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Mężczyzna, choć wielki i mocny jak słoń 

Wnet mięknie, jak ujmie kobieca go dłoń. 

Jest władczy, jest mądry, na wszystkim się zna, 

A z głupim guzikiem kłopotów sto ma. 

 

Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad 

Bez Ciebie cóż wart, cóż wart byłby świat. 

 

On strasznie jest ważny i wiecznie gdzieś gna 

I chce, aby cały podziwiał go świat. 

Choć dzień cały złoszcząc się głupstwa by plótł, 

Gdy wieczór nadejdzie jest słodki jak miód. 

 

Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad 

Bez Ciebie cóż wart, cóż wart byłby świat. 
 

(Natasza Zylska - Kobieta i mężczyzna) 
 



 

Michał – to człowiek dobry, skuteczny, 

pogodny, inteligentny, służy chętnie pomocą. 

Często podejmuje się działań, których nie 

może wykonać; sprawia wrażenie człowieka 

wyniosłego i zarozumiałego, ale jest to tylko 

forma obrony przez wścibskimi. 

Stanisław – ma swoje zdanie na różne 

sprawy, jest niezależny i nie ufa ślepo 

autorytetom. Sam decyduje o sobie, woli 

rządzić niż słuchać innych. Sprawy duchowe 

są dla niego ważniejsze niż materialna 

konieczność. 

Szymon – to człowiek prostolinijny, 

sprawiedliwy i lubiący prawdę. Jest aktywny 

społecznie, wrażliwy na sytuację innych 

ludzi. Jest osobą tajemniczą; ma stałe 

przekonania. To mężczyzna pogodny, potrafi 

traktować niektóre sytuacje z humorem. 

Maciej – to człowiek nerwowy, pobudliwy, 

szybko reagujący. Posiada tajemniczą 

osobowość. Życie wewnętrzne ma bogate i 

uporządkowane; chętnie niesie pomoc 

innym. 

Paweł – jest odważny i samodzielny, 

prawdomówny i uczciwy. W pracy 

sumiennie wykonuje powierzone zadania. 

Bywa kapryśny. 

Przemek – nie zraża się trudnościami w 

realizacji swoich planów. W przyjaźni jest 

oddany i gotowy do pomocy. Jest życzliwy 

dla otoczenia. 

Roman – ceni sobie wolność i niezależność. 

W jego naturze leży kierowanie innymi 

bardziej niż słuchanie poleceń. Zdarza mu się 

zarzucać innym swoje zdanie. 

Tomasz – osoba o tym imieniu jest 

człowiekiem inteligentnym, szlachetnym, 

kulturalnym i niezwykle subtelnym. 

Krzysztof – jest zmienny, raz jest spokojny 

raz nieznośny. Lubi podróże. Jest mężczyzną 

o dużej inteligencji, błyskotliwym i często 

potrafi wybuchnąć, gdy słuchacz nie nadąża. 

W życiu zawodowym popada raz w lenistwo, 

to znów w pracoholizm. 

Zbigniew – spokojny, zrównoważony, 

opanowany, ceni pieniądze. Jest człowiekiem 

czynu, ale potrzebna jest mu stała 

mobilizacja. Jest osobą szczerą, pogodną 

i uśmiechniętą. 

Arkadiusz – inteligentny, uzdolniony 

artystycznie, mało konkretny, niesłowny. Jest 

bardzo towarzyski. 

Adrian – miły, inteligentny, ambitny, 

towarzyski, życzliwy, koleżeński. Nigdy się 

nie spieszy. Zdaje się na skrupulatność 

i wielką sumienność. 

Daniel – inteligentny, subtelny, 

dystyngowany, czasem gadatliwy, 

prostolinijny, uśmiechnięty, towarzyski. 

Jan – idealista, lekko wrażliwy, miły, 

koleżeński, czarujący. Posiada wiele 

talentów. Czasami bywa egoistyczny. 

Łukasz – impulsywny, zrównoważony, 

trochę interesowny, zamknięty w sobie. 

W życiu nie podejmuje ryzyka. Jest bardzo 

rzetelny i ogromnie dokładny w tym, co robi. 

Zawsze można na nim polegać. 

Piotr – pracowity, organizator, trochę 

interesowny, dyplomata. Bardzo łatwo 

wyprowadzić go z równowagi. W działaniu 

wykazuje się dużą samodzielnością. 

Mariusz – mężczyzna aktywny i ruchliwy. 

Lubi się do wszystkiego mieszać. Chętnie 

i często bierze na siebie wiele 

odpowiedzialności. 

Mirosław – niezależny i dumny. Jest osobą 

obiektywną i sprawiedliwą, umiejącą 

przyznać się do błędu. W życiu mają dużo 

szczęścia. 

Czesław – lubi spokój i zgodę, jest 

wyrozumiały i bez reszty poświęca się 

rodzinie i bliskim. 

Andrzej – posiada naturę szczerą, niezwykle 

wnikliwą. Umie nie tylko inicjować 

przedsięwzięcia, ale również sprawnie je 

przeprowadzać. Jest uzdolnionym 

kierownikiem; chętnie radzi innym. 

Tekst przygotowała Dagmara 
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1. Jest warsztatowym DJ – em. 

2. W 2011 r. w Zalotach był przebrany za hipopotama. 

3. Imię naszego kierowcy busa. 

4. Niedawno odszedł z warsztatów, redaktor naczelny naszej gazetki. 

5. Jest teraz w pracowni papieroplastyki, a wcześniej był w pracowni 

technicznej. 

6. Jeden z opiekunów, trener na zawodach sportowych w Suszcu. 

7. Należy do pracowni ogrodniczej, bardzo lubi zadawać innym zadania do 

liczenia. 

8. Imię brata Piotra Kościelnego, uczęszcza na zajęcia w Ośrodku. 

9. Jest w redakcji gazetki, na co dzień jest w pracowni u pani Kasi. 

10. W 2011 r. w Zalotach był przebrany za Żuczka. 

11. Na Bielskim Festiwalu Twórczości Teatralnej i Muzycznej Osób 

Niepełnosprawnych „Zadymka Jesienna 2010” wraz z Kubą, Moniką, 

Pawłem, Anią i Łukaszem zajął 1miejsce w kategorii: piosenka grupowa. 

12. Imię księdza – założyciela naszego Ośrodka. 

13. Prowadził zawody w Pszczynie i w Suszcu, także imię dyrektora Ośrodka. 

14. Napisał artykuł o finale zawodów w Suszcu. 

 
Krzyżówkę przygotowała Magda Klimek 



 

 

Torcik 
 

Składniki: 

Biszkopt: 

 8 jajek 

 1,5 szklanki mąki 

 2 łyżki kakao 

 2 łyżki octu 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Masa I: 

 Dżem brzoskwiniowy 

 Galaretka pomarańczowa 

Masa II: 

 Opakowanie Śnieżki w proszku 

 Galaretka wiśniowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: 

Upiec biszkopt i przekroić na 3 części. 

Nasączyć. Podgrzać dżem i wsypać suchą 

galaretkę, podgrzewać aż galaretka się 

rozpuści, przestudzić lekko i wyłożyć na 

ciasto. Na to położyć następny kawałek 

ciasta i śnieżkę ubitą wg przepisu z galaretką 

rozpuszczoną w ½ szklanki wody. Na to 

położyć kolejne ciasto i ozdobić według 

swojej fantazji. 

 

 

 

 

 

 

Jaki rodzaj sportu mężczyźni 

najchętniej uprawiają na plaży? 

Wciąganie brzucha na widok każdej 

młodej dziewczyny w bikini. 

Co dla mężczyzny oznacza robienie 

porządków w domu? 

Podniesienie nogi tak, by kobieta mogła 

poodkurzać. 

Ilu mężczyzn potrzeba, aby zmienić 

rolkę papieru? 

A kto to wie? Czy to kiedykolwiek 

się zdarzyło? 

Co powiedział Bóg po stworzeniu 

mężczyzny? 

- Stać mnie na więcej. 

Jak mężczyźni sortują pranie? 

Na "brudne" oraz "brudne, ale jeszcze można założyć" 

Przepis przygotowała Ola Herok 

Humor przygotowała Dagmara 


