
 

Drodzy studenci! Święty Mikołaj potrzebuje Waszej pomocy!  

Bardzo Tajne Źródła poinformowały Bibliotekę PWSZ w Chełmie, że Święty Mikołaj został 

porwany! Święta są zagrożone! Prezentów nie będzie! Pomóżcie wskazać złodzieja! Kto 

pomoże schwytać  złoczyńców, kto poda rysopis i imię sprawcy (sprawców) zyska sobie 

wdzięczność wszystkich dzieci i upominki od biblioteki! Nasi Tajni Agenci przekazali nam 

wskazówki, które znajdziecie poniżej. 

 Zachęcamy do zabawy studentów PWSZ w Chełmie. Odpowiedzi szukajcie w książkach dostępnych na stronie: 

https://libra.ibuk.pl/,  jeżeli ktoś jeszcze nie ma kodu dostępu do IBUK-a, możne napisać e- mail lub  zgłosić się osobiście po 

jego odbiór do biblioteki. Podpowiedzi poniżej przyporządkowane są numerom w tekście zagadki. Numery stron wg 

wyszukiwarki IBUK-a podane są bez nawiasów, natomiast numery stron widoczne w książkach podane są w nawiasach. 

 Do dzieła! Miłej zabawy! 

Wskazówki w IBUK-u poukrywane 

Kto znajdzie pierwszy – prezent dostanie! 

Agent 1 

Musiaka Łukasz podpowiada, redagując książkę swoją  

Jakie cechy ma ten łotrzyk, mówi: „wszyscy się go boją 

Skóra jego jest 1…..…..…, 2……….... długi, cielsko 3……….… 

Tak, że boi się go człowiek oraz także bydło wszelkie!” 

Grupa  Specjalna 1 

Tomasz Iwanek, Agnieszka Miarka oraz Pan Bartosz wskazówki dają, 

Że stwór ten gdy trzeba to nawet 4…..…..  i zionie 5…..……. gdy go chwytają 

Agent 2 

Gdzie szukać łotra, co święta nam kradnie? Robert Kowalczyk przysłał nam dane 

W mieście 6…………………….. nad rzeką mieszka, miejsce to wszystkim jest znane 

Agentka 3 

Agentka nową wskazówkę dała - innego draba raz ratowała, 

Co jednej 7……..……….  nie miał przy sobie i jedna mu tylko została 

I pani Kózka (Maria na imię) doniosła nam również po cichu, 

https://libra.ibuk.pl/


Że zbój jest chudy, ręce ma 8……………….., nigdy nie mieszkał w przepychu 

Grupa Specjalna 2 (9) i Agent  4 (10) 

9……………………… złoczyńca co stoi na polu czy słońce świeci czy wieje 

Słomkowy 10…………………….  jest jego oznaką – już opisani są dwaj złodzieje! 

Agent 4 

Teraz zastanów się chwilę, kto takich zbójców powołał? 

I czy faktycznie z takimi typami świętego porwać by zdołał? 

I oto gdy trzeźwo pomyślisz, zrozumiesz, żeś bliski jest prawdy 

Bo capo di tutti capi to 11……………… sen twardy 

 Podpowiedzi:  

Agent 1 

1 – strona 133, ostatni akapit, linijka ósma od dołu, nazwa jednej z trzech ulic w nawiasie, nie Narutowicza i nie Piłsudskiego 

2 – strona 238, linijka druga od dołu, jaskółcze co ??? 

3 – strona 317, akapit drugi od dołu: jakie Jeziora Mazurskie? 

Grupa Specjalna 1 

4 – tom I, strona 150 (149), drugi akapit, linijka szósta od dołu, „ w Grupie Wyszehradzkiej, które przypadało na ?????  
2012/2013” 

5– tom I,  strona 192 (191), dziesiąta linijka od dołu, przed czym piekielnym chroni siebie wychowując córkę?  

Agent 2 

6 – strona 38 (37), (strój górali) gdzie znajduje się Muzeum Etnograficzne? 

Agentka 3 

7 - Strona - 373 ,  fragment definicji:  „lub wszystkich części ciała np. nosa, ręki, ?????” 

8 - Strona – 252  „ przemieszczeniu ulegają: żołądek, śledziona, okrężnica, jelito ?????, sieć większa, wątroba.” 

Grupa Specjalna 2 (9)  i Agent  4 (10) 

9 – Zbigniew Hojka, Krzysztof Nowak : strona 68 (67), szósta linijka od góry. Jaki pierwotnie był fort? 

10 – Wójcik Marcin o tożsamości :  strona 63, siódma linijka od góry: „Chłopcy na głowie noszą czarny „pliszewy ?????” 

Agent 5 

11 – Ryszard Krupiński  strona 9 (8) „ ugodzony strzałą Amora wpada w objęcia ?????” 

Odpowiedzi (odkrytą tożsamość i rysopis wszystkich podejrzanych) prosimy przesyłać na 

adres biblioteki: biblioteka@pwsz.chelm.pl do dnia 10 grudnia. Trzy pierwsze osoby, które 

przyślą prawidłową odpowiedź otrzymają atrakcyjne upominki. Zwycięzcy zostaną 

powiadomieni drogą mailową w dniu 11.12.2021. 

mailto:biblioteka@pwsz.chelm.pl

