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Słowo Boże
w oach dziecka

www… 
Pyszła jesień, może jesze nie 

kalendaowa, ale za oknem zrobiło 
się tak jakoś szaro i bydko. Dobe, że 
Kajtek pychodzi dzisiaj na wominki, 
bo nudzę się od samego rana. A… nie 
wiecie, co to te wominki? Postano-
wiliśmy z Kajtkiem, że trochę pedłu-
żymy sobie wakacje. I raz w tygodniu 
umawiamy się na www – i wcale nie 
chodzi o stronę internetową. Www 
– to wieór wakacyjnych womnień. 
To super rawa. Robimy gorącą eko-
ladę, pygotowujemy zdjęcia i filmy 
nakręcone podas wakacji, a potem 
wominamy i wominamy…A nasze 
wakacyjne pygody odżywają, asem 
nawet mają swój dalszy ciąg. Musicie 
kiedyś sami róbować.
- Karolina, Karolina!
- Tu jestem, chodź na górę, Kajtek.
- Karola, w środę i waek 
nie idziemy do szkoły!
- No coś ty, a to niby emu?
- Jedziemy całą klasą na wy-
kopki.
- Na wykopki? To pez cały 
dzień będziemy kopać w pił-
kę y szukać skarbów?
- Właściwie to nie wiem, ale 
pani mówiła, żeby zapytać 
rodziców albo dziadków 
– oni na pewno wiedzą.
- To dzwonię do babci Mary-
si, a ty idź do kuchni i py-
gotuj ekoladę.

Babcia Marysia opowiadała, że kiedy 
chodziła do szkoły, to jesienią zawsze 
chodzili na wykopki i bardzo to lubiła. 
W pobliżu szkoły było wielkie goo-
darstwo, a tam całe pola obsadzone 
ziemniakami. Dzieciaki ze szkoły py-
chodziły na wykopki, yli zbierały 
wykopane ziemniaki do wielkich ko-
szy. W południe gooda pywoził 
poęstunek. Siadali wtedy na trawie 
albo na pustych koszach i wcinali dru-
gie śniadanie. Najęściej były to bułki 
z żóym serem i kawa zbożowa. Babcia 
mówiła, że to pychota. 
- Wiesz, Karolina, coś w tym jest. Nasza 
pani mówiła, że idziemy na wykopki 
do tego goodarstwa agroturystyne-
go pod lasem.
- No dobra, siadaj już z tą ekoladą 
i zaynamy nasz www – wakacyjny 
wieór womnień.
- Karolina, pat, to zdjęcie z półko-
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lonii. Zwiedzaliśmy wtedy muzeum 
w Radzionkowie. O, a to dawna szkoła 
z tymi śmiesznymi małymi ławekami 
z miejscem na kałama i tablika z ry-
sikiem. 
- Kajtek, a wiesz, że dawniej nie wszyst-
kie dzieci mogły chodzić do szkoły? Cza-
sem było tak, że z całego rodzeństwa 
tylko jedno dziecko uyło się w szkole, 
a pozostałe musiały pomagać w domu.
- Wiem, ostatnio na religii ksiądz opo-

wiadał, że 500 lat temu szkoła wyglą-
dała zupełnie inaej. Wyobraź sobie, że 
Marcin Luter zaął chodzić do szkoły, 
gdy miał 5 lat. 
- Teraz pedszkolaki mają 5 lat. A e-
go się wtedy uyli? Mieli takie same 
pedmioty jak my? Bo komputerów to 
chyba nie było.
- Wtedy uyli się pisać, ytać, liyć, 
poznawali wyznanie wiary, dziesięcio-
ro pykazań. Marcin chodził do chóru, 
więc uył się też łaciny. Wszystkie 
dzieci uył ten sam nauyciel. A jak 
egoś nie umiały, to dostawały lanie. 
Jako mały chłopiec razem z kolegami 
chodził pod domy bogatych ludzi, żeby 
śpiewem trochę zarobić.
- To ja wolę chodzić do naszej szkoły. 
Dawniej mieli o wiele trudniej. Dobe, 
że dziś jest inaej.

Anna Wantulok

Konkursy Wiedzy Biblijnej
Konkursy Biblijne

Zapraszamy uniów szkół podstawowych, gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w tegoronych 
konkursach biblijnych. 

Tematem Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola 
Scriptura” są Dzieje ostolskie. 

Pierwszy etap zostanie peprowadzo-
ny w dniach 14 – 20 listopada 2016 roku. 

Międzynarodowy Ekumeniny Kon-
kurs Biblijny „Jonasz” odbędzie się 
ze znajomości Ewangelii Jana. 

Pierwszy etap zostanie rozegrany 
w styniu 2017 roku.

Żyymy powodzenia!


