
Reklamacje dotyczące  
Rodzinnego quizu o św. Teresie od Dzieciątka Jezus  

cz. 1 i 2 
Część 1 

Uwaga dotyczyła pytania o wiek Teresy na zdjęciu poniżej: 

 

Wg źródeł jest to zdjęcie z lipca 1876, a więc Teresa ma skończone 3 lata. 

Osoba zgłaszająca, przytoczyła wersję internetową Dziejów duszy z powyższym zdjęciem 
i podpisem: Teresa w wieku 4 lat.  

Ostatecznie postanawiam przyjąć: 

 ma skończone 3 lata - odpowiedź dobra 
 ma skończone 4 lata, - odpowiedź dobra 
 ma skończone 5 lat – odpowiedź zła 

Część 2 

Reklamacje dotyczyły czterech pytań: 

1. Pierwsza reklamacja dotyczy źródła światła w celi św. Teresy – są książki, które precyzują, że 
w celi Teresy była lampa oliwna, natomiast układając pytanie korzystałem z książki gdzie była 
mowa o lampie naftowej. Ostatecznie należy uznać obie odpowiedzi za właściwe. Wg 
jednych źródeł była to prawda wg innych to był fałsz. 

2. Druga reklamacja dotyczy pytania: Czy sala rekreacyjna była jedyną ogrzewaną salą? Źródło z 
którego korzystałem tak właśnie podaje, ale niektórzy przytaczali informacje, że salami 
ogrzewanymi była kuchnia i infirmeria-sala chorych. Ostatecznie należy uznać obie 
odpowiedzi za właściwe. 

3. Trzecia reklamacja dotyczy pytania o rozpoznanie Teresy wśród piorących sióstr. Zdjęcie w 
teście i zdjęcie powiększone mogły trochę zmylić, ponieważ nie były to identyczne kadry. 
Ostatecznie dość szybko zauważyłem ten błąd i poprawiłem zdjęcie w teście, nanosząc litery 
pod postaciami. Wtedy jednoznacznie można było określić gdzie jest Teresa.  
Pierwsze 8 osób wypełniające test mają zaliczone to pytanie ze względu na trudność z 
jednoznacznym określeniem szukanej postaci. Są to:  

a. Krzysztof z kl. 1a,  



b. Hania z kl. 2a,  
c. Alicja z kl. 2b, 
d. Maria z kl. 3a,  
e. Ewa i Daniel z kl. 3b, 
f. Laura z kl. 5,  
g. Antonina z kl. 6a, 

 
4. Ostatnia czwarta reklamacja dotyczy pytania:  Ile czasu minęło od dnia przedstawienia 

prośby ojcu do dnia wstąpienia do Karmelu? We wstępie do tego pytania pomyliłem się i 
napisałem błędnie rok1988 zamiast 1888. Wygląda, że większość uczestników nie 
zauważyła tego błędu. Stąd należy to potraktować jako oczywistą pomyłkę. W roku 1988 
Teresa już dawno nie żyła, więc nie mogła w tym roku wstąpić do karmelu. Ta pomyłka nie 
zmienia przydzielonych punktów. 

Podsumowanie 

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria nakreślone powyżej, w kolejnych reklamacjach będą 
miały dodane punkty. Zweryfikowana punktacja za cz. 1 i 2 zostanie przesłana uczestnikom 
najpóźniej w środę, 21 października o g. 19. 
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