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C ZOŁEM C Z Y TELNIC Y,  JESTEM 
DREPTAK ,  DREPTAK NÓŻKA !

W kolejną podróż postanowiłem wybrać się 
daleko na wschód, bo na Półwysep Koreański 
– do Korei Południowej. Jestem ciekaw, czy 
spodoba Wam się moja opowieść o tym kraju! 
A to bardzo interesujące państwo!
Na samym początku znajdziecie list od Bao. 
Nie zapomniałem zrobić  dla Was kilku 
zdjęć z Korei (strona 6 i 7). Przed nami też  
beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Dlatego postanowiłem przybliżyć Wam postać 
Prymasa Tysiąclecia (strona 4). Przeczytacie 
też opowieść o złym cesarzu, zarazie i 
pewnym mądrym mnichu. Czekają też na Was 
ciekawostki o Korei Południowej, rebusy, 
krzyżówka i ciekawy wywiad! 
Zapraszam na Półwysep Koreański!
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Mam na imię Bao i piszę do Was 
prosto z Korei Południowej. Miesz-
kam w stolicy kraju – w Seulu.  
To ogromne miasto. Mamy tu wie-
le wieżowców, ale jest też dużo 
parków.

Nie wiem jak Wy, ale ja cieszę 
się na nadchodzącą jesień. To nic, 
że na następne kwitnące wiśnie, 
których w Korei jest mnóstwo, bę-
dzie trzeba czekać aż do kwietnia. 
Zaraz przecież pojawią się kolo-
rowe liście na drzewach! Dreptak 
mi mówił, że w Polsce o tej porze 
roku jest podobnie. Chciałbym  
w najbliższych miesiącach więcej 
czytać. To jest mój wielki plan na 
jesień, bo latem nie było tyle czasu. 
Lubię czytać tradycyjne książki, ale 
często sięgam też po elektroniczne 
czytniki książek. To bardzo wygod-
ne. Czasem nawet słucham ulubio-
nych opowieści! Jestem ciekaw, czy 
też macie jakieś fajne plany na 
jesień? Myślicie o czymś miłym,  
co przed Wami? A może planujecie 
jakieś wielkie sprawy?

Trzymajcie się, pozdrawiam 
Was! 

 Bao

Witajcie, Koleżanki i Koledzy z Polski!

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

z dopiskiem „Dreptak”
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Moi mili!

Już wkrótce, bo 12 wrze-
śnia odbędzie się beatyfi-
kacja Stefana Wyszyńskie-
go. Co to oznacza? Ksiądz, który 
był kiedyś prymasem Polski, czyli 
najważniejszym duchownym w 
Kościele w naszym kraju, zostanie 
błogosławionym! Co powiecie na to, 
żebyśmy go trochę poznali?

Kardynał Wyszyński urodził 
się na samym początku XX wie-
ku i był zwyczajnym chłopcem. 
Nie lubił matematyki i dokuczał 
koleżankom w klasie – święci są 
jednak całkiem normalni! Stefan 
Wyszyński nie tylko potrafił pięk-
nie przemawiać do wiernych, ale 
także im pomagał. Pewnego razu, 
gdy naszym krajem rządzili źli lu-
dzie, trafił aż na trzy 
lata do więzie-

nia, mimo że był bardzo 
dobrym człowiekiem. To 
był trudny czas, ale pry-

mas nigdy nie tracił odwagi, nie 
przestawał zwracać się do Matki 
Bożej. Zaproponował, aby Polacy 
szczególnie zawierzyli swoje ra-
dości i troski Najświętszej Maryi 
Pannie. Napisał nawet z tej okazji 
specjalną modlitwę. Wspominał, 
że w jego rodzinie codziennie od-
mawiano różaniec. Dzięki temu 
zwyczajowi pokochał Niebieską 
Mamę, co dawało mu dużo otuchy 
i radości, mimo sporych wyzwań. 
Miał przecież pod opieką cały pol-
ski Kościół w trudnych czasach! 
Przypominajmy sobie o różańcu, 
bo to modlitwa prosta, ale bardzo 

niezwykła.
WASZ DREPTAK
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