dzień” – pomyślałem, dalej nie rozumiejąc. A może wy wiecie?”. 



Wczoraj było bardzo ciepło, dzisiaj jest podobnie. Marta wraz z całą rodziną pojechała na wycieczkę rowerową. 
Dziewczynka ma bardzo ładny rower: taki żółty z koszyczkiem z przodu. Niestety, tym razem nie pozwoliła mi zająć 
miejsca w koszyczku i towarzyszyć im w wiosennej wyprawie. Hotdog poradził mi: 

– Jeśli koniecznie musisz być z nimi, podążaj ich śladem. 
– Ale ja przecież nie mam roweru! – odparłem zmartwiony.  
– Wcale go nie potrzebujesz – mówił dalej Hotdog. 
Kiedy więc rodzina wyruszyła w drogę, odczekałem chwilę i poszedłem za nimi. Jechali trasą dobrze mi znaną, 

w stronę lasu. To bardzo daleko… Najpierw droga prowadziła przez ulice miasta, potem między pojedynczymi domo-
stwami, prosto na piękną polanę, dalej: przez niskie pagórki porośnięte lasem. Na ulicach było dość prosto podążać za 
rodziną Marty i Karola. Jechali bowiem wolno. Gdy przybyliśmy na polanę, postanowiłem odpocząć. Marta i Karol 
wraz z rodzicami pojechali dalej! „Może ktoś pożyczy mi rower – zastanawiałem się. Sprawdzę, poszukam – rozważa-
łem dalej”. Miałem szczęście, bo akurat tuż obok mnie przejeżdżała jakaś rodzina na rowerach. 

– Miau, miau, miau… Czy pożyczycie mi rower? – zawołałem w kocim języku, ale oni chyba nie zrozumieli. 
– Ale słodki kociak – powiedziała tylko jedna z dziewczynek. Nie poddawałem się jednak. 
– Pożyczy mi pani rower – zapytałem starszą panią. 
– Pożyczy mi pan rower – spytałem pana. 
– Pożyczycie mi rower?! – czekałem na odpowiedź od kilku chłopców.  
Zapytałem także cztery inne rodziny i pięć dziewczynek. Nikt mi jednak nie odpowiedział. Wtedy przypomniałem 

sobie, że celem podróży jest przecież las, a ja jestem dopiero na polanie. Pieszo ruszyłem więc w stronę pagórków. Ni-
gdy nie byłem tutaj sam. Czasem z Martą, gdy zabierała mnie ze sobą, ale sam – nigdy. Na łące spotkałem królika: 

– Czy ty przypadkiem nie jesteś Figlarz? – zapytał. 
– Skąd wiesz! – odpowiedziałem. 
– Feliks mi o tobie opowiadał – wytłumaczył. Jestem Kicaj, ale mów mi: Kic. 
– Dobra! Kicaj… Kic – powtórzyłem. – Ładne imię. Muszę już iść, bo trochę się spieszę. Cześć! 
– Cześć! 
Nie wiedziałem, że Feliks ma tutaj znajomych. No, ale skąd niby miałem wiedzieć! W okolicy pagórkowatej zauwa-

żyłem małe jeziorko, a obok – bobra. 
– Czy ty nie jesteś Figlarz? – zapytał. 
– Jestem, jestem – odpowiedziałem. 
– A ja jestem Ząbek… – przedstawił się bóbr. – Balbina mi o tobie opowiadała.  
„Więc Balbina też ma tutaj znajomych?” – zastanawiałem się. – „Pewnie znajdę w okolicy i znajomego Pipi”. 
– Zbiera się na deszcz – poinformował Ząbek. – Dokąd idziesz? 

– Do lasu – odpowiedziałem. 
– To daleko… Nie zajdziesz! Za chwilę rozpada się na dobre!!! 
– To może ja już lepiej pójdę – odparłem i przyspieszyłem kroku. „Ma padać? A do lasu przecież daleko… Hmm, 

zrobię jeszcze parę kroczków” – postanowiłem. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Nagle kilka kropel wiosennego deszczu 
spadło na moją sierść. 

– Ojej, Ząbek miał jednak rację! Co ja teraz zrobię? – zastanawiałem się, patrząc w dal. – Jestem daleko od domu, 
a i do lasu daleko!!! 

Moje rozmyślanie przerwała jakaś, nie całkiem już młoda, mysz: 
– Zaczekaj! – zagadnęła. – Powiedz, gdzie mieszkasz? 

Nie miałem ochoty jej odpowiadać. Skąd mogłem wiedzieć, czy jest to bezpieczne… Ale z drugiej strony, co miałem 
robić. W końcu więc odpowiedziałem: 

– Przy ulicy Karmelowej 22, w Krotoszynie. 
– Co??? Tam mieszka moja wnuczka Pipi. 
W tej chwili rozpadało się na dobre… Babcia Pipi pokazała mi drogę do domu. 
– Idź cały czas prosto, potem, gdy znajdziesz się już na ulicy, skręć w prawo, następnie znowu prosto aż rozpoznasz 

swój dom. 
– Dziękuję – odpowiedziałem. 
Kap, kap, kap…Teraz musiałem prawie biec, bo padało już bardzo mocno. Na szczęście Marta i jej rodzina też posta-

nowili wrócić do domu. A wracali tą samą drogą. 
– Figlarzu, to ty? Co ty tu robisz? – usłyszałem głos Marty. 
– Miau, miau, miau… – odpowiedziałem, co oznaczało, że to długa historia. 
Marta zrozumiała mnie, wzięła na ręce i ułożyła w rowerowym koszyczku. Jechaliśmy razem… Minęliśmy jezioro, 

w którym mieszka Ząbek. Gdybym umiał mówić, opowiedziałbym o nim Marcie. Później dotarliśmy na polanę, gdzie 
spotkałem Kica. Teraz pochwaliłbym się: „Wiesz, tu spotkałem takiego dzikiego królika – Kicaja!”. Wreszcie dotarli-
śmy do domu. Hotdog spytał tylko: 

– Jak było? 

– Okropnie! – odparłem. – Wycieczki rowerowe nie są dla kotów. 

Rozdział XI 
Wycieczka 


