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Rozmowa Tosi Panasiuk i Zosi Gadamskiej 
z  Kasią Batyrą, uczennicą klasy VII, autorką prezentacji plastycznej.

Jakie były początki
Twojej pasji, kto

wspierał Cię
w działaniach?

Moje  początki
z rysowaniem  nie  były
łatwe.   Rysowanie  jest
naprawdę  o  wiele
trudniejsze,  niż  się
wydaje.  Potrzeba  wiele
lat,  aby  nauczyć  się

dobrze rysować, co prawda zależy to od osoby, ponieważ niektórzy uczą się szybciej,
niektórzy  wolniej.  Na  początku  wiele  osób  z  mojej  rodziny  zaczęło  lubić  moje
rysunki.  Myślę,  że właśnie  te  osoby  najbardziej  mnie  zmotywowały  do  tego,
aby zacząć  rysować.  Na początku  rysowałam  proste  rysunki  kredkami,  po  czym
przeszłam  do  realizmu  ołówkiem.  Dzisiaj  skupiam  się  najbardziej  na  ćwiczeniu
podstaw rysunku ołówkiem, aby później przejść do rysowania kredkami.
Co poza rysunkiem sprawia Ci radość?
Poza rysowaniem uwielbiam muzykę oraz fotografię. W przyszłości chcę mieć pracę
związaną  z  rysowaniem  lub  aktorstwem,  lecz  najprawdopodobniej  zostanę
tatuażystką.
Czy lubisz się uczyć?
Tak,  lubię  się  uczyć  tego,  co  uważam  za  naprawdę  ciekawe  i  przydatne.

Jakie cechy u ludzi cenisz
najbardziej?
Najbardziej  cienię
w ludziach  tolerancję,
ponieważ  uważam,
że każdego  powinno  się
szanować,  nieważne  jak
kto  wygląda  lub  skąd
pochodzi.
 Skąd  biorę  inspiracje
na rysunki?

Głównie są to fotografie popularnych fotografów, lecz również czasami inspiruję się
też rysunkami innych osób. 



 
Nauczycielka pyta się dzieci jakie zwierzęta mają w domu?
Uczniowie kolejno odpowiadają:- Ja mam psa.
- Ja mam kota.
- U nas są rybki w akwarium.
Wreszcie zgłasza się Kazio:-A my mamy kurczaka w zamrażalniku.

Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy! - wołają dwaj zdyszani chłopcy  
do przechodzącego policjanta.
-Co się stało?
-Tam nasz nauczyciel.
- Wypadek?
-Nie, on nieprawidłowo zaparkował.                                          Justyna Goluch

Ciekawostki o pszczołach:
 Trutnie w czasie sezonu grzeją czerw, a na jesieni pszczoły je karmią, aby nie

dały rady latać i wyrzucają je z ula.
 Pszczoły  muszą  odwiedzić  około  czterech  milionów,  aby  zebrać  nektar

na jeden kilogram miodu, a odległość, którą przy tym pokonują, to około pięć
razy dookoła ziemi.

 Pszczoły  zwiadowcy,  jak  znajdują  pożytek,  informują  o  nim  inne  pszczoły
za pocą tańca. W tańcu podają odległość, kierunek, rodzaj i obfitość.

 Czerw  karmiony  jest  mleczkiem  pszczelim  wytwarzanym  z  pierzgi  (ubity
pyłek), a dorosłe pszczoły żywią się miodem.

 Królowa ma swoją świtę, która ją karmi mleczkiem i czyści.
 W  ulu  można  znaleźć  pyłek  o  dużej  ilości  kolorów  w  zależności  od  tego,

z jakich  kwiatów jest  zbierany,  np.  mak-czarny,  żmijowiec-bardzo  niebieski,
facelia-fioletowy, ślaz dziki-różowy, jarząb-zielony.

 Wosk to pot młodych pszczół.
 Propolis służy pszczołom do uszczelniania i odkażania gniazda (ma właściwości

bakteriobójcze).
 Pszczoły czują, jak ktoś się ich boi.

Gabriela Trochimiak
 

Nauczyciel napisał w dzienniku uczennicy:
-Pańska córka jest nieszczęsną gadułą 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca:
-To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę.



 
Nauczycielka mówi do ucznia:
-Ten rysunek jest bardzo dobry. Przyznaj się, kto ci go narysował: ojciec czy matka?
-Nie wiem, bo już spałem.

-Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
-To trzeba było przeczytać?
-Tak, na dzisiaj.
-Kurczę, a ja przepisałem.

Na biologii nauczycielka pyta ucznia:
- Powiedz Jasiu, ile mucha ma nóg?
- A nie ma pani innych zmartwień?                                                      Justyna Goluch

BOŻE NARODZENIE W BRAZYLII

Brazylijczycy przywiązują dużą wagę do świąt.
Przed Bożym Narodzeniem w domach pojawia się sztuczna choinka i dużo lampek.
Na jeziorze Rodrigo de Freitas w Rio de Janeiro od lat wystawiana jest największa
na świecie pływająca choinka.
W trakcie mszy często odgrywane są momenty narodzin Pana Jezusa.
Najważniejsza  w  brazylijskich  świętach  jest  msza  koguta,  mówiąca,  że  w  nocy,
w której narodził się Jezus, kogut piał o północy.
Msza odprawiana jest 24 grudnia między 20 a 22.
Najważniejsze  potrawy  wigilijne  to:   indyk,  pieczone  kasztany,  orzechy,  suszone
owoce i ciasta.
Po  kolacji rodzina wymienia się prezentami.

Antonina Panasiuk
KANADA

 Kanada podzielona jest na dwie częs�ci -francuską i angielską, więc będą dwie
częs� ci włas�nie o Kanadzie.

CZĘŚĆ FRANCUSKA

W części  francuskiej panują inne zwyczaje niż w angielskiej.

Tam większą wagę przykłada się do wigilijnego wieczoru.

Gdy osoby zasiądą do kolacji, na stół stawia się Tourtiere - mięsny placek, a na deser 
Yule log- czekoladowe ciasto mające kształt drewnianego kloca. 

Dzieci wyciągają małe prezenty ze skarpet, a na te większe prezenty muszą poczekać
do Nowego Roku.



CZĘŚĆ ANGIELSKA

 W części angielskiej świętuje się bardziej wigilię niż Boże Narodzenie.

Rano wszyscy są w radosnym nastroju za sprawą prezentów, którymi się wymieniają.

Następnie  rodzina wybiera  się  na mszę,  po powrocie   zasiadają  do stołu  i  jedzą
pieczonego indyka lub wołowinę, a także pudding.

Również  do tradycji należy też to, że wiesza się gałązkę jemioły.

Kanadyjczycy wierzą, że kto się pod nią pocałuje, będzie miał szczęście.

Antonina Panasiuk

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA NA FILIPINACH

Święta Bożego  Narodzenia na Filipinach odbywają się  w najcieplejszym miesiącu-
grudniu.

Na Filipinach nie ma rorat, tylko jest nowenna zwana De Gallo  albo Aguinaldo 9 dni
przed Bożym Narodzeniem.

Nie  ma  choinek,   są  za  to  ,,rozkrzewione’’  gałązki
bambusa, a na gałązkach wieszane są bombki .

Przez  to,  że  grudzień  to  najcieplejszy  miesiąc
na Filipinach, wata zastępuje śnieg.

Pasterka jest odprawiana o 22:00, a o północy rozlega się
huk  petard, fajerwerków i sztucznych ogni.

Filipińczycy wydają  fortunę na kolorowe bramy.

O  czwartej  nad  ranem  odprawiane  są  Msze  Św.  tzw.
msze kogucie. Nazwa pochodzi od tego, że Filipińczycy
wierzą,  że  pierwszym  zwierzęciem,  które  pierwsze

ogłosiło Narodzenie Pana Jezusa- był właśnie kogut. Po Mszy odbywa się wspólny
posiłek, na który każdy przynosi coś od siebie.

Antonina Panasiuk



 BOŻE NARODZENIE W SZWECJI
W święta w Szwecji często pomieszczenia przyozdabia się  świeczkami, kolorowymi
bieżnikami,  makatkami,  krasnalami,  aniołkami  i  domkami  z  piernika.

Na drzwiach wejściowych  wiesza się  zielone wianki
z gałązek  borówkowych  lub sosnowych.
W wigilię 24 grudnia cała rodzina ogląda filmy Walta
Disneya  a  po  ich  obejrzeniu  jedzą  wigilijny  obiad
i wręczają sobie prezenty.

W Szwecji , podobnie jak w Finlandii, symbolem świąt
obok wielu innych   jest bożonarodzeniowy koziołek.

BOŻE NARODZENIE W FINLANDII

Boże Narodzenie w Finlandii rozpoczyna się 21 grudnia w dniu Tuomasa, a kończy się
w Dwunastą Noc- 6 stycznia, a czasem trwa nawet do 13 stycznia.

Julomten to fiński  święty Mikołaj- skrzat.

Na początku był to kozioł przebrany za człowieka, a później człowiek ubrany w owczą
skórę.

Do tej tradycji  należy też słomiany kozioł- ,,olkipukki’’.

Potrawy,  które  spożywa  się  w  czasie  wigilii,  to  szynka,  zapiekanki  z  warzyw
o jadalnych korzeniach, pierniki i placki śliwkowe w kształcie gwiazd.

Antonina Panasiuk



BOŻE NARODZENIE W POLSCE

                 Boże Narodzenie w Polsce świętuje  się
25 grudnia,  24 grudnia obchodzona jest wigilia.

4 tygodnie przed świętami rozpoczyna się Adwent,
czyli przygotowania do Narodzenia Pana Jezusa.

 Tradycją polską jest ubieranie choinki w wigilię.

Choinkę ubieramy w łańcuchy, lampki i bombki.

Polską tradycją jest także 12 dań na wigilijnym stole, lecz nie może być w nich mięsa
–królują ryby, postna kapusta, kluski z makiem, kompot z suszu i  inne tradycyjne

potrawy.

W czasie kolacji  wigilijnej
zapala się również świecę,
a pod obrusem kładzie się
siano.  Symbolizują  one
Jezusa  i  miejsce  Jego
urodzenia.

Antonina Panasiuk

foto: Zosia Gadamska

foto: Zosia Gadamska





W pewnej szkole w Bielsku-Białej w pracowni komputerowej wisiało na ścianie takie
hasło: "Teoria jest wtedy, kiedy wszyscy wszystko wiedzą, a nic nie działa. Praktyka
jest  wtedy,  gdy  wszystko  działa,  a  nikt  nic  nie  wie.  W  tej  sali  łączymy  teorię
z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie, dlaczego!"

-Babciu, czy dziadek jest mechanikiem? 
-Nie wnusiu.
- Dziwne, bo właśnie leży na ulicy pod autobusem.

-Kochanie, co mi kupiłeś na urodziny? 
-Wyjrzyj przez okno. Widzisz tego czarnego mercedesa? 
-Jasne, że widzę! RANY!
- No to rajstopy w tym kolorze ci kupiłem.

Obok siebie w autobusie stoją dwie osoby: Ona i On. Ona spojrzała, na niego, on 
na nią. Informatyk-pomyślała studentka. Studentka-pomyślał bezdomny.

Egzamin z botaniki u wyjątkowo złośliwego profesora. Mówi do studenta:
-Zadam panu  tylko  jedno  pytanie:  Ile  liści  jest  na  tym drzewie,  które  rośnie  tu
za oknem?
2435 liści, pada odpowiedź.
A skąd pan to u licha wie!?
A to już jest drugie pytanie, panie profesorze.

Głos dziewczynki z podwórka w kierunku otwartego okna:
-Ała! Mamo! Jasio wsadził mi patyk do oka!
 Głos ojca sprzed telewizora:
-Mama wyszła, a Jasiowi powiedz, że jak zrobi to po raz drugi, to już na niego więcej
nie spojrzysz!

-Mamusiu mogę wyjść się pobawić?
-Z tą dziurą w rajstopach?
-Nie z tą Jolą z drugiego piętra.

Wóz policyjny wrąbał się w drzewo. Po chwili wychodzą z niego dwaj policjanci.



-No Stasiu, tak szybko na miejscu wypadku nie byliśmy nigdy!

-Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
-Merry Christmas.

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarek, strażaków, policjantów, itp. tylko Jaś 
mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
-Czy dlaczego Jasiu, że roznosi prezenty?-pyta nauczycielka.
-Nie. Dlaczego, że pracuje raz w roku.

Justyna Goluch

Czy wiesz, że….

Najszybszym  zwierzęciem na  świecie  jest  sokół  wędrowny.  Jego  prędkość  osiąga
nawet do 320 km/h.

Najdłużej na świecie żyje 183- letni Jonathan, żółw olbrzymi. Żyje w pobliżu Afryki
Zachodniej.

Najlepiej słyszy mały motyl zamieszkuje tereny Polski. Jest to motyl Barcik większy.
Słyszy nawet do 300kHz.

Najdłużej śpi koala, a koala australijska potrafi spać nawet do 22 godzin na dobę.

Najwolniejsze zwierzę na świecie to leniwiec. Porusza się 120 metrów na godzinę.
Swój czas poświęca na wiszenie na drzewie albo na spanie.

Najmniejszym  zwierzęciem  na  świecie  jest  błonkówka  Kikiki  Huna.  Osiąga  tyko
do 0,2 mm.

Najbardziej  maskującym  się  zwierzęciem  jest  gekon  (Uroplatus   phantasticus).
Jak sama jego nazwa mówi, ukrywa się udając liść.

Największe  zwierzę  na  świecie  zamieszkuje  głębiny  oceanów.  Jest  to  płetwal
błękitny. Jego masa ciała wynosi 190 ton, a długość jego ciała wynosi 33 metrów.

Najgroźniejszym  zwierzęciem  świata  jest  komar  z  rodzaju  Plasmodium,  który
wywołuje malarię. Co roku choruje na nią 220 milionów ludzi.

Gabrysia Trochimiak




-Co to jest dziedziczność?-pyta nauczycielka ucznia.
-Dziedziczność jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóje za wypracowanie, które napisali 
jego rodzice.

 Krysiu-pyta nauczycielka matematyki-jak podzieliłabyś cztery ziemniaki na pięć 
osób?
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną.

Justyna Goluch

Twórczość uczniów

     Adaś został wysłany do baśni pt.: „Jaś i Małgosia”. Pan Kleks poprosił Adasia
Niezgódkę  o  pomoc w uratowaniu  dzieci  przed złą  Babą  Jagą,  która  więziła  ich
w swojej  chatce  z  piernika.  Musiał  wyruszyć  jak  najszybciej,  gdyż  zła  kobieta
planowała ich zjeść na kolację. Zabrał z pokoju najpotrzebniejsze rzeczy, cenne rady
pana Kleksa i nie czekając ani chwili wyruszył w drogę. Wędrował bardzo długo,
mijając  lasy,  rzeki.  Zaprzyjaźnił  się  nawet  z  ptaszkiem  o  imieniu  Pipi,  który
postanowił  towarzyszyć  Adasiowi  w wędrówce.  Na końcu swojej  drogi  zobaczył
magiczną furtkę, za którą znajdowała się chatka Baby Jagi. Ucieszył się, że dotarł na
miejsce, lecz aby ją otworzyć, musiał zdobyć klucz, który miała żaba siedząca obok.
Opowiedział jej,  że został wysłany przez pana Kleksa,  aby uratować dzieci,  które
więzi zła Baba Jaga. Ropucha powiedziała, że jest bardzo głodna i jeżeli przyniesie
jej dwadzieścia much, to wtedy odda mu klucz. Adaś zmartwił się, że nie uda mu się
złapać aż tyle much. Wtedy pomyślał, że nie może zawieść pana Kleksa i musi zrobić
wszystko, aby wykonać zadanie. Na pomoc chłopcu ruszył zaprzyjaźniony ptaszek,
dzięki  któremu udało się nakarmić głodną żabę.  Kiedy dotarł do chatki,  zobaczył
przez okno uwięzione w klatce dzieci. Szybko wszedł do środka, wepchnął Babę Jagę
do pieca i wyjął ze swojej torby złoty kluczyk, który dał mu pan Kleks. Uwolnił
przestraszone rodzeństwo, które wróciło szczęśliwe do domu. Adaś Niezgódka wrócił
do akademii, a pan Kleks był dumny, że ma takiego ucznia, na którym zawsze może
polegać.

Milena Trościańczyk kl.IV



W piątkowy poranek Adaś oraz pan Kleks przygotowywali śniadanie dla uczniów
akademii.  Adaś  wybrał  omlet  ze  szpinakiem.  Nagle  Adaś  zauważył,  że  zabrakło
kolorowych  szkiełek,  które  były  potrzebne  do  zrobienia  omletu.  Pan  Kleks
postanowił  wysłać  Adasia  do  baśni  pt.  „Królewna  Śnieżka”.  Chłopiec  udał  się
do bajki. Na miejscu spotkał królewnę Śnieżkę. Wytłumaczył jej, po co przyszedł.
W trakcie  rozmowy ze  Śnieżką  dowiedział  się,  że  krasnoludki  poszły  do kopalni
i wrócą  dopiero  późnym  wieczorem.  Śnieżka  zaprowadziła  Adasia  do  domku.
Chłopiec był bardzo podekscytowany tym, że pan Kleks wysłał go do bajki. Śnieżka
opowiedziała  mu swoją  historię,  jak  uciekła  od  macochy.  Po  pewnym czasie  do
domku  wróciły  krasnoludki.  Gapcio  wręczył  chłopcu  kolorowe  szkiełka.  Adaś
podziękował za gościnę i pożegnał się ze Śnieżką i krasnoludkami. Po powrocie do
akademii, okazało się, że w bajce i w rzeczywistości czas się rożni. Gdy wracał z
bajki, był już wieczór, a jak dotarł do akademii nadal był dzień i słońce nadal mocno
grzało.
Adaś  szybko  pobiegł  do  kuchni  i  wręczył  panu  Kleksowi  kolorowe  szkiełka.
Gdy omlet był  gotowy, chłopiec zaniósł potrawę do jadalni i postawił ją na stole.
Po śniadaniu opowiedział wszystkim chłopcom, co go spotkało.

Róża Kazubek kl. IV

Kartka z pamiętnika
Cześć. Nazywam się Antek Grzesiak i jutro spotkam się z Panem Kleksem. Właśnie
jadę  magicznym  autobusem  do  Akademii.  Nie  mogę  się  doczekać!  Może  będę
nowym uczniem Akademii? Okaże się jutro! 

∞∞∞∞∞∞∞
Już dotarliśmy, przywitałem się z Panem Kleksem. Ale ma kolorowe włosy! Gdy się
już  rozgościłem,  Mateusz  oprowadził  mnie  po  budynku.  Jest  bardzo  duży.
Wieczorem  wszyscy  poszli  spać.  Śnił  mi  się  kosmos,  uwielbiam  kosmos.  Rano
oddaliśmy  senne  lusterka  Panu  Kleksowi,  następnie  zjedliśmy  śniadanie  -  było
pyszne.  Po  posiłku  poszliśmy  na  lekcje.  Poznałem  kilku  kolegów:  Adasia,
Anastazego i Ambrożego. Po lekcjach była kolacja, potem się umyliśmy. Następnego
dnia  zjedliśmy  śniadanie,  obiad  i  znów poszliśmy  na  lekcje.  Gdy  uczył  nas  Pan
Kleks, nikt się nie nudził.
Niestety, kończą mi się kartki w pamiętniku, więc muszę się pożegnać. Gdy kupię
nowy pamiętnik, jeszcze się odezwę. Pa!

Antek Grzesiak 

        



  Od miesiąca w naszej klasie mamy nowego ucznia. Jest nim Mikołajek. Już od
pierwszego dnia zaprzyjaźniliśmy się ze sobą, ponieważ on jest super kolegą i lubi
żartować tak jak ja. Wspólnie przeżyliśmy trochę przygód. Chciałbym opowiedzieć
o jednej z nich.
         Jak co dzień na przerwie wyszliśmy na plac przed szkołą. Gdy bawiliśmy się
w berka,  za  krzewami  coś  zaszeleściło.  Wsłuchiwaliśmy  się  przez  chwilę.  Nagle
znów coś zaszeleściło. Podeszliśmy niepewnym krokiem, a gdy odkryliśmy krzew,
ukazał  nam się  mały  bezbronny  kotek.  Mikołajek  natychmiast  pobiegł  do  naszej
wychowawczyni.  Po  chwili  Pani  była  na  miejscu.  Razem  z  Mikołajkiem
postanowiliśmy,  że  napiszemy ogłoszenie.  Niestety  nikt  się  po  niego  nie  zgłosił.
W domu spytałem rodziców, czy mogę go przygarnąć. Rodzice zgodzili się. Od teraz
zawsze po lekcjach z Mikołajkiem bawimy się z naszym pupilem. Jest bardzo fajny,
ma piękne niebieskie oczy i szare futerko. Umie różne sztuczki.
         Bardzo się cieszę, że mam własne zwierzątko, bo to od zawsze było moim 
marzeniem. Nasz pupil nazywa się Rufus. To bardzo energiczny kociak.

Adam Płowaś kl. IV 

Wczoraj dokładnie o 18.30 siedziałam w parku. Nagle podleciał do mnie gadający 
ptak i powiedział:
-Dzień dobry dziewczynko,to ty nazywasz się Marysia?
-Tak nazywam się Marysia-odpowiedziałam.
-To chodź za mną-powiedział ptak.
Poszłam za ptakiem, ale myślałam że to sen, bo ptaki nie gadają.
Po 10 minutach trafiliśmy na miejsce. Wiedziałam, że jesteśmy w Akademii pana 
Kleksa, uśmiechnęłam się i weszłam do środka. Powitał mnie pan Kleks.
-Marysiu,witaj w naszej Akademii.
Odpowiedziałam:- Dzień dobry.
Pan Kleks oprowadził mnie po Akademii.  Na pierwszym piętrze są sale lekcyjne,
a na drugim stołówka i nasze sypialnie. Niestety na trzecie piętro nie można wejść,
bo schody się kończą na drugim piętrze. Po oglądaniu Akademii poszłam zapoznać
się z dziewczynami. Były bardzo miłe, więc pobiegłyśmy na dwór. Nagle noga mi
wpadła do dziury, którą wykopał Reks, pies pana Kleksa. Wtedy złamałam nogę.
Szybko przybiegł pan Kleks i zawiózł mnie do szpitala, skąd odebrali mnie rodzice.

Marysia Rożen



 Pewnego dnia pan Kleks wysłał Adasia do bajki ,,Jaś i Małgosia” po drzewo z lasu.
Kiedy Adaś miał już klucz i otworzył odpowiednią bramę, na jego twarzy pojawił się
uśmiech . 
  Na  ścieżce  zobaczył  macochę,  która  prowadziła  Jasia  i  Małgosię  w głąb  lasu.
Rodzeństwo  szybko  się  zgubiło.  Gdy Adaś  szykował  drzewo,  o  które  pan  Kleks
prosił, zobaczył braci Grimm, którym powiedział, że widział, jak macocha porzuca
Jasia i  Małgosię. Adaś był bardzo przejęty i zmartwiony losem dzieci, że zostały
same w lesie  bez opieki  dorosłych.  Kiedy Bracia  Grimm zobaczyli,  że  Adaś jest
smutny  i  zmartwiony,  powiedzieli,  że  to  tylko  bajka.  Chłopiec  zaczął  pakować
drzewo na wózek, a bracia mu w tym pomagali, bo pomyśleli, że pan Kleks martwi
się o Adasia, że go tak długo nie ma.

  Gdy wózek był już załadowany, chłopiec podziękował i się pożegnał. Kiedy wrócił
do  akademii,  opowiedział  przygodę  swoim,  kolegom.  Wszyscy  słuchali
z zaciekawieniem jego historii, nawet sam pan Kleks był pod wrażeniem.     

Gabrysia Dołęgowska

Życzenia bożonarodzeniowe 
Pokój na ziemi ludziom,
a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli,
świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…
Pięknych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia! 

Na te święta śniegu mnóstwo,
Niech opuści Was ubóstwo,
Niech zagości radość wkoło,

Ma być pięknie i wesoło.
I do szopki podążajcie,
Pokłon bijcie i ufajcie,
Że ten Jezus maluteńki

Spełni Wam życzenia wszelkie.

Wiary, co góry przenosi,
nadziei, która nie gaśnie,

miłości w każdej ilości
od Bożej Dzieciny. 
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