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Jak zawsze witam Was hiper serdecznie! Czy Wy też nie możecie się już do-
czekać świąt Bożego Narodzenia? Obchodzenie urodzin Pana Jezusa to jeden 
z moich ulubionych momentów w ciągu roku. Ale będzie frajda, kiedy znów 
spotkam się z rodziną i wspólnie pośpiewamy sobie kolędy i pastorałki.

A czy wiecie, że niedawno nasza Ewka wybrała się w podróż do Afryki? Ale 
mega, co? Było to jej wielkie marzenie. W naszej MINI redakcji wszyscy cze-
kaliśmy z niecierpliwością na jej powrót. No i wreszcie nadszedł ten dzień. 
A kiedy tylko przyleciała do Krakowa, zaraz zaprosiła nas do siebie i przy her-
batce i torciku, który sama upiekła (mniam, mniam), opowiedziała o swoich 
afrykańskich przygodach. O owocach, które jadła, o ludziach, których spotka-
ła, ale głównie mówiła o Waszych rówieśnikach, których tam poznała. A ile 
fajnych zdjęć zrobiła, mówię Wam! Zdradzę Wam teraz pewien sekret, otóż od 
nowego roku i Wy będziecie poznawali jej afrykańskie przygody. 

No i nie zapomnijcie oczywiście świątecznie uściskać tych, od których 
otrzymaliście naszą MINI gazetkę.

a tymczasem, wraz z całą ekipą redakcyjną, życzę wam pełnych  
radości świąt narodzenia Bożego dzieciątka.

hejka dzieciaki
brat tomek basiński
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Pozwólmy Duchowi  
Świętemu w nas działać

Jak nikt inny z ludzi Maryja doświadczyła mocy Ducha Świętego. To za Jego 
przyczyną stała się Mamą Syna Bożego. Możemy się dziwić, że pięćdziesiąt 
dni po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał na apostołów Ducha Świę-
tego, gdy Maryja była razem z nimi w Wieczerniku. Przecież Ona już dawno 
pozwoliła działać Duchowi Świętemu w swoim życiu. A może jednak nie ma 
w tym nic dziwnego? Może Pan Jezus pokazując nam tę wyjątkową wspólnotę 
Maryi z apostołami, chciał nas czegoś ważnego nauczyć?

Popatrzcie, jak istotna w życiu jest wspólnota. Niedawno dziadek Jacka zna-
lazł się w szpitalu. Przez cały czas martwił się, kto przed zimą zagrabi liście 
w jego dość sporym ogrodzie.

– Gdybym nie zachorował, sam bym to zrobił – mówił ze smutkiem.
– Dziadziu, tylko wyzdrowiej, a o ogród się nie martw, będzie wysprzątany! 

– obiecał Jacek. Dwa dni przed wyjściem dziadka ze szpitala Jacek pojechał 
rowerem do ogrodu. Ani przez chwilę nie przypuszczał, że liści 
będzie tak dużo! Zrozumiał, że gdyby nawet całą noc je grabił, 
nie da rady. A jakby tego było mało, zadzwonił jeszcze kolega, 
żeby mu przypomnieć, że za chwilę mają zbiórkę ministran-
tów. Na zbiórce ksiądz od razu zauważył smutną minę 
chłopca. Kiedy tylko dowiedział się, o co chodzi, rzekł:

– A od czego masz nas? Chłopcy, myślę, że znajdziecie 
jakieś grabie, bo jutro nadzwyczajna zbiórka w ogro-
dzie dziadka Jacka!

I stało się to, co Jackowi wydawało się niemożli-
we, wspólnie wysprzątali cały ogród! Dobro, które 
razem uczynili, było łaską płynącą z ich dziecięcych 
serc, w których już od chwili chrztu mieszka Duch 
Święty.

Wspólnota jest siłą. Tyle dobra można zrobić razem! 
Dlatego nie siedź sam w domu przed komputerem, tyl-
ko otwórz swoje serce, a Duch Święty poprowadzi 
Ciebie tak, jak poprowadził Maryję. Tylko w to uwierz 
i pozwól Mu działać!
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betlejemska na niebie zaświeciła i cu-
downą wiadomość światu oznajmiła. 
Dzieciątko Boże w stajence się narodziło 

i pieluszką na sianku owinięte było. Maryja i Józef bardzo się ucieszyli, gdy 
Nowonarodzonego Jezuska na świecie zobaczyli. Ja też z radości wysoko 
skakałem i pomysł na świąteczny prezent w główce już miałem. Paczuszkę 
fistaszków i plastelinę w sklepiku kupiłem i szopkę na Boże Narodzenie dla 
Dzieciątka zrobiłem. Stajenkę z papieru powycinałem i kredkami świecowy-
mi ją pomalowałem. Z plasteliny maleńki żłóbeczek zrobiłem i w stajence na 
sianku go postawiłem. Cztery fistaszki ze sobą skleiłem i stojaczek z plasteli-
ny do nich doczepiłem. Gotową choinkę farbkami pomalowałem i kolorowe 
bombki z plasteliny uturlałem. Z fistaszków i bibuły Świętą Rodzinę zrobiłem, 
a małego Jezusa do żłóbeczka położyłem. Gdy tylko szopkę robić skończyłem, 
Stefcia, Zdzisia i Leosia szybciutko zaprosiłem. Minki uśmiechnięte od razu 
zrobili i maleńkiego Jezuska do swoich domów też zaprosili.

Z narodzin Bożego Dzieciątka wszyscy się cieszymy i tą wielką radością z in-
nymi się dzielimy. Święta wesoło z rodzinką spędzajcie i o Nowonarodzonej 
Dziecinie przy wigilijnym stole rozmawiajcie. Małymi misjonarzami zawsze 
będziemy, gdy Jezusa w serduszku nosić zechcemy. Nigdy o tym nie zapomi-
najcie i zdrowiutko się trzymajcie.

misionasz świątecznie was ściska i mówi do zobaczyska!

mały MisioNasz
Ewa gniady

   GWIAZDKA
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Witajcie, tomciu i Uleńko! ależ 
przysłaliście mi świąteczne 
cudeńko. Waszym rysuneczkiem się 
zachwycałem i worek z prezentami 
otwierać już chciałem. Z czerwonej 
czapeczki nieźle się uśmiałem, bo taką 
samą od kolegów dostałem. rodziców 
ode mnie cieplutko pozdrówcie i że 
bardzo ich kochacie, często im to 
mówicie. Wesolutko święta razem 
spędzajcie i o Nowonarodzonym 
Dzieciątku koniecznie pamiętajcie.
a teraz Wasz liścik chowam 
w torebeczkę i mocno przybijam Wam 
świąteczną piąteczkę!  

MisioNasz

Misionasz
ul. skośna 4
30-383 kraków

Na liściki odpisuję
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podróże Daniego
brat tomek basiński

Aluu ikinngut! Dziś, Drodzy Przyjaciele, powitałem Was w języku grenlandz-
kim. Jak już pewnie się domyślacie, opowiem teraz o mojej wyprawie na Gren-
landię. Nazwę tego kraju można przetłumaczyć jako Zielona Ziemia i bez wąt-
pienia nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ogromna część 
tej wyspy jest pokryta lodem. A więc nie jest zielona, tylko biała, hi hi hi.

Ludzie, którzy tam mieszkają, to Inuici. Są bardzo sympatyczni. Szybko za-
przyjaźniłem się z niektórymi z nich. Pewnego dnia rodzina, u której mieszka-
łem, zrobiła mi mega niespodziankę. Wujek Erik, który jest rybakiem, wraz ze 
swoimi dziećmi zaprosił mnie na wyprawę łodzią rybacką. Ależ to było piękne 
przeżycie, kiedy przepływaliśmy pomiędzy wielkimi górami lodowymi, któ-
rych na Grenlandii jest bardzo dużo. Na chwilę nawet zaniemówiłem, gdy do 

naszej łodzi podpłynął ogromny wieloryb, a za nim 
cztery inne. Do tej pory na samo wspomnienie 

mam gęsią skórkę. Nigdy jeszcze z tak bliska nie 
widziałem tak wielkiego zwierzaka. Kochani, 

jak znajdziecie troszkę czasu, to poczytajcie 
sobie więcej o Grenlandi i wielorybach. 

Do zobaczenia w Nowym Roku!
WASZ DANI
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Wycieczka z kolorowym woreczkiem dobiegła 
końca. Dzięki modlitwie na różańcu misyjnym 
pomogliście swoim rówieśnikom w Afryce, Amery-
ce, Europie, Oceanii i Azji! Jesteście wspaniałymi po-
mocnikami misjonarzy. Brawo!

Kochani, a jak Wam się podobała ta podróż? Odwie-
dziliście ze swoim kolorowym woreczkiem cały świat 
i odmówiliście cały różaniec misyjny, modląc się za 
dzieci ubogie, żyjące na ulicy, niesłyszące, ciężko pra-
cujące, chore... Spotkaliście wspaniałych misjonarzy, 
którzy pracują na pięciu kontynentach. Teraz już wie-
cie, że księża, bracia, siostry i osoby świeckie, pracu-
jący na misjach, czekają na Waszą pomoc. Jeszcze nie 
możecie tak jak oni wyjechać do krajów misyjnych, bo 
jesteście za mali, ale możecie ich wspierać, modląc się 
na pięciokolorowym misyjnym różańcu. 

Kiedy weźmiecie go do rączek, przypomnijcie so-
bie tę niezwykłą wy-

prawę po całym 
świecie i pomó-

dlcie się za 
swoich potrze-
bujących, dale-
kich rówieśni-

ków. I nie zapominajcie przy 
tym podziękować Panu Bogu 
za swoich rodziców, za swoje 
zdrówko, za to, że macie co jeść 
i pić, że macie dom i że nie musi-
cie ciężko pracować. Dziękujcie 

Mu za wszystkie, nawet za te naj-
mniejsze rzeczy… 

misyjny różaniec
Ewa gniady
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tekst i ilustracje:  
FErnando noriEga

ŚWIĘTA TUŻ, 
TUŻ, A JESZCZE 

TYLE DO 
ZROBIENIA!

DAMY 
RADĘ!

PATRZCIE, OTO MOJA  
LISTA ŻYCZEŃ DO ŚWIĘTEGO 

MIKOŁAJA.

ALE 
Z CIEBIE 

AS!

JAKA  
ONA MEGA 

DŁUGA!

COŚ MI SIĘ WYDAJE,  
ŻE LUCUŚ MA ZA MAŁY POKÓJ 

NA TYLE PREZENTÓW…

… A JA SIĘ  
OBAWIAM, ŻE JEŚLI ON 
TO WSZYSTKO DOSTANIE,  
TO DLA INNYCH DZIECI 

NIE WYSTARCZY 
PREZENTÓW.

WSZYSTKO  
POD KONTROLĄ!  

NIE WSZYSTKIE SĄ  
DLA MNIE.

CHCĘ SIĘ NIMI 
PODZIELIĆ Z DZIEĆMI 
Z POBLISKIEGO DOMU 

DZIECKA.

DOBRY POMYSŁ, 
LUCUSIU!

DZIECI, 
CHODŹCIE DO 

DOMU!

RAZEM UBIERZEMY 
CHOINKĘ I ZŁOŻYMY 

SZOPKĘ.

JA MYŚLAŁAM,  
ŻE TO TYLKO  
DLA CIEBIE.

PRAWDZIWY 
SKARB
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TAK, CZAS WSPÓLNIE SPĘDZANY  
PRZY STOLE I WSPÓLNYM KOLĘDOWANIU 

JEST PRAWDZIWYM SKARBEM.

TO JEST 
PRAWDZIWY 

SKARB!

ALE FAJNIE!

NIE, GŁUPTASKU!  
NAJWAŻNIEJSZĄ RZECZĄ, KTÓRĄ 

MOŻEMY SIĘ NAWZAJEM PODZIELIĆ, 
JEST NASZA RODZINA I WSPÓLNIE 

SPĘDZONY CZAS.

KONIEC

WESOŁYCH ŚWIĄT!

CZYŻBY TO  
BYŁY BOMBKI NA 

CHOINKĘ?

POMÓŻ MI  
Z TYM, PROSZĘ.

MAMO,  
ZASTANAWIAMY SIĘ,  

CO JEST NAJCENNIEJSZE, 
CZYM MOGLIBYŚMY SIĘ 

PODZIELIĆ  
PODCZAS BOŻEGO  
NARODZENIA…

CO CIĘ TAK 
GRYZIE, 

LUCUSIU?

DOBRY 
POMYSŁ!

A MOŻE MAMA 
NAM POMOŻE?MYŚLĘ, ŻE 

ZABAWKI… A JA, ŻE 
SŁODYCZE.

MOŻE 
WIGILIJNY 
OPŁATEK?

CHWILĘ PÓŹNIEJ...
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Kochani Kuchcikowie, ponownie witam Was w misyjnej kuchni! Tym 
razem zabieramy się do przygotowania kukurydziano-czekoladowych 
kuku mamuniu. Są to specjalne ciasteczka z czekoladą, a chyba wszyscy 
lubimy czekoladę? Czy wiecie, że do wyprodukowania jednego kilograma 
tego rarytasu potrzeba aż 800 ziaren kakaowca? A dziś będzie prawdziwie 
czekoladowo! Kochani, maszerujcie do kuchni i zabierajcie się do dzieła!

Czego potrzebujemy?
4 łyżki mleka  100 g czekolady z orzeszkami arachidowymi (może być też 

gorzka czekolada)  ¾ szklanki płatków kukurydzianych  2 łyżki rodzynek 
lub suszonej żurawiny (lub  inne Wasze ulubione suszone owoce)  3  łyżki 
orzeszków ziemnych niesolonych

Jak to zrobimy?
 Mleko wlewamy  do  rondelka,  podgrzewamy  i  dodajemy  połamaną  czeko-

ladę. Mieszamy do momentu, aż czekolada się rozpuści, po czym całą masę 
lekko przestudzamy.

 W  miseczce  mieszamy  płatki  kukurydziane  z  rodzynkami  i  orzeszkami 
ziemnymi podzielonymi na połówki.

 Wsypujemy  to  do  rondelka  z  przestu-
dzoną czekoladą i wszystko dokładnie 
mieszamy.

 Formujemy  dowolnych  kształtów  cia-
steczka. Ja zrobiłam okrągłe w różnych 
rozmiarach,  by  potem  zrobić  z  nich 
świąteczną choineczkę.

 Gotowe ciasteczka wkładamy do lodów-
ki i czekamy aż czekolada zastygnie.

 Na koniec  pracy  sprzątamy  i myjemy 
rączki. 

  Kiedy  nasze KUKU MAMUNIU  są 
już gotowe, to je zjadamy i oblizujemy 
paluszki z czekolady. smacznego!

Ewka w kuchni
Ewa gniady

KUKU MAMUNIU
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Hello wszystkim! Pewnie patrząc na mnie, myślicie sobie: „Aaaaaa, to ja-
kiś brązowy groszek albo fasolka w rozmiarze XXL”. A tu nieeeeeeee! Nie… 
niespodzianeczka! Ja mam na imię Strączek, a mój braciak Strączuś. Jeste-
śmy dwa, z lekka pokręcone, tAMAryNDoWce INDyjsKIe. Pochodzimy 
z Afryki, więc jeśli się zapytacie, dlaczego w nazwie mamy słowo „indyjskie”, 
to… sami tego nie wiemy. Pytaliśmy tatę – nic. Pytaliśmy mamę – nic. Bab-
cię i dziadka – nic. Zadzwoniliśmy nawet do wujków w Gwatemali, Kolumbii 
i Meksyku – oni też nic. Ci z Jamajki – zero! Ciotka Strączka z Kenii coś tam 
wiedziała, ale niewiele. Powiedziała, że mamy rodzinę w Indiach i jest ona 
tam bardzo znana. Nasze strączki są mega ważnym składnikiem słynnej hin-
duskiej przekąski pani puri… No dobra, jakakolwiek nie jest ta pani puri, to 
nam niczego nie tłumaczy.

No nikt nie umie nam powiedzieć, dlaczego jesteśmy indyjskie, skoro po-
chodzimy z Afryki! Ale zmieńmy temacik… Pewnie podoba się Wam nasza fry-
zurka, coooo? Jest zielona, bo drzewo z którego się zerwaliśmy, jest wiecznie 
zielone. Nam normalnie nigdy liście nie spadają. Mamy omszałą grubą skórkę, 
ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy gruboskórne… Jednak najlepsze z nas to 
nie fryzurka ani skórka, ale to co mamy w środku… najlepszy na świecie ever 
słodko kwaśny miąższ. Jaaaacie, jakie my jesteśmy dobre! Można z nas zrobić 
pyszny dżemik albo super smaczny napój. Jeśli nie wierzycie, to zadzwońcie 
do ciotki Strączki z Kenii. Ona Wam prawdę powie.

Z naszych nasion, które mają fajny kształcik, 
niektórzy potrafią zrobić interesującą biżuterię. 

owoce świata
brat tomek basiński
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

Odgadnij, który z prezentów jest dla poszczególnych zwierzakowych 
maluchów. I który z nich oprócz prezentu dostanie cukierka?

Tylko jeden  
ze zwierzaków w kuligu 

nie ma świątecznej 
czapeczki. 

Przyjrzyj się  
dobrze i powiedz,  

który to z nas.
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Ile świątecznych czapek znajduje się na obu stronach?

Dopasuj odpowiedni cień dla każdego z poniższych robaczulków 
i znajdź jednego, który go nie ma.

Znajdź sześć różnic na krokodylowych obrazkach.
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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

łamigłówkownia
rEdakcja

Dla dwóch pierwszych osób, 
które przyślą rozwiązanie 

krzyżówki na email: 
kombonianie.redakcja@post.pl 
czekają nagrody prosto z Kenii:  

żyrafa i piękny misyjny różaniec.

  1. O jakim dniu wspominają Benia i Lucuś w 3. numerze naszej gazetki?
  2. Kim są Alfredo i Luis, bohaterowie 2. numeru?
  3. Co zaatakowało 1 numer naszego MINIAKA?
  4. Co mieli na głowach MisoNasz i jego koledzy w 4. numerze?
  5. Które zwierzątko pomogło Maryi rozpalić ognisko w tym numerze?
  6. Ile lat ma Ola, która napisała liścik w 2. numerze?
  7. Kto pomógł Jackowi w zbieraniu jesiennych liści w tym numerze?
  8. Co to jest JELLO z 1. numeru?
  9. Jaką nazwę ma łódź z okładki 4. numeru?
10. Którego świętego drogą szedł Dani w numerze 3?
 11. Jak ma na imię misjonarz w mundurze górnika z 5. numeru gazetki?

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

Tatuś czyta na dobranoc 
bajkę swojemu synkowi. 
Po pół godzinie 
przychodzi mamusia 
i pyta: 
– I jak? Śpi?  
Tatuś wreszcie zasnął  
– odpowiada synek.

żarcik
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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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Nie wiemy, o której godzinie urodził się Pan Jezus w betlejemskiej grocie. Stara 
legenda mówi, że w nocy po Jego narodzinach miliony gwiazd rozświetlały ciemne 
niebo i było zimno. Maryja przytulała małego Jezusa do sobie, chcąc Go jak naj-
bardziej ogrzać. Co prawda św. Józef pilnował ogniska, które rozpalił wieczorem, 
ale ogień był coraz mniejszy, bo powoli ubywało drewna. Widząc to św. Józef po 
cichutku wyszedł z groty i poszedł szukać gałązek, aby ogień dalej mógł ogrzewać 
Maryję z Dzieciątkiem. Niedługo potem Maryja zauważyła, że płomień przygasa 
i postanowiła poprosić o pomoc. Najpierw zwróciła się do wołu, ale ten spał takim 
głębokim snem, że nie usłyszał Jej słów.

„Może osiołek mi pomoże” – pomyślała Maryja, ale zobaczyła, jak bardzo zwierzę 
było zmęczone podróżą, podczas której wiózł Ją na grzbiecie. – Niech sobie śpi.

Owieczki też spały. Poprosiła więc koguta, ale ten tak głośno piał, że nie usłyszał 
przejętej Maryi. Kiedy już nie wiedziała co robić, nagle zobaczyła małego ptaszka, 
który dopiero co usiadł na kamieniu przy wejściu do groty i ćwierkał radośnie.

– Ptaszku drogi, czy mógłbyś przynieść trochę drobniutkich patyczków, żeby 
podtrzymały ogień? Mojemu Dzieciątku jest bardzo zimno.

Ptaszek poleciał do swojego gniazdka i zaczął wyciągać z niego gałązki, z których 
je wcześniej zrobił. Fruwał kilkanaście razy od gniazdka do ogniska, a kiedy już 
przyleciał z ostatnią porcją gałązek, zauważył, że ogień wciąż przygasa i nie chce 
się wzmocnić. Wtedy z całych sił zaczął machać skrzydełkami, aż ognisko na nowo 
zapłonęło. Płomień był tak mocny, że w jednej chwili przypalił biednej ptaszynie 
część główki i brzuszek. Pomimo tego dalej machał skrzydełkami, żeby Nowona-
rodzonemu Jezusowi nie było zimno. Kiedy Maryja zobaczyła, że jego białe 
piórka się przypaliły i teraz były rudawe, nazwała go rudzikiem.

Rudzik był najmniejszym ze wszystkich zwierząt, które 
tamtej nocy przebywały w betlejemskiej grocie, a mimo to 
okazał się najbardziej hojnym i oddanym.

Legenda o rudziku 


