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K¥CIK DLA DZIECI
Redaguje: Karina Hübsch

Drogie Dzieci!
Nadszed³ czas upragnionych wakacji. Nie musicie ju¿ chodziæ codziennie do
szko³y, odrabiaæ zadañ domowych i uczyæ siê na sprawdziany. Zapewne mo¿ecie
spaæ d³u¿ej ni¿ zwykle, czêœciej siê bawiæ no i oczywiœcie wyruszyæ w podró¿e
ma³e i du¿e. ¯yczê Wam abyœcie wypoczêli w te wakacje, dobrze siê bawili
i abyœmy mogli siê spotkaæ w nowym roku szkolnym na szkó³kach niedzielnych.

PODRÓZ DO W£OCH
ewnego dnia w czasie wakacji ojciec przyniós³ do domu kolorowy informator
o kempingach do wynajêcia nad Adriatykiem. Oznajmi³ te¿, i¿ jeden z nich zarezerwowa³ i ¿e po¿yczy³ samochód od wujka Paw³a. Ojciec i Heniek wyszukali na mapie
trasê i zaznaczyli j¹ o³ówkiem.
- Ale¿ to daleka podró¿ - zdziwi³ siê Heniek.
A Elunia patrz¹c na mapê powiedzia³a:
- Jak to, przecie¿ to taki ma³y kawa³ek.
Mama sporz¹dzi³a listê rzeczy, które mieli zabraæ. Heniek przegl¹daj¹c j¹ powiedzia³:
- To wszystko jest ma³o wa¿ne. Najwa¿niejsze ¿ebym nie zapomnia³
spodenek k¹pielowych.
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Dzieciom wydawa³o siê, ¿e te
dni przed urlopem ojca ci¹gn¹ siê
w nieskoñczonoœæ. Lecz nawet najd³u¿sze czekanie siê koñczy i nareszcie przyszed³ upragniony dzieñ
wyjazdu. Jechali na po³udnie, przez
Alpy.
- Ale zakrêt! - wo³a³a Ela
- Zupe³nie jak ko³o - dziwi³
siê Heniek. I znowu by³ ostry
zakrêt, przed którym, jak zreszt¹
przed ka¿dym, umieszczona by³a tablica.
- To ju¿ pi¹ty! Ile ich jeszcze bêdzie? - wdycha³ ojciec. Heniek popatrzy³ na
mapê i poinformowa³:
- Jeszcze ponad dwadzieœcia.
- Dlaczego p³aciliœmy, zanim wjechaliœmy na drogê? - pyta³a Ela.
- Wszystkie samochody musza p³aciæ - powiedzia³ Heniek, jak gdyby to cokolwiek wyjaœni³o.
- Ale dlaczego? - pyta³a dalej Ela, która musi wszystko wiedzieæ.
Podczas gdy ojciec ca³¹ uwagê skupi³ na jeŸdzie, matka t³umaczy³a Eli, ¿e trzeba wiele
pieniêdzy, aby tak¹ drogê utrzymaæ w porz¹dku. I dlatego ka¿dy, kto têdy przeje¿d¿a,
musi z³o¿yæ op³atê.
W samochodzie przez chwilê panowa³o milczenie. Jechali coraz wy¿ej i mogli ju¿
ogl¹daæ okryte œniegiem góry. Henio zastanawia³ siê, dlaczego œnieg na szczycie nigdy nie
topnieje, lecz myœli Eluni by³y gdzie indziej. I dopiero po chwili dowiedzieli siê, o czym
myœla³a.
- Czyszczenie chodnika co tydzieñ to te¿ ciê¿ka praca. Od teraz bêdê
pobiera³a op³atê. Ka¿dy kto o nas przyjdzie, musi mi daæ z³otówkê!
Po tym oœwiadczeniu wszyscy na chwilê
oniemieli, a potem zaczêli siê œmiaæ. Ojciec
omal¿e nie przegapi³ nastêpnego skrêtu. Henio
zacz¹³ siê zastanawiaæ nad tym, ¿e trzeba bêdzie
œci¹gaæ op³atê za u¿ywanie schodów. Lecz ojciec
oœwiadczy³:
- Je¿eli tak, to oddajcie mi wszystkie
wasze oszczêdnoœci za to, ¿e zabra³em
was od samochodu.
Oczywiœcie po takim oœwiadczeniu prêdko siê
pogodzili i wszystko zosta³ o po staremu. Henio
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przerazi³ siê, ¿e jeszcze mama zechce sprzedawaæ im chleb z mas³em. W takiej sytuacji na
pewno nigdy by nie by³ syty. O wszystkim jednak zapomnieli, gdy nagle w kotlinie
zauwa¿yli œnieg.
- Œnieg, latem œnieg! - wo³a³ Heniek, a Ela klaska³a w r¹czki.
- Czy mo¿emy siê tutaj zatrzymaæ? - zapyta³a mama.
- Nie tylko mo¿emy, ale musimy - powiedzia³ ojciec. - Przy takiej jeŸdzie
pod górê temperatura wody w ch³odnicy bardzo siê podnios³a.
Niedaleko by³ parking, sta³o tam ju¿ kilka samochodów z otwartymi maskami. Henio
i Ela prêdko wysiedli i zaczê³a siê prawdziwa bójka œniegiem. By³ wprawdzie trochê brudny, ale twardy i wspaniale robi³o siê œnie¿ki. Potem jechali dalej w górê, coraz wy¿ej, przejechali przez tunel i wreszcie mogli z wysokoœci dwóch tysiêcy metrów patrzeæ w dó³.
- Jak cudownie wygl¹da œwiat z góry! Jakie ma³e i nic nie znacz¹ce s¹
te rzeczy, które nam wydaj¹ siê du¿e - zauwa¿y³ Henio, a mama doda³a jeszcze:
- I Pan Bóg widzi te rzeczy w podobny sposób. Mierzy je inn¹ miar¹ ni¿
ludzie. Rzeczy, które dla nas s¹ wielkie i wa¿ne, mog¹ dla Niego byæ ma³e,
a nasze pozorne drobnostki maj¹ dla Niego wielkie znaczenie.

W WAKACJE CZÊSTO JEMY LODY, PRAWDA?
POMÓ¯ MAMIE I DZIECIOM ODSZUKAÆ DROGÊ
DO LODÓW. POWODZENIA!!!

Rodzina Dobrowolskich, cz.3
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Aby dowiedzieæ siê jak brzmi w ca³oœci poni¿szy werset

WYSZUKAJ W BIBLII PSALM 23
i zgadnij które wersety zosta³y wypisane

P __ __
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n __ __ __ e g __
N __

P __ __ t __ __ __ __ __

__ __
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N __ __
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w __ __ __

c __ __ m __ __

__ __ __

m __ __ __,

s __ __ __ __ j __ __
m __ __ __.
n __ __ __ __

d __ __ __ __ ¹,

u __ __ __ __ __,

s __ __ d __
__ __ __

__ __ __

T __

s __ __
z __

m __ __.
Psalm 23, __, __, __
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POKOLORUJ OBRAZEK

WAKACJE!!!
W czasie wakacji wiele zwiedzamy.
Byæ mo¿e nawet ktoœ z Was bêdzie mia³ okazjê zobaczyæ prawdziw¹ pustyniê.
Czy wiecie gdzie znajdujê siê najwieksze na œwiecie pustynie.
Jeœli nie - PRZECZYTAJCIE...

NAJWIÊKSZE PUSTYNIE ŒWIATA
Na terenie Afryki znajduje siê nie tylko najwiêksza
pustynia œwiata - SAHARA, lecz równie¿ po³o¿ona
nad brzegiem oceanu Pustynia NANIMB,
PUSTYNIE ARABSKA oraz pó³pustynia
KALAHARI.
W Azji, na granicy Indii i Pakistanu rozci¹ga siê
Pustynia THAR i KARA-KURUM.
W Australii le¿y WIELKA PUSTYNIA
PIASZCZYSTA
i WIELKA PUSTYNIA WIKTORII.
W Ameryce Po³udniowej PUSTYNIA ATACAMA.
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