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„Maryjo, Królowo Polski,
módl się za nami”.
Tę modlitwę ze szczególną pobożnością
i ufnością chcemy zanosić przez cały maj,
śpiewając lub odmawiając Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny. W ten
sposób chcemy się modlić za naszą Ojczyznę w roku 100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI.

Mamo,
naucz mnie
być dobrym
Słowa: Beata Mencel, melodia: Joachim Mencel
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100-LECIE
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

ŚWIĘTY MIESIĄCA

„Prosiłam Ducha Świętego,
aby raczył mnie obdarzyć skupieniem,
darem modlitwy i gorliwością w obowiązkach,
które mi będą powierzone”.
bł. Marta Wiecka
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Mamo, mamo, mamo,
Ma-ma-ma-mamo,

Narysowała Magdalena Politańska

s. 4-5
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Naucz mnie być dobrym
– jak nie Ty, to kto.

1.
Płyn z głowy mi parował
Przez całe dwa tygodnie,
Bo jak Ci podziękować
Za życie, dżem i spodnie?

2.
Kochana moja mamo,
Buziaczek to za mało.
Laurki i prezenty
To tylko dokumenty.

3.
Nie będę śmiał się z dzieci,
Wynosić będę śmieci.
Pomogę przy zmywaniu,
W sobotę w odkurzaniu.

Na pomysł wreszcie wpadłem,
Gdy czekoladę zjadłem.
Umorusaną buzią
Całusa Ci ukradłem.

Najlepsze jest przed Tobą.
Mam rzecz zupełnie nową.
To są postanowienia
Realne do spełnienia.

Nie będę już marudzić.
Postaram się polubić
Makaron ze szpinakiem
I zupę z pasternakiem.
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NIEDZIELNE
EWANGELIE

VI niedziela wielkanocna

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

Mk 16,15-20
Ukazanie się Zmartwychwstałego
Jezusa jedenastu uczniom

J 15,26-27; 16,12-15

20.05.2018

13.05.2018

6.05.2018

J 15,9-17
Przypowieść o winorośli

Nienawiść świata do uczniów Jezusa
i przemiana smutku w radość
Kończy się okres
wielkanocny

Przez cały miesiąc wychwalamy Maryję
litanią loretańską i pieśniami ku Jej czci

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ

1.05
2.05
3.05

27.05.2018
Mt 28,16-20

4.05
14.05
16.05
21.05
24.05
26.05
31.05

Rozesłanie uczniów

Rozesłanie uczniów
Ewangelia Mt 28,16-20
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Wstępując do
Duch Święty

, Pan

obiecał

ZADANIE 1:

we wszystkich ...............................................!

ZZ żżyycciiaa KKo
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podszedł do

i powiedział: Otrzymałem pełną władzę w

uczniowie

wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, Święto Pracy
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej; Dzień Polonii i Polaków za Granicą
Uroczystość NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski;
Święto Narodowe Trzeciego Maja
wspomnienie liturgiczne św. Floriana, patrona strażaków
wspomnienie liturgiczne św. Macieja Apostoła
wspomnienie św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
Dzień Matki
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
rozpoczyna się oktawa Bożego Ciała

Uzupełnij zdanie: Idźcie więc i ............................................ uczniów

, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak mieli wąt-

,

że będzie z nimi przez wszystkie dni, aż do końca świata.

Odpowiedź wpisz do kuponu na s. 26.
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Teksty Marta Gródek-Piotrowska, ilustracje Jadwiga Żelazny
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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Każde państwo ma znaki, które czynią je rozpoznawalnym.
Są nimi godło, flaga i hymn danego kraju.

Godłem Polski jest biały orzeł. Jak mówi legenda, wybrał
go przed tysiącem lat założyciel naszego państwa Lech,
który dostrzegł tego królewskiego ptaka w miejscu,
gdzie założył gród i dał
początek państwu Polan.
Biały orzeł z rozpostartymi skrzydłami zwrócony głową w prawą
stronę umieszczony jest
na czerwonej tarczy.
Jego ozdobą są złoty
dziób i szpony oraz
złota korona jako
symbol polskiego
królestwa. Taki
wizerunek naszego
godła zatwierdził
sejm po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku.

9

1918-2018

Równie ważna jak godło jest flaga narodowa. Nim pojawiła
się flaga w dzisiejszym kształcie i kolorach, polskim rycerzom często towarzyszyły czerwone chorągwie z białym
orłem. Biało-czerwone flagi pojawiły się w okresie powstania listopadowego (w 1831 roku). Oficjalnie biało-czerwona
flaga została zatwierdzona razem z godłem w 1919 roku.
Za pierwszy hymn polski przyjmuje się pieśń Bogurodzica.
To z nią na ustach polskie rycerstwo ruszało do wielu bitew,
m.in. pod Grunwaldem i Wiedniem. Dziś naszym hymnem jest
Mazurek Dąbrowskiego, czyli
pieśń Legionów Polskich.

Utwór ten napisał w 1797 roku Józef Wybicki we Włoszech,
gdzie generał Jan Henryk Dąbrowski tworzył polskie wojsko.
W czasie uroczystości religijnych Polacy często śpiewają pieśń
Boże, coś Polskę lub Rotę.

Tekst Milenia Małecka-Rogal, ilustracje Sylwia Hyży
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LEGENDY O ŚWIĘTYCH

Czciciel Najświę tszej Panienki…

W

piękne majowe popołudnie Zosia poszła z mamą na majówkę, którą odmawiały wraz
z sąsiadami przy figurce stojącej na podwórku sąsiadów. Gdy wróciły do domu, zastały
ciocię Monikę, która znów pomagała tacie w biurze.
Mama spytała:
– Grzesiek, dlaczego nie przyszedłeś odmówić z nami litanii loretańskiej?
– Mam dużo zadane – odparł Grześ, nawet nie spoglądając w stronę mamy.
– Gdybyś poszedł się pomodlić, to może szybciej udałoby ci się odrobić pracę domową – wtrąciła
się ciocia, która akurat przechodziła obok jego pokoju.
– Akurat – zadrwił chłopiec.
– To prawda. Matka Boża pomaga ludziom w różnych sytuacjach. Gdybyś ją poprosił, to może
i tobie by pomogła. – Mama spojrzała porozumiewawczo na ciocię.
– Ja nawet kiedyś czytałam legendę o jednym czcicielu Maryi – powiedziała ciocia. – Może zrobisz
sobie przerwę i posłuchasz razem z Zosią?
– Okej, niech będzie – odparł Grzesiek i wyszedł ze swojego pokoju do kuchni.

P
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Przestraszeni i zakłopotani swoimi zamiarami upadli na kolana, gdy zakonnik był tuż przy nich.
Przepraszali go, że mieli zamiar go obrabować i zabić, oraz prosili o wybaczenie. Spytali też,
co to za pani z nim jechała i rozpościerała nad nim biały płaszcz, ale mnich szeroko otworzył oczy
ze zdumienia – stwierdził, że niczego takiego nie widział. Jednak po namyśle powiedział zbójcom,
że jest pewien, że to Maryja go ochroniła, ponieważ on bardzo Ją kocha i zawsze się do Niej modli.

***

rzed laty w klasztorze na wzgórzu żył zakonnik, który każdy dzień i każdą pracę zawierzał
Matce Bożej. Gdy zabierał się do jakiegokolwiek zadania, a także podczas wykonywania go,
cały czas szeptał po łacinie: Ave Maria… Tak też było tym razem. Przełożony klasztoru kazał
mu pojechać do pewnego możnowładcy, by omówili sprawy inwestycyjne klasztoru. Braciszek
miał zabrać ze sobą bardzo dużo pieniędzy. Ktoś zdradził zakonnika i powiedział
o tej wyprawie zbójcom, a ci od razu postanowili skorzystać z okazji, by kogoś obrabować i się wzbogacić. Umówili się nawet,
że zabiją braciszka, żeby nigdy nie wyjawił, kto ukradł
pieniądze. Zaczaili się w krzakach i czekali na mnicha, który jechał konno. Ten nie spodziewał się
żadnego zagrożenia i spokojnie kłusował po lesie,
cały czas odmawiając różaniec. Zbójcy
go zauważyli i już mieli zaatakować, lecz
nagle spostrzegli, że na koniu za zakonnikiem siedzi jakaś pani i otacza
go swoim płaszczem, a do rąk zbiera
coś, co wylatuje z jego ust. Stanęli
jak wryci i patrzyli, co się dzieje
z braciszkiem. Nie mogli
uwierzyć w to, co widzą. Gdy
koń z jeźdźcami był już całkiem blisko, rozpoznali,
że pani zbiera róże,
które wylatują z ust
mnicha, a tą panią jest
nikt inny, tylko sama
Najświętsza Panienka.

***
– Widzisz, Grzesiu? Maryja rozpościera swój płaszcz nad tymi, którzy ufają w Jej opiekę – powiedziała
Zosia do brata.
– Wierzę. To jutro też pójdę z wami na majówkę – odrzekł Grześ.

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

przytulenia czy ułożenie fryzury (wszystko, na co mogły
wpaść przedszkolaki).
Wśród kuponów dla mamy Krzysia znalazł się też jeden
z rysunkiem stóp.
– Chciałem zabrać cię na spacer wzdłuż rynku! – wytłumaczył rezolutny chłopiec.
– Zatem ruszajmy. – Mama podchwyciła pomysł.
„Ruszajmy” – powtórzyła piskliwym głosem mrówka
Stefania, uczepiona swetra Krzysia i nieudolnie imitująca
nań miecz świetlny.
Już wkrótce jej głos miał nabrać mocy…

Pierwsze kwiatki nieść dla matki
Miło rankiem w maju.
Pierwsze czucia dla ojczyzny,
Pierwszą pieśń dla kraju!
– dumnie recytował Krzyś, przedszkolak z Lublina, który miesiąc temu wpatrywał się
w dzwon Zygmunt. Dziś, ubrany w wyjściowe spodnie, białą koszulę, szary sweter
we wzorki z lordem Vaderem (atrybut każdego szanującego się fana Gwiezdnych wojen)
oraz muszkę koloru musztardowego, wzbudził zachwyt widowni zgromadzonej w miejskim domu kultury. Jak się domyślacie, widownię tę stanowiły mamy.
Po skończonym przedstawieniu na ich ręce złożono kwiaty-origami, laurki oraz bezterminowe kupony m.in. na: sprzątanie, nakrywanie stołu, masaż pleców, całusy,

Zamiast krzyczeć nad uchem mamy, wykonaj dla niej
„kupony” (takie, jakie zrobił Krzyś).

KLIKON

[krzykacz m
iejski]

osoba o tubalny
m głosie, która
przekazywała
mieszkańcom m
iast ważne info
rmacje,
wykrzykując je.
1. Weź do ręki
kartkę z bloku (może
być kolorowego).
2. Złóż ją w odpowiedni sposób:
na pół wzdłuż dłuższego boku,
a następnie dwa razy na pół wzdłuż
krótszego.
3. Rozwiń papier i w powstałych w ten
sposób polach narysuj coś, co chciałbyś
dać mamie, np. żelazko (jeśli pomożesz
w prasowaniu ubrań) albo uśmiech
(jako obietnicę pocieszenia,
opowiedzenia kawału). Pamiętaj też,
że ważniejsze od przedmiotów
są czyny!

W naszych cza
sach funkcje
„klikonów” przeję
ły media: prasa
,
radio, telewizja,
internet.
Średniowieczna
tradycja jest
podtrzymywana
jedynie w Wielk
iej
Brytanii (gdzie
mieszka królowa
Elżbieta) oraz w
… Lublinie.
Polski klikon, pa
n Władysław S
tefan
Grzyb, co jakiś
czas staje na s
chodach
Nowego Ratusza
i wykrzykuje wy
darzenia
warte zapamięta
nia.

Pan KLIKON

Tekst Sabina Groń, ilustracje Izabela Madeja
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ść. – Drużynowy Janek wpadł
– Czuj, zuchy! Mam dla was świetną wiadomo
rwali rozmowy i z zaciekawiedo harcówki niczym huragan. Chłopcy prze
opiekun.
niem nasłuchiwali, co też chciał im przekazać
kiwany przez was wiosenny
– Przed nami długi weekend majowy… i ocze
rajd szczepu!
przecież jesteśmy za mali…
– Hurra! – wyrwało się z kilku gardeł… – Ale
jazdy, to jak możemy się
Nie mamy samochodów ani nawet prawa
popłynęły wątpliwości
ścigać? – Początkowy entuzjazm osłabł i z ust
i liczne pytania.
rzyczaną gromadę. – Rajd
– Spokojnie, spokojnie. – Janek uciszył rozk
cały nasz szczep, czyli my,
to taki zuchowy lub harcerski wyjazd. Jedzie
ie. Będą wspólne ogniska,
gromada zuchenek i trzy drużyny harcersk
chody, na które musimy
gawędy, gry terenowe, a na koniec wielkie pod
ny?
wybrać sześcioosobową reprezentację. Kto chęt
e jak podczas odpytywania
W harcówce zaległa cisza, a chłopcy zupełni
łem zaczęli sprawdzać czystość
w szkole wpatrywali się w podłogę albo z zapa
paznokci.
ły zgłaszacie się wszyscy i mam problem
– Hm? Co z wami? Nie ma ochotników? Z regu
z wyborem, a dzisiaj nikt?

– Bo, widzi druh… My nie wiemy, co to jest, a odchody źle nam się kojarzą.
– Piotrek znalazł w sobie odwagę, żeby podnieść wzrok i wytłumaczyć
chwilową oziębłość całej gromady.
– Ha! Ha! O tym nie pomyślałem. – Drużynowy nie potrafił opanować wybuchu śmiechu, a chłopcy jeszcze bardziej się zasępili.
– Uszy do góry! Źle mnie zrozumieliście. Nie odchody,

tylko PODCHODY. To taka harcerska
gra, w której jedna grupa
ucieka, zostawiając pozostałym ekipom
znaki, listy, zadania,
po to aby spowolnić ścigających. Żeby
było ciekawiej, wiadomości są ukryte i dodatkowo często zasz
yfrowane.
– Z tym nie będzie problemu, bo prz
ecież mamy Księgę
Szyfrów!
– I poznaliśmy już chyba większość pop
ularnych kodów!
– I jesteśmy bardzo szybcy i sprawni!
– Nic już nie było
w stanie powstrzymać lawiny okrzyków.
– No. Teraz was poznaję – uśmiechnął
się drużynowy. –
Dziś zapoznam was ze znakami używan
ymi podczas harcerskich podchodów. Musicie nauczyć
się symboli oznaczających na przykład: list, „zatrzymaj się”
, „szukaj w domu”
i wiele innych, żebyście wiedzieli, gdzie
szukać wskazówek,
a gdzie ewentualnie czyha jakieś nie
bezpieczeństwo lub
pułapka. A potem wybierzemy naszą rep
rezentację.

Tekst Michał Pawłowski, ilustracje Izabela Madeja

Znaki używane podczas
harcerskich PODCHODÓW
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Ślinianka
przyuszna

Ślina
płyn do zadań
specjalnych

1

To miejsca zbudowane
z komórek śluzowych.
Kiedy dostanie się do nich
wirus o tajemniczej nazwie
paramyksowirus, wtedy rozwija
się choroba zwana świnką.
Ślinianka
podjęzykowa

Jama ustna to wyjątkowo
zaśmiecone miejsce w naszym
organizmie.

Ślinianka
podżuchwowa

ślina

…
e
w
a
k
e
i
c
o

to cudowny płyn,
A
który czyści naszą buzię
od środka.

2

Ślina powstaje
w śliniankach.

At

Ślina ma działanie bakteriobójcze*,
co oznacza, że zabija bakterie.

3

Ślina służy również
do trawienia cukrów.

Enzym
amylaza

ODP. 2:
• Jerzyki (ptaki) używają śliny do budowy
gniazda, a pająki do snucia pajęczej sieci.
Enzym
amylaza
* Lizozym to substan

cja

Odpowiedzi wpisz do kuponu na s. 26.

• W ślinie komarów i pijawek znajdują się
substancje przeciwbólowe – to dlatego nie
czujemy w pierwszej chwili ukłucia!

Tekst Katarzyna Pawłowska, ilustracje Łukasz Zabdyr
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MAY/MAJ

3.

TOPIC/TEMAT –

Project spring/projekt wiosna

˛

9th Commandment/
/Dziewiąte Przykazanie
Thou shalt not covet (neighbour`s wife or husband).
Nie pożądaj żony bliźniego swego (męża)
/bądź wierny w małżeństwie.

Take a pot and fill it
with some soil.
Weź doniczkę
i napełnij ziemią.

1.

Take a seed
or an onion.
Weź nasionko
lub cebulkę.

Put a seed/an
onion in the pot.
Wsadź nasionko
/cebulkę do doniczki.

RHYME/WIERSZYK
Spring is coming,
Birds are humming.
Wiosna przychodzi,
ptaki śpiewają.

2.

3.

4.

One gift for two
people: a woman
and a man.

Yes! Of course!
Listen!

Marriage is
a special gift
from God.

They can`t share it
with anybody else.

Watch it
growing.
Obserwuj,
jak rośnie.

Water it.
Podlej.

STORY/OPOWIADANIE

Grandma! Can you
explain to me the
meaning of the 9th
Commandment?

5.

It`s a gift
for life.

Zmierz i narysuj (poniżej) wzrost roślinki w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym miesiącu: )

1st week/pierwszy tydzień

Thank You God
for Your gift.

5.

2nd week/drugi tydzień

3rd week/trzeci tydzień

USEFUL EXPRESSIONS/SŁOWNICZEK

The meaning – znaczenie
Yes! Of course! Listen! – tak, oczywiście, posłuchaj
Marriage is a special gift from God – małżeństwo
to wyjątkowy prezent od Boga
One gift for two people – jeden prezent dla dwóch osób
They can`t share it with anybody else – nie mogą się
nim z nikim dzielić
It`s a gift for life – to prezent na całe życie

4th week/czwarty tydzień

6.
GAME/GRA

15 SECOND RULE/
/15 SEKUND
W CIĄGU 15 SEKUND
wymień 3 wyrazy z opowiadania o dziewiątym
przykazaniu.

Przygotowała Ewa Łazoryk, narysowała Jadwiga Żelazny

1.
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2.

Spring/wiosna
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FINAŁ KONKURSU KALIGRAFICZNEGO

BAKAŁARZ 2018
Protokół z obrad jury XI edycji Konkursu
Kaligraficznego BAKAŁARZ 2018
W niezwykłym klimacie opactwa Benedyktynów w Tyńcu 19 kwietnia
2018 r. odbyła się XI edycja Konkursu Kaligraficznego BAKAŁARZ,
na który przybyło 148 uczniów z klas I, II i III szkoły podstawowej.
Prace w trzech kategoriach wiekowych oceniało jury w składzie:
o. Eugeniusz Grzywacz – kustosz klasztoru w Hebdowie
Agata Rolka – nauczyciel grafiki warsztatowej, kaligrafii i technik różnych w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu oraz wykładowca w PWSZ
w Nowym Sączu
Marta Sztwiertnia – menedżer kultury Fundacji Chronić Dobro z Tyńca
Rafał Pajor – organizator Konkursu Kaligraficznego O złote pióro

Zaszczytny tytuł

BAKAŁARZA 2018
otrzymali:
• KAROLINA KOGUT (klasa I) z Ptaszkowej
• ZUZANNA ŻYWCZAK (klasa II) z Piwnicznej
• WERONIKA ANDRUSZKO (klasa III) z Przecieszyna
Specjalne wyróżnienie i tytuł

WICEBAKAŁARZA 2018
Wszystkim finalistom gratulujemy,
a nauczycielom i rodzicom serdecznie dziękujemy za współpracę.
Szczególną wdzięczność wyrażamy
fundatorom nagród:
S P O N S O R Z Y :

uzyskali:
•
•
•
•
•
•

ADRIANNA JEKIEŁEK z Osieka
MAJA RAKICKA ze Stalowej Woli
IZABELA HYBEL z Przyszowej
PRZEMYSŁAW GOŁĄB z Żegociny
DAMIAN BASIAGA z Obidzy
MAŁGORZATA PŁAWECKA z Laskowej
O R G A N I Z A T O R Z Y:

22
3.
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2

KRZYŻÓWKA OBRAZKOWA

5

Wyróżnieni uczestnicy wraz z jurorami i organizatorami konkursu.

13

9

11

1

6

7

Uczestnicy konkursu BAKAŁARZ 2018

Przygotowała Sylwia Krawczyk

3

10
8
12

ODP. 3:
Odpowiedź wpisz do kuponu na s. 26.

Rozrywki przygotowała Bogumiła Chmielowska, narysowała Anna Kosowska-Zgrzeblak
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ROZRYWKA

4.

ROZRYWKA

WYKREŚLANKA

Z każdego rzędu wykreśl wszystkie
powtarzające się litery. Pozostałe, czytane
pionowo, utworzą hasło – jedno z wezwań
litanii loretańskiej.
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Kto i jak robi opłatek, który przyjmujemy w komunii świętej?
Marcelina Najduch, Januszowa

Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił mszę świętą. Chleb używany do uczty
paschalnej uczynił swoim Ciałem, a wino – swoją krwią i polecił to czynić w każdej mszy
świętej. Potem chleb, będący już Ciałem Jezusa, podał uczniom do spożycia. Używany wówczas chleb wyglądał inaczej niż nasz codziennie zajadany przy posiłku. Był
to chleb niekwaszony, a więc niewyrośnięty, cienki. Z biegiem historii w celu odróżnienia
chleba używanego do mszy świętej zaczęto wypiekać opłatek. Dziś opłatki wypiekają
często siostry zakonne lub bracia zakonni, a także specjalne piekarnie. Dawniej czynili
to również kościelni lub organiści. Opłatek wyrabia się z mąki pszennej, rozrobionej
z wodą, a następnie piecze się go w odpowiednich formach o różnej wielkości i z różnymi wzorami.
ks. Paweł Kochaniewicz

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
– Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpi Hania i Janek
– Karol jako jedyny z chłopców ma puste dłonie
– Łucja stoi obok Dawida

ODP. 5: 1 _ _ _ _ _

2_____

3_____

4_____

5 _____

6_____

Odpowiedzi wpisz do kuponu na s. 26.

– Co rysujesz?
ie.
– Kozę na traw
W zoo mały chłopczyk
podchodzi do klatki
z tygrysami.
– Nie podchodź bliżej!
– woła tata.
– Oj, tatusiu, przecież
nic im nie zrobię!
a:
Mama pyta synk
źno
pó
k
ta
go
– Dlacze
u?
wróciłeś do dom
ciąg
po
w
się
y
m
– Bawiliś
i miał godzinę
opóźnienia.

– A gdzie ta trawa?
– Koza ją zjadła.
– Ale kozy też nie
widzę.
– A co ma tu robić,
jak już nie ma
trawy?

Na lekcji języka polskiego
nauczycielka prosi dzieci
o ułożenie zdania
z rzeczownikiem „cukier”.
Pierwszy zgłasza się Jasio
i czyta:
– Rano piję herbatę
z cytryną.
– A gdzie cukier? – pyta
nauczycielka.
– Rozpuścił się.

Narysowała Jadwiga Żelazny

Hania, Łucja, Magda, Janek, Karol i Dawid są przyjaciółmi. W tym roku dwoje spośród nich
przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej. Podpisz imionami wszystkie dzieci, wiedząc, że:

Rozrywki przygotowała Bogumiła Chmielowska, narysowała Anna Kosowska-Zgrzeblak

5.

uczniów we wszystkich
.........................................!
ODP. 4:
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ODP. 5:

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
N� 5 (303) ��J 2018

P

•

E

R

N

NR

5

���A

5

ZŁ

)
(� ��� 8% �AT

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

Zamów już dziś!
tel. 18 443 44 00, e-mail: sekretariat@promyczek.pl
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Ilustracje: Jadwiga Żelazny, Magdalena
Politańska, Renata Krześniak, Łukasz Zabdyr,
Izabela Madeja
Współpraca: Ewa Łazoryk, Hanna Kowalska-Pamięta, s. Izajasza karmelitanka (KDzJ), Michał
Pawłowski
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SZCZEGÓŁY KONKURSU NA W W W.PROMYCZEK.PL/KONKURSY
ORGANIZATORZY:

WSPÓŁPRACA:

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

Nie mam ochoty się
spieszyć. Niech sobie
biegną przed nami.

Słyszałem, że jest tam
wielka ściana wspinaczkowa i trampoliny.

Racja. Niech
spadają na
drzewo.

No, staruszkowie,
co się tak guzdrzecie?!

Poczekamy na
was na miejscu, hi, hi, hi!

Nie są zbyt rozgarnięci…
Po co ryzykować?

Chyba znaleźli
niezły skrót.

Najwyraźniej
nie wyszedł im
ten skrót…

ZAPAMIĘTAJ!
Przechodź na drugą stronę ulicy tylko
na przejściu dla pieszych!: )

Tekst Hanna Kowalska-Pamięta, ilustracje Jadwiga Żelazny

Już niedaleko będzie
ten świetny plac
zabaw, mówię ci!

Coś mi się zdaje,
że to my będziemy
pierwsi.

