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 Mam nadzieję, że wszystkim świeci jasne słonko i dopisują wspaniałe 
humory! Dlaczego, a po prostu dlatego, że jest mamy początek tygodnia, że 

niedługo kończy się zima (chociaż była wspaniała, ale czas zbierać się do 
domu, bo wiosna czeka już za drzwiami, a my nie chcemy, że zmarzła w nóż-
ki…) i dlatego, że się spotykamy! Dzisiaj zapraszam na misz-masz  o wszyst-
kim po trochu: ze świata zwierząt, ze świata ludzi, ze świata wszechświata i 

świata bajek! 

Dzieńdoberek! Dzieńdoberek!

Powrót kota – jak z bajki 
Po ponad 3-letniej nieobecności do domu wrócił Klakier – uko-

chany kot mieszkanki z Opola. Lucyna nie potrafi wyjaśnić, gdzie 
w tym czasie mógł być futrzak i jak ponownie do niej trafił. Idąc do 
pracy, usłyszała miauczenie. Gdy otwierała drzwi, wszedł za nią zwie-
rzak. Charakterystyczna plamka potwierdziła, że czworonóg to zagi-
niony Klakier. 

- Trzy lata temu mieszkałam z koleżanką. Wychodziłyśmy na imprezę i zostawiłyśmy uchy-
lone okno – w tym czasie Klakier musiał czmychnąć z mieszkania. Szukałyśmy go w piwnicy, 
na dworze, u sąsiadów, ale bez skutku – wspomina właścicielka mruczka. 

Na razie pozostałe dwa kocury pani Lucyny – Pusia i Synuś – traktują „nowego” z dystansem. 

Tajemnice zwierząt 
• Dżelady to małpy, które jako
jedyne odżywiają się trawą. Żyją w stadach liczących nawet do 100 osobników. Z 

uwagi na siedzący tryb życia, mają na klatce piersiowej czerwone plamy, w odróż-
nieniu od ich krewnych pawianów, które mają takiej barwy pośladki. 

• Papua i Nowa Gwinea to miejsca, gdzie występują świetliki. Na świecie jest ich 
około 200 gatunków, lecz te chrząszcze zasiedlają niektóre drzewa w liczbie około 
10 tysięcy. Świecą one nocą silniej niż lampki na bożonarodzeniowych choinkach. 
W ten sposób samce wysyłają sygnały wabiące samiczki. 

Nimfea – wróżka 
robaczków świętojań-

skich (świetlików) 
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* Pamiętajcie, że do ratowania dzikich zwierząt powo-
łane są specjalne instytucje. W razie zaniepokojenia 
losem ptaków czy innych dzikich zwierząt (np. przy-
marznięcia ptaka do lodu), zadzwońcie na pogotowie, 
policję, straż lub do leśnictwa i poproście o pomoc.

* Ranne i ciężko chore bezdomne psy i wolnożyją-
ce koty są zabierane przez Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt.

Jeśli widzicie chore zwirzę – POMÓŻCIE! 

Warto wiedzieć, że… 
• mamy prawo dokarmiać ptaki na terenie miasta; 

podczas karmienia nie zaśmiecajmy jednak terenu sple-
śniałym chlebem, plastikowymi torebkami czy innymi 
opakowaniami;

• dzikim zwierzętom żyjącym w lasach najlepiej po-
magać w kooperacji z leśniczymi. Pamiętajmy też o psach 
mieszkających w budach czy na działkach, i o zmarznię-
tych kotach na naszych osiedlach. Może ich nie widać, 

ale są tuż o krok od nas.

Wykreślanka 
W tej oto ramce z literkami ukryło się 10 rzeczowników związanych ze sportem. 

Czy potraficie je odnaleźć?


