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Jestem małym misjonarzem!



Dopiero co przywitaliśmy ten nowy rok, a w naszej redakcji praca już wre 
niczym w ulu. A teraz UWAGA, mam dla Was super wiadomości! Po pierwsze 
nasza ekipa się powiększyła i powitajmy wśród nas drugą Ewę i Vanesę. Po 
drugie, od pewnego czasu prosiłyście nas w listach, żeby gazetka MINI Kom-
bonianie miała więcej stron. I oto spełniamy Wasze życzenie. Macie teraz 
więcej do czytania!

Oczywiście, dzieciaki z naszej ekipy, MisioNasz, Dani, a także łamigłówki 
i opowiadanie z ostatniej strony pozostają z Wami. Przywitajmy zatem no-
wości. Odtąd będziecie miały okazję poznawać szalone zwierzaki rozrabiaki 
z gospodarstwa pana Romka, które specjalnie dla Was rysuje Vanesa. Ewa po-
prowadzi szkółkę biblijną, a Ewka nauczy Was przygotowywać proste i fajne 
jedzonka z różnych zakątków świata. Dowiecie się też kilku ciekawostek o eg-
zotycznych i smacznych owocach.

Kochani, piszcie co u Was, jak spędzacie ferie i czy bardziej  
lubicie zimę czy lato. I jeszcze przypomnę tylko, byście  

uściskali tych, od których otrzymaliście naszą MINI gazetkę.

Brat tomek

Hejka Dzieciaki!
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Niedawno świętowaliśmy Boże Narodzenie. Modliliśmy się w kościołach 
przy pięknych szopkach, gdzie w żłóbku na sianku leżał maleńki Jezus. Wielu 
z Was ma z pewnością w domu takiego bobaska – braciszka lub siostrzyczkę. 
Małe dziecko potrafi w nocy głośno płakać, kiedy Wy chcecie spać. A pod-
czas dnia, gdy macie ochotę troszkę się z nim pobawić, najchętniej śpi lub je. 
Kto wie, czy z maleńkim Jezusem nie było podobnie? I tylko Maryja wiedzia-
ła, że jej Nowonarodzony Synek nie jest zwyczajnym Dzieckiem, że do serca 
tuli Syna Bożego. Pomyślcie, niby zwyczajne 
dziecko… a przecież Bóg!

Może teraz się zastanawiacie, dlaczego 
Pan Jezus stał się takim bezbronnym 
dzieckiem, które trzeba karmić, 
przebrać, utulić do snu? Otóż zro-
bił to z miłości do każdego z nas! 
Tak bardzo nas kocha, że stał się 
człowiekiem, a później, gdy już 
dorósł, oddał za nas życie 
na krzyżu i otworzył 
nam niebo. Teraz czeka 
tam w przygotowanych 
dla nas mieszkaniach, ale jed-
nocześnie jest tu z nami w Ko-
munii św. Bo jest Bogiem, a dla 
Boga nie ma nic niemożliwego… 
Czy w to wierzycie? Czy chętnie 
spotykacie się z Nim w kościele? 
Czy pamiętacie o codziennej 
modlitwie? Pan Jezus bardzo 
czeka na każde spotkanie i na 
każdą rozmowę z Wami, bo 
dla Niego jesteście najuko-
chańszymi dziećmi!

Kim jest Pan Jezus?

szkółka  
biblijna

ewa Zachwieja
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Ewa GNIaDY

Ale szok, wskoczyliśmy w nowy rok. Mam nadzie-
ję, że zaczął się Wam mile i przyniesie same wesołe 
chwile. A czy wiecie, że już cały roczek się znamy, 
więc teraz maleńką rocznicę mamy? Z tej okazji 

szydełkowania się nauczyłem i coś fajnego dla Was zrobiłem. Szydełko od 
babci pożyczyłem, a kolorowe gumeczki w sklepie kupiłem. Potem z szufladki 
koraliki wyciągnąłem i z uśmiechem do solidnej pracy się wziąłem. Maleńkie-
go misia w trzy godzinki zrobiłem i nie ukrywam, że potem dumny z siebie 
byłem. Starałem się bowiem ogromnie, by misio był bardzo podobny do mnie. 
I tu mały konkursik ogłaszam i do zgadywania Was zapraszam. Ja i misio 
mamy coś wspólnego, a pytanie brzmi: co to takiego? Odpowiedzi szybciutko 
nadsyłajcie i mojego misia wygrywajcie!

Oczywiście małymi misjonarzami być nie przestajemy i troszkę swojego 
czasu innym ofiarujemy. Z siostrzyczką się pobawicie, braciszka nakarmicie, 
mamusię przytulicie, a tatusia rozbawicie. Ciocie pozdrowicie, z wujkiem na 
spacerek popędzicie, a za całą rodzinkę się pomodlicie. Ferie zimowe fajniut-
ko spędzajcie i koniecznie na siebie uważajcie.

misionasz mocno was ściska i mówi do zobaczyska!

Hurra!

mały
MisioNasz

ewa gniady
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Zawsze małą torebeczkę ze sobą noszę i o liściki serdecznie Was proszę. 
Tak ich dużo już od Was dostałem, że drugą torebeczkę dokupić musiałem. 
Jak prawdziwy listonosz wyglądam i do swoich torebeczek 
codziennie zaglądam. Tam Wasze liściki znajduję  
i zawsze rymem na nie odpisuję.

witaj jasiu, zuchu mój!  Piękny jest MisioNasz Twój. Fajny liścik mi przysłałeś i nawet o swojej siostrzyczce napisałeś. To super, że razem czas spędzacie i bardzo, bardzo się kochacie. Cieszę się, że o Basię dbasz i czas na zabawę z nią masz. Bo mały misjonarz czasu nie żałuje i innym dzieciom chętnie go ofiaruje! Schowam na pamiątkę Twój 
liścik w torebeczkę i przybijam Ci 
mocno piąteczkę!

Na liściki odpisuję

5



Pewnego dnia pan  
Romek postanowił 
odpocząć. Zabrał więc 
całą rodzinę i wyjechał 
na wakacje. Na czas 
jego nieobecności dom 
i całe gospodarstwo 
zostawił pod opieką 
swoich zwierzaków. 
Wszystkie one wyszły 
na pożegnanie swojej 
ulubionej rodziny.

Odszukaj  
na rysunku  
następujące  
przedmioty:
 5 kolorowych 
 chusteczek
 2 marchewki
 1 kapelusz
 1 piłkę
 1 grabie
 5 jajek
 1 torbę
 1 koguta
 1 łopatę
 1 wąsik

zwierzaki  
rozrabiaki
vANESA BERToLINI
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Pożegnanie
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 Bonjour, comment ça va [czytaj: bążur, komą sa wa]! Te tajemnicze 
słowa oznaczają Dzień dobry, jak się macie. Pozdrowiłem Was w języ-
ku francuskim, ponieważ ostatnio byłem w Paryżu, stolicy Francji. 
Czy wiecie, że Paryż to ulubione miejsce artystów, piosenkarzy, pi-
sarzy, a przede wszystkim malarzy? A ponieważ i ja lubię malować, 
postanowiłem sprawdzić, jak to jest być prawdziwym malarzem. 

Specjalnym tramwajem wjechałem na piękne wzgórze Montmartre 
i tam spędziłem aż trzy godziny na malowaniu. Sami oceńcie, jak mi 
wyszło to dzieło. Ja jestem z niego bardzo dumny, wszak sam je nama-
lowałem. A czy Wy, Moi Przyjaciele, lubicie malować? Tylko nie mów-
cie, że nie lubicie, bo może wcale jeszcze tego nie próbowaliście? Jeśli 
tego nie robiliście, to najwyższy czas zacząć.

Wracając do Paryża… Jeśli tam kiedyś będziecie, to nie omieszkaj-
cie wjechać na szczyt mega wysokiej Wieży Eiffela, z której widać 
panoramę całego miasta (no chyba że traficie na mgłę). Nie zapo-
mnijcie też odwiedzić przepięknej gotyckiej katedry Notre-Dame 
i zwiedzić Luwru, jednego z największych muzeów na świecie. To 
właśnie tam znajduje się słynny obraz Mona Lisy, który namalo-

wał Leonardo da Vinci. WASZ DANI

BRAT ToMEK BASIŃSKI

Ps. kiedy skończyłem malować obraz, poszedłem do 
małej cukierenki, by skosztować charakterystycznych 

dla Paryża ciasteczek zwanych 
makaronikami. zjadłem ich 

kilka, ale najlepszy był ten 
o smaku mango!
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GAMBO 
mango

Czy wiecie, który owoc uznawany jest za narodowy w Indiach, Pakistanie 
i Filipinach? Podpowiem Wam… Jest pyszny, słodki, soczysty, żółciutki i ma 
dużą pestkę i mnóstwo witamin. Czy już wiecie, o co chodzi? Tak, macie rację! 
To mango! A ja nazywam się Gambo i jestem królem w moim mangowym kró-
lestwie. Aktualnie ja i moi poddani zamieszkujemy wiele miejsc na świecie, 
ale najczęściej spotkacie nas na południu Azji. 

Jesteśmy długowiecznymi drzewami rosnącymi w klimacie zwrotniko-
wym i podzwrotnikowym. W wielu rejonach stanowimy podstawę pożywie-
nia hinduskiej ludności. Dzięki nam mogą sobie dostarczyć do organizmu wi-
taminę C, B, A i E. Tak jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy słodcy, soczyści 
i orzeźwiający. Idealnie nadajemy się na gorące dni. Wszystkich korzyści jest 
tak dużo, że gdybym miał je wymienić, to mogłoby mi zabraknąć miejsca do 
pisania. I wtedy byłby problem…

Na mnie już pora. Wzywają mnie moje królewskie obowiązki. Cieszę się, że 
mogłem Was poznać. Zachęcam Was do jedzenia mango!

GAMBO

Ps. Pamiętajcie, że niektórzy muszą uważać z jedzeniem 
mango, bo czasami możemy uczulać. każdy organizm 
jest po prostu inny i inaczej reaguje.

owoce  
świata

weronika ZaBawa
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Witam w mojej ugandyjsko-polskiej 
kuchni! Od razu, bez żadnych 
egzaminów, każdego z Was pasuję 
na maŁeGo kucHcika! I będziemy 
tak sobie razem kuchcić. Spróbujemy 
przysmaków z różnych stron świata!

Tym razem przyrządzimy bananowo czekoladowy rarytas, który uwielbia-
ją dzieci w Ugandzie (Uganda to kraj w Afryce). Niestety, jedzą go rzadko, bo 
kakao jest tam bardzo drogie i rodzice kupują je raz na jakiś czas. 

Spróbujmy to sobie zrobić sami i zobaczymy, czy nam też posmakuje. Zatem 
Mali Kuchcikowie maszerujemy do kuchni i zabieramy się do dzieła!

Co potrzebujemy?
1 średni dojrzały banan  1 łyżeczka kakao  dwie garście orzeszków ziem-
nych niesolonych (dla tych, którzy nie lubią orzeszków, proponuję ulubione 
płatki śniadaniowe).

Jak to zrobimy?
 Banana obieramy ze skórki i widelcem rozgniatamy na gładką papkę.
 Orzeszki wsypujemy do woreczka foliowego i tłuczkiem do mięsa rozgnia-

tamy na bardzo drobne kawałeczki.
 Kakao i rozgniecione orzeszki mieszamy z bananem.
 Przekładamy to do małej miseczki  

i dekorujemy.
 Na koniec myjemy ręce, sprzątamy 

i możemy zabierać się za czoko-spoko 
mamit.   smacznego!

Czoko-spoko 
mamit

Ewka  
w kuchni

ewa gniady
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Pracują dla Was: brat Tomek Basiński, Vanesa Bertolini, Ewa Gniady,  
Sylwester Laskowski, Weronika Zabawa, Ewa Zachwieja.

Redakcja MINI Kombonianie Skośna 4, 30-383 Kraków
tel. 12 262 34 68, e-mail: minikombonianie@gmail.com     ISSN 2543-7526

Mały Sylwek chce poćwiczyć. Pomóż mu 
odnaleźć drogę do sprzętu sportowego 
i poćwicz razem z nim!
Zrób: 3 podskoki, 2 przysiady, 3 pajacyki 
i jeden duży uśmiech .

Hasło krzyżówki przyślijcie e-mailowo lub listownie do nas, a my spośród prawidłowych  
rozwiązań rozlosujemy nagrody. CZEKAMY na Wasze odpowiedzi.

krzyżówka

żarcik
– Wiesz, mamo, wczoraj 
Kazio przyszedł do szkoły 
brudny i pani go odesłała 
do domu! – mówi Jaś.
– I co pomogło?
– Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.

ruch to zdrowie!

1. Kraj, który odwiedził Dani  
podczas ostatniej podróży

2. MisioNasz pożyczył je od babci, 
aby zrobić maleńkiego misia

3. Nazwa ciasteczek, które Dani 
spróbował w Paryżu

4. Ile jajek miały kury 
w gospodarstwie pana Romka

5. Imię dziewczynki, która 
rozsypywała magiczne nasionka

6. Jeden ze składników  
czoko-spoko mamitu

7. Wyrosły z maleńkich nasionek, 
które Helenka rzucała  
na drogę, jadąc autobusem

8. Słodki, soczysty owoc z dużą 
pestką, ma na imię Gambo

9. Imię właściciela zwierzaków 
rozrabiaków

10. Ile torebeczek na listy ma 
MisioNasz

11. Imię dziewczynki, która  
prowadzi szkółkę biblijną
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Magiczne nasionka
Była sobie kiedyś dziewczynka, która miała na imię Helenka. Żyła w małej 

wiosce pośrodku gór, ale często jeździła do miasta autobusem. Siadała wtedy 
przy oknie i wyjmując z torebki maleńkie nasionka, powoli wyrzucała je przez 
okno. Niektórzy z zaciekawieniem obserwowali, co robi, ale tylko Staś zdobył 
się na odwagę, by ją o to zapytać.

– Helenko, co takiego wyrzucasz przez okno?
– Nasionka. Rozsypuję małe nasionka – odpowiedziała uśmiechając się.
– Nasionka czego? I po co to? – dociekał Staś.
– To nasionka różnych kwiatów. A robię to, ponieważ widzę, że im bliżej jeste-

śmy miasta, tym mniej jest zieleni. Brakuje tu radości, którą mogą dać kwiaty. 
Chłopiec popatrzył na koleżankę i pomyślał, że ogromna z niej marzycielka.
– Przecież te nasionka zjedzą ptaki albo nikt ich nie podleje i wtedy uschną… 

Kto wie, co jeszcze – mruknął.
Dziewczynka spojrzała na Stasia i powiedziała: 
– Być może niektóre z moich nasionek się zmarnują, niektóre zjedzą ptaszki, 

ale z którychś na pewno wyrosną piękne kwiaty.
Kilka miesięcy później Staś jadąc do miasta, spojrzał przez okno i na całej 

długości drogi zobaczył kwitnące różnokolorowe kwiaty. Rozejrzał się po au-
tobusie, ale nie zobaczył Helenki. Podszedł więc do kierowcy i zapytał o nią. 
Usłyszał, że dziewczynka wraz z rodzicami przeprowadziła się do Anglii. Po-
wrócił więc na swoje miejsce zasmucony i z tęsknotą spoglądał na niekończący 
się dywan kwiatów. Żałował, że Helenka nie zobaczyła swojego dzieła. 

Od tamtej pory Staś, kiedy tylko jechał 
do miasta, siadał przy oknie i powolutku 
rozsypywał maleńkie nasionka.


