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WITAJCIE ,  DRODZ Y C Z Y TELNIC Y !  
TO JA – DREPTAK NÓŻKA !

Bardzo mnie cieszy lato. Wreszcie rozpoczęły 
się wakacje. Postanowiłem wykorzystać ten 
czas i wybrałem się daleko, na inny kontynent, 
do kraju, z którego pochodzi papież Franciszek, 
czyli do Argentyny. 
Przywiozłem dla Was list od Beatriz, mojej 
koleżanki, która ucieszyła się, że może napisać 
parę słów (na następnej stronie), mam też 
zdjęcia, które udało mi się zrobić podczas 
podróży (strona 6 i 7). Przy okazji odwiedzin 
Argentyny dowiedziałem się także paru 
ciekawostek o zwierzętach. A dla tych, którzy 
wypatrują łamigłówek czeka krzyżówka o psiej 
tematyce. Sprawdźcie sami, co ciekawego 
przygotowałem dla Was w tym numerze.  
To co, gotowi? Lecimy do Argentyny!

Korea Płd. Azjatyckie wojaże 
Dreptaka

2 Misyjne Dróżki

W NASTĘPNYM 
NUMERZE

Rysuje 
MAGDA BLOCH



Cieszę się, że mogę do Was napi-
sać parę słów. To wszystko dzięki 
Dreptakowi, który w trakcie dłu-
giej wizyty w Argentynie, odwie-
dził kolorowe miasto, w którym 
mieszkam, czyli Buenos Aires. 
Jeszcze się nie przedstawiłam! Na 
imię mam Beatriz! 

Bardzo lubię tańczyć i malo-
wać. Jestem ciekawa, co Wy lu-
bicie? U mnie zainteresowanie 
tańcem jest całkiem naturalnie, 
bo wielu mieszkańców Argenty-
ny lubi i potrafi tańczyć. Zabawne 
i miłe jest to, że tańczymy też my – 

dzieci, często w kościele przy oka-
zji różnych śpiewów. Wydaje nam 
się, że Pan Bóg lubi, gdy tańczy się 
lub śpiewa na Jego chwałę. Pewnie 
też potraficie tańczyć, a nawet je-
śli nie, to spróbujcie, bo na pewno 
Wam się uda!

Pozdrawiam Was serdecznie, 
dobrych wakacji! 

Beatriz

Witajcie, Przyjaciele z Polski!

Piszcie na adres: Misyjne Drogi, 
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, 

z dopiskiem „Dreptak”JO
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Moi mili!

Papież Franciszek pocho-
dzi z Argentyny. Jose 
Maria Bergoglio (tak wła-
ściwie nazywa się Franciszek) uro-
dził się w Buenos Aires. Jego życie 
od samego początku było ciekawe. 
Przed wstąpieniem do zakonu 
jezuitów studiował… chemię! A to 
wszystko po to, by zdobyć zawód, 
dzięki któremu mógłby finansowo 
pomóc rodzicom. W Argentynie 
przez lata, zanim został papieżem, 
pełnił różne funkcje, aż wybrano 
go prymasem tego kraju. Nawet 
wtedy poruszał się po mieście 
autobusami. Do dziś podkreśla, 
że chce być blisko innych ludzi.

Kiedy Jose Marię Bergoglio 
wybrano papieżem, przybrał so-
bie imię Franciszek, 

od świętego Franciszka 
z Asyżu, bo tak jak ten 
święty chce być skromny, 

radować się otaczającym nas świa-
tem. Mimo że jest najważniejszym 
człowiekiem w Kościele, to… nadal 
je proste jedzenie ze stołówki i zre-
zygnował z mieszkania w aparta-
mentach papieskich. Papież Fran-
ciszek bardzo lubi pizzę i choć nie 
ogląda telewizji (bo tak obiecał 
Matce Bożej!), to robi wyjątki na 
mecze piłki nożnej. 

W tym roku papież Franciszek 
ustanowił, że w czwartą niedzielę 
lipca będziemy obchodzić Świa-
towy Dzień Dziadków i Osób Star-
szych. Pamiętajcie w tym dniu 
o modlitwie za swoich dziadków! 

WASZ DREPTAK
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