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Wakacyjne frajdy!



Nie wiem, jak na Was działają wakacje, ale w naszej MINI ekipie aż wrze od 
szalonych, letnich pomysłów. Nie tak dawno zrobiliśmy sobie mały wypadzik 
na basen. Przeżywaliśmy wielką frajdę ześlizgując się po zjeżdżalniach i zaja-
dając się pysznymi, orzeźwiającymi lodami. Zabawa była na 102! Oczywiście, 
żeby słonko nas nie „spaliło”, każdy miał mega kapelusik.

Kochani, bawcie się dobrze podczas tych wakacji, ale uważajcie też na sie-
bie. No i oczywiście nie zapomnijcie uściskać tych, od których otrzymaliście 
naszego Miniaka. Pozdrawiam Was super wakacyjnie.

hejka dzieciaki
brat tomek basiński
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Świętować razem  
z Maryją

Zosi z II c nie dało się dziś w szkole nie za-
uważyć. Ubrana w piękną różową sukienkę 
i ze spiętymi błyszczącą klamrą włosami 
zwracała na siebie uwagę wszystkich. 
I jeszcze ten uśmiech na buzi, z którym 
cały czas podskakiwała radośnie. Widać 
było, że jest naprawdę szczęśliwa! Kie-
dy wbiegła do klasy, wszyscy już tam na 
nią czekali. Usłyszała gromkie „Sto lat!” 
i wielkie brawa. Tak, to było jej święto! Jej 
urodziny! A ona tak się cieszyła, że może 
je świętować ze swoją klasą! Gdy później 
częstowała kolegów i koleżanki cukierkami, 
Basia nie wytrzymała i podbiegła do pani.

– Proszę pani, a ja w sobotę też tak pięknie wyglądałam!
– O! Też miałaś urodziny? – wtrącił Antek.
– Nie, ale byłam na weselu mojej cioci i też miałam taką śliczną sukienkę.
– To pięknie! – powiedziała pani. – Strój jest ważny, bo w ten sposób oka-

zujemy innym swój szacunek. Chociaż nie tylko… Dziś np. Zosia swoim stro-
jem pokazuje nam, jak wyjątkowy i ważny to dla niej dzień. Ale świętować to 
coś więcej niż tylko pięknie się ubrać. Wspólnie z kimś świętować, to przede 
wszystkim wraz z nim cieszyć się jego szczęściem, podarować mu swój czas.

Właśnie tego uczy nas Matka Boża we fragmencie Ewangelii według św. 
Jana o weselu w Kanie Galilejskiej. Maryja z Panem Jezusem zostali zaprosze-
ni na wesele przyjaciół i choć na pewno mieli wiele innych spraw, to jednak 
ich nie zawiedli i przyszli. Wiedzieli, że ich obecność jest dla młodych ważna, 
dlatego znaleźli czas, by z nimi świętować. Również dziś Maryja z Jezusem 
chcą z nami świętować. W każdą niedzielę zapraszają nas na najpiękniejszą 
Ucztę, jaką jest Eucharystia.

Pomyśl, jakie to niezwykłe – Syn Boży wraz ze swoją Mamą zapraszają Cię 
do swego stołu. Nie zawiedź ich! Przyjdź! I jeszcze coś, nie zapomnij odpo-
wiednio się ubrać, gdy idziesz do kościoła! 
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słoneczko w rytmie cza-cza, a my 
w piaseczku siedzimy do pasa. 
Troszkę komary nam przeszka-
dzają, bo wokół nas ciągle lata-

ją. Ale przecież mamy wakacje i zaczynamy letnie wariacje. Nad jeziorkiem 
w domino sobie gramy i superowo czas razem spędzamy. Misyjne domino 
sam zrobiłem, czym kolegów mile zaskoczyłem. Specjalnie kamyczków na-
zbierałem i kolorowymi farbkami je pomalowałem. Pięć kolorów tylko wy-
brałem, bo przypomnieć o misjach Stefciowi, Zdzisiowi i Leosiowi chciałem. 
Na koniec kropeczki pędzelkiem zrobiłem i kamyczki do wyschnięcia pozo-
stawiłem. Ach! Jaką frajdę z kolegami miałem, gdy misyjne domino na piasek 
wysypałem. Stefcio żółtą parasolkę rozłożył i kubełek z wodą obok położył. 
Zdzisio wiatraczek w kropeczki zamontował i wiaterek dla ochłody wszyst-
kim zafundował. A Leoś z kredek leżaczek zrobił i od czasu do czasu „plum” do 
wody robił. W misyjnych kolorkach wszystko mieliśmy, w naszych zabawach 
o misjach pamiętaliśmy. Nie tylko ubranka, ale i chusteczki misyjne mieliśmy, 
choć bardzo śmiesznie w nich wyglądaliśmy. Wy też o misjach w wakacje pa-
miętajcie i szalenie fajnie razem je spędzajcie!

misionasz was mocno ściska i mówi do zobaczyska!   

mały MisioNasz
Ewa gniady

   ŚWIE-ŚWIECI
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mati, Gosiu i Zuziu, czy wiecie, że 
tak samo jak ja rymujecie? Za super 
pozdrowionka znad morza dziękuję 
i wam wszystkim wakacyjno-misiowe 
pozdrowionka przekazuję. Plaża, 
muszelki, parasol i woda, nie ma 
mnie z wami, oj jaka szkoda! wasze 
piernikowe lody pyszniutkie były 
i swoim smakiem mnie zachwyciły. 
bajeczny ten rysuneczek wspólnie 
zrobiliście i cieszę się, że o mnie też 
pamiętaliście. Jest mi przemilutko 
i ściskam Was cieplutko.
Chowam Wasz liścik i rysuneczek 
w torebeczkę i mocno przybijam Wam 
swoją piąteczkę! 

MisioNasz

Misionasz
ul. skośna 4
30-383 Kraków

Na liściki odpisuję
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podróże Daniego
brat tomek basiński

Привет мои маленькие друзья (czyt. priveit moi malen’kije druz’ja). Dziś, 
Drodzy Przyjaciele, witam Was w języku rosyjskim, bo opowiem o mojej po-
dróży po Rosji. Jest to największe państwo na świecie, aż 55 razy większe 
od Polski. Przemierzałem je legendarnym pociągiem transsyberyjskim. Wy-
obraźcie sobie, że w pociągu tym spędziłem aż sześć dni i sześć nocy! Ale było 
fajnie! Nazywa się go transsyberyjskim, ponieważ przejeżdża przez ogromny 
obszar kraju zwany Syberią. Zimą jest tam bardzo zimno, ale powiem Wam, że 
latem jest nawet przyjemnie. Przez okno pociągu podziwiałem niezwykle buj-
ną zieleń lasów, wielkie rzeki oraz ogromne łąki. Gdzieniegdzie przejeżdżali-
śmy przez jakieś miasteczko czy wieś. Czwartego dnia pociąg nagle zatrzymał 
się i przez okno zobaczyłem niezwykłe jezioro. Okazało się, że jest to Bajkał. 
Konduktor pozwolił nam wyjść na chwilkę i szybciutko zrobiłem kilka fotek 
do mojego albumu. Cała podróż była, jak zawsze, niesamowita.

WASZ DANI
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Wasza wycieczka z kolorowym różańcem 
trwa dalej. Odwiedziliście już swoich rówieśni-
ków w Afryce, w Ameryce Północnej, a także w Eu-
ropie. Pora teraz udać się z pomocą na kolejny konty-
nent.

Wylądowaliście w Oceanii! Na lotnisku czeka na Was, 
z wiankiem na głowie, świecka misjonarka Ella, z któ-
rą pójdziecie na ulicę, gdzie żyją dzieci bez rodziców 
i domu, w którym mogliby razem mieszkać. Cieszą się, 
kiedy jakiś przechodzień podaruje im bułeczkę albo 
coś do picia lub drobne pieniądze, za które kupią sobie 
coś do zjedzenia lub ubrania.

Jak możecie im pomóc? Nie zwrócicie im rodziców 
ani nie wybudujecie pięknego domu z cegieł… Ale ma-
cie przecież kolorowy woreczek! Wyciągacie z niego 
pięciokolorowy różaniec misyjny i odszukujecie na nim 
niebieskie paciorki. Wyobraźcie sobie, że w Oceanii jest 

mnóstwo wód, które otaczają 
wyspy, i dlatego paciorki ró-

żańca są właśnie niebieskie. 
Razem z misjonarką Ellą 
składacie rączki, czynicie znak 

krzyża, odmawiacie modli-
twę ojcze nasz i dziesięć 
razy zdrowaś maryjo, a na 
koniec chwała ojcu i synowi, i duchowi 

Świętemu… 

Modlicie się za dzieci mieszkające na ulicy, aby 
znalazły ludzi, którzy je pokochają, i dom, w któ-

rym razem zamieszkają. To zajmie Wam tylko 
chwileczkę, a ofiarujecie im najpiękniejszy prezent, 

jaki tylko można dać.

misyjny różaniec
Ewa gniady
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tekst i ilustracje:  
FErnando noriEga

MISTRZDZIEŃ 
DOBRY!

WITAM!

POPATRZ  
JAK TU FAJNIE!

ZAPOWIADA SIĘ 
SUPER!

WITAJCIE  
NA LETNIM OBOZIE!

TUTAJ SĄ WASZE  
CZAPECZKI. ZAPRASZAM…

TROCHĘ ZA DUŻA  
TA CZAPECZKA.

NIE MA 
PROBLEMU, 
ZAMIENIMY 

SIĘ?

PRZYJECHALIŚCIE  
W SAMĄ PORĘ! PRZEBIERZCIE SIĘ 
I CHODŹCIE SZYBKO NA BASEN. 
MOŻE KTÓREŚ Z WAS POKONA 
NASZEGO DOTYCHCZASOWEGO 

MISTRZA W PŁYWANIU  
NA CZAS?

WKRÓTCE 
WSZYSCY 
ZAWODNICY 
USTAWILI SIĘ 
NA BRZEGU 
BASENU, 
GOTOWI DO 
STARTU.

JA TEŻ 
STARTUJĘ!

UWIELBIAM 
PŁYWANIE NA CZAS.

KTO JEST TYM 
MISTRZEM?

KTO TYM 
RAZEM 
WYGRA? GOTOWI… 3, 2, 1…

JESTEŚMY 
GOTOWI!

CIESZYMY SIĘ!
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KONIEC
KONIEC

START!

PO TYM JAK WSZYSCY WYSTARTOWALI, DAREK, DOTYCHCZASOWY MISTRZ,  
SZYBCIUTKO POPŁYNĄŁ DO PRZODU NICZYM BŁYSKAWICA. WIDAĆ BYŁO TYLKO JEGO 
NIEBIESKI CZEPEK. 

PLUSK

CHOĆ WSZYSCY ZAWODNICY BARDZO SIĘ STARALI, DAREK 
PRZEZ CAŁY CZAS BYŁ PRZED NIMI.

NIESAMOWITE,  
ON JEST SZYBSZY  

NIŻ JA!

ZNÓW WYGRAŁ DAREK,  
CHŁOPCZYK Z ZESPOŁEM DOWNA. ZOSTAŁ NAJLEPSZYM PŁYWAKIEM NA OBOZIE. 

SUPER, 
DARKU!

UF, JEST 
NIESAMO- 

WITY!

MÓGŁBY  
STARTOWAĆ NA 
OLIMPIADACH.

DARKU, 
GRATULACJE! OTO 
TWOJE KOLEJNE 

TROFEUM.

DZIĘKUJĘ.

JAK TY TO  
ROBISZ?

NIGDY NIE 
PRZESTAWAJ 

WIERZYĆ 
W SIEBIE!

PRZYBIJ 
PIĄTKĘ!

TO PAN BÓG  
DAŁ MI TEN TALENT. 

KOCHAM  
PŁYWAĆ.

CHYBA BĘDĘ 
DRUGI...

PŁYWA 
SZYBCIEJ NIŻ 
RYBY I ŻABY.

FIU!  FIU!

PLUSK PLUSK
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Kochani Kuchcikowie, witam Was 
wakacyjnie w mojej misyjnej kuchni! 

Tym razem będzie naprawdę arbu-
zowo. Przygotujemy sobie ArBuziaka 
z arbuza, który – jak pewnie wiecie 
– w swoim miąższu ma prawie 92% 
wody. Dzięki temu jest idealnym spo-
sobem na ugaszenie pragnienia, a dodatkowo orzeźwiającą przekąską 
na upalne dni podczas wakacyjnych zabaw. 

Kochani, maszerujmy zatem do kuchni i zabierajmy się do dzieła!

Czego potrzebujemy?
 200 g arbuza  50 ml wody  2 łyżki mleka skondensowanego niesło-
dzonego  pół galaretki cytrynowej  kawałeczek czekolady

Jak to zrobimy?
 150 g arbuza blendujemy, a 50 g kroimy w drobną kosteczkę.
 Rozpuszczamy galaretkę w 50 ml gorącej wody (tu koniecznie prosi-

my o pomoc kogoś starszego).
 Wystudzoną galaretkę i skondensowane mleko wlewany do zblendo-

wanego arbuza i dokładnie mieszamy. Na koniec wrzucamy pokrojo-
ne kawałeczki arbuza.

 Wszystko ponownie mieszamy, a następnie wlewamy do foremki lub 
miseczki, po czym odstawiamy do lodówki na 3 godzinki. Jeśli chcemy 
wersję „lodową”, to wkładamy do zamrażarki i czekamy aż się zamrozi.

 W międzyczasie kawałeczek czekolady kładziemy na talerzyku i wy-
stawiamy na słońce czekając aż się rozpuści. Taką czekoladą maluje-
my ArBuziakowi oczka i buziaka.

 Na koniec pracy sprzątamy i myjemy rączki. A kiedy nasz ArBuziak 
będzie gotowy, możemy go zjadać i cieszyć się jego orzeźwiającym 
smakiem, gdy słoneczko mocno przygrzewa.  smacznego!

ArBuziak  

Ewka w kuchni
Ewa gniady
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Bonżur, bonżur! Z dalekiej Francji przesyłamy buziaczki i buziole dla na-
szych najbliższych… Cmok, cmok, cmok i cmok!

Ale Kochany, Kochana… z czego tu się śmiać! Mamy nadzieję, że i Wy potrafi-
cie uściskać i ucałować swoich najbliższych: mamusię, tatusia, babcię i dziad-
ka, a może i braciszka czy siostrzyczkę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to nie 
ma na co czekać! Odłóżcie gazetkę na momencik i szybciutko rozejrzyjcie się 
po domu, a kogo spotkacie, uściskajcie i dajcie mu buziaka. Ale dlaczego dziś 
o tym mówimy? – zapytacie. Otóż mamy zaszczyt przedstawić się Wam: ja na-
zywam się Artur, a to jest Filip, Rafa i Hugo, ale wszyscy dokoła znają nas jako 
ArBuzIAkI. A dlaczego? No chyba sami się domyślacie.

Mieszkamy sobie w przepięknym ogrodzie na przedmieściach Paryża, ale 
nasze korzenie sięgają krajów afrykańskich. Nie musicie jednak jechać do 
Afryki ani do Francji, żeby nas spotkać, jesteśmy bardzo popularni również 
w Polsce. A zresztą… czy ktoś może powiedzieć, że nas nie zna? Helloł!

Wszyscy czterej jesteśmy zgodni co do tego, że na gorące letnie popołudnie 
nie ma nic bardziej orzeźwiającego jak właśnie my! Sami w sobie jesteśmy 
przepyszni, ale można też z nas zrobić przepyszną lemoniadę, dodać nas do ja-
kiejś niesamowicie przepysznej sałatki owocowej, czy zrobić inny naprawdę 
pyszny deser. Zresztą sami wiecie, o czym mówimy, jeśli sprawdziliście już, co 
tym razem Ewka przygotowała dla Was w kuchni. 

ciekawostka: a czy wiecie, że największy Arbuziak 
w historii ważył aż 118 kilo?

owoce świata
brat tomek basiński
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

Połącz linią  
kolejne numerki, 
a odkryjesz, co 

przedstawia  
rysunek.

Jest lato, dlatego Rozrabiaki całą ekipą wybrały się na wakacje. Niestety  
– jak to było do przewidzenia – przez pomyłkę wzięły ze sobą rzeczy i ubrania 
bardziej zimowe aniżeli letnie. 

Ile krokodyli,  
Twoim zdaniem, udało 

się w wakacyjną  
podróż?

Twoim zadaniem 
będzie ich odszukanie 

i policzenie.
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Ciekawe, czy zdołasz policzyć wszystkie kolory na tej stronie. Powodzenia! 
Mając na uwadze kolor ubrania każdego Zwierzaka, dopasuj do nich przed-
mioty znajdujące się poniżej. 
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Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady,  
Sylwester Laskowski, Fernando Noriega i Ewa Zachwieja.
Okładka, 2 i 16 strona zostały zaprojektowane z użyciem grafiki z Freepik.com
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

żarciki
Jedzie Jaś z kolegą na wakacje. 

Rozkładają namiot i zasypiają. 
Po kilku minutach budzi się Jaś, za 
nim kolega. 
– Co widzisz? – pyta kolega Jasia. 
– Gwiazdy i księżyc... 
– Co to oznacza? 
– Że jutro będzie ładna pogoda. 
– Ty gapo! To oznacza, że ukradli 
nam namiot! Znajdź 7 różnic.

Pani wychowawczyni pyta Zosię. 
– Jakie jest twoje hobby? 

– A co to jest hobby? – pyta Zosia. 
– No… to co lubisz najbardziej. 
– Zupa pomidorowa – odpowie-

działa Zosia…

łamigłówkownia
rEdaKcja

Odgadnij imiona postaci 
z naszej MINI gazetki 

i odczytaj hasło. 
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Do prenumeraty MINI zapraszamy,  
bo misjonarzom kombonianom pomagamy!

Jeśli dowolną ofiarę złożyć zechcecie,  
to MINI gazetkę w domku mieć będziecie!  
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Jasio i Henio chodzą do tej samej klasy, i są przyjaciółmi. Jednak pewnego 
dnia, wracając ze szkoły, o coś się pokłócili. Henio powiedział Jasiowi kilka 
niemiłych słów. Jaś zatrzymał się i na piaszczystej drodze napisał: „Dziś mój 
przyjaciel mnie obraził”.

Kilka dni później chłopcy z całą klasą udali nad rzekę. Było mnóstwo zaba-
wy. W pewnej chwili Jaś popłynął tam, gdzie było bardzo głęboko. Wystraszył 
się, bo niespodziewanie zaczął porywać go wir wodny. Wtedy z pomocą przy-
był mu Henio i bezpiecznie doholował do brzegu.

Następnego dnia Jaś wziął do rąk farby i pędzelek, i poszedł nad rzekę. Znalazł 
dość duży kamień i napisał na nim: „Dziś mój przyjaciel uratował mi życie”.

Kiedy Henio to zobaczył, wzruszony zapytał przyjaciela, dlaczego poprzed-
nio napisał na piasku, a teraz na kamieniu. Jaś, uśmiechając się, odpowiedział:

– Kiedy ktoś zrobi nam coś przykrego, napiszmy to na piasku. Wtedy 
wiatr szybko rozwieje napis, a z nim pamięć o doznanej 

krzywdzie. Kiedy jednak ktoś nam 
uczyni coś dobrego, napiszmy 

to wyraźnie na jakimś 
kamieniu. Pamięć 
o tym pozostanie 
wówczas na bar-
dzo długo i żaden 

wiatr nie będzie 
mógł tego rozwiać. 

kamień i piasek 


