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„ZWIASTUN MISYJNY” MA JUŻ 25 LAT!
Drodzy Alumni i wszyscy Animatorzy Misyjni!
Jest wielką radością uczestniczyć
w różnorodnych
działaniach pastoralnych naszych alumnów.
W ten sposób
najpraktyczniej
przygotowują się do przyszłej posługi duszpasterskiej. Wśród nich, od
lat, wyróżnia się działalność Kleryckiego Koła Misyjnego. Jest to praca
systematyczna z różnorodnymi akcjami zarówno w ciągu roku akademickiego, jak i podczas wakacji, które
najpiękniej widać poprzez formację
dzieci z parafialnych ognisk misyjnych naszej diecezji.
„Znakiem firmowym” Koła Misyjnego jest biuletyn „Zwiastun Misyjny”, który obchodzi jubileusz 25-lecia. Pierwszy jego numer powstał
na przełomie lat 1989/1990. Przez
lata jest swoistym „zapisem” zapału
misyjnego, którym klerycy naszego
pelplińskiego Matecznika dzielą się

z innymi. Iluż pobudziło do większego
i świadomego uczestnictwa w posłannictwie misyjnym! Z sentymentem
wspominam własną przynależność
do tego koła. Pragnienie modlitwy
i służby było inspirujące, by towarzyszyć misjonarzom w ich pracy misyjnej.
A teraz, na początku roku 2015, Koło
Misyjne może pochwalić się kolejnym
zastępem kleryków, którzy wstąpili
w szeregi Papieskiej Unii Misyjnej.
Życzę owocności posługi w wielkim
dziele Kościoła. „Bądźcie misjonarzami radości Ewangelii”, jak powiedział
Papież Franciszek podczas kończącej się właśnie pielgrzymki apostolskiej na Filipiny. Ufam, że z naszego
Seminarium Duchownego będą wychodzili kapłani, którzy przeniknięci
zapałem misyjnym, będą w swoich
parafiach radosnymi inicjatorami
dzieł misyjnych. Niech z tego dzieła
Pan powoła nowych misjonarzy do
służby w Kościele.
ks. Antoni Bączkowski
Rektor
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MY JESTEŚMY MISJONARZE!
W dniach 21-23 listopada w Pelplinie
odbyły się, organizowane przez Kleryckie Koło Misyjne, rekolekcje dla
dzieci i młodzieży z ognisk misyjnych
całej naszej diecezji. Temat tego adwentowego spotkania brzmiał „Misjonarz - Posłaniec Ewangelii”.
By jak najlepiej przekazać uczestnikom trudne zagadnienia dotyczące
roli anioła w życiu Maryi i każdego
z nas, odbyły się trzy, prowadzone przez kleryków, przedstawione
w formie krótkich scenek, konferencje. Po każdej z nich, dzieci spotykały się z animatorami we wcześniej
wylosowanych grupach, by jeszcze
raz przedyskutować ideę konferencji i wspólnie wykonać kilka zadań.
Wszystko ściśle związane było ze
sceną zwiastowania Najświętszej
Maryi Panny i rolą powołania w życiu
każdego człowieka.
Nie mogło zabraknąć również gościa specjalnego. Był nim ks. Andrzej
Nalborski, który niegdyś posługiwał
jako misjonarz na Ukrainie. Dzięki
jego wizycie, dzieci dowiedziały się
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bardzo dużo o życiu i kulturze ukraińskiej. Uświadomiły sobie również,
że nie tylko w Afryce, ale również
u naszych bliskich sąsiadów potrzebna jest pomoc misjonarzy oraz nasza
modlitwa.
Dzieci codziennie uczestniczyły we
Mszy św., w piątek i sobotę w kaplicy
Collegium Marianum, a na zakończenie udaliśmy się na Eucharystię do bazyliki katedralnej. Drugiego dnia rekolekcji udało nam się pospacerować
po ogrodzie biskupim. Zgromadziliśmy się tam pod figurką Matki Bożej
Sianowskiej, by przez chwilę wyciszyć się przy wspólnej modlitwie.
Rekolekcje w Pelplinie zawsze stanowią dla mnie – jak i dla każdego
uczestnika – niezwykłą okazję, by na
moment zatrzymać się i zauważyć
rzeczy, o których w codziennej bieganinie po prostu zapominamy. Odpoczywamy, jednocześnie ucząc się
i bawiąc w gronie nowo poznanych
przyjaciół; zagłębiamy się w tajemnice naszej wiary, na nowo odkrywając
jak Bóg jest miłosierny. Do domów

wracamy może i trochę niewyspani, ale zawsze pełni optymizmu i nowej
siły, która pomaga nam dzielnie stawiać czoła troskom życia codziennego.
Do zobaczenia wiosną, Mali Misjonarze!
A oto krótka fotorelacja:

Ada Bochniak
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KOLĘDNICY MISYJNI Z DZIERŻĄŻNA
DZIECIOM W INDIACH
Kroplą modlitwy zmienisz los świata. Kroplą dobroci wspomożesz
brata. Im więcej dasz, tym więcej
dostaniesz. Takie to nasze z Bogiem
działanie!
Wyżej przytoczone słowa zostały
zapisane na pamiątkowych „dzbanach”, które w tym roku kolędnicy
misyjni zostawiali w poszczególnych
domach.

31 uczniów szkoły podstawowej
w Dzierżążnie (par. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Borowie),
głównie z klas IV-VI, oraz 10 absolwentów, czyli opiekunów poszczególnych grup, wędrowało 3 i 4 stycznia 2015 r., aby głosić radosną wieść
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o narodzeniu Jezusa Chrystusa oraz
króciutko przybliżyć sytuację swoich
rówieśników z Indii.
Dzieci w Indiach często pracują
w kamieniołomach, na ulicy albo
w innych równie ciężkich warunkach.
Są głodne, spragnione, zapomniane.
Szczególnie trudna sytuacja związana jest z brakiem wody pitnej. Szkoła
oficjalnie jest obowiązkowa, ale wiele dzieci ze względu na ubóstwo, system kastowy czy gorsze traktowanie
dziewczynek nie ma możliwości zdobywania wiedzy. Indie zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem analfabetyzmu.
Nasze dzieci wsparły modlitwą i ofiarą dzieci z Indii. W tym roku kolędnicy
musieli dać z siebie wszystko, gdyż
walka z warunkami pogodowymi –
bardzo silnym wiatrem, deszczem
ze śniegiem – wymagała dużego
samozaparcia. Ludzie starali się nie
wychodzić z domów, mimo to dzieci z wielką determinacją wędrowały
od mieszkania do mieszkania. W tym

miejscu szczególne podziękowania
należą się rodzicom za tak szlachetne dzieci oraz za mobilizację i pomoc
w organizacji przedsięwzięcia.

misji w Kenii, którym patronuje o. Kazimierz Szulc OFMConv.

26 grudnia ks. proboszcz Witold Bierut rozesłał kolędników, informując
parafian o przeprowadzonej akcji.
Z tym błogosławieństwem dzieci wytrwale przemierzały tereny Dzierżążna, Borowa, Sitna i Mezowa. Ubrane
były w stroje, w których występowały w poszczególnych grupach. W sumie zebrały 4252,74 zł. Ofiary zostały przesłane na konto Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci oraz na rzecz

Dzieci wraz z opiekunami wyraziły
szczere chęci uczestniczenia w misyjnym kolędowaniu w przyszłym roku.
Dziękujemy wszystkim rodzinom,
które dały dzieciom schronienie, ciepłą herbatę i posiłek. Rodziny te są
od lat wiernymi współpracownikami
tej akcji, a bez ich pomocy misja kolędników byłaby dużo trudniejsza.

Pięknie jest być kolędnikiem i zarazem nieść Dobrą Nowinę do chrześcijańskich rodzin, zapraszać je do
wspólnego działania na rzecz dobra i pokoju na świecie. Pięknie jest
także otworzyć drzwi kolędnikom
i razem z nimi zaśpiewać kolędę oraz
radować się.

Katecheta i koordynator akcji,
Elżbieta Serkowska
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Poznajemy

kraje misyjne ...
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Jakie kolory znajdują się na fladze Ugandy?
Dowiedz się i weź udział w konkursie!
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Uganda leży we wschodniej Afryce nad Jeziorem Wiktorii. Graniczy
z Sudanem Południowym, Demokratyczną Republiką Konga, Rwandą, Tanzanią i Kenią. Jest jednym
z najwyżej położonych państw Afryki. Największe rzeki Ugandy to Katonga oraz Mayanja. Jezioro Wiktorii
o pow. 68,8 tys. km2 jest największym
występującym tam zbiornikiem wodnym. Najwyższym szczytem jest Góra
Stanleya o wysokości 5109 m n.p.m.

Uganda jest krajem słabo rozwiniętym, ludność zajmuje się głównie
rolnictwem i hodowlą. Dostępu do
prądu nie ma ok. 90% mieszkańców.
Samochód posiada co pięćdziesiąta
rodzina w kraju, telewizor - mniej niż
co dziesiąta. Na każdego mieszkańca
przypada rocznie średnio ok. 1500
ukąszeń komarów przenoszących
pierwotniaka wywołującego malarię,
na którą umiera rocznie ok. 70 tys.

osób. Katolicy stanowią 42,2% ludności. Średnia długość życia w Ugandzie wynosi 54 lata.

Na południu Ugandy podstawowym
posiłkiem są małe zielone banany
zwane matoke, zjadane na surowo
lub smażone. W Ugandzie toczy się
też spora część akcji powieści „Tomek na Czarnym Lądzie”. W latach
90. XX wieku, skakał jedyny skoczek
narciarski pochodzący z Ugandy - Dustan Odeke. Jego rekord życiowy, 50
metrów jest nieoficjalnym rekordem
Ugandy oraz całej Afryki. W mieście
Nyabyeya w I połowie XX wieku istniało brytyjskie osiedle dla części z 20
tysięcy Polaków (w większości dzieci) przebywających w Afryce, po pobycie na zesłaniu na Syberii i opuszczeniu terytorium ZSRR. Do dzisiaj
zachował się tam kościół zbudowany przez Polaków w 1943 r. i polski
cmentarz.
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Królestwo zwierząt...

FLAMING

Flaming to gatunek ptaka brodzącego, co oznacza, że większość czasu
spędza chodząc „po kostki” w wodzie. Zamieszkuje ciepłe i gorące tereny całego świata oprócz Australii.
Jego ulubione miejsca to słone jeziora oraz ujścia rzek do mórz i oceanów.
Wielkość flaminga waha się od 80 do
145 cm. Ma długie nogi i szyję, która
kształtem przypomina literkę „S”.

Flamingi posiadają długie skrzydła,
dzięki którym przenoszą się razem z
całym stadem w inne miejsca. U stóp
mają po 3-4 palce, połączone błoną
pławną. Potrafią bardzo dobrze latać
i pływać, choć to drugie robią przeważnie młode. Zakrzywiony, krótki
dziób służy im do wychwytywania
jedzenia z wody. Żywią się glonami
i fragmentami roślin.
Życie spędzają razem ze stadem.
Taka kolonia bardzo często składa
się z wielu tysięcy flamingów. Życie
w stadzie oraz wysoki wzrost tych
ptaków pozwalają im łatwo zauważać niebezpieczeństwa. W takiej sytuacji zaczynają głośno „wyć”, aby
ostrzec całą grupę.
Samiec i samica łączą się ze sobą
w parę na całe życie. Taka para
wspólnie buduje gniazdo z mułu,
w którym samica składa jedno lub
dwa jaja. Po 6 – 11 tygodniach młode
są w stanie same znajdować pokarm.
Początkowo są szare, a swój różowy
kolor nabierają po ok. 2 latach.
kl. Robert Dorau
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Święty do odpowiedzi ...

ŚWIĘTY KAROL LWANGA
Karol Lwanga urodził się w Ugandzie
ok. 1860 roku za panowania Mutesa
I, który początkowo był przychylny
misjonarzom chrześcijańskim posługującym w jego kraju. Jednakże,
gdy uświadomił sobie, iż przyjęcie
chrztu wiąże się ze zrezygnowaniem
z wielożeństwa oraz gdy fałszywie
mu doniesiono, że chrześcijanie są
spiskowcami, rozpoczął prześladowania chrześcijan, które wzmogły się
szczególnie za panowania jego syna
– Mwanga I. Karol był sługą w pałacu królewskim. Ze względu na swoją pracowitość szybko awansował
i został przełożonym królewskich
paziów.
Usłyszawszy o wyznawcach Chrystusa, pojechał do stolicy, aby dowiedzieć się więcej na ich temat. Zafascynowany chrześcijaństwem zaczął
brać udział w katechizacji, która
zakończyła się przyjęciem chrztu
świętego w miejscowej wspólnocie.
Będąc członkiem Kościoła, nie zrezygnował z pracy na dworze królewskim, ale postanowił, że również tam
będzie głosił Ewangelię swoim pod-

opiecznym. Król, dowiedziawszy się
o tym, iż Karol jest chrześcijaninem,
skazał go wraz z jego towarzyszami
na śmierć. Dał mu jednak możliwość
wyparcia się Jezusa i pozostania przy
życiu, z czego nasz święty nie skorzystał, chcąc być wiernym swemu
Zbawicielowi do końca. Czekając
w więzieniu na wykonanie wyroku,
Karol nie marnował czasu i głosił Jezusa innym więźniom.
Świadectwa mówią, że nieulękniony, idąc na śmierć, dodawał odwagi swoim braciom. Mówił: „Za parę
chwil spotkamy się w raju”. Przechodnie, którzy widzieli pochód idący na
miejsce egzekucji, byli pełni podziwu
dla ich spokoju i radości. Ostatecznie święty został poddany torturom
i spalony na stosie.
Karol Lwanga uznany został patronem młodzieży katolickiej i Akcji Katolickiej w Afryce.
Św. Karolu Lwango, módl się za nami!
kl. Michał Choszcz
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Pod ostrzałem pytań ...

NA CELOWNIKU...
ZAŁOŻYCIEL „ZWIASTUNA”

KS. ANDRZEJ SZOPIŃSKI

Jak zrodził się pomysł założenia
„Zwiastuna
Misyjnego”?
„Zwiastun Misyjny”. Z uśmiechem
wręcz przypominam sobie historię
jego początków. Minęło 25 lat, całe
ćwierćwiecze. A początki? Początki
były takie. Koło Misyjne przy naszym
Seminarium Duchownym starało się
nawiązywać szeroką współpracę
z kołami misyjnymi działającymi w parafiach wielkiej diecezji chełmińskiej.
Opiekunem naszego Koła Misyjnego
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był w tym czasie prefekt studiów ks.
Roman Sadowski (późniejszy ojciec
duchowny w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, pracownik Papieskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Ludów, wreszcie ojciec duchowny
Międzynarodowego Seminarium Misyjnego w Rzymie). Dużym osiągnięciem Kleryckiego Koła Misyjnego
były rekolekcje dla animatorów misyjnych z terenu całej diecezji, które organizowaliśmy w Laskowicach
Pomorskich, u Księży Werbistów.
Przyjeżdżało wówczas nawet 130
animatorów. Zrodziła się wtedy potrzeba stworzenia jakiejś platformy
komunikacyjnej i formacyjnej między centralą w Pelplinie a poszczególnymi animatorami i prowadzonymi przez nich kołami misyjnymi.
Jak wyglądały początki czasopisma? Jak często się ukazywało?
Czy pojawiały się jakieś trudności?
Początki nie były proste. Najpierw
trzeba było zdobyć trochę wiedzy na
temat redagowania czasopism, jak

również ich wydawania. Nasze Koło
zostało zaproszone przez ks. Eugeniusza Śliwkę – prowincjała werbistów – do współorganizacji Kursu
Animacji Misyjnej, który we Fromborku zorganizowali Księża Werbiści.
W trakcie mieliśmy okazję poznawać tajniki redagowania tekstu, jak
również zasady działania powielacza. Teksty „Zwiastuna” powstawały na maszynie pisarskiej – nie
było przecież komputerów. Okładkę wydrukował nam seminaryjny
zakład małej poligrafii – nie istniało
jeszcze wydawnictwo Bernardinum.
Poszczególne teksty były po prostu
kserowane. Nasze Koło Misyjne posiadało, zdaje się, pierwsze, oczywiście nie nowe, ksero w Pelplinie.
O czym pisano? Na czym się przede
wszystkim skupiano? Jakie były
główne
rubryki
czasopisma?
Nie pamiętam, jak dokładnie wyglądał „Zwiastun” przed 25 laty. Na pewno staraliśmy się umieszczać w nim
listy od naszych misjonarzy, teksty
nabożeństw misyjnych, adoracji, niekiedy krzyżówki, informacje o działalności poszczególnych kół misyjnych
w diecezji, jak również jakieś artyku-

ły formacyjne dotyczące misyjnego
powołania wszystkich ochrzczonych. Był to czas po ogłoszeniu
przez Jana Pawła II adhortacji apostolskiej „Christifideles laici”, więc
i jej treści były mottem dla poszczególnych numerów „Zwiastuna”.
Co przyniosło redagowanie czasopisma Księdzu jako klerykowi?
Była to przede wszystkim wielka przygoda, a zarazem jedyna
możliwość łączności ze świeckimi
w diecezji, którzy dla sprawy misji
oddawali swój czas i serce. Z tych
kontaktów zawiązywały się przyjaźnie. Nawet nowy podział terytorialny Kościoła w Polsce nie przerwał
tych więzi, pomimo że przyszło nam
pracować w różnych diecezjach.
Czego chciałby Ksiądz życzyć naszym
najmłodszym czytelnikom z okazji 25-lecia „Zwiastuna Misyjnego”?
Życzenia. To dość trudne. Może
tak po prostu. Bądźcie tak radosnymi zwiastunami Ewangelii, by
inni od was zapalali się żarliwością o misyjne dzieło Kościoła.
Wywiad przeprowadził:
kl. Tomasz Borek
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List od wolontariuszki ...

SKĄD CZERPAĆ RADOŚĆ I ZAPAŁ MISYJNY?

kilka. Agatka i Ania opowiadały mi
o fajnej atmosferze w grupie koleżanek i kolegów, o zaangażowaniu
i pomocy mamy katechetki, o życzliwym przyjęciu w wielu rodzinach,
o satysfakcji z tego, że mogą coś zrobić dla dzieci w Indiach, dla których
były przeznaczone pieniądze uzbierane w tegorocznym Kolędowaniu.
Rzeczywiście, jest się z czego cieszyć.
Mimo że były też ujemne strony,
w przyszłym roku dzieci chcą znowu
wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Świetnie!

W mojej rodzinnej parafii na Kaszubach, gdzie w tym roku spędzam
czas Bożego Narodzenia, spotkałam
Kolędników Misyjnych. Starannie
przygotowane stroje, ciekawy i ładnie zaprezentowany montaż słowny
z wplecionymi weń kolędami oraz
entuzjazm dzieci sprawiły, że było
to bardzo interesujące spotkanie.
Zapytałam Kolędników Misyjnych
o to, co ich najbardziej cieszyło i okazało się, że motywów radości było
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Może i wielu z nas doświadczyło
w różnych sytuacjach życiowych takiej misyjnej radości, spotęgowanej
wieloma motywami. Ale jako ludzie,
którzy na życie chcą patrzeć oczami
wiary, możemy zapytać, czy ta nasza
radość ma coś wspólnego z Jezusem?
I odpowiedź pewnie będzie brzmiała: „Tak, oczywiście!” Na przykład
w przypadku Kolędników Misyjnych
Jezus cieszy się z tego, co dzieci
w Polsce robią dla swoich rówieśników w Indiach, prawda?

Ale jest coś jeszcze ważniejszego.
Źródłem radości i entuzjazmu misyjnego - bardziej jeszcze niż to, co
my robimy dla Jezusa - jest to, co On
wciąż dla nas robi. A co to takiego?
Otóż to, że zawsze na nowo umożliwia nam doświadczenie tego, jak
wielką miłością jest Bóg, jak bardzo
kocha każdego i każdą z nas, i chce
naszego dobra, jak wspaniale jest że
wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Ja
sama, jako misjonarka w brazylijskiej
Amazonii, mogę potwierdzić, że właśnie to ciągle odnawiane spotkanie
z Jezusem, z Jego miłością, jest najważniejszym źródłem radości i zapału misyjnego. Z drugiej strony, różne życiowe zdarzenia, przeżywane
sytuacje, spotykani ludzie pomagają
mi wciąż na nowo tę Bożą miłość dostrzegać, lepiej rozumieć i głębiej ją
przyjmować.
Papież Franciszek napisał pod koniec
2013 roku piękny dokument zatytułowany „Evangelii Gaudium” (Radość
Ewangelii). Franciszek uważa, że radość każdej osoby wierzącej i całego
Kościoła jest czymś ważnym w nowej
ewangelizacji. Z charakterystycznym
dla siebie dowcipem mówi, że ewan-

gelizator nie powinien mieć zawsze
grobowej miny. Dokument porusza
wiele aspektów tej chrześcijańskiej
radości, ale już na początku zaznacza,
że to osoba Jezusa Chrystusa jest tu
najważniejsza. „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy
spotykają się z Jezusem. Ci, którzy
pozwalają, żeby ich zbawił, zostają
wyzwoleni od grzechu, od smutku,
od wewnętrznej pustki, od izolacji.
Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza” (EG 1).
W życiu mamy wiele powodów
do radości. Ważne jest, żeby je dostrzegać i dzielić się radością z innymi. Misjonarze i misjonarki, mali
i duzi, czerpią siłę i radość z Jezusa
Chrystusa. A On sam, Jezus, skąd ją
miał? Z miłości Boga, swego Ojca,
którą odwzajemniał i którą dzielił się
z Duchem Świętym. W pełnej miłości
stwórczej i zbawczej komunii Trójcy
Świętej każdy i każda z nas ma swoje
źródło i ostateczny cel, swoje niepowtarzalne miejsce, na zawsze, choćby nie wiem co! Czy może być większa radość?
s. Bożena Stencel FMM
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Raport KKM...

WIELKIE DZIEDZICTWO TRADYCJI
Piętnaście lat temu nasza diecezja
przeżywała historyczne wydarzenie
misyjnego zaangażowania księży diecezjalnych dla kościoła powszechnego. Jan Paweł II powołał do godności
biskupiej ks. Józefa Szamockiego i ks.
Edwarda Zielskiego – byłych misjonarzy. Jest to data warta wspomnienia,
ponieważ wpisuje się w wielkie dziedzictwo pracy misyjnej naszej diecezji. Natomiast tej zimy, a dokładnie
6 lutego, mogliśmy świętować 88-lecie założenia Kleryckiego Koła Misyjnego! To dzięki duszpasterskiej mądrości bpa Konstantyna Dominika,
czerpiemy radość z wielkiego bogactwa szerzenia idei misyjnych. Obecny
rok jest też czasem jubileuszu dwudziestopięciolecia „Zwiastuna Misyjnego”. Jest on głosem wyrażającym
miłość alumnów do misji, która niejednokrotnie przemieniona została
właśnie w bezpośrednią pracę na misjach.
Wspomniane wydarzenia są owocem
bogatej tradycji misyjnej działałności
Kościoła pelplińskiego. Bierze się on
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właśnie z zaangażowania duszpasterzy w dzieło rozwoju ducha misyjnego wśród wiernych parafian, ale
także z faktu działalności Kleryckiego Koła Misyjnego. Praca Koła ukazuje właśnie zaangażowanie misyjne
alumnów, które z upływem lat docierało do wielu diecezjan.
Dziękuję Bogu za to, że wspiera swoją łaską to dzieło, które nieustannie
się rozwija ku pożytkowi wiernych,
i proszę o potrzebne dary Ducha
Świętego dla całego naszego Koła,
a w szczególności zespołu redagującego ten biuletyn. Tą modlitwą obejmujemy również Czytelników w naszej diecezji.
kl. Andrzej Patrzykąt
Prezes Kleryckiego Koła Misyjnego
przy WSD w Pelplinie

Rusz głową ...

LABIRYNT
Rozpoczynając we wskazanym miejscu, poszukuj wyjścia. Po drodze zbieraj
literki, które utworzą hasło. Użyj ołówka, aby litery były widoczne. :-)

HASŁO: ....................................................................
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REBUS
Rozwiązując zagadkę, dowiesz się, ile to już lat wydawany jest
„Zwiastun Misyjny”. Wpisz rozwiązanie w pole poniżej.

„Zwiastun Misyjny”
obchodzi w tym roku......................

Przygotował: kl. Artur Grzenia i kl. Krzysztof Piekarski

MISJA SPECJALNA

By rozszyfrować hasło, poszukaj wskazówek na naszej stronie internetowej.

ROZWIĄZANIE KONKURSU JESIENNEGO

PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA:
Wiewiórki - A i C.
Wykreślanka - Idzie sobie jesień, worek liści niesie.
Misja specjalna - Złote, żółte i czerwone opadają liście z drzew.
Zgadywanka - kasztan.
Zwyciężyli: Joanna Krużycka, Anna Kolberg i Nikodem Cieloch.
Gratulujemy!
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Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na prezent, to nasza propozycja na pewno
Wam się spodoba. Wykonanie szkatułki nie jest trudne, a każdemu może
przydać się takie ozdobne pudełeczko, do którego włoży korale, kolczyki, pamiątki czy inne skarby...
Potrzebne do wykonania szkatułki
pudełeczko znajdzie się w każdym
domu. Może to być mały kartonik po
lekarstwach, herbacie czy opakowanie po sprzęcie elektronicznym.

Trzeba zamalować umieszczone
na pudełku napisy. Można też
okleić je kolorowymi taśmami.
Oklejone pudełeczko ozdabiamy
cekinami, naklejkami z brokatem
tak, aby było kolorowe i wesołe.

I jak Wam się podoba kolorowa
szkatułka?
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, wyślij do nas poprawne
rozwiązania wszystkich czterech zagadek.
Szczegóły na www.kolomisyjne.pl
Na podstawie www.warsztatmisyjny.blogspot.com przygotował
kl. Paweł
Ostrowski Misyjny
nr 1(60)/2015
Zwiastun
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