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Wiosenne porządki



hejka dzieciaki
brat tomek basiński

Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo lubię czas Wielkiego Postu, 
a później Wielkanocy. Staram się wtedy wstawać rano bez ociągania 

i każdego dnia znajdować więcej czasu na modlitwę, czyli rozmowę z Panem 
Bogiem. To jest super, mówię Wam! Wyobrażam sobie wówczas, że siadam 
z Panem Bogiem w jednej ławce i opowiadam Mu o każdym swoim przeżyciu, 
o moich marzeniach. Dziękuję Mu też za wszystko, co mnie spotyka.

Nie tak dawno całą naszą redakcyjną paczką wybraliśmy się do pobliskie-
go kościółka, bo okazało się, że każdy z nas bardzo lubi rozmawiać z Panem 
Bogiem i ma Mu wiele do powiedzenia. 

Wam, Kochani, też życzę takiej fajnej przyjaźni z Panem Bogiem.

Kochaaaam cię, 
Panie Boże! 

Baaaardzoooo!a wczoraj 
wieczorem, 
Panie Boże,  
modliliśmy  

się całą 
rodzinKą.

dzięKuję ci za 
wszystKie dzieci 

na całym świecie!

ale fajnie, 
że razem 

PosPrząta-
liśmy ParK.

jesteś 
najlePszy  

na świecie, 
wiesz o tym, 
Panie Boże?

i Proszę cię, 
żeBy na świecie 

zaPanował 
PoKój.
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Rozmawiać z Bogiem  
jak Samuel

Kochany Piotrku,

Jest w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, taka piękna historia chłopca, 
którego sam Pan Bóg zapraszał do modlitwy. Wyobraź sobie – wołał go po imie-
niu! Niesamowite, prawda? Chłopiec miał na imię Samuel. Podobnie jak Izaak 
(pisałam Ci o nim ostatnio, pamiętasz?), Samuel był dzieckiem wymodlonym 
u Boga. Jego mama długo nie mogła mieć dziecka i bardzo mocno prosiła o nie 
na modlitwie. Obiecała nawet Panu Bogu, że jeśli wysłucha jej prośby, odda Mu 
je na służbę. I Bóg wysłuchał jej modlitw! Kiedy chłopiec miał zaledwie kilka 
lat, mama powierzyła go opiece kapłana Helego. Przy nim Samuel miał przy-
gotować się do służby Bogu. Pewnej nocy, gdy smacznie spał w swojej izdeb-
ce, obudziło go wołanie „Samuelu, Samuelu!”. Początkowo nie wiedział, kto go 
woła. Z chwilą, gdy stało się jasne, że to sam Bóg, za radą Helego, powiedział 

głośno: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. Pomyśl, 
mały chłopiec, a był gotów rozmawiać z Bogiem 

nawet w nocy! A wiesz, co jest najpiękniejsze? 
Że Pan Bóg do Ciebie też chce mówić, też chce 

z Tobą rozmawiać. Postaraj się 
codziennie znajdować taką 

chwilę, kiedy będziesz 
słuchał tylko Boga i tylko 
z Nim będziesz rozma-
wiał. A może już teraz 

Pan Bóg Cię woła? Nie zwle-
kaj z odpowiedzią!

Twoja ciocia
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z kolegami obmyśliliśmy, bo dobry 
uczynek zrobić chcieliśmy. Może mi 
nie uwierzycie, ale czasem w kuch-

ni sprawujemy się znakomicie. Ja w fartuszek kuchenny wskoczyłem i głów-
nym szefem wypiekania byłem. Stefcio w siteczku zanurkował i mąki nam 
dzielnie pilnował. Zdzisio i Leoś jak siłacze wałek dźwigali i ciasto nam pięk-
nie rozwałkowywali. Okrągłe bułeczki uformowaliśmy i dżemikiem z czarnej 
porzeczki je nadzialiśmy. Teodor wypieków naszych pilnował i jedną bułecz-
kę gdzieś przed nami schował. W jego brzuszku na pewno się skryła, bo taka 
pyszniutka podobno była.

A to wszystko dlatego, że Stefcio ma kolegę, co do klasy z nim chodzi, i czę-
sto do szkoły głodny przychodzi. Jego mamusia teraz nie pracuje, bo chorym 
tatusiem troskliwie się opiekuje. To dla nich te bułeczki upiekliśmy i z rado-
ścią im je zanieśliśmy. Ależ się bardzo wzruszyli, gdy nas wszystkich zobaczy-
li. Bułeczki tak im zasmakowały, że z talerzyka błyskawicznie znikały. My, 
mali misjonarze, potrzebującym chętnie pomożemy i tym co mamy, dzielić się 
z nimi chcemy.

misionasz was mocno ściska i mówi do zobaczyska!

mały MisioNasz
Ewa gniady

  FAJNY PLAN  
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pocztunia

Kochani moi!
Fikołka z radości zrobiłem, gdy Wasze pozdrowienia zobaczyłem. 
Przecudne misie sami zrobiliście i na moje wielkie 
brawa zasłużyliście. Ślicznie Wam dziękuję, żeście 
tak bardzo się postarali i proszę, abyście Wasze 
ciocie mocno ode mnie wyściskali.
PS. Łapki z serduszkami w górę podnoszę i o dziesiątkę 
różańca za misjonarzy Was proszę! 
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przyjaciele z nieba
Ewa gniady

Bardzo dawno temu we włoskiej wiosce San Giovanni di Riva urodził się 
chłopiec. Na imię dano mu Dominik. Jego rodzice byli biedni, ale bardzo poboż-
ni. Od najmłodszych lat opowiadali mu o Panu Bogu.

Dominik był bardzo grzecznym chłopcem. Kiedy podrósł, został ministran-
tem i służył do Mszy Świętej. Bardzo się z tego cieszył. Nawet zimą chodził do 
kościółka na spotkanie z Panem Bogiem. A ponieważ nie miał zegarka, to czę-
sto przychodził za wcześnie i wtedy modlił się klęcząc przed wejściem. Mając 
siedem lat, przyjął Pierwszą Komunię Świętą i wówczas zapisał sobie kilka po-
stanowień. Obiecał, że zawsze będzie radosny, a Pan Jezus i Jego Mama Maryja 
będą jego najlepszymi przyjaciółmi. W wieku dwunastu lat rozpoczął naukę 
w szkole w Turynie, którą prowadził ksiądz Jan Bosko. To tam zapragnął zostać 
świętym. A ksiądz Bosko dał mu na to bardzo prosty „przepis”.

– Dominiku, bądź zawsze wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki i pomagaj 
kolegom – powiedział.

Od tej pory chłopiec dawał dobry przykład kolegom, bawił się z nimi, poma-
gał im w nauce i uczył katechizmu. Opiekował się także chorymi. I wciąż bar-
dzo chciał zostać świętym. Pewnego dnia Dominik ciężko zachorował. Kiedy 
umierał, powiedział swoim kolegom, żeby się nie smucili, bo kiedyś spotkają 
się w niebie. Pan Bóg zabrał go do siebie, gdy chłopiec miał 15 lat. A jego wielkie 
marzenie, by zostać świętym, spełniło się! 

Dominik Savio
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        Dominikowe 
wyzwania

 Zaproś na spacer swojego 
przyjaciela i zdradź mu „przepis”, 
jak można zostać świętym.

 Pomóż koledze lub koleżance 
w odrabianiu lekcji.

 Wspólnie z rodzicami  
odmawiaj pacierz i mów  
Maryi i Panu Jezusowi,  
jak bardzo ich kochasz. 

Pytania
 Kim chciał zostać Dominik Savio?
–  marynarzem
–  górnikiem
–  świętym
 Jaki „przepis” na świętość 

otrzymał Dominik? 
–  myśleć tylko o sobie 
–  spełniać dobrze swoje obowiązki
–  być zawsze radosnym
–  pomagać innym

Poszukaj
 W którym roku Dominik Savio 

został ogłoszony świętym?

 Jakie były jego ostatnie 
słowa wypowiedziane do 
tatusia przed  
śmiercią?
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Tekst i ilustracje:  
FErnando noriEga

wiosenne PorządKijejKu, jaK  
ja Kocham wycieczKi 

do ParKu. a ja Bardzo 
luBię sPrzątaĆ 

wiosną nasz 
ParK.

nasza Pani miała 
eXtra Pomysł, żeBy 

tu PrzyjechaĆ!

ja nie wiem,  
jaK Ktoś taK może 

wyrzucaĆ  
śmieci!

Przecież to  
jest taK samo,  

jaKBy zaśmiecaĆ 
własny dom!

nie możemy 
zaPominaĆ, że ziemia 

jest domem nas 
wszystKich...

jejKu, ile  
tych śmieci!

ale  
razem  
damy  

radę to 
zeBraĆ.

mam dośĆ  
PlastiKowych  

rzeczy!

jaK zoBaczę,  
że Ktoś wyrzuca  
tu śmieci, to…

ja też chętnie 
Bym soBie z nim 
Porozmawiała.

Biedne  
drzewKo.

zaraz to  
z cieBie zdejmę, 

cierPliwości!

...i musimy 
o nią dBaĆ.
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Koniec

niGdy więcej  
śmieci w ParKu!

jaK suPer ByłoBy  
taK móc PosPrzątaĆ cały świat!

dzięKuję.

do 
zoBaczenia!

mam nadzieję, 
że mało jest taK 
zaśmieconych  

miejsc na ziemi.

Bo ziemia…  
to nasz wsPólny 

dom!

Bardzo  
dzięKuję.

jesteście  
naszymi 

Bohaterami.

i PlastiKi  
też.

wszystKie PaPierKi  
są w worKach.

chyBa  
sKoŃczy- 

liśmy.

mam:  
ProsiaczeK! 
tu Był jaKiś 
ProsiaczeK!

a jaK nazwaĆ  
KoGoś, Kto taK 

Bezmyślnie wyrzuca 
śmieci?

ale jestem  
z was dumna!

z taKą  
eKiPą to można  
PosPrzątaĆ...

...nawet 
cały 

świat.
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podróże Daniego
      brat tomek basiński

Ojojoj! Kogo ja tu widzę, kto to mnie czyta! Witam 
Cię, drogi Przyjacielu! Jeśli zajrzałeś na tę stronę, to 
znaczy, że jesteś spragniony kolejnej ekstra przygody. 
Tym razem zabieram Cię do Peru. Cały ten kraj jest mega, ma 
dużo super fajnych miejsc i, co ciekawe, pracuje tam wielu pol-
skich misjonarzy! 

Dziś opowiem Ci o czymś, co mnie tam niezwykle zaciekawiło. 
To rysunki z Nazca, zwane geoglifami. Są to ogromniaste rysunki 
roślin, zwierząt i ludzi wyryte na pustyni. Wiele lat temu wykonali je Indianie 
Nazca. Niektóre z nich mierzą nawet kilkaset metrów długości, dlatego można 
je podziwiać w całej okazałości jedynie z góry. Żeby je zobaczyć, wybrałem się 
w podróż balonem. Ale to była frajda, mówię Ci! Wcale się nie bałem, a widząc 
jak wiele jest tych geo… geoglifów, pomyślałem, że ci Indianie Nazca to byli 
nieźli artyści.

WASZ DANI 
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braciszek w kuchni
brat tomek basiński

Kochani! Jesteście gotowi na kolejne kuchcikowanie w naszej MINI kuchni? 
Bo ja tak! Dziś proponuję Wam, żebyśmy wspólnie zrobili przepyszne FLE-
TRUFLE. Na pewno już kiedyś jedliście czekoladowe trufle, ale te są wyjątko-
we. A dlaczego? Bo zrobicie je sami! 

Zatem nie ma co się ociągać, biegnijcie do sklepu po produkty, szybko wra-
cajcie, umyjcie rączki, włączcie fajną muzyczkę i … do dzieła! 

Jak to przygotujemy?
Tabliczkę czekolady łamiemy na mniejsze kawałki, po czym rozpuszczamy 

je w tak zwanej kąpieli wodnej. W międzyczasie serek wykładamy do małej 
miseczki i ugniatamy energicznie widelcem. Po chwili powolutku dodajemy 
do niego rozpuszczoną czekoladę, cały czas dokładnie mieszając. Tak przy-
gotowaną masę odkładamy do lodówki na około dwie godziny. Po tym czasie 
wyjmujemy ją i ręcznie formujemy małe kuleczki. 
Pamiętajcie, żeby za długo nie turlać naszych  
fletrufli w dłoniach, ponieważ mogą się rozpuścić. 
Każdą kuleczkę obtaczamy w kakao, dekoru-
jemy jakimś owocem, np. jagódką, a następ-
nie odstawiamy do lodówki i… 

Smacznego!

Fletrufle

            Czego  
    potrzebujemy? 
 120 gram ulubionej czekolady
 90 gram serka kremowego 

naturalnego typu „łaciaty”
 łyżkę kakao
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

Rozrabiakowe maluchy chodzą do przedszkola. Znajdź:
Kto dziś ma lekcję muzyki? Kto się nie wyspał w nocy i ma ochotę 

przespać cały dzień? Kto jest w wyjątkowo dobrym humorze, a w dodatku jest… 
zakochany? W czym pomyliły się bliźniaki i jak temu zaradzić? Kto obie-
rał cebulkę do kanapki z pomidorem? Kto dziś swój brzuszek zapełni wodą?  

Dlaczego najlepszy czytelnik w szkole nie może przeczytać kolejnej książki?
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Uważnie zaobserwuj!

Ile ptasiorków musi się  
odwrócić, żeby liczba patrzących 

w obie strony była taka sama?

Połącz w pary pasujące do siebie przedmioty i znajdź jeden,  
który nie pasuje do żadnego. 
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Ewka w Afryce
Ewa gniady

Razem z afrykańskimi przyjaciółmi wybrałam się w podróż pełną wrażeń. 
Upaji poprosił tatę, aby nas podwiózł motorem piki-piki na dworzec. Tam już 

na nas czekał różowy autobus. Ale 
nam się spodobał! Nie dość, że na 
dachu było pełno różnych bagaży 
związanych sznurkami, to w dodat-
ku miał super napis Hakuna mata-
ta, co w języku suahili oznacza „nie 
ma problemu”. Szybciutko usado-
wiliśmy się na miejscach, a tu nagle 
zaczął piać jakiś kogut. Uśmialiśmy 
się mocno, gdy okazało się, że on też 
jedzie z nami. 

Kiedy dojechaliśmy na miejsce, do 
niewielkiej wioski, już tam na nas 
czekała łódka, którą mieliśmy prze-
płynąć na drugi brzeg rzeki. Upaji 
i Tafari pierwsi do niej pobiegli i za-
częli coś przy niej majstrować. Jesz-
cze chwilę musieliśmy poczekać na 
wioślarza, bo przecież byliśmy za 
mali, żeby popłynąć sami. 

Trochę się bałam tej wyprawy 
przez rzekę, bo ktoś mi powiedział, 
że są w niej krokodyle. Rozgląda-
łam się na wszystkie strony, a chło-
paki się ze mnie śmiali, udając od-
ważnych. Cała ta nasza podróż była 
po to, aby odwiedzić panią Alunę, 
która porusza się na wózku inwa-
lidzkim, i pomóc jej zebrać z pola 
orzeszki ziemne. I na szczęście uda-
ło się nam zrealizować nasz plan! 
Zrobiliśmy dobry uczynek! 

Piki-piki i nie tylko 
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Na szkolnej wycieczce 
po lesie Jasio, pokazując 
palcem na jagody, pyta 
nauczyciela:
– Co to jest, proszę 
pana?
– Czarne jagody, Jasiu.
– A dlaczego one są czer-
wone?
– Bo są jeszcze zielone!

– Ale nudny program 
leci dziś w TV! – dziadek 
skarży się Jasiowi.
– Dziadku, ty znów źle 
postawiłeś fotel i oglą-
dasz akwarium...

żarciki

Zlicz piłki, miśki, króliki, słoiki z piłeczkami i wpisz cyfry 
do pustych pół. Potem rozwiąż odejmowanie. 

Liczydełko

Wypowiadajcie słówka  

w języku suahili i jednocześnie  

je pokazując:

kichwa – głowa [kiczła]

Vidole – palce [widole]

mabega – ramiona [mabega]

magoti – kolana [magoti]

jicho – oko [dziczo]

sikio – ucho [sykio]

Pua – nos [pua]

Karibu! 
Cześć!rebus

+ LET
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Kompostownik
Tego dnia Hania była w odwiedzinach u dziadków. Razem z dziadkiem jedli 

jabłka. To znaczy dziadek obierał, a ona jadła. W międzyczasie grali w szachy. 
Gra tak wciągnęła Hanię, że nawet nie zauważyła, kiedy wszystkie jabłka zo-
stały zjedzone.

– Szach mat! Kto przegrywa, ten wyrzuca – wykrzyknął uradowany dzia-
dek, wręczając Hani miskę z obierkami. – Wyrzuć to wszystko na tę górkę pod 
płotem.

Zaskoczona dziewczynka nie ruszyła się z miejsca. Przez cały tydzień pani 
Agatka, jej nauczycielka z zerówki, opowiadała, że śmieci szkodzą ziemi, że 
odpady należy segregować, że w zielonym koszu szkło, w niebieskim papier…. 
A teraz dziadek opowiada takie rzeczy!

– Tak nie można! – oburzyła się Hania. – Wyrzućmy je raczej do… jakiegoś 
pojemnika.

– Haneczko droga, ta górka pod płotem to nasz kompostownik. To najlepsze 
miejsce dla skórek od owoców i warzyw. To właśnie tam zamieniają się one 
w bardzo potrzebny ziemi nawóz. Dzięki niemu wszystko w naszym ogródku 
pięknie rośnie.

– Przydatne śmieci? A to ci heca! – pomyślała Hania. – Ciekawe czy pani 
Agatka słyszała już o tym?


