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ŻYCZENIA DLA SOLENIZANTÓW 
lipca, sierpnia i września 

Kochani... 

Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i radości.  

Spełnienia marzeń oraz dużo pieniędzy. 

Spokoju i pogody ducha. 

Pięknych prezentów, wielu dobrych ludzi wokół.   

Dużo miłości (takiej, która nigdy się nie kończy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  W imieniu zespołu redakcyjnego życzenia przygotowała Kornelia Monka  

                                       we współpracy z wolontariuszką  Zofią Tyran. 

IMIENINY, URODZINY 
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1. Możliwość uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej  

i Godzinie Miłosierdzia 

2. Zajęcia terapeutyczne zgodnie z grafikiem 

3. Wycieczka do Zakopanego 

4. Otwarcie wystawy prac dziewiarskich wykonanych przez  

Teresę Kukuczkę  i Benię Kukuczkę  

 
Informacje zebrał Zespół Redakcyjny na podstawie planu sporządzonego przez Danutę Sordyl. 

 

 

 

Wspomnienia z pobytu na obozie 

                                                                                                       relacja Ludwika Przały  

 

                                                                    napisana we współpracy z wolontariuszką Zofią Tyran 

 

Od 22 do 31 lipca byłem na obozie w Białce Tatrzańskiej. Na obozie byłem 

z moimi znajomymi ze wspólnoty Bystrzaki. Podczas obozu mieliśmy dwie 

wycieczki, jedna z nich była do Zakopanego. W Zakopanym spacerowaliśmy 

po centrum.  Podczas naszej wycieczki dopisała nam ładna pogoda.  

 

 

Druga wycieczka w ramach 

obozu były to odwiedziny 

u zaprzyjaźnionego księdza. 

Bardzo lubię wyjazdy na 

obozy w wakacje, jest to dla 

mnie okazja, aby odpocząć 

i spotkać się ze znajomymi 

oraz zobaczyć coś nowego.  

 

 

AKTUALNOŚCI 

czyli o tym co będzie w październiku... 

 

 

 

WSPOMNIEŃ CZAR... 
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Pobyt w Wadowicach  

                                                                                                     wspomina Renia Jazgar 
Kilka lat temu byłam w Wadowicach. Byłam tam na zaproszenie koleżanki Agnieszki z mojej 

wspólnoty „Paszczaki i Migotki”. Podczas tego spotkania miałam okazję zjeść kremówkę, 

a przypomnę, że ciastko to lubił jeść papież Jan Paweł II – Karol Wojtyła. W Wadowicach - jak 

pamiętam - jest ładny rynek. Na rynku stoi kościół, a obok kościoła figura papieża Karola Wojtyły. 

Po wadowickim rynku - jak pamiętam - spacerowało też sporo gołębi. Wadowice to bardzo ładne 

miasto. Zachęcam Was czytelnicy do odwiedzenia Wadowic (jeśli ktoś jeszcze nie był). 

 

 

 

 

                                                                                                przygotował Boguś Kuźma  

Zbigniew Religa 

Polski karidiochirurg i polityk, profesor nauk medycznych. 

Urodził się 16 grudnia 1938 roku, a zmarł 8 marca 2009 roku 

w Warszawie. Profesor Religa był również senatorem, posłem, 

a także ministrem zdrowia. Należy również zaznaczyć,  że 

kardiochirurg ten był  członkiem Międzynarodowej Kapituły 

Orderu Uśmiechu i Kapituły Orderu Orła Białego. Dodam także, 

że opisywany przeze mnie lekarz był patronem programu 

Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Największe osiągnięcia 

Zbigniewa Religi to:  

- transplantacje serca i płuc 

- chirurgiczne leczenie mięśnia sercowego 

- operacyjne leczenie zatorowości płucnej 

- tworzenie prototypu sztucznego serca 

CIEKAWA POSTAĆ 
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Wyjście do kawiarni  

                                                            przygotowała Małgosia Chominiec 

W okresie wakacyjnym wraz z kolegami i koleżankami oraz paniami Danusią i Agnieszką 

poszliśmy do pobliskiej kawiarni. Kawiarnia ma stoliki na zewnątrz i tam postanowiliśmy usiąść. 

Nasze panie zebrały zamówienia. Jedliśmy lody, ciasto i piliśmy kawę. Była też z nami nasza nowa 

koleżanka Oliwka, która opowiadała ciekawe historie o swoich kotach, które pozostały pod opieką 

rodziny. W tym czasie kiedy zajadaliśmy smakołyki mogliśmy też wspólnie rozmawiać. 

Spotkaliśmy też w kawiarni znajomą p. Marysię. Takie wyjścia są też dla nas okazją do spotkania 

znajomych. Było miło i przyjemnie. 

 
 

Spotkanie dożynkowe  

                                                             wspomnienie Teresy Kukuczki  

 

25 sierpnia br. wraz z kolegami i koleżankami oraz paniami Danusią, Basią i księdzem Rafałem 

pojechaliśmy na spotkanie dożynkowe. Byliśmy zaproszeni przez wspólnotę Bonifratrów 

z Zebrzydowic.  

WYDARZENIA 
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Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą 

Świętą. Następnie przeszliśmy na teren 

Wspólnoty gdzie czekały na nas liczne 

atrakcje. Była zabawa taneczna, 

przygrywał nam zespół góralski.  

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy przygotowali 

dla nas pyszny poczęstunek 

oraz kiermasz z rękodziełem. 

Można też było zobaczyć 

osadę tatarską oraz wziąć 

udział w warsztatach – wicia 

wianków.  

 

 

 

 

 

 

  

Z wyjazdu zapamiętamy 

też wystawę ciekawych 

zdjęć. Bardzo miło 

spędziliśmy czas. 
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Nasze spotkania przy grillu 

                                                        przygotowała i przepisała na komputerze Anna Harazińska 

 

W lipcu i w sierpniu w ogrodzie przy naszym ośrodku odbyły się grille. Podczas 

tych  spotkań grał dla nas zespół muzyczny. Tańczyliśmy. Na stołach było 

wyłożone drożdżowe ciasto upieczone przez nasze panie kucharki. Grilla rozpalał 

ksiądz Zbigniew. Zjedliśmy dobre kiełbaski. Podczas tych grilli mogliśmy spędzić 

czas z kolegami i z koleżankami z innych grup. 
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                                                                             przygotował Boguś Kuźma 

Kalwaria Zebrzydowska 

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej bywa nazywane polską Jerozolimą. Powstałe wskutek 

religijnej pasji wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego stało się miejscem kultu 

Maryjnego, wyjątkowego misterium w Europie. Składa się z barokowej bazyliki oraz kaplic. 

Rocznie przybywa tu ponad milion pielgrzymów. Zachęcam do odwiedzenia Kalwarii 

i Sanktuarium przede wszystkim. 

 

Informacje pochodzą z książki "Skarby Unesco" 

Dolina Chochołowska 

 

Dolina ta to najdłuższa, najpiękniejsza 

i największa dolina w polskich Tatrach. 

Ma ona ok. 10 km długości. Jest idealnym 

miejscem na łagodne spacery. Jest to też 

dobry punkt wyjść w wyższe partie Tatr 

Zachodnich. Wiosną przyciąga licznych 

fotografów krokusów, a zimą narciarzy 

biegowych. Atutem tego miejsca jest 

możliwość poruszania się na rowerze. Na 

terenie tej doliny znajduje się też 

schronisko PTTK. 

CIEKAWE MIEJSCA 



„TO MY”  lato-jesień 2022 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

10 

Zamek Będziński  

Zamek Będziński – średniowieczna warownia 

obronna wzniesiona w połowie XIV wieku 

przez Kazimierza Wielkiego w systemie tzw. 

Orlich Gniazd. Znajduje sie w Małopolsce, 

4,5 km od granicy ze Śląskiem, na wzgórzu 

nad Czarną Przemszą. Historia fortyfikacji 

w Będzinie sięga IX wieku. Już wtedy na 

Górze Zamkowej wzniesiono gród, 

prawdopodobnie należący do plemienia 

Wiślan lub jego zachodniego odłamu. Gród 

był kilkakrotnie rozbudowywany między 

innymi w miejsce pierwotnej palisady 

wzniesiono istniejący do dziś zewnętrzny wał 

podgrodzia, a wewnętrzny wał podgrodzia 

zniwelowano celem założenia cmentarza 

wczesnochrześcijańskiego (XII wiek).  

Osadnictwo podgrodowe rozwijało się na 

południowym stoku wzgórza. Wbrew 

rozpowszechnionym opiniom Tatarzy nie 

zdobyli grodu. Ślady spalenizny odkryte 

w wale grodu, w świetle najnowszych badań 

archeologicznych, pochodzą  bowiem z lat 

wcześniejszych. W drugiej połowie XIII 

wieku prawdopodobnie za panowania 

Bolesława Wstydliwego, w obrębie grodu 

wzniesiono wieżę istniejącą do dziś . W roku 

1349 Kazimierz Wielki dobudował do niej 

zamek, który składał się początkowo z zamku 

górnego otoczonego dwoma pierścieniami 

murów oraz dolnego z bramą wjazdową od 

strony północnej. W 1349 roku wymieniony 

jest pierwszy murgrabia będziński Wielko, co 

wskazuje jednoznacznie, że w tym czasie 

zamek musiał już stać. Budowa zamku 

związana była ściśle z utratą Śląska i jego 

przejściem pod panowanie czeskie (1348 r.). 

Granica między Koroną Polską a Czeską 

przebiegała wówczas po linii Czarnej 

Przemszy, a więc u samego podnóża zamku. 

Ciekawe miejsce. Warto je zobaczyć. 

 

 

Wiadomości pochodzą z internetu 
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                                                                     przygotowała Beata Kaczmarska 

                                                   we współpracy wolontariuszką Zofią Tyran 

 

W ostatnim czasie na terapii zajęciowej u pani Agnieszki maluję anioły. Moje anioły są bardzo 

kolorowe. Do ich malowania używam farb różnego koloru: żółty, niebieski, różowy, czerwony, 

biały, pomarańczowy, jasnozielony, złoty. Takie kolory właśnie lubię. Stworzyłam już bardzo dużo 

aniołów.  Oprócz aniołów, namalowałam też ptaka oraz kota. Bardzo lubię malować i robię to 

bardzo często. Wszystkie prace maluję dzięki wsparciu pani terapeutki Agnieszki.  Bardzo lubię 

tworzyć nowe prace.  Dzięki temu poszerzam swoją wiedzę i umiejętności. Kiedy maluję, mam 

poczucie, że robię coś ważnego i wartościowego.  

 

Dzięki zajęciom na terapii nauczyłam się też wyszywać supełkami, malować odlewy gipsowe. 

W czasie terapii cały czas uczę się nowych rzeczy. Uczęszczanie na te zajęcia  daje mi również 

szansę na utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami innych grup. Bardzo zachęcam wszystkich do 

uczestnictwa w terapii zajęciowej, ponieważ można tam robić wiele ciekawych rzeczy i odkrywać 

swoje talenty.  

MOJE ZAINTERESOWANIA 
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O schronisku dla zwierząt 

                                                             przygotowały siostry Iwona                  i Anna Harazińskie 

                                                                                 we współpracy z wolontariuszką Zofią Tyran 

 

Schronisko to takie miejsc gdzie mieszkają psy i koty, które nie mają swoich domów. Tam opiekują 

się nimi pracownicy i wolontariusze. Każde schronisko posiada swoją stronę internetową. Ta strona 

jest po to, aby zachęcić ludzi do adopcji zwierząt i przedstawić im ich historie. Do schroniska 

można także przyjeżdżać, aby wyprowadzać pieski w ramach wolontariatu. W Polsce istnieje dużo 

schronisk. Jedno z nich znajduje się w Wojtaszkowie. Znamy to schronisko, ponieważ pochodzi 

z niego nasza suczka Rita.  

 

 

 

W rozmowie z wolontariuszką Zosią przypomniałyśmy sobie, że istnieje też schronisko 

w pobliskim Oświęcimiu. Dzięki schronisku zwierzęta mają gdzie spać i co jeść. Dobrze, że istnieją 

takie miejsca. Czytelniku - jeśli byłbyś zainteresowany adopcją psa albo kota lub wsparciem 

działalności schroniska, poniżej podajemy  adres strony internetowej – gdzie możesz znaleźć 

niezbędne informacje dotyczące tego miejsca:  

 

http://otozanimalsoswiecim.pl 

CIEKAWOSTKI 
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O strefach czasowych na świecie  

                                                                   przygotował Marek Chmielewski 

Czas został wymyślony przez ludzi po to, aby było go 

łatwiej określać. To czy jest akurat noc czy dzień zależy       

od obrotu Ziemi i ułożenia jej względem słońca. Jak 

dowiedziałem się, ludzie wymyślili strefy czasowe w celu 

lepszego wykorzystywania czasu pod względem 

ekonomicznym.  Gdyby na całej planecie była ta sama 

godzina to świat nie nadążyłby z produkcją energii. Strefy 

czasowe odpowiadają także naszej biologicznej naturze 

dlatego, że jesteśmy istotami dziennymi. Zależą one od 

obrotu Ziemi, której całkowity obrót zajmuje 24 godziny. Dlatego właśnie mamy 24 godziny 

podczas doby i 24 główne strefy czasowe. 

________________________________________________________________________________ 

Polskie stocznie  

                                                                przygotował Marek Chmielewski 

Stocznia jest to  miejsce, w którym buduje się statki,  oraz remontuje  się je lub dokonuje ich 

przebudowy. W Polsce stocznie, które znam znajdują się w Gdańsku i Szczecinie. Stocznia 

Gdańska to jedna z największych polskich stoczni,  która znajduje się w Gdańsku na lewym brzegu 

Martwej Wisły i na Ostrowiu. 

 

Powstała ona po 1945 roku, na terenach gdzie wcześniej istniały niemieckie stocznie. Stocznia 

Gdańska dotychczas zbudowała ponad 1000 w pełni wyposażonych statków, m.in. kontenerowców, 

statków pasażerskich i żaglowców.  
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                                                                                                             poleca Boguś Kuźma 

Tytanic 

Film fabularny produkcji 

amerykańskiej z 1997 roku, 

oparty na historycznym 

wydarzeniu – zatonięciu Tytanica 

w roku 1912. Akcja filmu 

rozpoczyna się w 1996 roku. 

Grupa  poszukiwaczy skarbów 

usiłowała wydobyć z wraku 

"Titanica" legendarny diament 

o nazwie "Serce Oceanu", który 

podobno zatonął wraz z nim.  

W trakcie jednego z zanurzeń,  poszukiwacze wydobyli sejf. Przypuszczali, że znajdował się tam 

poszukiwany diament. Zamiast niego znaleźli dobrze zachowany rysunek dziewczyny, która na szyi 

miała zawieszone "Serce Oceanu". A co dalej się wydarzyło nie zdradzę i zachęcam do obejrzenia 

filmu. Historia Tytanica bardzo mnie poruszyła i zaciekawiła. W filmie wystąpili:  

Leonardo Di Caprio jako Jack Dawson 

Kate Winslet jako Rosa Calwert  

Bily Zane jako Caledon Hockley   

I inni... w pozostałych rolach 

_______________________________________________________________________________________ 

Wojenne dziewczyny  

Polski serial obyczajowo-wojenny 

w reżyserii Michała Rogalskiego, 

emitowany od 2017 na antenie TVP1. 

Serial ten według mnie, dobrze 

pokazuje życie w okresie okupacji. 

Główne bohaterki serialu to Irena 

Szczęsna, Marysia Joachim i Ewa 

Frączak. Mimo różnic charakteru 

łączą je wojenne losy. Kobiety 

zdobywają broń, biorą udział 

w likwidacji okupantów i kolaborantów, pomagają w ratowaniu żydowskich dzieci, biorą udział 

w akcjach małego sabotażu. W role głównych bohaterek wcieliły się: 

Aleksandra Pisula w rolę Marysi 

Wanessa Aleksander w rolę Ewy 

Marta Mazurek w rolę Irki 

KĄCIK FILMOWY 
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                                                                         propozycja Adama Góreckiego 

 

Czytelnicy, chcę Wam zaproponować do przeczytania 

książkę zatytułowaną "SŁUŻĄCE DO WSZYSTKIEGO", 

której autorką jest Joanna Kuciel – Frydryszak, wydaną 

przez Wydawnictwo Marginesy. 

Książka ciekawa, opowiada o kobietach – Polkach, które 

wykonywały pracę służących w okresie przedwojennym 

w polskich bogatych i średnio bogatych domach. Autorka 

podejmuje tematykę trudu i wartości tej pracy. Książka 

ta pokazuje także jak na przestrzeni lat zmieniała się 

rola służących. 

 

 

 

 

 

                                                                      przygotował Krzysztof Paleczny 

Samochód strażacki 

 

 

Samochód strażacki to 

specjalnie oznakowany 

i przygotowany samochód 

używany przez straż 

pożarną do udziału 

w akcjach ratowniczych 

i gaśniczych. W większości 

państw świata wozy 

strażackie malowane są na 

czerwono. Są one także 

uprzywilejowane w ruchu 

drogowym.  

WARTO CZYTAĆ... 

SAMOCHODY 
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                                                                                         pisze Boguś Kuźma 

 Karakal stepowy 

Gatunek bardzo drapieżnego ssaka 

z podrodziny kotów, występuje w Azji 

i na Półwyspie Arabskim oraz 

w Afryce. Pierwszy okaz opisano w 

roku 1776. Długość jego ciała wynosi 

61–105,7 cm, zaś długość ogona od 

19,5 do 34 cm. Masa ciała dorosłych 

samic wynosi od 6,2 do 15,9 kg, 

a dorosłych samców od 8 do 20 kg. 

Ubarwienie od jasnobrązowego do 

ciemnobrązowego. Uszy długie, czarne 

zakończone pędzelkami. Kończyny 

długie, sylwetka smukła i mocna. 

Zwierzęta te odżywiają się mięsem polując na zwierzęta różnej wielkości, od ssaków po węże 

i płazy.  Karakale bywają aktywne nocą lub w dzień, a ich aktywność zależy od temperatury 

otoczenia. Przy temperaturze po wyżej 10
o
C odpoczywają. Karakale są obiektem intensywnych 

polowań. Wprawdzie ich  futro nie ma wartości handlowej, ale są uważane za szkodniki ponieważ 

chętnie zaglądają na farmy. 

________________________________________________________________________________ 

 

Ważki 

Na świecie znanych jest już 6000 

współcześnie żyjących gatunków ważek, 

występujących na wszystkich 

kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. 

W Polsce, co warto zaznaczyć, 

występuje 70 gatunków tych owadów. 

Wszystkie ważki mają zbliżony typ 

budowy. Są to owady przeważnie 

średniej wielkości, harmonijnie długie. 

Charakteryzują je duże oczy oraz dwie 

pary skrzydeł, które w stanie spoczynku 

są rozłożone na boki lub podniesione do 

góry. 

 

Wiadomości pochodzą z internetu 

ZWIERZĘTA 



„TO MY”  lato-jesień 2022 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

17 

 

 

                                                                 proponuje Mieczysław Kozioł 

   

   Wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

 

                        Rozmowa liryczna 

– Powiedz jak mnie  kochasz? 

– Powiem. 

– Więc? 

– Kocham cię w słońcu. I przy blasku świec. 

Kocham cię w kapeluszu i w berecie. 

W wielkim wietrze na szosie i na koncercie. 

W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach. 

I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona. 

I gdy jajko roztłuczesz ładnie – 

nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. 

W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku. 

I na końcu ulicy. I na początku. 

I gdy włosy grzebieniem rozdzielasz. 

W niebezpieczeństwie. I na karuzeli. 

W morzu. W górach. W kaloszach. I boso. 

Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. 

I wiosną, kiedy jaskółka przylata. 

– A latem jak mnie kochasz? 

– Jak treść lata. 

– A jesienią, gdy chmurki i humorki? 

– Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki. 

– A gdy zima posrebrzy ramy okien?                  

– Zimą kocham jak wesoły ogień. 

Blisko przy twoim sercu. Koło niego. 

A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. 

 

Już kocham cię tyle lat 

Już kocham cię tyle lat, 

na przemian w mroku i w śpiewie, 

może to już jest osiem lat, 

a może dziewięć – nie wiem; 

 

splątało się, zmierzchło – gdzie ty, a gdzie ja, 

już nie wiem – i myślę w pół drogi, 

że tyś jest rewolta i klęska, i mgła, 

a ja to twoje rzęsy i loki. 

POEZJA 
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                                                                                   pisze Michał Zesławski 

Babka karłowata 

Nigdy wcześniej nie pisałem Wam czytelnicy o tej rybie. Przeglądając  informacje 

o rybach w internecie, natrafiłem na ten okaz. Czytając o babce karłowatej  

wydała mi  się  ona warta  opowiedzenia  Wam  o niej. 

 

 

 

Rybka ta występuje w słonych, słonawych, a niekiedy w słodkich wodach na 

obszarze Azji Południowo-Wschodniej (Indie, Birma, Tajlandia, Półwysep Malajski 

i Indonezja. Babka karłowata  bywa też hodowana w akwarium morskim. Rybka 

ta ma krępe ciało. Głowa dość szeroka i krótka. Rybka ta jest posiadaczką kilku 

rzędów malutkich zębów. Kolor ciała żółtopomarańczowy,  na jego tle występują 

4 poprzeczne ciemnobrązowe szerokie pasy. Płetwy mają też ciemny kolor 

z jasnymi obwódkami. Płetwa ogonowa jedynie jest biała lecz u nasady ciemna. 

Łuski ułożone są wzdłuż ciała w liczbie 25-27 sztuk. Samiczki są nieco większe od 

samców. Jeśli rybkę tę chcielibyśmy hodować w akwarium to w małym zbiorniku 

tj. 10-15 litrów wody. Temperatura wody powinna wynosić 26-30oC. Hodowla tego 

gatunku wymaga dodawania do wody soli kuchennej (1- 3 łyżki). W wodzie 

słodkiej bowiem gdyby ta rybka przebywała, wtedy ma zwiększoną podatność na 

zachorowalność tj. ryby te chorobowo mogą gubić płetwy, co powodować może 

przedwczesną ich śmierć. Ryba ta lubi życie w małym stadku tj. 5-6 sztuk. Babka 

karłowata lubi żywy pokarm: wazonkowce, drobne robaki. Suchego pokarmu nie 

toleruje. 

AKWARYSTYKA 
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                                                                                  propozycja Joli Tondus 

                                                na komputerze tekst przepisał Boguś Kuźma 

 

 

Składniki: 

 150g mąki pszennej i tortowej 

 3 łyżki kakao 

 ½ łyżeczki sody oczyszczonej 

 300 g czekolady 

 100 g masła 

 120 g cukru 

 1 jajko 

 60 ml mleka 

 sól 

KULINARIA 
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Przygotowanie: 

Mąkę, kakao i sodę przesiewamy przez sito dodajemy szczyptę soli . Czekoladę 

kroimy na drobniutkie kawałki. Do misy miksera wkładamy masło i cukier, 

ucieramy do uzyskania gładkiej jednolitej masy. Wtedy wbijamy jajko i miksujemy 

kolejne 2 minuty. Dodajemy w dwóch partiach przesiane suche składniki, po 

dodaniu każdej porcji miksujemy. Wlewamy mleko, a gdy i ono połączy się 

z masą, dodajemy kawałeczki czekolady. Krótko mieszamy. Z przygotowanego 

ciasta lepimy kulki. Jest ono dosyć klejące, toteż, albo robimy to zwilżonymi 

rękami, albo pomagamy sobie  łyżką. Kulki układamy na blasze wyłożonej 

papierem do pieczenia. Każdą porcję ciasta delikatnie spłaszczamy dłonią. 

Rozgrzewamy piekarnik do 160 stopni i pieczemy 14-15 minut. Zaraz po wyjęciu 

ciasteczka będą miały wypieczone brzegi i miękkie środki zapadające się pod 

palcem. Później stwardnieją. 

 

 

 

Na wszystkich którzy uważnie przeczytają ten numer gazetki i udzielą 

prawidłowych odpowiedzi na poniższe pytania  czekają nagrody. Odpowiedzi 

prosimy złożyć w pokoju psychologa do dnia 31.10.2022 roku. 

1. Jak nazywa się dolina w polskich Tatrach,  która wiosną przyciąga licznych 

fotografów krokusów? 

2.  Po co powstają schroniska dla zwierząt? 

3. W jakich polskich miastach znajdują się stocznie? 

4. Jakie ciastko lubił jeść papież Jan Paweł II Karol Wojtyła? 

5. Na jaki kolor malowane są wozy strażackie? 

6.  Jak nazywa się polski poeta, którego wiersze publikujemy w tym numerze 

gazetki? 

7. Karakal stepowy to ssak czy gad? 

8. Czy babka karłowata to rodzaj ciasta? 

_______________________________________________________________________________________ 
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