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Wakacje  
są  

super!



Ojejku, jejku, jejku… Tak bardzo czekałem, żeby Wam coś superowe-
go opowiedzieć. Jak sami wiecie, ostatnio trzeba było siedzieć w domku i nie 
można było spotykać się z przyjaciółmi i znajomymi. U nas, w redakcji, było 
podobnie. Przez długi czas nie mogliśmy się widzieć. Ale wreszcie nadszedł 
upragniony dzień i spotkaliśmy się przy ognisku. W ten sposób oficjalnie 
rozpoczęliśmy nasz wakacyjny czas. Rozbiliśmy namioty i mówię Wam, ależ 
to była radość! Ewka pokazała nam afrykańską sukienkę, którą sama sobie 
uszyła. Sylwek nauczył się grać na gitarze, a Vanesa przygotowała pyszną 
pizzę. Ewa przyniosła drożdżówki z serem, które specjalnie dla nas upiekła. 
Z kolei Fernando zrobił kilka świetnych lampionów, które razem puściliśmy 
do nieba. A ja dla swych redakcyjnych przyjaciół przygotowałem gorącą cze-
koladę. Czas nam mijał bardzo fajnie, tym bardziej, że gdy Sylwek grał, my 
wszyscy śpiewaliśmy naszą ulubioną piosenkę:

Najlepsze są wakacje,
najlepsze są wakacje!

No, proszę,
niech każdy nam przyzna rację,

że najlepsze są wakacje! 

hejka dzieciaki
brat tomek basiński
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Wakacje z Panem Jezusem
„Mam jeszcze jedną prośbę, Panie Jezu, spraw, proszę, żebym miał super waka-

cje! Dobranoc” – po tych słowach Piotruś przyłożył głowę do poduszki i od razu 
zasnął. Mama, która weszła zgasić światło w pokoju synka, usłyszała ostatnie 
słowa z jego wieczornej modlitwy i uśmiechnęła się serdecznie. „Jutro pierwsza 
wakacyjna niedziela, nic zatem dziwnego, że o to właśnie prosi” – pomyślała.

Od wczesnego ranka chłopiec z wielkim entuzjazmem biegał po mieszka-
niu. Najpierw szukał swojego ulubionego plecaka, później lornetki, latarki 
i nie wiadomo czego jeszcze, a w międzyczasie co chwila wpadał do sypialni 
rodziców domagając się, żeby wreszcie wstali.

– Tato, przecież obiecałeś mi wyprawę do lasu! Mamo, miałaś przygotować 
nam kanapki!

– Zgadza się, ale przypomnij mi tylko, jaki mamy dziś dzień – poprosił tata.
– Dzisiaj jest… niedziela.
– W takim razie, gdzie najpierw wszyscy pójdziemy?
– Do kościoła? – zapytał Piotrek trochę z niedowierzaniem, a po chwili do-

dał rozżalony – ale jak to, przecież są wakacje!
Na to odezwała się mama.
– Piotrusiu, a pamiętasz o co wczoraj prosiłeś Pana Jezusa? Chcesz mieć super 

wakacje, chcesz jechać do lasu, nad jezioro, później może w góry. A jednocze-
śnie chcesz na całe wakacje zapomnieć o Kimś, kto tobie to wszystko ofiarował 
i kto cały czas się tobą opiekuje? To prawda – są wakacje. Ale Pan Bóg na te dwa 
miesiące nie może nagle zniknąć z twojego życia. Jesteś przecież 
jego ukochaną owieczką, o którą On pragnie się troszczyć.

– Przecież pomodliłem się wczoraj wieczorem.
– I pięknie! Ale dziś jest niedziela i On czeka na cie-

bie w kościele. Chcesz tyle od Niego otrzymać, a na-
prawdę nie możesz poświęcić Mu małej godzinki 
z całego wakacyjnego tygodnia?

– Masz rację, mamusiu. Tak mi wstyd. Oczywi-
ście, idziemy do kościoła. Las nie ucieknie! I wiesz 
co, na Mszy św. przeproszę Pana Jezusa i popro-
szę Go, żeby był ze mną przez całe wakacje.

A czy Ty zaprosiłeś już Pana Jezusa na wspólne 
wakacje? Jeszcze nie? To zrób to jak najszybciej!
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co Wy na to? Ja w har-
cerza się zabawiłem 
i prawdziwe ognisko 

na działeczce rozpaliłem. Drużynę „MM” (Małych Misjonarzy) szybciutko 
zwołałem i pod drzewkiem wszystko przygotowałem. Stefcio w koszyku się 
schował, bo podobno kiełbasek nam pilnował. Zdzisio na gitarze przygry-
wał i harcerskie „czuj, czuj, czuwaj” głośno wyśpiewywał. Leoś i ja kiełbaski 
na patykach piekliśmy i surowe ziemniaczki do ogniska wrzuciliśmy. Nawet 
pszczółki, motyle i biedronki się zleciały, bo chyba ochotę posiedzieć z nami 
miały. Nagle zza krzaków jakiś trzask usłyszeliśmy i nowego kolegę na ro-
werku zobaczyliśmy. Teodor tak wolno hamował, że w gałęziach przy ognisku 
wylądował. Troszkę się uśmialiśmy, ale do drużyny „MM” z radością go przy-
jęliśmy. Wszyscy fajniutko się bawiliśmy, a na koniec ognisko dobrze zgasi-
liśmy. Wy też bezpiecznie i superowo wakacje spędzajcie i swój czas innym 
hojnie rozdawajcie.

misionasz was mocno ściska i mówi do zobaczyska!

mały MisioNasz
Ewa gniady

  Przyszło lato,  
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Zamykam dzisiaj swoją pocztunię i mocno przybijam Tobie piątunię. 

Uśmiechnięta jest moja minka, bo superowy rysunek podarowała 
mi Karolinka! Na wakacje mnie zabrała i w kolorowym namiociku 
zakwaterowała. Potem była tak przemiła, że ognisko rozpaliła. 
Ziemniaczki do niego wrzuciła i na pyszną kolacyjkę mnie zaprosiła.
Karolinko, z serduszka Ci dziękuję i pamiętać o Tobie obiecuję. Uściskaj ode 
mnie Zuzię i całą rodzinkę, i pamiętaj, by zawsze mieć wesołą minkę!
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podróże Daniego
brat tomek basiński

Jakiś czas temu przeczytałem pewną książkę o tym, jak w przeszłości 
Afrykańczycy byli porywani ze swoich wiosek. I zostawali niewolnikami. 
Potem wysyłano ich statkami do ciężkich prac w Ameryce. Przeczytałem 
też, że w niewielkim afrykańskim kraju, który nazywa się Togo, było miej-
sce, skąd wypływały statki z niewolnikami. Postanowiłem zobaczyć je na 
własne oczy. I tak też zrobiłem. Wraz z moim przyjacielem Benua, który jest 
Togijczykiem, odwiedziłem Dom Niewolników w Agbodrafo. Było to miejsce, 
w którym trzymano ludzi, zanim załadowano ich na statki. Mało kto o nim 
wiedział. Dziś wiadomo, że z Afryki Zachodniej wywieziono ponad 10 milio-
nów ludzi.

Po obejrzeniu tego smutnego miejsca poszliśmy z Benua na pobliską pla-
żę. Kiedy tam siedzieliśmy, myślałem o tych wszystkich kobietach, mężczy-
znach i dzieciach, którzy musieli opuścić swój kraj na zawsze i stać się cudzą 

własnością. Wyprawa do Togo była jedną z najważniejszych w moim życiu. 
Chciałbym, żebyście i Wy, kiedy dorośniecie, odwiedzili Agbodrafo.

WASZ DANI
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powołanie misyjne
rEdakcja

Kto może być misjonarzem?
Jak już wiecie, misjonarz opowiada ludziom o Panu Jezusie. Mówi o tym, co 

Pan Jezus robił, co mówił ponad 2000 lat temu i jak bardzo kocha każdego 
człowieka. Każdy z nas – mały czy duży – może być misjonarzem. Święta Te-
resa od Dzieciątka Jezus, zwana „małą Tereską”, nigdy nie wyjechała na misje 
do dalekich krajów, a jest ich patronką, ponieważ bardzo dużo modliła się za 
misjonarzy. Ale, ale… Każdy, kto chce być misjonarzem, musi…

Być zdrowy, 
bo w krajach 
misyjnych 
warunki życia 
są trudne.

Kochać Pana 
Jezusa i odważnie 
głosić Jego 
Ewangelię.

Bardzo chcieć 
nim być.

Poczuć 
w swoim sercu 
wołanie Pana 
Boga.

twoja misja: I Ty możesz być misjonarzem, jeśli już 
dziś modlisz się za tych, którzy posługują w krajach 
misyjnych, i nosisz ich w swoim serduszku.  
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SKARB
Tekst i ilustracje:  

FErnando noriEga

Ale to 
jezioRo jeSt 

SupeR!

No tAK,  
Ale jA już tęSKNię  

zA NASzymi  
pRzyjAciółmi.

WoW!  
W tej Butelce 

coś jeSt!

może  
to WezWANie 

o pomoc?

AlBo mApA 
do uKRytego 

SKARBu...

co tAm  
jeSt?

miAłAś RAcję, BeNiu,  
to mApA pRoWAdzącA do SKARBu. 
i chyBA jeSt uKRyty NA tej plAży?

jeSteś 
gotoWy, 
lucuSiu?

peWNie, 
że tAK. 

Według mApy,  
tRzeBA NAjpieRW pRzejść 

pRzez te SKAły.8



KoNiec

jAKA tutAj jeSt 
ziiiimNA WodAAAA. 

BRRRRR.
Ale pRzygodA!

Ai, Ai, Aiii,  
teRAz te goRące  

piASKi. SzKodA, że  
Nie umiem

lAtAć…

pRzejdźmy  
pomiędzy tymi 

leżAKAmi.

Ai, Ai, Ai

pRzepRASzAm…
SzuKAmy SKARBu.

poWodzeNiAAA!

pAtRz, BeNiu,  
to chyBA tutAj 
jeSt teN SKARB!

hejKA! to my!

NieSpodziANKA!

Ale fAjNie!

tęSKNiliśmy 
zA WAmi.

WitAjcie!

SupeR!

9



Ewka w Afryce
Ewa gniady

Oj, jak się cieszę, że mogę Wam opowiedzieć o moich zaba-
wach z małymi przyjaciółmi z Kenii. Pewnego ranka wybra-
łam się razem z ojcem Krisem, misjonarzem, do niewielkiej 
wioski, gdzie znajduje się szkoła dla dzieci niesłyszących. 
Założyłam afrykańską chustę, okularki przeciwsłoneczne 
i z koszyczkiem pełnym polskich cukierków i czekoladek 
ruszyliśmy w drogę.

Gdy dzieciaki nas zobaczyły, natychmiast podbiegły 
rozradowane, wyprzedzając jeden drugiego, jakby brały 
udział w zawodach... Poczęstowałam je swoimi słodko-
ściami, a one uszczęśliwione wyściskały mnie. Nie tra-
cąc czasu, od razu zaczęliśmy wspólne zabawy. Chłopcy 
szybciutko zrobili piłkę z ususzonych liści bananowca 

i rozegraliśmy prawdziwy mecz. Nie wiedziałam, że 
tak dobrze umiem kopać w piłkę. Wszyscy się dziwili, 
że tak szybko biegam i potrafię strzelać bramki…

Potem dziewczynki zabrały mnie pod wielkie drze-
wo mango, gdzie leżało kilka starych opon z motoru, 
roweru, a nawet samochodu… Zdziwiłam się, kiedy 
dały mi do ręki długi kij i przyturlały jedną z opon. Po-
wiedziały, żebym tak kijem obracała oponę, by się nie 
przewróciła i cały czas turlała po ziemi. Na początku 
śmiały się ze mnie, bo najpierw złamałam kijek, a potem 
spadała mi opona. Ale po kilku próbach udało się! Mie-
liśmy naprawdę niezłą frajdę. Na koniec Delmar, jeden 
z chłopców, pokazał mi, jak z butelki, nakrętek, drucika 
i sznureczka można zrobić samochodzik.

Powiem Wam, Kochani, że te dzieciaki mają mnóstwo 
pomysłów. Ich rodziców nie stać na zakup zabawek, ale 
one, kiedy tylko znajdą zużytą puszkę, stare druciki, 
karton czy dziurawe opony, od razu zrobią z nich coś 
fajniutkiego. I potrafią się tym bawić całymi dniami.

Oj, jaka szkoda, że muszę już kończyć, ale obiecuję, 
że wkrótce znów opowiem Wam ciekawą histo-
ryjkę, moje kochane Słoneczka. 

zabawy, zabaweczki 

zdjęcia: Ewa Gniady
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braciszek w kuchni
brat tomek basiński

 Jak to przygotowujemy?
Do miseczki wkładamy masło (najlepiej miękkie) i cukier puder. Tłuczkiem 

lub rączkami ugniatamy tak, żeby powstała z nich masa. Następnie dodajemy 
mąkę i znów delikatnie ugniatamy do momentu, aż powstanie jednolite ciasto. 
Wstawiamy je do lodówki i czekamy około pół godziny. Po tym czasie rozwał-
kowujemy je na grubość około centymetra i przy pomocy szklanki lub okrą-
głej foremki wykrawamy chrumchruptaski. Ciasteczka układamy na blaszce 
do pieczenia wyłożonej papierem, zachowując odstęp około 3 centymetrów 
jedno od drugiego. Następnie każde z nich nakłuwamy kilka razy widelcem 
i wkładamy do nagrzanego (170 stopni) piekarnika. Ciasteczka pieczemy, aż 
się lekko zarumienią (mniej więcej 30-35 minut). Kiedy po wyjęciu ostygną, 
możemy posypać je cukrem pudrem i…. 

smacznego!

Chrum, chrum. Tak właśnie chrum chrupią ciasteczka, które dziś przygotu-
jemy. Przepis na nie dostałem od prababci mojej znajomej, a wiecie, że takie 
dawne przepisy są najbardziej sprawdzone. Poza tym te ciacha są mega łatwe 
w przygotowaniu, bo potrzebują tylko trzech składników. Tak więc jeśli jeste-
ście gotowi, to włączcie fajną muzyczkę w kuchni i… do dzieła!

         Czego potrzebujemy? 
 pół kostki masła  3/4 szklanki cukru 
pudru  1 szklankę mąki

Chrumchruptaski
zdjęcie: br. Tom

ek Basiński
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

odkryj:
1. Kto wziął ze sobą najwięcej jedzonka?

2. Kto nic nie wziął i będzie głodny?
3. Czyj przysmak ktoś ugryzł?

4. Który z Rozrabiaków ma najczystsze ząbki i dlaczego?
5. Który nie ma czegoś, co mają inne zwierzaki?

6. W co nasi przyjaciele będą grali, kiedy już dolecą do celu?

Ćwir, ćwir, tu Ptak Rozrabiak.  
Nadaję z naszego statku kosmicznego. 

Całe nasze jedzonko uciekło 
w kosmos… Ratuuunku!

W polu poniżej narysuj  
kosmiczne okulary  

dla naszych uforozrabiaków.
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Połącz punkciki, idąc kolejno cyferkami, i odkryj, jaki rysunek tam się  
ukrywa. Pokoloruj go.

Zwierzaki zrobiły sobie sesję fotograficzną. 
Odgadnij, które zdjęcie zrobił jaki zwierzak.
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A wiecie, 
że imiona 

bohaterów 
filmu „Król 

Lew” są 
w języku 
suahili? 

Mufasa – kro'l
sarabi – Marzenie
siMba – lew 
rafiki – przyjaciel
zazu – ruch
puMba – głuptas
tiMon – respekt

łamigłówkownia
rEdakcja

W tym gąszczu liter znajdź nazwy  
dwunastu przedmiotów i zakreśl je. 

Poszukaj ich w pionie i poziomie.

Na dachu spotykają się dwa koty.
– Miaauuu – mówi jeden z nich.
– Kukuryku – odpowiada drugi.
– Zwariowałeś?
– Nie, uczę się języków obcych.

żarcik
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Od smutku do radości
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Stulecie urodzin  świętego Jana Pawła II

Do prenumeraty MINI zapraszamy i niespodziankę  
dla Was wszystkich mamy! Jeśli dowolną ofiarę złożyć 

zechcecie, to aż DWIE prenumeraty MINI mieć będziecie. 
Jedną do Was szybciutko wyślemy, a drugą Waszemu 

przyjacielowi z radością podarujemy. Niespodziankę  
razem mu zrobimy i prenumeratę MINI  

do domu dostarczymy. 
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łapka
– Tatusiu, opowiedz mi, proszę, skąd u nas w domu wzięła się Łapka?
– Otóż, kochany Danielku, pewnego dnia szedłem przez las i usłyszałem 

skamlenie. Podszedłem do miejsca, skąd dobiegał ten smutny dźwięk, i zoba-
czyłem, że w głęboko wykopanym dołku jest piesek. Był za mały, żeby same-
mu wydostać się na wolność.

– Aha, to była Łapka, prawda?
– Tak, ale wyobraź sobie, że kiedy schyliłem się, żeby pomóc jej wydostać się 

z pułapki, ugryzła mnie. Mimo to wyjąłem ją. Miała skaleczoną łapkę. Wzią-
łem ją do domu i od tamtego czasu jest w naszej rodzinie. No i już wiesz, skąd 
jej imię.

– Ojejku! Ty jej próbowałeś pomóc, a ona cię ugryzła. Dlaczego?
– Zapamiętaj, synku, na całe życie, że w naturze psów jest gryzienie, a w na-

turze człowieka czynienie dobra. Trzeba zawsze pomagać, nawet jeśli ktoś nie 
podziękuje ci za to. Im bardziej jesteś bezinteresowny i czynisz dobro, tym 
świat staje się lepszy. 


