
                   Dzisiaj zapraszamy Was nadal do wakacyjnych podróży po pięknej Europie.                                 

                                                Medziugorie – Elżbieta Wąchadło 

                   W dniu dzisiejszym chciałybyśmy zachęcić Was  do odwiedzenia być może i na 
żywo pięknego, świętego miejsca objawień Matki Bożej w czasie zbliżających się wakacji,  
a jeśli nie, to chociaż wirtualnie.  
 

Medziugorie  to miasto w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie 

hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Čitluk. Leży w południowej części Hercegowiny, 25 

km na południowy zachód od Mostaru. W 2013 roku liczyło 2265 mieszkańców, z czego 

większość stanowili Chorwaci. 

 

Źródło - htthttps://www.google.com/search?q=medjugorie&hl=pl&tbm=isch&source 

„Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie Was wszystkich. Dziatki, w swoich sercach 
wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił 
wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dziatki, bądźcie modlitwą 
za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą 
wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie 
pomocy i opieki świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. 
Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. 
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.” 
 
„Apostołowie mojej miłości, Wy, którzy szczerze, czystym sercem staracie się naśladować 
mojego Syna, Wy, którzy szczerze Go miłujecie, pomagajcie innym, bądźcie przykładem dla 
tych, którzy jeszcze nie poznali miłości mojego Syna, jednak moje dzieci, pomagajcie im nie 



tylko słowami, ale także czynami i czystymi uczuciami, przez które chwalicie Ojca 
niebieskiego. Apostołowie mojej miłości, nadszedł czas przebudzenia. Proszę was o miłość i o 
to, abyście nikogo nie osądzali, bo to Ojciec Niebieski wszystkich osądzi. Modlę się o to, 
abyście kochali, abyście nieśli prawdę, która jest prawdą starą, to nie jest nowa prawda, lecz 
wieczna. Ta prawda daje świadectwo o wieczności Boga. Drogie dzieci! Wasza czysta i 
szczera miłość przyciąga moje matczyne serce. Wasza wiara i zaufanie do Ojca Niebieskiego 
są jak wonne róże, które mi ofiarowujecie – to najpiękniejsze bukiety róż, złożone z Twoich 
modlitw, dzieł miłosierdzia i miłości. Nieście światło mojego Syna i pokonujcie ciemność, 
która coraz bardziej chce was ogarnąć. Nie lękajcie się. Dzięki łasce i miłości mojego Syna 
jestem z Wami. Dziękuję Wam. ”  
 
 

 

Źródło: clipart 

„Drogie dzieci, pragnę uczynić z Was przepiękny bukiet przygotowany na wieczność, ale Wy 

nie przyjmujecie drogi nawrócenia, drogi zbawienia, którą Wam proponuję poprzez te 

objawienia. Drogie dzieci, módlcie się, nawracajcie Wasze serca, przybliżajcie się do Mnie. 

Niech dobro zwycięża zło. Kocham Was i błogosławię.” 

 To piękne wyznania Matki Bożej do ludzi, która niegdyś objawiła się w tym niezwykłym 

miejscu i zwróciła się do nich z prośbą o nawrócenie.  

Czyż to nie jest cudowne i godne polecenia wakacyjnych podróży miejsce na świecie? Sami 

się o tym możecie przekonać.  

 



CZARNOGÓRA   /ALICJA NOWAK –WILK/ 

 

 

FLAGA CZARNOGÓRY 

 

Czarnogóra-państwo w Europie Południowej powstałe po rozpadzie Serbii i Czarnogóry.  

źródło wikipedia 

https://pl.wikivoyage.org/wiki/Czarnog%C3%B3ra artykuł 

https://www.youtube.com/watch?v=TQ2BnERCaOY-film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikivoyage.org/wiki/Czarnog%C3%B3ra
https://www.youtube.com/watch?v=TQ2BnERCaOY-film


Legoland w Danii /M. Toczyńska Ożóg/ 

LEGOLAND® Billund w Danii jest jednym z najsłynniejszych i najchętniej odwiedzanych 

rodzinnych parków rozrywki w Europie. Aż trudno w to uwierzyć, ale w 2018 r. obchodził już 

50-lecie istnienia. Co roku w parku otwierane są nowe atrakcje, które pokochają zarówno 

dzieci, jak i rodzice. Jeśli myślicie, że w Legolandzie czekają na Was wyłącznie klocki LEGO® 

jesteście w dużym błędzie. Owszem, klocków tam nie brakuje, bo jest ich tam łącznie aż 65 

milionów! Jednak cały park został podzielony na strefy tematyczne, pełne atrakcji na ziemi,  

w powietrzu, a nawet na wodzie.  

Park rozrywki LEGOLAND Billund w Danii podzielony jest na 8 stref tematycznych, 

 a w każdej z nich na gości czekają wyjątkowe atrakcje. 

Strefa Miniland – to tak naprawdę serce Legolandu. To tu już od wejścia czeka na 

Was miniaturowy świat, najsłynniejszych budynków, całych miast i niesamowitych budowli  

z milionów klocków. Strefa ta jest pełna dodatkowych atrakcji takich jak kolejki, karuzele czy 

wieża widokowa. 

 

Źródło zdjęcia: http://www.sunkisstravel.com/parki/legolandatrakcje.html 

 

Miasto Legoredo -  to prawdziwy dziki zachód w środku spokojnego parku rozrywki. 

To tam popłyniecie się łódką canoe czy skorzystacie z szybkiej i strasznej atrakcji jaką jest 

„Dom bardzo nawiedzony” – spotkacie tam duchy, wampiry, potwory i wszystko co może 

napędzić Ci stracha! 

Imagination Zone – to kolejna wyjątkowo atrakcyjna strefa parku LEGOLAND. 

Znajdziecie w niej niezwykłe akwarium z prawdziwymi rekinami i największe w całej 

Skandynawii kino 4D. 

http://www.sunkisstravel.com/parki/legolandatrakcje.html


 

Źródło zdjęcia: http://www.sunkisstravel.com/parki/legolandatrakcje.html 

Ninjago World - to jedna z najnowszych, a zarazem najbardziej lubianych przez dzieci 

atrakcja w LEGOLAND. Zajmuje dużą powierzchnię, a do jej  zbudowania wykorzystano aż 1,5 

tony klocków. Kraina NINJAGO sprawdzi Wasze umiejętności Ninja. 

Adventure Land – strefa niezwykłych przygód dla całej rodziny. Przejedziecie się 

Jeepem po starożytnej egipskiej świątyni walcząc z mumiami, poślizgacie się po wodzie na 

szybkich klockowych poduszkowcach czy w końcu popędzicie 60 km/h ekstremalną kolejką 

górską. 

Knights’ Kingdom - to strefa atrakcji dla wszystkich księżniczek i rycerzy. Jednak niech 

urok zamku Was nie zwiedzie – to tutaj przejedziecie się kolejną kolejką, tym razem 

smokiem, a na deser wodna wycieczka rzeką Vikingów z ośmiometrowym zjazdem po 

wodospadzie. 

Duplo Land - strefa uwielbiana przez młodsze dzieci. Tutaj nie tylko czekają na nie ich 

ulubione domki i budowle z mega dużych klocków DUPLO ale też ogromny plac zabaw, 

kolejka, karuzela i czy mini-samolociki. 

Pirate Land – to prawdziwy raj dla miłośników wodnych szaleństw. Wśród atrakcji 

bitwy na armatki wodne prosto z pirackich statków, rejs łódką po zatoce i jaskini Kapitana 

Rogers’a czy mini aquapark – wodny plac zabaw. 

 

Źródło zdjęcia: http://www.sunkisstravel.com/parki/legolandatrakcje.html 

Obejrzyjcie: https://www.youtube.com/watch?v=cc32yR5UmGw 

http://www.sunkisstravel.com/parki/legolandatrakcje.html
http://www.sunkisstravel.com/parki/legolandatrakcje.html
https://www.youtube.com/watch?v=cc32yR5UmGw


Paryż – Disneyland – K. Pietryszko 

 

Pewnie większość z Was kojarzy Paryż z wielkim parkiem rozrywki Walta Disneya.               

I wcale Wam się nie dziwię  Mało jest dzieci na świecie, które nie marzą o wyprawie w to 

bajkowe miejsce. Zwłaszcza, że większość z Was lubi oglądać bajki Walta Disneya, albo 

układać puzzle ze scenami lub bohaterami tych bajek. Disneyland położony jest na 

przedmieściach Paryża. 

Tak wygląda to miejsce z lotu ptaka:  

https://www.youtube.com/watch?v=2REi74u9gQI 

A tak ze zwykłej perspektywy:  

https://www.youtube.com/watch?v=IJ6kJ-gd8bU 

 

Pomysłodawcą Disneylandu był nie kto inny jak sam Walt Disney. Wędrując po parku 

spotykamy postaci z bajek i możemy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Odbywają się różne 

bajeczne parady i przedstawienia. Żeby nie było nudno jest tam wiele atrakcji: karuzele, 

rollercoastery itd. Na świecie jest 6 Disneylandów, które są zlokalizowane na 3 kontynentach: 

2 w Ameryce Północnej: USA (Kalifornia, Floryda), 1 w Europie: Francja (Paryż) i 3 w Azji: 

w Chinach (Szanghaj), w Hongkongu i w Japonii (Tokio).  

Zachęcam Was do kolorowania postaci z bajek Disneya   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2REi74u9gQI
https://www.youtube.com/watch?v=IJ6kJ-gd8bU


 

  Źródło: http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zamek-disney-i-balon-myszki-

miki?version=print 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zamek-disney-i-balon-myszki-miki?version=print
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zamek-disney-i-balon-myszki-miki?version=print


 Źródło: http://www.kolorowankidowydruku.eu/dla-dziewczyn-kolorowanka-ksiezniczki-

6.html 

http://www.kolorowankidowydruku.eu/dla-dziewczyn-kolorowanka-ksiezniczki-6.html
http://www.kolorowankidowydruku.eu/dla-dziewczyn-kolorowanka-ksiezniczki-6.html

