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Mali misjonarze na feriach



Czy cieszycie się, że trzymacie w dłoniach kolejny numer swojej 
gazetki? Bo ja ogromnie! Mówię Wam, już nie mogłem się doczekać, 
kiedy wyjdzie z druku. Tym bardziej, że mam dla Was kilka wiado-
mości. Pierwsza to ta, że Weronika wyjechała do Paryża i nie będzie 
jej przez jakiś czas w naszej ekipie. Ale dziękuję, że tyle dobrego zro-
biła dla nas. Drugi nius jest taki, że dołączył do nas Fernando, którego 
serdecznie witamy. To dzięki niemu poznacie dwoje sympatycznych 
dzieciaków – Benię i Lucusia. Mam nadzieję, że od razu ich polubicie. 
Kolejna niespodzianka dotyczy zwierzaków rozrabiaków. Poznacie 
teraz ich nową bandę i – jak wcześniej – będziecie mieli z nimi dużo, 
oj dużo roboty. W szkółce biblijnej zaś dowiecie się więcej o Maryi, 
Mamie Pana Jezusa, i nauczycie się modlić różańcem misyjnym. To 
wcale nie jest takie trudne, a modlitwa ta może pomóc wielu oso-
bom. A na koniec mam dla Was konkursik, w którym poznacie ro-

baczulki MINI-MINI. Postarajcie się je wszystkie policzyć.

Kochani, zapraszam Was do lektury Miniaczka i jak to 
już jest w naszym zwyczaju, nie zapomnijcie uściskać 

tych, od których otrzymaliście ten nowy numer.

BRAT TOMEK

Hejka Dzieciaki !
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Jak Maryja  
mówić Bogu „Tak” 

Asia nigdy nie zapomni tego dnia… Była wtedy w drugiej klasie. Tata 
zawiózł mamę do szpitala, bo na świat miał przyjść jej upragniony braci-
szek. Z wielką niecierpliwością czekała na powrót taty. Tak bardzo chciała 
usłyszeć, że chłopczyk już się urodził! Tata wrócił dopiero wieczorem. Był 
bardzo szczęśliwy. Wziął Asię w ramiona, mocno ją przytulił i z radością 
powiedział: „Masz braciszka!”. Po chwili jednak spoważniał, popatrzył jej 
głęboko w oczy i powiedział: „Asiu, od dziś jesteś starszą siostrą tego nowo 
narodzonego malca. A bycie siostrą to nie tylko kilka chwil świetnej zaba-
wy, ale to również do czegoś zobowiązuje. Zastanów się i powiedz, czy jesteś 
gotowa pomagać mamie, gdy ja będę w pracy, nawet gdy będziesz musiała 
zrezygnować z zabawy z koleżankami czy z oglądania bajek?”. Tata nigdy 
wcześniej tak z nią nie rozmawiał. Dziewczynka poczuła się taka ważna 
i potrzebna, taka dorosła! Po chwili bardzo poważnie odpowiedziała: „Tak, 

tatusiu, postaram się być najlepszą starszą siostrą na 
świecie”. Asia dostała ważną misję od taty. I przyjęła ją 

bez wahania.
Popatrzcie, to troszkę tak jak z Maryją. 
Kiedy Anioł zwiastował Jej wspaniałą 

nowinę, że zostanie Mamą Bożego 
Syna, powiedziała „Tak”. Na pew-
no nie wszystko jeszcze rozumia-
ła, ale zaufała Panu Bogu, bo On 
Ją wybrał i wiedziała, że jest dla 
Niego ważna i potrzebna.

Również przed Tobą Pan Bóg 
stawia ważne zadania. Tylko czy je dostrzegasz, czy 
tak świadomie – jak Asia swojemu tacie – odpowia-

dasz Mu „Tak”? „Tak, będę dobrym synem. Tak, będę 
dobrą córką”. A może w ogóle nie zastanawiasz się nad 

tym, jakim jesteś synem, wnuczkiem czy bratem? Pomyśl 
o tym i pomódl się czasem do Maryi o to, byś umiał tak jak 
Ona mówić Bogu „Tak”. 
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mały MisioNasz
Ewa gniady

Kilka dni temu na wagę wskoczyłem 
i niespodziankę tam zobaczyłem. Parę 
deko mi przybyło. Oj, ależ mi się przy-
tyło! Poćwiczyć więc postanowiłem 

i zobaczcie, co sam zrobiłem… Kaszę gryczaną w pończochę wsypałem i pił-
kę lekarską do ćwiczeń już miałem. Kolorową skakankę też wymyśliłem, bo 
dwa kołeczki do sznureczka przyczepiłem. Potem tekturowy wałeczek zdo-
byłem i fajnego koziołka z niego zrobiłem. Metalową śrubę do zakrętek przy-
mocowałem i sztangusię do podnoszenia w swojej kolekcji miałem. Na koniec 
z plastikowej deseczki podest zrobiłem i sam się na nim zgrabnie położyłem. 
Wszystko kolorowymi taśmami poobklejałem i nim się obejrzałem, mini si-
łownię w domku już miałem! Do kolegów natychmiast zadzwoniłem i do sie-
bie ich zaprosiłem. Stefcio strasznie mnie zaskoczył, bo od razu na koziołka 
wskoczył. Zdzisio skakanką machał i wysoko na niej skakał. A Leoś piłkę le-
karską długo podnosił, aż się troszkę spocił. Ja sztangusię żwawo podnosiłem 
i mięśnie swoje nieźle wyćwiczyłem. 
Fajnie sobie poćwiczyliśmy i dużo sił nabraliśmy. Bo przecież mali misjonarze 
o dobrą formę dbają, bo wtedy gorliwiej innym pomagają.

misionasz was mocno ściska i mówi do zobaczyska! 

      Ale heca!
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Kochana Gabrysiu! Chcę Tobie pięknie 
podziękować, że swoim liścikiem 
potrafiłaś mnie oczarować. Bardzo 
fajniutko mnie narysowałaś i czerwone 
serduszko też mi przysłałaś. Prawie 
ze śmiechu się popłakałem, bo długie 
rzęsy i różową buźkę na rysunku 
miałem. Ale mali misjonarze tak 
właśnie postępują, że radość i miłość 
innym w prezencie ofiarują. Za 
wszystko bardzo serdecznie Ci dziękuję 
i swoje serduszko też Ci ofiaruję.
Schowam na pamiątkę Twój liścik 
w torebeczkę i przybijam Ci mocno 
swoją piąteczkę! 

MisioNasz

MisioNasz
ul. Skośna 4
30-383 Kraków

Na liściki odpisuję
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Γεια σας φίλοι [czyt. geia sas fíloi] to po grecku witajcie przyjaciele. 
Grecja to kraj o bardzo bogatej historii i kulturze. Podczas wizyty w tym 

kraju odwiedziłem miasto Epidauros, gdzie znajduje się przepiękny, antyczny 
teatr. Budowlę tę wzniesiono ok. 2300 lat temu. Był to największy teatr sta-
rożytnej Grecji, bo mógł pomieścić nawet 14 tys. widzów. Czy wyobrażacie to 
sobie!? To naprawdę ogromna budowla, mówię Wam! Stojąc na scenie, odnosi 
się wrażenie, że wokół są tylko ławki i ławki!

Teatr ma nieprawdopodobną cechę, otóż pomimo swej wielkości nawet 
z najwyższego 55. rzędu widowni doskonale słychać brzęk upadającej na 
scenę monety i szept znajdujących się na niej ludzi. A to oznacza, że aktorzy 
nie musieli się zbytnio starać, aby ich słowa docierały do całej publiczności. 
Ta widownia aż do dzisiaj przetrwała w doskonałym stanie, ponieważ przez 
długie lata przykryta była warstwą ziemi. Odkryto ją dopiero w końcu XIX 
wieku, kiedy rozpoczęto na tym terenie prace wykopaliskowe. Mówię Wam, 
to coś niesamowitego! WASZ DANI

BRAT TOMEK BASIŃSKI
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Wyobraźcie sobie, że wygraliście super wycieczkę. 
Dostajecie bilecik na samolot, kolorowy woreczek z nie-
spodzianką i ruszacie w świat. Odwiedzicie Afrykę, obie 
Ameryki, Europę, Oceanię i Australię, Azję, a po drodze 
zatrzymacie się u papieża Franciszka. Na każdym konty-
nencie przywitają Was misjonarze, z którymi udacie się 
do swoich rówieśników i postaracie się im pomóc. A jak? 
Nie martwcie się! Pomoże Wam w tym zadaniu ko-
lorowy woreczek, który zawsze będziecie mieć przy 
sobie. No to w drogę!

Wylądowaliście w Afryce! Na lotnisku czeka na 
Was, z bębenkiem w ręku, siostra misjonarka Alaba, 
z którą udacie się do slumsów. Jest to takie miejsce, gdzie 
mieszkają bardzo biedni ludzie, w tym również dzieci. 
Mają domy zbudowane z kartonu albo z blachy, w których 
nie ma światła, wody, mebli ani zabawek...

Jak możecie im pomóc? Jesteście jeszcze mali i nie macie swoich 
pieniędzy, aby podzielić się z tymi dziećmi… Ale macie przecież ko-
lorowy woreczek! Wyciągacie z niego pięciokolorowy różaniec mi-
syjny i szukacie na nim zielonych paciorków. Na pewno już wiecie, że 
w Afryce jest bardzo dużo lasów, dżungli i dlatego paciorki różańca są 

zielone. Razem z siostrą Alabi składacie rączki, czynicie 
znak krzyża, następnie odmawiacie modlitwę ojcze 

nasz i dziesięć razy zdrowaś maryjo, a na koniec 
chwała ojcu i synowi, i duchowi Świętemu…  

Modlicie się za te dzieci, aby miały lepszy dom, 
w którym będzie światło, woda i jakaś za-
bawka dla nich. To zajmie Wam tylko chwi-
leczkę, a ofiarujecie im najpiękniejszy pre-
zent, jaki tylko można dać.

MisyJny  
   różaniec Ewa gniady
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Światowy Dzień Pokoju

LucuŚ, już nie mogę  
się Doczekać. to bęDzie 

suPer zabawa!

ja też, beniu.  
wszystkie baLoniki 
mamy naDmuchane. 

– a teraz każDe z was niech  
naPisze na swoim baLoniku jeDno słowo 

związane z Pokojem.

w tym samym momencie…

nie!

co 
zrobiłeŚ?

Ilustracje:  
FERNANdO NORIEGA

Tekst:  
JulIA NORIEGA
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bo mnie nie zaProsiLiŚcie. 
PrzePraszam!

Po co Do nas 
PrzyszeDłeŚ?  

teraz Dostaniesz  
za swoje! 

chłoPaki, Przestańcie! nie kłóćcie 
się! Przemocą nigDy nie rozwiążecie 

ProbLemów. PowieDz, DLaczego to 
zrobiłeŚ?

jesteŚ zatem 
zaProszony. 

trzymaj swój 
baLonik.

musisz naPisać 
jakieŚ słowo. 

aLe jakie? co tu 
naPisać? 

ja chyba 
już wiem.

kieDy baLoniki były już PoDPisane, benia 
i LucuŚ chwyciLi je wszystkie razem. wteDy 
wyDarzyło się coŚ niesPoDziewanego.

DokąD 
Lecicie?

niech żyje 
Pokój!

wracajcie!
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Ewka w kuchni
Ewa gniady

Kochani Kuchcikowie, witam 
Was noworocznie w mojej  
misyjnej kuchni! Tym razem 
będzie troszkę po afrykańsku 
i po amerykańsku. Przygotu-
jemy „trzęsące się” lizaczki 
JELLO z galaretki i z banana. 
A czy wiecie, że wynalazca 
pierwszej galaretki nazwał ją 
właśnie JELLO? Nasze lizacz-
ki będą okrągłe, „trzęsące się”  
i łatwe do pogryzienia. 
Maszerujmy zatem, Kochani, do kuchni i zabierajmy się do dzieła!

Czego potrzebujemy?
 Dużego banana  galaretkę owocową (ja użyłam pięć różnych kolorowych 
galaretek)  3 grube słomki

Jak to zrobimy?
 Banana (razem ze skórką) kroimy na 5 części.
 Z każdej części „wydłubujemy” łyżeczką połowę miąższu, zostawiając 

skórkę.
 W szklance gorącej wody rozpuszczamy połowę galaretki owocowej (ko-

niecznie poproście rodziców o pomoc, żebyście się nie poparzyli). Ja wzię-
łam po łyżeczce każdej galaretki i kolejno rozpuszczałam je w 4 łyżeczkach 
gorącej wody.

 Rozpuszczoną galaretkę wlewamy do wszystkich części banana i wkładamy 
je do lodówki aż do zastygnięcia.

 Słomki przecinamy na połowę i wkładamy do banana, robiąc lizaczka, po 
czym delikatnie usuwamy skórkę.

 Na koniec pracy myjemy rączki i sprzątamy. A kiedy nasze smaczne lizaczki 
JELLO będą gotowe, możemy je lizać albo zagryzać.  smacznego!

Lizaczki JELLO 
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owoce świata
BRAT TOMASZ BASIŃSKI

Hejo! Jesteśmy BakłażaNki. Mamy na imię AMALA, RAVI, SULEK i po-
chodzimy z Indii. Mieszkamy sobie w jednym z ogródków w mieście Bombaju. 
Babcia nam kiedyś opowiadała, że ponoć nasi pradziadowie istnieli już ponad 
dwa tysiące lat temu. Aż trudno w to uwierzyć!

Można nas poznać po tym, że mamy błyszczącą fioletową skórkę, a w środku 
biały, smaczny miąższ. Nasza rodzina jest bardzo duża i liczy prawie 770 róż-
nych odmian. To dopiero numer, co? Niektóre z nas są białe i kształtem przy-
pominają kurze jajko, inne mają barwę pomarańczową ozdobioną zielonymi 
paskami, a jeszcze inne przypominają fasolki.

Tutaj, w Indiach, chętnie bawimy się w kabaddi, co w języku hindi oznacza 
„utrzymać oddech”. Dzielimy się na dwa zespoły i ustawiamy naprzeciwko sie-
bie. Po sygnale wytypowany zawodnik wbiega na pole przeciwników i krzy-
cząc jednym tchem kabaddi, musi dotknąć jak największą liczbę rywali. Zanim 
zakończy okrzyk powinien powrócić na stronę swojej drużyny. Nie wyobra-
żacie sobie, ile dzięki tej zabawie mamy radości. Tym bardziej, że bawimy się 
razem z naszymi przyjaciółmi.

No, dość już tych opowieści. Bardzo nam miło, że się poznaliśmy i mamy 
nadzieję, że niebawem zawitamy również w Waszych domach. A na razie wra-
camy do kabaddi, bo wkrótce mistrzostwa, a jeśli będziemy ćwiczyć, to 
z pewnością je wygramy.

ciekawostka: wielu ludzi myśli, że jesteśmy warzywami. 
W rzeczywistości jesteśmy owocami.
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zwierzaki rozrabiaki
vANESA BERTOlINI

Przydziel każdemu z nich parę rękawiczek i skarpetek. Ale uwaga! Jest jedno 
zwierzę, któremu coś się zagubiło. Znajdź, co to jest i odgadnij, któremu z nich 
będzie dziś zimno.

Nie do uwierzenia! Zwierzaki  
znowu coś nawywijały. 

Zrobiły  
pranie 

i wszystkie 
rzeczy im się 
pomieszały!
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Znajdź 12 różnic pomiędzy poniższymi ilustracjami.

Podążając za trąbami, dowiesz się, 
jaki obraz namalował  

każdy ze słoni. 
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żarciki

Odgadnijcie bohaterów naszej MINI gazetki. Pomogą Wam w tym obrazki.

O swoich podróżach opowiada  
i ciemne okulary zawsze zakłada.

Panu Romkowi zwierzaki  
te pomagają, ale bałagan  
po sobie zawsze zostawiają.

Zawsze Was mocno ściska  
i mówi do zobaczyska. 

Jak zapewne zauważyłyście, nasz numer 
MINI zaatakowały kolorowe robaczulki MI-
NI-MINI. Przed Wami trudne zadanie! Musi-
cie zliczyć je wszystkie, bo poukrywały się 
na każdej stronie naszej gazetki. Ale uwa-
żajcie, bo niektóre z nich nieźle się zakamu-
flowały! Jest ich naprawdę bardzo dużo... 

Wpatrujcie się więc uważnie i dobrze po-
liczcie! Na Wasze odpowiedzi oczekujemy 
do końca marca. Nazwiska dzieci, które 
wylosują nagrody, podamy w numerze 3. 

POWODZENIA! 
MINI nagrody czekają!

ROBaCZULkOWY 
kONkURSik

Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady,  
Sylwester Laskowski, Fernando Noriega, Ewa Zachwieja.

Piszcie na adres: Redakcja MINI Kombonianie: ul. Skośna 4, 30-383 Kraków,
dzwońcie: 12 262 34 68,  piszcie e-mailowo: minikombonianie@gmail.com     

Nasze konto: 56 1240 6074 1111 0000 4989 3999                      ISSN 2543-7526

krótki test ze znajomości MiNi gazetki

Grześ wraca ze szkoły i już 
od progu woła:
– Mamo, mamo, dzisiaj na 
matematyce tylko ja odpowie-
działem pani na pytanie!
– A o co pytała?
– Kto nie odrobił lekcji.

Na przystanku autobusowym 
mały chłopiec zapytał starsze-
go pana.
– Czy lubi pan lizaki?
– Nie! – odpowiada mężczyzna.
– To proszę potrzymać moje-
go lizaka, bo muszę zawiązać 
sznurowadło.

– Jasiu, czy tatuś pomagał ci 
w odrabianiu lekcji?
– Nie, proszę pani, sam je 
odrobił.
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Prenumeratę MiNi ogłaszamy,  
bo misjonarzom kombonianom pomagamy!

Jeśli dowolną ofiarę złożyć zechcecie,  
to MiNi gazetkę zawsze w domku mieć będziecie!  
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Okulary babci 
Kiedy mała Wandzia po raz pierwszy przyszła do szkoły w okularach, jej 

najlepsza przyjaciółka Tośka zapytała:
– Nie przeszkadza ci, Wandziu, że musisz nosić te okulary?
– Nie, bo są bardzo podobne to tych, które nosi moja ukochana babcia – od-

powiedziała dziewczynka. – Mamusia mówi, że babcia zawsze potrafi zoba-
czyć, kiedy ktoś jest zmęczony, smutny albo czymś się przejmuje. Wie, kiedy 
ktoś potrzebuje pomocy albo pocieszenia. A najpiękniejsze jest to, że w każ-
dym człowieku potrafi zobaczyć coś dobrego! 

Kiedyś zapytałam babcię, jak ona to robi, że wszystko dostrzega. Odpowie-
działa mi, że stało się to wówczas, kiedy się zestarzała. A ja jestem pewna, że 
to wszystko przez jej okulary!


