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C ZOŁEM, C Z Y TELNIC Y !  jEsTEM 
DrEpTak ,  Dreptak Nóżka !

Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam polskie lato! 
Zanim jednak tu osiądę, wybrałem się w podróż 
na jedną z wysp indonezyjskich – Flores. Było 
bardzo ciekawie, poznałem wielu ludzi, między 
innymi kolegę Made, który specjalnie napisał 
dla Was list (s. 3). Chciałbym też Wam przy okazji 
przypomnieć o tym, o czym nie powinniśmy 
zapominać w czasie wakacji (s. 4). Mam dla 
Was także opowieść o pewnym słoniku (s. 8-9). 
W czasie podróży, robiłem zdjęcia specjalnie 
dla wszystkich czytelników – znajdziecie je 
na stronach 6 i 7. Na innych stronach czekają 
na Was zadania, trochę ciekawostek wprost 
z Flores, a kto wie, może podejmiecie wyzwanie 
i wykonacie dekorację, która się przyda za jakiś 
czas (s. 16)? Gotowi? Zapraszam na Flores!
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Wyspy Bermudy Czy Dreptak znajdzie 
koral?

2 Misyjne Dróżki

W następnym 
numerze

rysuje 
MagDa bLOCh



mam na imię made i mieszkam 
w małej wiosce na wyspie Flores. 
Teraz chodzę do szkoły podsta-
wowej, gdzie nauczyłem się pisać, 
więc cieszę, że mogę skrobnąć dla 
Was ten list!

Jestem ciekaw, czy też myślicie 
czasem o tym, kim chcielibyście być 
w przyszłości? Mnie się marzy two-
rzenie mebli albo ich odnawianie. 
Można u nas zrobić taki kurs me-
blarski po szkole średniej. Jeszcze 
kilka lat przede mną, ale już teraz 
lubię o tym pomyśleć. Będę pew-
nie też czasem pomagał rodzicom 

w polu: sadzić ryż, kukurydzę, faso-
lę, cebulę, ale to nie przeszkodzi mi 
zostać prawdziwym fachowcem. Je-
stem ciekaw, czy macie też marze-
nia na przyszłość – nie tylko chłop-
cy, ale także dziewczynki. Wszyscy 
starsi mieszkańcy mówią mi, że nie 
ma się czego bać, trzeba się cieszyć, 
że świat jest taki różnorodny! Po-
zdrawiam Was serdecznie, 

made

Czołem, drodzy przyjaciele! 

Piszcie na adres: misyjne Drogi, 
ul. Ostatnia 14, 60-102 poznań, 

z dopiskiem „Dreptak”
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Lato, lato i…
modlitwa
Kto z Was nie mógł docze-
kać się wakacji? Pewnie 
każdy. Nie ma w tym nic dziwne-
go, bo przecież to czas wypełnio-
ny swobodą, zabawą, wyjazdami. 
Nikt z nas nie myśli o codziennych 
obowiązkach, wczesnym wstawa-
niu, przedszkolu, szkole. Ale w tej 
swobodzie czai się mała pułapka – 
co, jeśli zapomnimy o Panu Bogu?

A przecież nasz Ojciec w niebie 
jest dla nas zawsze, niezależnie od 
pory dnia, roku. Wspa-
niałym pomysłem, 
aby nie zapo-
minać o tym,  

co ważne, jest codzienna 
modlitwa. Jak się modlić? 
Zaprośmy rodziców, ro-

dzeństwo lub po prostu bądźmy 
sami. Możemy zamknąć oczy, sku-
pić się, zmówić modlitwę „Zdro-
waś Mario”, „Ojcze nasz”. Pan Bóg 
czeka też na słowa wypowiedziane 
prosto z serca. Zastanówmy się, za 
co możemy Mu dziękować? Co się 
dobrego wydarzyło w ciągu dnia? 
Albo co nas martwi, o co prosimy? 
Proste słowa wystarczą, a każde 

z nich zostaje wysłucha-
ne. Ja w to wierzę! 

Udanych wakacji!
Wasz Dreptak

Wakacje

4 Misyjne Dróżki
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