
 

 

 

                                                                       

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 
- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.  

Małgosia i Jaś spostrzegają na spacerze w parku całującą się parę. 
- Dlaczego oni to robią? - pyta Małgosia. 
- Nie wiesz? On jej chce ukraść gumę do żucia!  

 
Mama tłumaczy Jasiowi: 
- Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba! 
- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina? 

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: 
- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 
- No to mów. 
- Koledzy podłożyli pinezkę szpicem do góry na krześle nauczyciela... już miał siadać kiedy ja 
odsunąłem krzesło... 

Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby wybrać. 
- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowiadają dzieci 
A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani 
- Emerytem. 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

- Mamo, chłopcy zaczynają mnie podrywać! 
W jaki sposób, córeczko? 
- Rzucają we mnie kamieniami.... 



Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Stasia: 
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... 
- Sobota wieczór, panie profesorze. 

Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy: 
- Dlaczego masz takie brudne ręce???  
- Bo bawiłem się w piaskownicy!!! 
- Ale dlaczego masz czyste palce??? 
- Bo gwizdałem na psa!!! 

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go wysłała do domu! 
- I co pomogło? 
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. 

Mamo, to jest Kazio! Przyjrzyj mu się uważnie! 
- Dlaczego? 
- Bo on się uczy jeszcze gorzej niż ja! 

Zdenerwowana mama do córki: 
- Wiesz co się dzieje z małymi dziewczynkami, które nie zjadają wszystkiego z talerza?! 
- Wiem, pozostają szczupłe, zostają modelkami i zarabiają dużo forsy... 

Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany pyta: 
- Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? 
- A co cię boli chłopcze? 
- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda moje świadectwo. 

Pani na lekcji biologii pyta: 
- Jasiu, powiedz mi ile pies ma zębów. 
- Pies - odpowiada Jaś - ma cały pysk zębów. 

List z wakacji: Tutaj jest pięknie, jestem bardzo zadowolony, dużo leże i odpoczywam. Bądźcie spokojni 
i nie martwcie się o mnie. 
P.S. Co to jest epidemia ? 

- Jak ci się udało zachęcić uczniów, żeby nauczyli się na pamięć tego wiersza Mickiewicza? - pyta 
nauczycielka nauczycielki. 
- Powiedziałam im, że jest to utwór disco polo. 

Zdenerwowana kobieta biega po plaży z synkiem, aż w końcu zwraca się do dziecka: 
- Teraz przypomnij sobie w którym miejscu byłeś, gdy zacząłeś zakopywać tatusia. 

 

KRZYŻÓWKI 

Krzyżówka 1 
 

 

 
1. Pływasz nią po wodzie. 
2. Jeździłeś na nie by się wykąpać. 
3. Pływający człowiek pod wodą 
4. Roślina, która rośnie nad brzegiem jeziora 
5. Leżysz nad nim czy też na nim, gdy jesteś nad morzem, oceanem lub jeziorem... 
6. Wyjazd z rodziną, klasą w celu zwiedzania świata, przyrody itd.  
7. Wolny czas od nauki to... 
8. Kąpiesz się w niej, pływasz, a nawet pijesz ją. 
9. Ozdabiają ogród, dom... 
10. Mieszkamy na pojezierzu.. 
11. Gwiazda. Świeci nam teraz, świeciła przez wakacje, ona również nas ogrzewa. 
12. Prosto po lecie nadchodzi... 
13. Najwyższe góry świata. 
 
HASŁO : ...........................................................................................  

 

 



 

 
Krzyżówka 2 

 

 

1 .Zielony szczypiący? 
2. Dobra kiszona? 
3. Po październiku? 
4. Okrągła głowa, zielona? 
5. Płaczesz gdy ją obierasz? 
6. Przyszła już do nas pani ........? 
7. Spadają kolorowe i złociste się mienią? 
8. Kwitną we wrześniu ? 
9. Po wrześniu? 
10. Pani jesień najczęściej ma ....... włosy. 
11. Gdy sierpień minie, a ......... nastanie szkoła się zacznie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakacyjne rady 

 
  Wolontariusze i wszyscy czytający. Miałam zamiar napisać drobne rady dla 

was dotyczące tegorocznych wakacji i tak zrobię, lecz w nieco innej formie niż 

planowałam. Po pierwsze, pamiętajcie, że to dwa miesiące, czyli dziewięć 

tygodni, co przekłada się na sześćdziesiąt trzy dni. Wykorzystajcie je w pełni, 

bo czas w wakacje ucieka nieubłaganie. Zapewne większość z was wyjeżdża 

gdzieś na kolonie, obozy, wczasy. Nie ważne gdzie się wybieracie, 

najważniejsza jest dobra atmosfera, humor i zgrane towarzystwo (nie koniecznie 

wam znane). Osoby, które nie wybierają się nigdzie wcale nie muszą się nudzić. 

Obudźcie w sobie kreatywną duszę, puśćcie wodze fantazji. Weźcie farby  

i siedząc w ogrodzie malujcie nawet, jeśli uważacie, że nie macie talentu. 

Możecie codziennie robić coś innego, coś, o czym zawsze marzyliście. Zawsze 

chcieliście mieć domek na drzewie? Czas go zrobić (nie koniecznie dla siebie, 

ale dla młodszego rodzeństwa czy pupila będzie idealny) Marzyliście o podróży 

dookoła świata? W tej sprawie też da się coś zrobić. Weźcie rower i wyruszcie 

w rajd po województwie. Czasu jest na tyle dużo, że możecie zobaczyć 

wszystkie zakątki naszego województwa (i nie tylko). A kto wie, może gdzieś 

po drodze spotkacie innych wolontariuszy cieszących się wakacjami  

i zmierzających przed siebie. Szkoda czasu na siedzenie w domu (dom nie 

ucieknie). Naprawdę warto opuścić cztery ściany i zrobić coś dla siebie, a może 

lepiej dla innych. Nie ma nic cenniejszego niż uśmiech osoby, której się 



pomogło (to tak poza tematem). Wracając do meritum sprawy… Warto 

odpocząć od komputera, telewizora i innych elektronicznych rozrywek, bo 

macie do tego idealne warunki- wolne od szkoły i piękną pogodę za oknem. 

Wybieracie się gdzieś? To mini poradnik dla was: 

-Nie zapomnij zabrać ze sobą szczoteczki do zębów i dobrego humoru 

-Nie obrażaj się i nie dąsaj, bądź otwarty na ludzi 

-Zrób jak najlepsze wrażenie na innych, na pewno zostaniesz zapamiętany 

-Wykorzystuj każdą chwilę, obóz za niedługo się skończy 

-Rozpocznij wakacje z uśmiechem, zakończ je tak samo 

Zostajesz w domu? Masz więcej możliwości niż ludzie wyjeżdżający. Nie 

wierzysz? Zaraz się przekonasz. 

-Maluj cokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek, byleby z wyobraźnią i radością 

-Fotografuj wszystko, co kojarzy Ci się z wakacjami, to świetna pamiątka 

-Spotykaj się ze znajomymi 

-Nie marnuj czasu na nudzenie się i spanie. 

-Może to dobry czas, żeby znaleźć nowe hobby, lub udoskonalić obecne? 

-Zapisuj i notuj wszystko. Zapiski połączone ze zdjęciami, lub własnymi 

rysunkami mogą stworzyć Twój własny wakacyjny album. 

-Dużo, więcej, coraz więcej… ruchu. Biegaj, jeźdź na rolkach, na rowerze, 

pływaj. 

-Zorganizuj sobie własne wakacje w miejscu zamieszkania z przyjaciółmi. 

 

Podsumowując. Nie tracimy czasu, jesteśmy kreatywni i energiczni. Po 

wakacjach… będziemy mówić o tym później, a teraz sprawdźmy, czy mamy 

wszystko, co nam potrzebne.  

Do napisania po wakacjach.  

Pozdrawiam, wolontariuszka Kama. 

 

P.S. Jeśli ktoś z Was zechce podzielić się ze mną wspomnieniami, rysunkami, 

obrazami, fotografiami z wakacji, niech pisze na: cathleen@onet.pl 

Może w kolejnym numerze naszej gazetki uda się zrobić wystawę naszych prac? 

Mam parę, którymi chciałabym się pochwalić, jestem pewna, że wy też takie 

macie. Czekam na emaile od was . 

 

 

 

 

                               Nasza Akcja 

 

  W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 

Szkolne Koło Caritas z Długomiłowic zorganizowało 

akcję „Hospicjum to też życie”. Celem działania było 

mailto:cathleen@onet.pl


zebranie pieniędzy , które miały zasilić konto hospicjum 

w Starych Siołkowicach. W związku z tym 

wolontariuszki z młodszej grupy przygotowały materiały 

do wykonania zakładek – cegiełek. Prace rozpoczęły się 

i po około dwu tygodniach zakładki były gotowe . na 

zakładce umieszczony był obrazek oraz napisy „podziel 

się sercem” i „hospicjum to też życie”. Dodatkowo 

wychowawca każdej z klas naszego zespołu szkół 

przeprowadził godzinę wychowawczą na temat pracy 

hospicjum. Ze sprzedaży zakładek uzyskaliśmy kwotę 

1100 złotych, która została w całości przekazana na 

rzecz COP w Starych Siołkowicach. 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 



„Podczas tworzenia zakładek było bardzo fajnie, 

żartowałyśmy, słuchałyśmy muzyki, no po prostu 
nie dało się nudzić i smucić. Robiłyśmy je chętnie 
, ponieważ myślałyśmy o tym dla kogo i po co je 

robimy” – podsumowała akcję    Karolina 
Schreiber , wolontariuszka z klasy szóstej. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kącik Muzyczny                                                                                            

 

 

 

 

 

"Mały Chór Wielkich Serc" to pięćdziesięcioosobowy zespół wokalny dzieci 5 - 15 lat, 

istniejący od 1997 roku, przy parafii franciszkańskiej M. B. Anielskiej w Łodzi. 

Założycielem i prowadzącym jest o. Piotr Kleszcz, który komponuje i układa dla chóru 

teksty. Występują na estradach, w kościołach, teatrach, szkołach, szpitalach, domach 

opieki społecznej... Współpracują z Radiem, Telewizją, wieloma artystami z kraju 

 i zagranicy. 

 
 



 

HISTORIA I CHARAKTERYSTYKA

Chór powstał w roku 1997 przy parafii 

franciszkańskiej p. w. Matki Bożej 

Anielskiej w Łodzi. Obecnie śpiewa w 

nim około 50 dzieci w wieku od 5 do 14 

lat. Założycielem i prowadzącym jest o. 

Piotr Kleszcz, który komponuje i układa 

dla chórku teksty. Główna działalność 

chóru to koncertowanie. Występują na 

estradach, w kościołach, szkołach, 

teatrach, szpitalach, domach opieki 

społecznej... Odwiedzili wiele miast i 

miejscowości w Polsce i za granicą 

(m.in.: w Niemczech). W sumie do tej 

pory, odbyło się już ok. 200 koncertów. 

Śpiewali na scenie obok takich gwiazd 

jak: Piotr Szczepanik, Stanisław Sojka, 

Anna Szałapak, Mietek Szcześniak, Arka 

Noego, Tymoteusz... Kilkakrotnie brali 

udział w programach telewizyjnych i 

radiowych, zarówno lokalnych jak i 

ogólnopolskich. Muzycznie współpracują 

z zespołem „Saruel” i ze Stanisławem 

Sojką. Podejmują charytatywną 

współpracę z Hospicjami, Domami 

Opieki Społecznej, szpitalami i 

Caritasem. Utrzymują również kontakt z 

włoskim zespołem dziecięcym "Piccolo 

Coro 'Mariele Ventre' dell Antoniano", 

który był inspiracją do powstania chóru. 

W listopadzie 2004 roku sześcioletnia 

wokalistka chóru - Joanna Strembicka 

reprezentowała Polskę na 

międzynarodowym festiwalu piosenki 

dziecięcej Zecchino d’Oro w Bolonii we 

Włoszech. Przez śpiew dzieci pragną 

mówić innym o Bogu i o ludzkich 

sprawach. Robią to w sposób bardzo 

spontaniczny, typowy dla najmłodszych, 

dając słuchaczom dużo radości, 

dostarczając refleksji nad problemami 

życia. 

  

 

Dyskografia: „Dialog” - 1998, „Kocham” 

- 2000, „Kolędy i niespodzianki” - 2001, 

„Wielkanoc”, Edycja Świętego Pawła - 

2003, „Misja”, Edycja Świętego Pawła - 

2003, „Piosenki wybrane”, Fundacja 

„Nasza Przyszłość” – 2004. 

 

 Obecna płyta zatytułowana: ”Nadzieja” 

– 2007, zawiera utwory wykonywane 

przez zespół podczas tournee na 

Pomorzu i podczas koncertów: w 

Filharmonii Łódzkiej, na Jasnej Górze 

oraz w Sali Kongresowej w Warszawie. 

Transmisję z tych ostatnich koncertów, 

kolejny już raz przeprowadziła TV – 

TRWAM. Do trzech utworów z tej płyty 

nagrane zostały bardzo żywiołowe 

teledyski. Najnowsza płyta zawiera 

również dodatki, które często w ramach 

„przerywnika” wykonywane były 

podczas koncertów. Ostatnią ścieżką 

muzyczną na płycie jest instrumentalny 

podkład do piosenki „Duch Święty niech 

jednoczy nas”. Autor tego utworu: o. 

Piotr Kleszcz wyraża zgodę na 

wykonywanie go w dowolnej formie 

przez różne zespoły i solistów tak, aby 

jeszcze bardziej wzrastała Chwała Boża. 

„Mały Chór Wielkich Serc” jest otwarty 

na wszelkie zaproszenia i chętnie 

przyjedzie do każdego zakątka Polski, a 

może nawet i świata, aby wszędzie gdzie 

można śpiewać o Panu Bogu i o ludzkich 

sprawach. 

 

„Pokój i dobro!” 

http://www.serca.franciszkanie.pl/ 
 

 

http://www.serca.franciszkanie.pl/inne/wniemcze.php
http://www.serca.franciszkanie.pl/


 

Medjugorie 
 

   Od czasów średniowiecza kościelną administrację nad tymi terenami 

sprawują Franciszkanie. Hierarchię diecezjalną ustanowiono dopiero w XIX w. a parafię 

Medjugorie w 1892, której do naszych czasów patronuje św. Jakub - opiekun pielgrzymów. 

Pierwszy kościół parafialny wzniesiono w 1897. W 1933 z okazji jubileuszu 1900 

lat odkupienia, na jednym z okolicznych wzgórz ustawiono betonowy krzyż, zawierający 

cząstkę relikwii drzewa krzyża świętego. Obecnie istniejący kościół został konsekrowany  

19 stycznia1969. Od lat 80. XX w. w związku z licznym napływem pielgrzymów i turystów 

Medjugorie całkowicie zmieniło swój charakter. Z małej wioski, składającej się pierwotnie  

z trzech osad, stało się bazą gastronomiczno-noclegową, miejscem handlu dewocjonaliami  

i pamiątkami, z którymi to zajęciami większość mieszkańców jest w jakiś sposób związana. 

 

Medjugorie to znane i odwiedzane miejsce pielgrzymkowe w Europie. Jest ośrodkiem 

odnowy życia religijnego. W centrum miejscowości znajduje się kościół pw. św. Jakuba. W 

Medjugorie istnieje ponadto dom duszpasterstwa osób uzależnionych - Wspólnota Cenacolo. 

Mieszczą się tutaj także domy różnych wspólnot: Wspólnoty Błogosławieństw, Oazy Pokoju  

i innych. W pobliżu miejscowości znajdują się dwa wzgórza - Wzgórze Objawień (Podbrdo), 

miejsce pierwszych objawień, oraz Wzgórze Krzyża (Kriżevac). Zbocza wzgórz są 

kamieniste, porośnięte niską roślinnością. W miejscach objawień ustawiono krzyże. Wokół,  

w rozpadlinach skalnych stoją liczne mniejsze krzyże, do których przymocowane są obrazki 

lub kawałki papieru z obietnicami, prośbami pielgrzymów, różańce i kwiaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                

                                                               Festiwal w Medjugorie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_Braci_Mniejszych
http://pl.wikipedia.org/wiki/1892
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Wi%C4%99kszy_Aposto%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzym_(religia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/1897
http://pl.wikipedia.org/wiki/1933
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odkupienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1969
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Jakub
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_Cenacolo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEevac
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blinno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCaniec


 

                             Objawienia Gospy 
 

  Pierwsze objawienie dzieciom miało mieć miejsce 24 czerwca 1981 roku we wsi Bijakovici, 

na wzgórzu Crnica należącym do parafii Medjugorie, w części tego wzgórza zwanej Podbrdo. 

Następnego dnia dzieci wróciły na to samo miejsce, dwoje z nich nie przyszło, a w zamian za 

nich przyszło dwoje innych. Tego dnia, tj. 25 czerwca 1981 roku, ukształtowała się szóstka 

tzw.widzących. Następnego dnia (26 czerwca) ukazująca się dzieciom Pani (w języku 

chorwackim: Gospa) miała przedstawić się im jako Królowa Pokoju (chorw. Kraljica Mira) 

Osoby mające wizje twierdzą, iż mają je do dziś. 

 

 

   

                   
 

 

                            "Gospa" - figurka Matki Bożej w Tihaljinie k. Medjugorie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizjonerzy 
Terminem widzący określa się sześć osób. Według nich objawienia trwają do dziś i związane 

są raczej z samymi widzącymi niż z parafią w Medjugorie. Maryja objawia się 

bowiem widzącym tam, gdzie aktualnie przebywają. 

Należą do nich: 

 Mirjana Dragićević-Soldo 

 Ivanka Ivanković-Elez 

 Vicka Ivanković-Mijatović 

 Ivan Dragićević 

 Marija Pavlović-Lunetti 

 Jakov Čolo 

 

Przesłanie wizji 
Z wizjami związane są orędzia - krótkie przesłania o charakterze religijnym. Pierwsze z tzw. 

"orędzi czwartkowych" przekazane zostało 1 marca 1984 roku. Poruszane są w nich m.in. 

następujące kwestie: 

1. nawrócenie 

2. modlitwa (bardzo dużo orędzi) 

3. post 

4. pokuta 

5. zachęta do czytania Pisma Św. 

6. wiara, nadzieja 

7. miłość Boga i człowieka, także otwierania się na miłość Boga i Matki Bożej 

8. sakramenty św., przede wszystkim Eucharystia, spowiedź 

9. właściwa hierarchia wartości 

10. Męka Pańska, Krzyż Jezusa, Jego cierpienie, Jego rany 



11. wartość rodziny 

12. dziękczynienie Bogu 

13. pokój, przebaczenie innym, przyjęcia pokoju Jezusa oraz modlitwy o pokój 

 

   

 

DO MEDJUGORIE NA FESTIWAL  MŁODYCH 
 

 

Po raz kolejny parafia w Długomiłowicach organizuje wyjazd do Medjugorie na Festiwal 

Młodych. Ks. Hubert Bulig zaprasza do udziału młodych ludzi szukających prze-żyć 

religijnych, ale przyjmowane są także osoby dorosłe. Pielgrzymka odbędzie się od 31 lipca do 

9 sierpnia br. W programie 7 dni pobytu w Medjugorie, m.in.: uczestnictwo w XVIII 

Modlitewnym Spotkaniu Młodzieży,  wejście na Górę Objawień – Podbrdo, wspólna Droga 

Krzyżowa na Kriżevacu, codzienne uczestnictwo w wieczornym programie modlitewnym  

w kościele św. Jakuba, spotkanie ze Wspólnotą s. Elwiry – Campo della Vita lub Wspólnotą  

Mariańską Oasi della Pace, a  także zwiedzanie malowniczych okolic (m.in. Mostaru  

i Dubrownika). Cena pielgrzymki: 450 zł + 100 euro. Zgłoszenia (wpłata do koń-ca 

czerwca) i informacje: parafia Długomiłowice, tel. 077 482 06 11. 

 

 

Numer specjalnie dla Was przygotowały: 

Kasia Marcinków, Jessica Gromotka, Karolina Schreiber, Paulina Rogus,  

Janina Kazimierz 
 

 

 


