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Drogie Dzieci,

w tym roku dość wcześnie zaczyna się Wielki Post. To znaczy,
że wcześnie nadejdzie Wielkanoc. Zachęcam Was gorąco nie
tylko do spełniania dobrych uczynków – dzielenia się zabawkami i słodyczami z innymi, ale także do częstszej modlitwy.
Mam nadzieję, że pomoże Wam w tym
nasza miniksiążeczka z Drogą Krzyżową.
Możecie jej używać nie tylko w kościele,
ale także w domu.

Teraz
Napisał brat Tadeusz Ruciński

Właśnie teraz, w tej chwili,

Zobacz w numerze:

Gdy mogę zabłądzić albo się pomylić,
Gdy głupie pomysły łażą mi po głowie,
Gdy nuda jak zła wróżka coś szepnie, podpowie…
Módl się, proszę, Maryjo, i ratuj jak ambulans,

MOJE SPOT
KANIA
Z JEZUSEM

s. 14-15

KSIĘGA SZYFRÓW
ALFABET MORSE'A

ŚWIĘTY MIESIĄCA

„Bądźcie dobrzy, kochajcie Pana,
módlcie się za tych, którzy Go nie znają”.
Święta Józefina Bakhita

SUDAN
Oglossa
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BEZPIECZEŃSTW
O
NA DRODZE

I komuś lub sobie krzywdę zrobić może,
I płakać w chorobie albo jeszcze gorzej…
Bądź na czas, Maryjo – z Bożym pogotowiem!

Narysowała Magdalena Politańska

s. 4-5

Gdy serce jak latawiec bez sznurka chce pohulać

4
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ADORACJA

Czy wiesz już, dlaczego Pan Jezus pragnie, abyś rozpoznał w nim światło?
Przeczytałeś z Ewangelii opowiadanie o Symeonie. Symeon na to spotkanie czekał cierpliwie i wytrwale całe życie. Uznał je za to, co w jego życiu
najważniejsze. Bo, jak powiedział, Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, światło
na oświecenie pogan i chwałę ludu „Twego Izraela”.
Symeon uczy Cię, że aby rozpoznać w Panu Jezusie światło, które pomoże
Ci być dobrym dzieckiem, trzeba przychodzić do Niego wytrwale i systematycznie, spotykać się z Nim w ciszy, „sam na sam”. Powtarzaj więc
cichutko Panu Jezusowi:

Z Ewangelii według
św. Łukasza
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy
i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy
śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł

do świątyni. A gdy Rodzice wnosili
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim
według zwyczaju Prawa, on wziął
Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze
Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich
narodów: światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.
(Łk 2,25-32)
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Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki
Bożej Gromnicznej, Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego

3.02

Wspomnienie liturgiczne św. Błażeja

5.02

Wspomnienie liturgiczne św. Agaty

8.02

Wspomnienie liturgiczne św. Sebastiana

stało się zdrowe. Pan

nakazał uzdrowionemu

, aby

i złożył ofiarę za swoje oczyszczenie. Jednak uzdro-

wiony

chciał się dzielić swoim szczęściem i opowiadał

wszystkim napotkanym

, co go spotkało.

ZADANIE 1:

a) Panie, zmiłuj się i uzdrów mnie.
b) Jezu, daj mi lekarstwo.
c) Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić.
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14.02 Środa Popielcowa, rozpoczęcie Wielkiego
Postu, wspomnienie św.św. Cyryla i Metodego, Patronów Europy

O co prosił Pana Jezusa człowiek chory na trąd?

Upadł przed Nim na kolana i z oddali wołał, prosząc: Jeżeli
człowiek

18.02.2018
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Teksty Marta Gródek-Piotrowska, ilustracje Jadwiga Żelazny
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I wojna   ś wiatowa

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Odzyskanie niepodległości przez Polskę dokonało się
nie tylko przez działania militarne i walkę naszych żołnierzy na różnych frontach, ale także przez działalność
wybitnych ludzi – wielkich patriotów.

Po powrocie
do kraju w 1918 roku
w porozumieniu z Józefem
Piłsudskim stanął na czele
nowo powstałego rządu, w którym pełnił także funkcję ministra
spraw zagranicznych. Był delegatem Polski na konferencję pokojową w Paryżu zakończoną
podpisaniem traktatu
wersalskiego.

Roman Dmowski
żył w latach 1864-1939.
Był politykiem, publicystą
i pisarzem. Podczas I wojny światowej prowadził ożywioną działalność
polityczną. W 1917 roku utworzył w Lozannie w Szwajcarii Komitet Narodowy
Polski, uważany za symbol i początek
odradzającego się państwa polskiego.
Po zakończeniu wojny wraz z Ignacym Paderewskim reprezentował
Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu.

Ignacy Paderewski
żył w latach 1840-1941. Był
pianistą i kompozytorem. Mieszkając w Stanach Zjednoczonych,
prowadził ożywioną działalność
patriotyczną. Jego talent i muzyka
sprawiały, że stał się rozpoznawalny
i ceniony w wielu środowiskach,
dzięki czemu był wspaniałym
ambasadorem sprawy polskiej na świecie.

Ignacy Daszyński
żył w latach 1866-1936.
Odegrał bardzo ważną rolę
w tworzeniu się odrodzonego państwa polskiego: w listopadzie 1918 roku
stanął na czele Tymczasowego Rządu
Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie.
Rząd ten ogłosił postępowy program reform
społeczno-gospodarczych. Po powrocie
Piłsudskiego do kraju Daszyński stanął
na czele Polskiej Partii Socjalistycznej. Był nie tylko politykiem, ale
również wspaniałym mówcą
i literatem.

Józef Piłsudski
to dla Polaków symbol odzyskania niepodległości. Urodził się
w 1867 roku. Był niezwykłym politykiem i wspaniałym dowódcą wojskowym.
W czasie I wojny światowej dowodził słynną
I Brygadą Legionów Polskich. Był pierwszym marszałkiem Polski, a także naczelnym
wodzem Wojska Polskiego. Po odzyskaniu
niepodległości stanął na czele państwa,
którym faktycznie kierował do końca życia
w 1935 roku. Jako dowódca Armii Polskiej w 1920 roku odniósł wspaniałe
zwycięstwo nad bolszewikami
(„cud nad Wisłą”).
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Tekst Milenia Małecka-Rogal, ilustracje Sylwia Hyży
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LEGENDY O ŚWIĘTYCH

Święty Hieronim i jego niezwykły przyjaciel
– Mamo, chciałbym zadzwonić do cioci Moniki – powiedział Grześ, wkładając naczynia po obiedzie do zmywarki.
– Co takiego ważnego chcesz jej powiedzieć? – spytała mama.
– Pani katechetka prosiła, żebyśmy poszukali jakichś informacji albo legendy o patronie biblistów i tłumaczy. Pomyślałem sobie, że ciocia ma książkę z legendami o świętych, to mogłaby
mi coś opowiedzieć przez telefon – stwierdził Grześ.
– Ciocia dzisiaj wieczorem ma do nas przyjechać, żeby pomóc tacie uporządkować dokumenty
firmowe, więc zadzwoń i poproś, żeby zabrała ze sobą tę książkę – poradziła mu mama.
Grześ zadzwonił do cioci, a ona obiecała, że wieczorem opowie jemu i siostrze legendę. Gdy
przyjechała ciocia, Grześ zawołał Zosię i usiedli na dywanie, żeby posłuchać opowieści. Ciocia
wiedziała, że ma jeszcze dużo pracy, więc nie zwlekała, tylko od razu zaczęła mówić.
***

W

pewnym klasztorze żył mnich o imieniu Hieronim. Wraz z innymi zakonnikami o wskazanej
porze odmawiał nieszpory. Nagle do klasztoru wszedł lew, co przeraziło współbraci Hieronima.
Tylko on się nie wystraszył i wyszedł naprzeciwko króla zwierząt. Lew pokazał zakonnikowi zranioną
łapę, a ten zaraz kazał opatrzyć ranę i wyjąć tkwiący w łapie kolec. Zwierzę wyzdrowiało, jednak nie
chciało opuścić klasztoru, dlatego zaprzyjaźniło się z mnichami i zostało ich domowym zwierzęciem.
Po namyśle powierzono lwu opiekę nad osiołkiem, który przynosił do zakonu drzewo z lasu. Pewnego
razu, gdy osiołek pasł się na łące, lew zasnął, a w tym czasie przejeżdżali kupcy. Niewiele myśląc, zabrali
ze sobą osiołka. Lew, gdy się obudził, z przerażeniem zaczął szukać swojego podopiecznego, ale nie mógł
go znaleźć, więc do klasztoru wrócił sam. Zakonnicy byli bardzo źli i rozczarowani, gdyż uważali, że lew
zjadł osiołka. Powiedzieli o tym Hieronimowi i wspólnie ustalili, że teraz obowiązki osła przejmie lew
i to on będzie im przywoził drzewo z lasu. Któregoś dnia, gdy lew dostarczył drewno do zakonu, a mnisi
ściągnęli ciężar z jego grzbietu, wyszedł, by pobiegać i odpocząć. Nagle zauważył nadciągającą karawanę,
na przedzie której szedł jego przyjaciel osioł. Niewiele myśląc, lew rzucił się na kupców i uwolnił osiołka,
a całą karawanę zmusił swym rykiem, by poszła do klasztoru. Zakonnicy zobaczyli karawanę i wszyscy
wybiegli przed budynek. Zawołano też Hieronima, który wysłuchał kupców, przyjął przeprosiny za kradzież osiołka i puścił ich wolno. Jednak przestrzegł ich, że nie wolno sięgać po cudze rzeczy, gdyż wcześniej czy później spotka ich kara za wyrządzone innym krzywdy.

***
– Taka jest legenda o Świętym Hieronimie, który patronuje
tłumaczom i biblistom – powiedziała ciocia Monika.
– Bardzo ładna historia, ale nie rozumiem, co mają lew
i Hieronim do Biblii i tłumaczy? – zastanawiała się Zosia.
– Grześ chciał usłyszeć legendę o tym właśnie świętym.
Pytasz, co ma on wspólnego z Biblią? Już wyjaśniam.
Otóż Święty Hieronim umiłował się w czytaniu
Pisma Świętego, a gdy dowiedział się
o tym papież, uczynił go swoim
sekretarzem. Będąc w Rzymie, Hieronim przetłumaczył Pismo Święte
z języków aramejskiego i hebrajskiego
na łaciński, a potem z tego, co on przetłumaczył, przełożono Biblię na inne
języki świata, również na polski.
Dlatego właśnie Święty Hieronim
jest patronem tłumaczy, biblistów,
ale także uczniów i studentów.

Tekst Sylwia Biernat-Krawczyk, ilustracje Renata Krześniak
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NA TROPIE GINĄCYCH ZAWODÓW

13

ZADANIA:

A. Usiądź z rodzicami i wspólnie przeczytajcie poniższe
nazwy przedmiotów. Podkreślcie te, które mógł
wykonać Ł Y Ż K A R Z .

P

o zakończeniu lekcji bibliotecznej
pani Ludmiła włożyła do torebki
ulubiony zbiór baśni (który służył naszej mróweczce
za łóżko) i posłała całusa w stronę pozostałych książek. Kiedy już pożegnała wszystkich
pracowników szkoły, energicznie ruszyła w stronę stacji kolejowej.
Długo jechała pociągiem, miała zatem czas, by opracować plan działania antynudowego
dla swoich pociech, rozpoczynających właśnie ferie zimowe.
„Hmm – myślała w duchu – skoro nie ma śniegu, to skupimy się na aktywności umysłowej,
czyli rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów, czytaniu, oraz artystycznej, czyli narysujemy
śnieżne potwory oraz… – spojrzała na siedzącą naprzeciwko niej grupę aktorów z lalkami i doznała olśnienia – …przygotujemy teatrzyk! Nie mamy lalek, zatem w rolach
głównych wystąpią drewniane łyżki!”.
Rudowłosa mama, podekscytowana swoim pomysłem, wyobrażała sobie radość
dzieci myszkujących po domu w poszukiwaniu resztek materiałów, włóczki, guzików – wszystkiego, co przyda się do ustrojenia łyżkowych lalek.
W tym czasie Stefania testowała myśloczytnik – noworoczny upominek od ministra człowiekoznawstwa – wyłapujący sygnały fal mózgowych i przekształcający
je w mowę. Doskonale zatem wiedziała, o czym fantazjuje pani Ludmiła, i mocno
jej kibicowała. Powzięła nawet postanowienie.
– Pomogę dzieciom bibliotekarki! – Ledwie wypowiedziała
myśl na głos, a już wehikuł czasu przeniósł ją do miejsca pachnącego drewnem. Nasza bohaterka miała okazję, by popracować jako…

Myśloczytnik

– rzeczywistym
odpowiednikiem tego
urządzenia jest
czytnik fal EEG.

stolnica, miseczka, szczypce do ogórków, szufelka
do mąki, talerz, kieliszek do jajek, deska do krojenia, spinacze do wieszania bielizny, kij do szczotki,
nóż do masła, łopatka do patelni, warzecha.

Być może część z nich znajduje się w domu – Twoim
lub dziadków… Sprawdź to!
Jeśli ponadto znajdziesz zakurzone warzechy,
możesz wykorzystać je, podobnie jak pani Ludmiła,
do wykonania niepowtarzalnych lalek.

B. Rozwiąż rebus,
a poznasz nazwę
miejscowości w Beskidzie
Niskim słynącej
z ŁYŻKARSTWA.

C
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______

Ły żkar z

Nie dajcie się w

yprowadzić w po

le…
Rzemieślnik ten
wyrabiał nie ty
lko łyżki, ale ws
przedmioty potr
zystkie
zebne w gospod
arstwie domowy
wykonywane z c
m,
ałego kawałka d
rewna, najlepiej
pozbawionego s
miękkiego,
ęków.
Mężczyzna opie
rał łyżkę o lewe
udo, owinięte
kilkakrotnie ma
teriałem, który
chronił przed
skaleczeniem, i
za pomocą narzę
dzia z hakiem
(tzw. riżca) żło
bił odpowiedni k
ształt.
To zajęcie wyma
gało cierpliwośc
i, dokładności o
poczucia estetyk
raz
i (bo kto chciałb
y wziąć do dom
krzywą łyżkę czy
u
brzydkie puzder
ko na biżuterię?
).
Zdarzało się na
wet, że doświad
czony łyżkarz
stawał się ludow
ym rzeźbiarzem
.

Tekst Sabina Groń, ilustracje Izabela Madeja
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Rozdam wam kartki z kodem i proszę,
byście spróbowali go rozgryźć do następnej zbiórki.

ZADANIE
Odszyfruj, kto był założycielem pierwszej drużyny harcerskiej w Polsce.

. _ | _ . | _ .. | . _ . | __ .. | . | . ___ |
_ _ | . _ | . _ .. | _ . _ | _ _ _ | . _ _ | ... | _. _ | .. ||

Od p.:

Tekst Michał Pawłowski, ilustracje Izabela Madeja

– To morsy potrafią pisać? – wyrw
ało się najmłodszemu w gromadzi
e Jackowi.
– Pff – parsknął Franek. – Ta
nazwa nie pochodzi od zwierząt
, ale
od nazwiska wynalazcy, Samuela
Morse’a.
Drużynowy nie krył zaskoczenia
. Nie spodziewał się,
że chłopcy wiedzą cokolwiek na
ten temat.
– Bardzo dobrze, Franku. Czy chc
iałbyś jeszcze coś dodać?
Franek podrapał się w głowę, pró
bując przypomnieć sobie wszys
tko,
co czytał na ten temat w Księdze
Szyfrów, którą wygrał w konkurs
ie od swojego
przyjaciela Promyczka.
– To taki system znaków, kropek
i kresek, za pomocą których zap
isany jest cały alfabet…

Aha, litery można kodować także za pomocą sygnałów świetlnych lub
dźwiękowych, gdzie długi błysk lub pisk odpowiada kresce, a krótki
kropce – Franek wyrzucał z siebie wyrazy z szybkością karabinu
maszynowego.
– Doskonale! Dopowiem, że można też
używać chorągiewek oraz telegrafu.

RO

– Czuj, zuchy! – Drużynowy zam
aszystym krokiem wszedł do harców
ki,
wypełnionej niemal do ostatnieg
o miejsca chłopcami w jednako
wych
zielonych mundurkach, z przepi
sowymi brązowymi chustami i rów
niutko
przyszytymi emblematami szczep
u.
– Czuj, druhu drużynowy! – Od
powiedź dwudziestu gardeł zab
rzmiała równo jak
w najlepszym chórze, na co Janek,
„szef ” gromady zuchowej, uśmiec
hnął się z satysfakcją.
Prowadził tę grupę już trzeci rok
i był niezmiernie zadowolony z
efektów wychowawczych
swojej działalności. Chłopcy by
li wyjątkowo chętni do pracy, po
znawania nowych rzeczy,
przyjmowania wyzwań i wzajemn
ej pomocy. Tak, w tym okresie spo
ro się nauczyli i zmężnieli. Janek co jakiś czas dosta
wał informacje o pochwałach,
jakie młodzieńcy zbierali
w szkole, co napawało go prawd
ziwą dumą.
– Począwszy od dzisiejszej zbiórk
i, można zdobywać punkty na spr
awność szyfranta.
– Wow! Ale fajnie – dało się słysze
ć podekscytowane szepty.
– Kilka kodów już znacie i całkie
m nieźle się nimi posługujecie.
Kto ma jeszcze problemy
z czekoladką i gaderypolukami,
powinien przysiąść fałdów i po
ćwiczyć – kontynuował
drużynowy. – Ale najważniejszą
umiejętnością będzie biegłe posłu
giwanie się alfabetem
Morse’a.

RSTWA

2

8
1
0
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CE

14

Łaskotki :)

Zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że czujemy
łaskotki, swędzenie czy też miłe głaskanie? Dlaczego pod
pachami mamy większą wrażliwość niż na łokciu?

1

Wszystkiemu winne są

MECHANORECEPTORY, czyli specjalne
CIAŁKA w skórze,

które informację
o dotyku przekształcają
w impuls nerwowy.

17
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RECEPTORÓW, CZYLI CIAŁEK
DOTYKOWYCH, nie widać gołym okiem,
ale można je zobaczyć pod mikroskopem.

Galeria

CIAŁEK
DOTYKOWYCH.

(ucisk)

(zimno)

(dotyk)

Ich nazwy pochodzą
od nazwisk uczonych,
którzy je odkryli i opisali.

3

(ciepło)

Najwięcej MECHANORECEPTORÓW
znajduje się na palcach, podeszwach stóp,
ustach oraz języku, a najmniej na łokciu.

(dotyk)

o
t
A

…
e
w
a
k
e
ci

Tekst Katarzyna Pawłowska, ilustracje Łukasz Zabdyr
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Gdyby na naszej skórze
narysować kwadrat
o boku 1 cm, to w środku
byłyby:

•
•
•
•

2 receptory ciepła
12 receptorów zimna
25 receptorów dotyku i aż
150 receptorów bólu!

Ryby mają MECHANORECEPTORY
ułożone w linię po obu bokach ciała.

linia boczna

18

FEBRUARY/LUTY

TOPIC/TEMAT – winter sports/sporty zimowe
A. Narysuj

˛
1.

3.

19

brakujące ikonki zimowych dyscyplin sportowych i zapamiętaj ich nazwy.

6th Commandment/
/szóste przykazanie
Nie cudzołóż/bądź wierny swojej rodzinie.
You shall not commit adultery/
/Be faithful to your family.

RHYME/WIERSZYK
Snowboarding
snowbord

Speed skating
łyżwiarstwo szybkie/panczeny

Hockey
hokej

Ski jumping
skoki narciarskie

Sledging
saneczkarstwo

Figure skating
jazda figurowa

Bobsledging
bobsleje

...............................

2.

STORY/OPOWIADANIE
Yes, I do.
Yes, I do.

Mum, do you
love dad?

Your dad
is a good husband
and father.

Your mum
is a good wife and
mother.

Dad, do you
love mum?

B.

Why?

S
F
N
A
S
L

No, we can`t.
We don`t
want to.
Can you marry
another good
person?

We got married
in Church.

We promised
each other and God
to be together.

In good Times
and bad Times,
forever.

4.

..........................

Odszukaj i zakreśl nazwy zimowych dyscyplin sportowych.

R
F
D
S
L
K

I

S

B
D
E
I

G

K

D
U

O
H

U

I

G
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B
R

R

J

I
M

S
E

E

U

N
K

L
L

S

G
J

M
E
K

K

L
I

P
D
G

A

K
I

I

T
G
K
S
O

USEFUL EXPRESSIONS/SŁOWNICZEK

Do you love? – Czy kochasz
In good Times – w dobrym czasie/w radościach
In bad Times – w złym czasie/w trudnościach
We got married in Church – pobraliśmy się w kościele
Can you marry another good person – Czy możesz
poślubić inną dobrą osobę?
We don`t want to – nie chcemy
We promised – obiecaliśmy

N
I
I

I

J
U

G
N
N
D
A
F

O
G
G
H
N
D

R
L
I
J
J
S

T
O
V
N
D
H

H
O
C
K
E
Y

5.
GAME/GRA

15 SECOND
RULE/15 SEKUND
W ciągu 15 sekund
WYMIEŃ 5 SPORTÓW  
ZIMOWYCH.

Przygotowała Ewa Łazoryk, narysowała Jadwiga Żelazny

There was a knight sleeping all the night.
Był sobie rycerz, co spał całą noc.

20

Jestem Carla. Bom
dia, como estas? Tak
witam się z innymi, zawsze pamiętając, by zapytać, jak się dzisiaj
czują. Chcę Ci opowiedzieć o moim
pięknym kraju, w którym się urodziłam
– Cabo Verde, czyli Wyspach Zielonego Przylądka. Znajdują się one na
oceanie Atlantyckim, 650 km od
Senegalu, który jest naszym
najbliższym sąsiadem. Stolicą kraju jest Praia.

BAKAŁARZ 2017/2018
ZADANIE KONKURSOWE NR

...........................................................................................
Adres
...........................................................................................
Telefon

To już ostatnia karta konkursowa! Postarajcie się wykonać
ją najlepiej, jak tylko potraficie!
Wszystkim, którzy nadeślą PIĘĆ KART, gratulujemy wytrwałości!!!
Bardzo często mamy problem z wyłonieniem najlepszych kaligrafów, ponieważ zazwyczaj karty są wykonane perfekcyjnie, więc w tym roku, by móc lepiej zauważyć kształt pisma i łączenia
liter, postanowiliśmy, że na każdym etapie będzie do przepisania dłuższy tekst.

KLASA I

Kochane Dzieci, 2 lutego obchodzimy święto
Ofiarowania Pańskiego. W Jerozolimie był
zwyczaj, że rodzice osiem dni po narodzeniu
przynosili swoje pierwsze dziecko do świątyni,
aby je ofiarować Panu Bogu. Maryja przyniosła małego Jezusa, aby Go oddać i powierzyć
opiece Boga – Jego Ojca w niebie.

5

...........................................................................................
Imię i nazwisko						
Klasa

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
ul. Warszawska 12, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 94 24, www.klawerianki.pl
echodzieciom@klawerianki.pl

Wielkim
problemem dla kraju jest brak
wody pitnej. Często przed szkołą idę się
wykąpać w oceanie. Później parę kilometrów
spacerkiem do szkoły, a po szkole mama na obiad
robi mi danie z najpopularniejszej ryby, tuńczyka. Później z puszek robimy sobie zabawki. Wszystkie ciastka,
lody, słodycze robimy w domu, gdyż jedzenie jest
bardzo drogie. Po szkole spotykamy się, gramy
w różne gry, tańczymy, śpiewamy nad
oceanem lub serfujemy na
desce.

BAKAŁARZ

O czym marzysz?
Namaluj lub
napisz o swoich
marzeniach.
Prace wykonane
dowolną techniką
wraz ze zdjęciem
autora prosimy
wysłać
na adres redakcji.
Najciekawsze
prace i teksty
nagrodzimy
i opublikujemy.

1. W wyznaczonej liniaturze przepisz tytuł legendy zamieszczonej na stronach 10-11…

oraz tytuł Ewangelii ze strony 6.
Nie zapomnij o kropce na końcu przepisanego tekstu.

21

22

BAKAŁARZ

2. KRZYŻÓWKA

KLASA II
1. Przepisz do liniatury fragment wiersza Małgorzaty Wilk.

Święta Marto w fartuszku,
chlebem i mlekiem pachnąca (…)

23

ROZRYWKA

1

Módl się za nami w lutym
o miłość gorętszą od Słońca.

3
7

9↓

11↓

1→

14↓

4

15↓
2→

8

1

14

6

8↓
3→

8

13↓
13

4→

2

7

5

5→

11

10↓

9

6→

1. Postaraj się przepisać tekst najładniej jak potrafisz. Jest to fragment wiersza brata Tadeusza
Rucińskiego pt. Uśmiech.

3
12

Uśmiech pisze modlitwy i wiersze,
I to wszystko napisał on też!

7→

10

15

10

12

POZIOMO
Przygotowała Sylwia Krawczyk

Uśmiech często jest ścieżką dla Boga
I do zgody najlepsza to droga,

12↓

2.
4.
5.
6.

PIONOWO

Dzień rozpoczynający Wielki Post.
Modlitwa, post, …
Miejsce do jazdy na łyżwach.
Czas zimowych balów, zabaw, tańców.
1

2

3

4

5

9. Po niej dzień.
11. Duża woskowa świeca święcona 2 lutego.

6

7

4

8

9

10

11

4

12

ODP. 2:
Odpowiedzi wpisz do kuponu na s. 26.

Rozrywki przygotowała Bogumiła Chmielowska, narysowała Anna Kosowska-Zgrzeblak

KLASA III

25
·
´
´
TAJEMNICE RÓZANCA SWIETEGO
˛

ROZRYWKA

Lista dzieci nagrodzonych w konkursie TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE (PD 10/2017)

SŁOWO UKRYTE W BLASKU ŚWIEC

Litery odczytuj w kolejności od najwyższej do najniższej świecy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O

A

W

D

T

M

L

Hania Krysa, Rzeszów
Kacper Turski, Korzenna
Gabriela Urbaniak, Ochotnica Dolna
Amelia Pasik, Jastrzębniki
Karolina Malicka, Mielec
Zuzanna Żywczak, Piwniczna-Zdrój
Emilia Piwowar, Łososina Dolna
Marek Bryniarski, Leśnica
Kornelia Kozak, Daleszyce
Miłosz Januchta, Kielce

GRATULUJEMY!

I

ODP. 3:

4.

+

ZNAJDŹ DROGĘ

Znajdź z Promyczkiem drogę z punktu A do punktu B. Omijaj śliskie, pokryte lodem kałuże!
Przy okazji zbierz punkty. Ile ich zebrałeś?

A

NAGRODĄ W KONKURSIE JEST
KSIĄŻKA KOMIS
+VIDEO BOOK
„FATIMA”

NAGRODY OTRZYMUJĄ:

B

ODP. 4:
Odpowiedzi wpisz do kuponu na s. 26.

KALENDARZ NA BIURKO
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Na lekcji języka
polskiego:
– Adasiu, wymień dwa
zaimki.
– Kto? Ja?
– Bardzo dobrze!
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Tata śpiewa Jasiowi
kołysankę.
Nagle Jaś mu
przerywa i pyta:
– Tato, długo jeszcze
będziesz śpiewał, czy
mogę już iść spać?

Narysowała Jadwiga Żelazny

3.

Rozrywki przygotowała Bogumiła Chmielowska, narysowała Anna Kosowska-Zgrzeblak
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ZŁ

)
(w tym 8% VAT

11 numerów + dodatki		
55 zł/rok
6 numerów + dodatki		 30 zł/pół roku

Zamów już dziś!
tel. 18 443 44 00, e-mail: sekretariat@promyczek.pl

Czytając, rozwijasz swoją wrażliwość i wyobraźnię!
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bez praw doa
wypożyczani

część serii
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NIEZWYKŁE OPOWIEŚCI

ODYSEUSZ
KOLUMB
I KRZYSZTOF

Dwa półgodzinne filmy przybliżające dzieciom historię
Odyseusza i Krzysztofa Kolumba.

ING
PE ŁN Y DU BB
AK TO RS KI

BONUS: film o Pielgrzymie przełomu II i III tysiąclecia
św. Janie Pawle II z serii AUREOLA – od Stanisława do
Karola.

*

Cena: 25 zł *

Dla czytelników MIESIĘCZNIKA „PROMYCZEK DOBRA”,
przy zamówieniach telefonicznych z podaniem hasła:
Czytelnik Promyczka Dobra,

cena:
KA:
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WYDANIE ALBUMOWE
11 filmów na 5 płytach DVD
Filmy z polskim dubbingiem aktorskim
oraz w oryginalnej/ngielskiej wersji językowej.

*

Cena: 110 zł *

Dla czytelników MIESIĘCZNIKA
„PROMYCZEK DOBRA”, przy zamówieniach
telefonicznych z podaniem hasła:
Czytelnik Promyczka Dobra,

cena:

100 zł + wysyłka gratis

Opracowanie graficzne/DTP:
Anna Nosal-Panecka, aniapanecka@gmail.com

Zuzanna Kopala, Brzostek
Bronisław Ligas, Rogoźnik Ludźmierz
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© Promyczek Dobra Plac Kolegiacki 4
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wydawnictwo@promyczek.pl

Aleksandra Cempura, Bytomsko
Daniel Biel, Gnojnik
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listem na adres redakcji; e-mailem na adres: konkursy@promyczek.pl oraz SMS-em
na numer: 605 060 388. Podaj imię, nazwisko, numer rozrywki i rozwiązanie.
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Numer konta bankowego: Pekao S.A. o/Nowy
Sącz 05 1240 4748 1111 0000 4875 6772

Zamówienia: sklep.promyczek.pl, tel. 18 443 44 00
Więcej na: filmotekapromyczka.pl

* Oferta ważna do końca marca 2018 r.
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MIESIĘCZNIK DLA DZIECI

Nr 2 (230) LUT Y 2018

SŁYNNI PODRÓŻNICY

ÓŻ NI CY
SŁ YN NI PO DR

ODP. 4:

UWAGA!

Znakomita pomoc
w katechizacji
przedszkolaków
i uczniów klas 1-6

www.facebook.com/PromyczekDobra

ODP. 3:

...........................................................................................
Telefon

ODP. 2:

...........................................................................................
Adres

ODP. 1:

...........................................................................................

TU WPISZ ROZWIĄZANIA ROZRYWEK Z PD 2/2018

...........................................................................................
Imię i nazwisko
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Tekst Hanna Kowalska-Pamięta, ilustracje Jadwiga Żelazny

B E Z P I E C Z E Ń ST W O N A D R O DZ E

P A M I Ę T A J , aby zawsze wybierać bezpieczne miejsca
do zabawy, najlepiej takie, które są do tego wyznaczone!

