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Wędrując po wydmach w palącym słońcu, czyli Dreptak na saharze

Witajcie,  dzieciaki moje! 
jestem dreptak, 
Dreptak Nóżka !

Niedawno znów postanowiłem wyruszyć 
w podróż. Opuściłem więc mrowisko na 
skraju Puszczy Świętokrzyskiej. Dostałem 
zgodę od mojego taty, który jest mrówczym 
królem.
Jak wiecie, na Świętym Krzyżu mieszkają 
ojcowie oblaci udający się na misje. 
Wskoczyłem im do plecaków i tym razem 
zabrali mnie na Syberię.
Dowiedziałem się wielu ciekawostek o tej 
krainie (s. 6), usłyszałem historię o Waszym 
rówieśniku – Stieńce (s. 8) i spotkałem 
susły (s. 13). A na sam koniec proponuję 
Wam zrobienie kartek na Dzień Matki 
– to już niebawem! 

Ruszamy na sybeRię!
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2misyjne dróżki

w następnym 
numerze

Rysuje 
MAgDA BlOch



Piszcie na adres:
misyjne drogi 
ul. ostatnia 14, 60-102 poznań, 
z dopiskiem „dreptak”.

Mam na imię Jermak i piszę 
do Was parę słów z  Wierszyny, 
gdzie mieszkam.

Wierszyna to wioska na Syberii, 
zamieszkała głównie przez Pola-
ków. Sto lat temu nasi przodkowie 
zostali tu wysłani przez rosyjskiego 
cara, aby uczyć innych mieszkań-
ców lepszej uprawy roli. Syberia to 
piękna i rozległa kraina. Wyobraź-
cie sobie, że nasza diecezja irkucka 
jest aż 32 razy większa od Polski! 
lato mamy gorące i miłe, ale za to 
zimę siarczyście mroźną.

Uwielbiam co niedzielę chodzić 
do naszego drewnianego kościół-
ka, a także na zajęcia teatralne 
w piątki. Razem z księdzem od-
grywamy scenki historyczne na 
temat dziejów Polski. Wtedy jest 
najfajniej! Moim marzeniem jest 
przyjechać do Polski na konkurs 
teatralny z naszą grupą.  Kto wie, 
może się uda i kiedyś się spotkamy.

PozdRowienia, JeRmak 

Cześć koleżanki, koledzy i ty, Dreptaku!
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moi mili!

Przed nami kwit-
nący miesiąc: 
maj. Wraz z jego roz-
poczęciem obchodzimy uroczy-
stość ku czci Najświętszej Maryi 
Panny, Królowej Polski (3 maja). 
Już ponad 50 lat temu papież  
Jan XXIII ogłosił Najświętszą Mary-
ję Pannę, Królową Polski, główną 
Patronką kraju razem ze świętymi 
biskupami i męczennikami Stani-
sławem i Wojciechem.
Myślę, że Maryja w pełni zasłużyła 
na miano Królowej naszego kra-
ju. Była dzielna, mądra i odważna.  

To właśnie Maryja nigdy się 
nie poddała, nawet w najtrud-

niejszych chwilach. Zawsze 
towarzyszyła do samego końca 
Jezusowi, mimo że groziło jej nie-
bezpieczeństwo ze strony jego 
przeciwników. Niebieska Mama 
na pewno stanie w naszej obro-
nie. Warto, byśmy modlili się do 
niej szczególnie za pomocą litanii 
w maju, który jest maryjnym mie-
siącem. Pewnie właśnie dlatego to 
najpiękniejszy czas w roku!
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