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DlaczegoDlaczego  nana  świecieświecie  taktak  dziwnedziwne  toczątoczą  sięsię  dni?dni?
DlaczegoDlaczego  ktośktoś  kogośkogoś  kocha,kocha,  ktośktoś  oo  kimśkimś  śni?śni?

DlaczegoDlaczego  szczęścieszczęście  uciekaucieka  ii  bliskimbliskim  zdajezdaje  sięsię  być?być?
DlaczegoDlaczego  człowiekczłowiek  szukaszuka  drugiegodrugiego  człowiekaczłowieka

ii  nienie  może bezmoże bez  niegoniego żyć ? żyć ?
MożeMoże  toto  dobrze,dobrze,  możemoże  toto  źle!źle!

LeczLecz  wtedywtedy  właśniewłaśnie  wiesz,wiesz,  żeże  ktośktoś  kochakocha  cię!cię!
    ZZ  okazjiokazji  DniaDnia św św..  WalentegoWalentego ż życzymyyczymy  wszystkimwszystkim  naszymnaszym  czytelnikomczytelnikom

dużodużo  miłościmiłości  ii  szczęściaszczęścia  nana  każdykażdy  dzieńdzień  roku.roku.
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Zespół Redakcyjny:
1. Katarzyna Uszyńska (rozrywka, solenizanci i jubilaci, imiennik)
2. Katarzyna Sałkowska (poezja i proza, przepisy kulinarne)
3. Monika Skrodzka (wydarzenia minionego miesiąca)
4. Rafał Musch (wywiady )
5. Andrzej Nowak ( wydarzenia minionego miesiąca )
6. Mikołaj Scholz (redakcja sportowa)
7. Wojciech Kwil (układanie krzyżówek, przepisywanie tekstów na komputerze)

Opiekun: Katarzyna Zduńska              Skład i druk: Jacek Michalski
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SOLENIZANCI I JUBILACISOLENIZANCI I JUBILACI

wszystkim jubilatom
 życzymy sukcesów w życiu, 

szczęścia w miłości, dużo uśmiechów, dużo radości, 
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń 

i samych przyjemnych w życiu zdarzeń.

Kalendarz stworzony 
podczas zajęć 

w pracowni komputerowej



9 styczeń 2014
Zostaliśmy  zaproszeni  do  Szkoły  specjalnej  przy  ul.  Czarneckiego  na  Jasełka.

Przedstawienie przygotowali uczniowie tej szkoły. Bardzo nam się podobało. Było wesoło
i kolorowo. Było też dużo różnej muzyki. Po przedstawianiu wróciliśmy do ośrodka na
smaczny obiad.

Red. Rafał Musch

12 styczeń 2014
Tego dnia w Warszawskim Seminarium Duchownym organizowane było Spotkanie

świąteczne, na które zostaliśmy zaproszeni przez naszych kleryków. Spotkanie rozpoczęło
się  Mszą  św.  w Kościele  seminaryjnym.  Później  oglądaliśmy   spektakl  teatralny  p.t.:
„Próba”,  przygotowany  przez  kleryków  III  kursu.  Sztuka  była  o  Prymasie  Stefanie
Wyszyńskim. Na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Było
bardzo  fajnie.  Spotkaliśmy  naszych  znajomych  kleryków,  którzy  prowadzili  dla  nas
katechezy. Przekazali pozdrowienia dla wszystkich.

Red. Rafał Musch

16 styczeń 2014

Pojechaliśmy do domu Kultury Zacisze na bal karnawałowy zorganizowany przez
Stowarzyszenie  Help.  Byliśmy
tam  już  drugi  raz.  Tak,  jak  w
zeszłym roku zabawa była super.
Imprezę  prowadził  DJ.  Puszczał
bardzo  fajne  piosenki.  Były  też
liczne  konkursy  z  nagrodami.
Wszyscy świetnie się bawili.  Na

koniec  była  muzyczna  podróż  przez  różne  style
muzyczne. Trzeba było dobrać się w pary. DJ puszczał
różne melodie np.: kujawiaka rumbę, salsę, rock’n’rolla,
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walca, tango i trzeba było tańczyć tańce pasujące do tych melodii. W tym roku było dużo
więcej  gości  niż  w  zeszłym,  zaproszonych  zostało  więcej  ośrodków.  Oczywiście
spotkaliśmy  wiele  znajomych.  Zabawa  skończyła  się  o  godzinie  13.  Zmęczeni,  ale
szczęśliwi wróciliśmy do ośrodka.

Red. Katarzyna Uszyńska, Andrzej Nowak

24 stycznia 2014
Dnia 24 stycznia 2014r. w godzinach od 10 do 13 spędziliśmy

miło i przyjemnie czas na wspólnym śpiewaniu kolęd. Odbywało
się  ono  w  Mokotowskim Centrum Integracyjnym Mieszkańców
przy ul. Woronicza. W  Mokotowskim Kolędowaniu   brało udział
10  zaproszonych  przez  nas  Ośrodków.  Byli  goście  z  Łubca,  z
Bemowa,  Wilanowa,  Bielan,  Bródna,  Śródmieścia,  Woli,
Żoliborza. Organizatorem imprezy był nasz Ośrodek. 
Na to wspólne kolędowanie byli także zaproszeni inni goście. Był
Zastępca Burmistrza   Dzielnicy Mokotów, pan Piotr Boresowicz,
który objął swoim patronatem naszą imprezę. Był także Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i  Zdrowia-  pan Bogdan Piec oraz

pan Krzysztof Marciniak- Przewodniczący Warszawskiego Koła PSOUU. 
Każdy ośrodek miał  zaśpiewać samodzielnie jedną
kolędę  lub  pastorałkę.  Po  występie  jako  pamiątkę
wszyscy  otrzymali  specjalny  prezent,  a  był  to
„Aniołek  z  drewna”  wykonany  przez  nas  na
zajęciach  w  pracowni
stolarskiej.  Nasz
ośrodek  reprezentowali
Katarzyna  Kozmana-
śpiew  i  Przemek
Goller- gra na bębenku.

Kasia zaśpiewała kolędę  „Wśród nocnej ciszy”. Jej występ
był bardzo udany.
Na  pamiątkę  tego  spotkania  także  pan  Burmistrz  i  inni  goście  otrzymali  „Aniołka  z
drewna”.
Po  zakończeniu  wspólnego  śpiewania  był  słodki  poczęstunek,  jedliśmy  ciasteczka  i
piliśmy  herbatę  lub  kawa.  Po  herbatce  niektóre  osoby  musiały  już  jechać  do  swoich
Ośrodków.  My  i  jeszcze  kilka  innych  osób  na  zakończenie  zaśpiewaliśmy  wspólnie
jeszcze kilka kolęd. Było bardzo fanie i miło, i wszystkim się bardzo podobało.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się powtórzyć podobne spotkanie 
i wspólnie pośpiewać kolędy.

Red. Monika Skrodzka

Piszą o NAS...A
Informacje  o  naszej  ostatniej  imprezie  -  „Mokotowskie  Kolędowanie”  można

przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miasta St. Warszawy Dzielnicy Mokotów oraz
na facebooku, na profilu Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców.
Jesteśmy sławniA
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31 styczeń 2014

Tego dnia ośmioosobowa grupa pod opieką pani Danusi Kaczmarek i pana Adama
Krauze  pojechała  do  ośrodka  OWIRON  na
Bemowie na Bal karnawałowy. Ponieważ był to bal
przebierańców, każdy miał przygotować sobie jakiś
fajny strój.  Zabawa była bardzo fajna.  Były różne
konkursy:  taniec  z  balonami,  taniec  na  gazecie,
taniec z wałkiem. Był też konkurs na najładniejszy
stój.  Pierwsze  miejsce  zdobyła  nasza  koleżanka
Katarzyna Sałkowska,  a  Marzena  Zalewska zajęła
trzecie miejsce. To nie były jedyne nagrody dla nas.
Konkurs
tańca  z

balonem  wygrali  Katarzyna  Sałkowska  i
Andrzej  Nowak.  Terapeuci  prowadzący
zabawę puszczali  bardzo fajna muzykę,  były
nawet  melodie  z  Japonii.  Gospodarze
przygotowali  również  ciepły  posiłek  dla
wszystkich  uczestników  balu.  Pracownia
kulinarna  ugotowała  pyszny  żurek.  Był  też
słodki  poczęstunek,  kawa,  herbata.  Impreza
była  bardzo  udana.  Wszyscy  doskonale  się
bawili. We wspaniałych humorach wracaliśmy
do domów.

Red. Katarzyna Uszyńska
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Szlachetna paczka cd.

Jak  państwo  zapewne  pamiętają  w  grudniu  2013  r.  wzięliśmy  udział  w  akcji
Szlachetna Paczka. Obdarowaliśmy wtedy wybraną rodzinę świątecznymi paczkami.
Niedawno  dostaliśmy  list  –  a  w  zasadzie  mini
paczkę  od  „naszej”  rodziny.  Były  w  niej
podziękowania  za  okazaną  pomoc,  życzenia
świąteczne i małe prezenty wykonane przez dzieci
z  tej  rodziny.  Dostaliśmy  anioła  na  choinkę  i
gwiazdki.  Dostaliśmy  też  parę  pocztówek  z
Morąga- gminy, z której pochodzi „nasza rodzina”.
List ten bardzo nas ucieszył. Obok zamieszczamy
podziękowania i życzenia, które dostaliśmy.
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NASZE PRACE

Drewniany anioł 
wykonany w pracowni stolarskiej

Drewniane pisanki
ozdobione metodą decupage 

wykonane w pracowni plastycznej

Gliniane kubeczki wykonane w 
pracowni ceramicznej przez 

Macieja Dorożałę

Ceramiczne aniołki, serca i słoneczka
wykonane na zajęciach w pracowni 

ceramicznej przez Monikę Skrodzka, 
Krzysztofa Ciepłotę i Macieja Dorożałę



Magia Kamieni
Malachit 10 l - 31 l

Przede wszystkim patronuje wzajemnej miłości, ale zapobiega też depresji. Jeśli opiekuje
się tobą malachit,nie lubisz wyróżniać się z tłumu. Jesteś zrównoważona, spokojna i

rzadko się uśmiechasz. Bardzo liczysz się z opinią otoczenia. Rzetelna, obowiązkowa i
honorowa, dotrzymujesz raz danego słowa. Związki traktujesz szalenie serio. Nie uznajesz

krótkich flitów, a gdy doznasz zawodu w miłości lub przyjaźni, zamykasz się w sobie.
Często jesteś odbierana przez innych jako pesymistka, choć to nie do końca prawda.

Turkus 1 ll -21 ll
Zapewnia harmonię, obdarza zimną krwią w niebezpiecznych sytuacjach i pomaga

zachować pogodę ducha. Dodaje sił w dążeniu do doskonałości, chroni przed złym losem i
wypadkami. Podopieczni tego klejnotu mają niezwykłą osobowość. Można im powierzyć

każdy sekret czy majątek, bo są wyjątkowo uczciwi i życzliwi.
Materiał przygotowała Katarzyna Uszyńska

„Czy”
Czy Kochasz mnie,

czy chcesz ze mną rozmawiać,
przytulić, słuchać i tańczyć?

Czy chcę najbardziej twej miłości
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POEZJAPOEZJA
  I PROZAI PROZA

CIEKAWOSTKICIEKAWOSTKI

Włóczkowa maskotka wykonana w 
pracowni haftu i szycia przez 

Małgorzatę Stolarska.



Ja jestem dziewczyną muzyczną,
cała jestem muzyką

Serduszka, które masz- czerwone 
i żółte szczęścia z czułym blasku twoich oczu.

Jesteś dla mnie wszystkim zawsze, ciebie kochałam
i kochać będę całe swe życie

Chcę mieć Cię tylko dla siebie.
Zabierz mnie w marzenia.

Katarzyna Sałkowska

Kącik wielbicieli
zwierząt wszelakich

Chomiki
Chomiki (Cricetinae) – podrodzina gryzoni z rodziny chomikowatych.

Do rodziny chomikowatych zalicza się blisko 300 gatunków zwierząt. Chomiki właściwe
są bliskimi krewnymi norników i szczura piżmowego. Zewnętrznie nie są zbytnio podobne
do  swych  krewniaków.  Zwierzęta  bardziej  podobne  do  chomików  takie  jak:  mysz
domowa,  mysz  leśna,  suwak  i  inne  z  rodziny  Muridae  są  bardzo  dalekimi  krewnymi
chomików. Z licznej grupy chomików tylko niektóre gatunki można uznać za zwierzęta
domowe.  Należą  do  nich  chomik  syryjski,  chomik  Roborowskiego,  chomik  chiński,
chomik  dżungarski  i  chomik  Campbella.  Hodowane  w  domach  chomiki  mają  swych
krewnych żyjących na wolności.
Chomiki posiadają 16 zębów 2 siekacze i 6 trzonowców rozstawione na dole i na górze.
Siekacze nie posiadają korzenia, dlatego rosną przez całe życie chomika. Zwierzę może je
ścierać, jedząc twardy pokarm. Tuż przy obu stronach warg znajdują się pojemne torby
policzkowe. Są tak duże, że po napełnieniu przekraczają podwojony obwód głowy. Służą
do  transportu  pożywienia.  Zwierzę  opróżnia  je  pocierając  je  przednimi  kończynami.
Żołądek chomika składa się  z dwóch komór.  W pierwszej  komorze następuje  wstępne
trawienie,  natomiast  w  głównej  komorze  pokarm  przechodzi  ostateczne  trawienie.
Podstawowym  pokarmem  jest  specjalistyczna  mieszanka  dla  gryzoni.  Jako  dodatek
żywieniowy podaje się:

1. Nasiona – pszenica, owies, kukurydza, jęczmień, len, sorgo, proso oraz pestki
słonecznika i dyni (dwa ostatnie w małych ilościach, ze względu na dużą ilość
tłuszczu).

2. Warzywa – marchew, buraki, rzepa, brokuł, endywia, szpinak, ogórek, słodka
papryka, pomidor, liście kalafiora, pietruszka.

3. Owoce – jabłko, gruszka, winogrona, arbuz, maliny, truskawki, banany.

4. Zioła –  krwawnik  pospolity,  gwiazdnica  pospolita,  starzec  zwyczajny,
koniczyna, mniszek pospolity, tasznik pospolity, koper, liście maliny.

5. Inne – rodzynki, gotowane jajko (białko), ser biały, ryby (gotowane bez soli),
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krewetki.

6. Owady – chomiki też bardzo chętnie jedzą larwy mącznika. Należy im podawać
3-4 owady tygodniowo, żeby uzupełnić potrzebne białko.

Nie  wolno  chomików  karmić:  kruchą  sałatą,  cebulą,  fasolą,  owocami  pestkowymi,
solonymi orzeszkami i słodyczami oraz owocami cytrusowymi.
Do ścierania zębów poza twardym pokarmem mogą służyć gałązki z drzew owocowych
(jabłoni czy gruszy) oraz gałązki orzecha włoskiego.

Materiał przygotowała Katarzyna Uszyńska

Andrzej Nowak  : Dzień dobry. Jestem redaktorem gazety i chciałbym 
przeprowadzić z Panią wywiad?

Monika Skrodzka: Dzień dobry

 A.N. : Czy mogłaby się nam Pani przedstawić?
M.S.: Nazywam się Monika Skrodzka.

A.N. : Gdzie Pani mieszka? Z kim?
M.S.: Mieszkam z rodzicami, z siostrą i bratem w Warszawie.

A.N. : Jak długo Pani chodzi do ośrodka?
M.S.: W tym roku będzie już 5 lat (1 kwietnia)

A.N. : A czy lubi Pani przychodzić? Dlaczego?
M.S.: Lubię przychodzić do ośrodka, bo terapeuci są fajni, a także fajni są koledzy 

i koleżanki.

A.N. : Którą pracownię lubi Pani najbardziej i dlaczego?
M.S.: Lubię wszystkie pracownie, bo w każdej można się nauczyć czegoś innego.

A.N. : Czy lubi Pani kolegów i koleżanki?
M.S.: Tak, lubię.

A.N.: Kogo Pani lubi najbardziej?
M.S.: Mam kilku ulubieńców: Andrzej Nowak, Krzysiek Ciepłota, Wojtek Kwil, 

Mikołaj Scholz, Kasia Sałkowska, Kasia Uszyńska i Sylwia Kaczmarek.

A.N.: Jak Pani lubi spędzać wolny czas?
M.S.: Pomagam mamie, oglądam telewizję. Wieczorem mam swoje ulubione filmy. 
Lubię czytać i relaksować się.

A.N. : Czy lubi Pani muzykę i jaką?
M.S.: Lubię słuchać radia, a szczególnie radia WAWA.
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A.N. : Czym Pani się interesuje?
M.S.: Moje zainteresowanie to oglądanie filmów, różne prace domowe, czytanie 

książek i zabawa z psem.

A.N. : Gdzie Pani lubi wyjeżdżać na wakacje?
M.S.: Najbardziej lubię jeździć nad morze.

A.N. : Czy Pani ma jakieś zwierzątko i jakie?
M.S.: Tak mam pieska rasy York. Nazywa się Koko.

A.N.: Czy dobrze się Pani pracuje w redakcji Gazetki?
M.S.: Tak, bo mogę rozwijać swoje myślenie, pisanie. I lubię mój zespół 

redakcyjny.

A.N. : Dziękujemy

WYWIAD Z KLERYKIEM MATEUSZEM GODKIEM
 
 
 

Andrzej Nowak:Czy mógłbyś nam powiedzieć, kiedy poczułeś powołanie do 
służby Bogu?

Mateusz Godek: Trudno wskazać jeden moment, kiedy Pan Jezus powiedział- 
„pójdź za mną”. Pragnienie zostania księdzem pojawiło się 
bardzo wcześnie- już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. 
Zacząłem interesować się liturgią i zostałem włączony do 
liturgicznej służby ołtarza. To są początki mojego powołania.

A.N.:Co robiłeś zanim poszedłeś do Seminarium?
M.G.: Tak, jak każde dziecko chodziłem najpierw do szkoły podstawowej, potem 

do gimnazjum i liceum. Zaraz po maturze wstąpiłem do seminarium.

A.N.:Czy masz rodzeństwo?
M.G.: Tak, mam siostrę i brata.

A.N.:Czy jesteś warszawiakiem, czy przyjechałeś do Warszawy z innego miasta
M.G.: Nie jestem warszawiakiem, nie pochodzę nawet z tej diecezji. Pochodzę z 

małej miejscowości w woj. lubelskim położonej koło Kazimierza Wielkiego, 
z Kowali Pierwszej.

A.N.:Jaka jest twoje hobby?
M.G.: Interesuje mnie zgłębianie prawd o Bogu i świecie.

A.N.:Czy lubisz przychodzić do nas na praktyki ?
M.G.: Wielką radością są  dla mnie spotkania z wami, bo jesteście ludźmi, którzy 

mnie życzliwie przyjmują.
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A.N.:Gdybyś nie był księdzem, to kim byś był?
M.G.: Nie wiem.

A.N.: Czy masz przyjaciela?
M.G.: Pewnie, że tak.

A.N.:Na którym roku studiów już jesteś?
M.G.: W seminarium jestem już na III roku, ale studiuję jeszcze pedagogikę na 

UKSW. Tam jestem na I roku.

A.N.:Jakie są twoje obowiązki w Seminarium?
M.G.: W seminarium zajmuję się Caritasem- odpowiadam za rozdawanie klerykom 

różnych  rzeczy ofiarowanych przez darczyńców.

A.N.: Czy jesteś szczęśliwy?
M.G.: A nie widać ?! Oczywiście, że tak.

POLSKA-NORWEGIA 3:0
Zmiennicy Nawałki przejechali się po Norwegach. Rządzili w Abu Zabi nawet w

"10-tkę".  Grająca  w  ligowym  składzie  reprezentacja  Polski  bez  większego  wysiłku
wygrała w Abu Zabi z Norwegią 3:0, choć ostatnie 63 minuty musiała grać w dziesiątkę.
Adam Nawałka sprawdził zmienników i debiutantów, z których kilku zdało test. Tylko czy
ktoś w tej kadrze utrzyma się na dłużej?  Meczem z Norwegią kadra zaczęła nowy sezon.
Na  razie  w  składzie  mocno  eksperymentalnym.  Z  pierwszoligowcami  Rafałem
Leszczyńskim w bramce i Maciejem Wiluszem w roli stopera drużyna zdała test. Szansę
wykorzystali  m.in.  legioniści  Tomasz  Brzyski  i  Michał  Kucharczyk.  To  oni  zaczęli
strzelanie. Najpierw do siatki trafił  Brzyski. Przy jego strzale nie popisał się bramkarz
Norwegów. Kennet Hoie tak niefortunnie interweniował,  że wbił sobie piłkę do siatki.
Zaraz  po  przerwie  po  koronkowej  akcji  innych  legionistów  wynik  podwyższył
Kucharczyk, który wykorzystał podanie Jakuba Wawrzyniaka. Norwegom ochotę do gry
odebrał  Karol  Linetty.  Pomocnik  Lecha  fantastycznym strzałem z  16  metrów nie  dał
żadnych szans bramkarzowi Norwegii.  Pół  godziny przed końcem czerwoną kartkę za
ostry faul zobaczył Łukasz Teodorczyk. "Wikingowie" nie potrafili jednak skorzystać z
gry w przewadze i nie zdobyli nawet honorowego gola. Oprócz strzelców z dobrej strony
pokazali  się:  Michał  Masłowski,  Maciej  Wilusz  i  Leszczyński.  Cała  piątka  solidnie
zapracowała na to, by dostać kolejną szansę od Nawałki. Tym razem w meczach o punkty.

PIłKA RECZNA
Szwedzi drżą przed Polakami w piłce ręcznej. Po wygranej w Szwecji nad Rosją i

Polski nad Białorusią. Mówi  się , ze w Szwecji będzie to bardzo nerwowy mecz. Mamy
opinie  ,  że  jesteśmy  niesłychanie  szybcy  i  skuteczni  w przeciwieństwie  do Szwedów,
którzy są nierówni. We wtorek 2 stycznia w Aarhus Polacy stają przed wielką szansą –
zwycięstwo nad Szwecją przybliży ich do strefy medalowej Mistrzostw Europy.
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RADWAŃSKA  GRA  CORAZ  LEPIEJ.
Australian Open wchodzi w decydującą fazę. Z naszych reprezentantów pozostała

już jedynie Agnieszka Radwańska, która w świetnym stylu awansowała do ćwierćfinału.
Jak mówi dziennikarzom, to nie jest jeszcze szczyt jej formy. Ta rośnie z meczu na mecz.
W pojedynku o pierwszy w karierze półfinał Australian Open Radwańska zmierzy się z
dobrze  sobie  znaną  Wiktorią  Azarenką.  Będzie  to  ich  17.  spotkanie.  Znacznie
korzystniejszy bilans (12-4) ma rozstawiona z numerem drugim Białorusinka. Wiceliderka
światowej listy już raz - w 2012 roku - zamknęła 24-letniej Polce drogę do najlepszej
czwórki imprezy w Melbourne. Trzymamy kciuki za Isię!

KONTROWERSYJNA DECYZJA TRENERA KRUCZKA
Klemens Murańka czy David Kubacki?

Podobno taki był dylemat trenera Łukasza Kruczka przy wyborze kandydatów na igrzyska
w Soczi. Ostatecznie jadą w składzie: Kamil Stoch, Jan Ziobro, Maciej Kot, Piotr Żyła i
Dawid Kubacki. Czym kierował się trener? Postawił na coś, czego nie da się wytrenować,
czyli  doświadczenie.   Z  jego  decyzją  nie  chce  zgodzić  się  Wojciech  Fortuna.  Mistrz
olimpijski przekonuje, że w przekroju całego sezonu miejsce w kadrze na Soczi bardziej
należało się młodemu skoczkowi z Zakopanego. - Naprawdę widziałem Murańkę w tym
składzie.  Przecież  on  w  tym  sezonie  zdobył  więcej  punktów  od  Kubackiego,  no  i
wygrywał  kwalifikacje  -  przypomina  Fortuna.  Mistrz  świata  juniorów  wygrywał
kwalifikacje  do konkursów w Engelbergu i  Wiśle.  W sumie uzbierał  130 punktów do
klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O 75 więcej od Kubackiego. Fortuna obawia się o
psychikę skreślonego Murańki. - Wiem, że chodzi teraz załamany. Ale będę go wspierał na
duchu i przekonywał, że na igrzyskach skoki się nie kończą. Wkrótce będą mistrzostwa
świata - zapowiada mistrz olimpijski.

Opracował Mikołaj Scholz
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Krzyżówka anatomiczna
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Krzyżówki ułożył zespół redakcyjny
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ROZRYWKAROZRYWKA

1. znajduje się w czaszce i służy do myślenia
2. znajduje się na niej głowa

3. organ wewnętrzny, który służy do oddychania
4. można go wystawić lub lizać lody

5. klękamy na nich
6. składa się z nich szkielet
7. czasami atakuje go katar

8. płynie nimi krew
9. płyn w ciele człowieka niezbędny do życia

10. interesuje się nimi dentysta
11. malują je sobie kobiety

12. służą do chwytania, mają 10 palców
13. rosną m.in. na głowie

14. prawa lub lewa służy do słuchania
15. oglądasz nimi cały świat

16. „kierownik” każdego człowieka osadzony na szyi
17. zakładamy na nie skarpetki, buty

18. „burczy” gdy jest pusty
19. służą do chodzenia

20. puka w rytmie cza-cza
21. można nimi kręcić podczas tańca
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