
15 grudnia 202-
2021r., uczestnicy 
projektu Polska 
Folklorem Malowa-
na, realizowanego 
pod kierunkiem pań: 
Renaty Kunat oraz 
Joanny Szymań-
skiej nagrywali fil-
mik o dawnych 
świątecznych zwy-
czajach i obrzędach w 
regionie łowickim.  

W zaaranżowanym wnę-
trzu XIX wiecznej chłop-
skiej chałupy można było 

zobaczyć świąteczny wy-
strój izby, a także po-
smakować tradycyjnych 

pierniczków, 
spróbować 
wiejskiego 
chleba upieczo-
nego z latosiej 
mąki oraz zjeść 
kanapkę z mar-
muladą oraz 
pscelim mio-
dem. 

Tylko dwie rzeczy 
są nieskończone: 
wszechświat oraz 
ludzka głupota, 
choć nie jestem 
pewien co do tej 
pierwszej. 

Albert Einstein 

Wszystkiego 
dobrego w 
Nowym Roku! 
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 Pewnie wielu  z Was marzy o 
tym, by zostać aktorem. Czasami 
marzenia się spełniają. Najlepszym 
dowodem na to jest nasza koleżanka 
Lena Bęben. W tym numerze zdradzi 
nam tajemnice, jak zostać aktorem.  

 

JAK ZACZĘŁA SIĘ TWOJA PRZYGO-
DA Z REKLAMĄ? 

Od najmłodszych lat chętnie pozowałam do 
zdjęć i wcielałam się w różne role. Na począt-
ku była to tylko zabawa, ale szybko okazało 
się, że moja uroda jest inna niż wszystkie. 
Docenili ją fotografowie i agencje reklamowe.  
Chętnie nawiązali ze mną współpracę, a ja 
chciałam spróbować swoich sił i jak się oka-
zało wygrałam pierwszą sesję zdjęciową, a 
następnie casting do reklamy. 

OD KIEDY GRASZ W REKLAMACH? 

W reklamach gram od szóstego roku życia, 
więc już jakieś cztery lata. 

W JAKICH REKLAMACH JUŻ WYSTĄ-
PIŁAŚ? 

Wystąpiłam już w reklamach dla portalu Olx, 
Allegro, klocków Lego, telewizji Vectra, mar-
ki samochodów Infiniti, sieci T-mobile, a 
nawet firmy Łowicz. Brałam też udział w 
programach dla dzieci, np. ,,Dzieci na tropie 
prawdy’’ czy ,,Nasza Klasa’’. 

Z JAKIMI ZNANYMI LUDŹMI WYSTĘ-
POWAŁAŚ? 

No trochę ich było : ) Cezary Pazura, Cleo, 
Anita Sokołowska, Janusz Chabior, Antoni 
Królikowski, Gabriela Muskała. Udało mi się 
także poznać osobiście Edytę Olszówkę, Emi-
lię Krakowską i Rafała Zawieruchę. 

CZY STRESUJESZ SIĘ PRZED KAME-
RĄ? 

Nie, absolutnie nie. 

JAK MYŚLISZ ,DLACZEGO WYBRANO 
WŁAŚNIE CIEBIE? 

Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. 
Trzeba by było o to zapytać reżysera albo 
klienta, dla którego reklama jest nagrywana. 
To oni dokonują ostatecznego wyboru, kto 
ostatecznie ma wystąpić w reklamie. Może 
podoba im się mój wygląd, a może dobrze 
zagrałam scenkę, która została dla mnie przy-
gotowana albo jedno i drugie. 

JAK DŁUGO TRWA PRZYGOTOWA-
NIE REKLAMY? 

To zależy. Są reklamy, które są nagrywane w 
ciągu jednego, dwóch dni, a są i takie, które 
zajmują cały tydzień albo i dłużej. Czasem 
trzeba jeszcze przed samym nagraniem spę-
dzić kilka dni na próbach i przymiarkach do 
danej roli. 

CZY BYŁY JAKIEŚ SCENY TRUDNE 
DO ODEGRANIA? 

Najtrudniejsze są sceny, gdzie trzeba pokazać 
emocje, np. trzeba rozpłakać się w danej 
chwili. Nie wszystkie dzieci to potrafią, 
zwłaszcza wtedy, gdy patrzy na nich cała 

ekipa filmowa. 

JAK SIĘ CZUJESZ NA PLANIE? CZY 
TOWARZYSZY CI STRES? 

Czuję się jak ryba w wodzie. Bardzo lubię to 
robić i wcale się nie stresuję. Dla mnie to 
świetna przygoda i poznawanie nowych lu-
dzi. 

CZY WYSTĘPOWANIE W REKLA-
MACH SPRAWIA CI PRZYJEMNOSĆ? 

Tak. Oczywiście, że tak. 

CZEGO NAUCZYŁA CIĘ PRACA W 
REKLAMACH? 

Myślę, że wielu rzeczy. Nauczyłam się mię-
dzy innymi współpracy z innymi ludźmi, 
podejmowania własnych decyzji ,wiem już 
czym jest praca i zarabianie własnych pienię-
dzy. 

Poza tym jestem normalną dziewczynką. 
Lubię chodzić do szkoły i spotykać się z 
koleżankami i kolegami. Kocham zwierzęta, 
lubię malować i grać na skrzypcach. Moi 
rodzice też mnie czasem wkurzają, a kim 
będę w przyszłości ? Może aktorką… może 
lekarzem albo 
weterynarzem… 
jeszcze nie 
wiem : ) 

 

Dziękujemy za 
wywiad. 

Redakcja 

Jak zostać aktorem? 
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   15 grudnia 2021 r. uczestnicy projektu Polska Folklorem Malowana uczestni-
czyli w warsztatach plastycznych, na których wykonywali ozdoby bożonarodze-
niowe. A były to m.in. papierowe aniołki, łowickie pawiki , słomkowy łańcuch. 
Wszystkie ozdoby można było podziwiać na łowickiej choince, która swoim wy-
glądem cieszyła oczy i wprowadzała świąteczny nastrój  na szkolnym korytarzu. 

Jak zrobić tradycyjne ozdoby choinkowe? 
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   Nasz region może się pochwalić 
pięknym folklorem i ciekawą hi-
storią. Znane są w całej Polsce 
słynne stroje, zwane pasiakami. 
Do Łowicza na Boże Ciało przyby-
wają turyści z Polski i za granicy, 
aby zobaczyć barwną procesję 
łowicką. Nasi koledzy i koleżanki 
również chętnie ubierają się w 
tradycyjne pasiaki.    

Nosimy tradycyjne stroje ludowe 

Błażej Zielak Lena Bęben K
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Maria Skomiał 

Emilia Roróg 

W artykule umieszczone zostały zdjęcia z książki Magdaleny Bartosiewicz „Skarby z malowanej skrzyni. Elementarz 
stroju łowickiego”. 

Uczniowie klasy VI  podczas zajęć. 

Uczniowie klasy IV 
 prezentują się w  strojach 

Maja Żaczek 



   Arkadia to  miejscowość  położo-
na niedaleko Łowicza. Turystów z 
całej Polski przyciąga  urokliwy ro-
mantyczny  park w stylu angiel-
skim. Dzieje parku  związane są  z 
osobą  księżnej Heleny z Przeź-
dzieckich  Radziwiłłowej, która  
właśnie w tym miejscu  pragnęła 
stworzyć  własne miejsce na  ziemi. 

   Księżna  była  jedną  z najbar-
dziej wpływowych kobiet epoki. 
Urządziła w swojej posiadłości 
przepiękny park zgodny z najnow-
szymi europejskimi trendami.  He-
lena swoją ideę postanowiła zreali-
zować w należącej do męża wiosce 
Łupia.                                    
   Zaczęła od zmiany nazwy. Wieś 
stała się Arkadią. Nazwa nawiązy-
wała do mitologicznej  krainy 
szczęścia, w której żyli pasterze.   
Przy projekcie pracowali wybitni 
architekci, tacy jak: Szymon Bo-
gumił Zug czy Henryk Ittar. Szki-
ce wykonywali Jan Piotr Norblin i 
Aleksander Orłowski. Księżna 
ściągnęła do swej "krainy szczę-
ścia" rzeźby i zabytki tworząc 
tu jedno z nielicznych wówczas 
muzeów. 
 Helena kontynuowała prace nad 
parkiem do swej śmierci w 1820 
roku. W następnych latach Arka-
dia przechodziła różne losy. Lata 
zaniedbań doprowadziły do znisz-
czeń we wzniesionych przez Radzi-
wiłłową budowlach. W 1856 roku 
Aleksandra Radziwiłłowa (synowa 
Heleny) rozpoczęła szereg prac 
porządkowych. Wzniosła też w Ar-
kadii nową willę (nie zachowała się 
do naszych czasów). Po jej zgonie 

park znowu podupadł i przeszedł na 
własność Karola Hoffmana, który 
zniszczył część budowli i sprzedał. 

Świątynia Diany -  to  jeden z 
pierwszych pomysłów księżnej - 
stylizowana na antyczną budowlę 
mieści w sobie kilka sal, z których 
największa ozdobiona została prze-
pięknym malowidłem autorstwa Ja-
na Piotra Norblina. Inne malowidła  
wykonali Michał Płoński i Aleksan-
der Orłowski. 

Tuż nad wejściem można dostrzec 

sentencję   DOVE PACE 
TRAVAI  D’ OGNI  MIA  GU-
ERA (wł. Tutaj odnalazłam  

spokój  po każdej mojej walce).  W 
środku znajduje się  pla-
fon pędzla  wybitnego  
malarza Jana Norblina. 

Przybytek Arcykapłana i 
Mur z Hermami -  przy  
tych budowlach warto 

uświadomić sobie ważną rzecz. Ich 
obecny stan nie jest efektem 
zniszczeń czy zaniedbań, część 
arkadyjskich budynków wznoszona 
była jako ruina. Takie pomysły wpi-

sywały się w romantyczne prądy - 
w towarzystwie ponurych, znisz-
czonych murów łatwiej  dumać nad 
historią czy upływem czasu. Co cie-
kawe zarówno w Przybytek Arcy-
kapłana jak i w Mur z Hermami 
wkomponowano oryginalne rzeźby i 
detale architektoniczne z róż-
nych epok. Do najcenniejszych na-
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Arkadia księżnej Heleny Radziwiłłowej 
Przedstawiamy postacie i miejsca  znane w naszym regionie.  

Uciekam od innych, aby 
odnaleźć samą siebie.  



leżały renesansowe dzieła Jana 
Michałowicza z Urzędowa. 
 
Dom Murgrabiego i Domek Gotycki 
-   dwa zabytki  prezentujące  wy-
raźny wpływ nadchodzącego roman-
tyzmu.  Ciekawostką  jest fakt, że 
w roku 1814 księżna urządziła w 
Domku Gotyckim "pokój rycerski" 
dla syna Michała Gedeona. Jest to o tyle interesujące, że Mi-

chał wracał do 
Arkadii jako za-
służony żołnierz 
napoleoński, a je-
go matka związa-
na była z opcją 
prorosyjską.  Po-
między jednym a 

drugim obiektem znajduje się 
kamienny łuk. 

Akwedukt - znajdujący się nie-
opodal świątyni  to niestety 
rekonstrukcja oryginału pocho-
dzącego z 1784 roku. W ów-
czesnym układzie parku był on 
pomyślany jako most nad prze-

pływającą w pobliżu rzeką. 

szej 
szkoły 
również 
przyłą-
czyli się 
do akcji. 
Zebrane 
pienią-

dze zostaną 
przeznaczone 
na rzecz okuli-
styki dziecię-
cej. 

W tym roku już po raz 
trzydziesty zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Wolontariusze z na-
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HASŁO……………………….. 

Rys. Laura Dobrzyńska 



8 ciekawostek o książce 
"W pustyni i w puszczy"  
 
1. Pierwowzorem Stasia był jedyny 
syn polskiego inżyniera – Mieczysła-
wa Gieniusza – pracującego przy 
budowie Kanału Sueskiego. Chłopca 
porwali handlarze niewolników. Nig-
dy go nie odnaleziono.  
2. Pierwowzorem Nel była 10-letnia 
córka przyjaciela Sienkiewicza – 
Wandzia Ulanowska. 
3. Gdy w sierpniu 1908 Sienkiewicz 
wraz z żoną mieszkał w zabytkowym 
domu w Rudawie, codziennie rano 
przynosił mu świeże mleko lubiany 
przez niego miejscowy chłopiec, 
Staś Tarkowski. Jego imię i nazwi-
sko otrzymał później główny boha-
ter powieści. 
 4. Powieść była pierwotnie wydana 
w odcinkach w latach 1910-1911 w 

„Kurierze Warszawskim” i z mini-
malnym opóźnieniem w stosunku do 
„Kuriera”, także w „Dzienniku Po-
znańskim”, „Słowie Polskim” i 
„Dzienniku Chicagowskim” w USA.  
5. Wydanie książkowe miało miej-
sce w 1911 w Warszawie. Część 
rękopisu powieści przechowywana 
jest w Ossolineum we Wrocławiu. 
7. Fikcyjna podróż Stasia i Nel 
trwała około pół roku - akcja rozpo-
czyna się w listopadzie 1884 roku, 
porwanie dzieci to styczeń 1885 r., 
a odnalezienie bohaterów to czer-
wiec 1885. Zatem podróż po Czar-
nym Lądzie trwała około 6 miesięcy.  

Staś i Nel 
przebyli 
około 4 ooo 
km. Powieść 
"W pustyni 
i w pusz-
czy" po-
wstała w 
1911 roku, a 
jej inspira-
cją była 
podróż do 
Afryki, którą odbył Henryk 
ryk Sienkiewicz  dwadzieścia lat 
wcześniej (w 1890 roku) i opisał w 
"Listach z podróży do Afryki". 

LUBIMY CZYTAĆ! 

oczyszczoną, sól, przyprawy i wymie-
szać. Powstałe ciasto będzie o konsy-
stencji musu: jeśli będzie zbyt 
rzadkie dodać łyżkę mąki, a jeśli 
zbyt gęste – dolać łyżkę mleka 
(zależy to od naszego dyniowego 
puree i jego konsystencji). 

Dyniowe naleśniki smażyć na 
średniej mocy palnika, na mini-
malnej ilości oleju, z obu stron, 
na złoty kolor. Na każdego plac-
ka nabierać pełną łyżkę ciasta. 

Podawać z syropem klonowym i 
z posiekanymi orzeszkami. 

 

Dyniowe naleśniki  
SKŁADNIKI 

 1 i 1/4 szklanki kefiru lub maślanki  
 1 szklanka puree z dyni 
 1 duże jajko 
  60 g cukru 
 30 g masła, roztopionego i przestudzo-
nego 
 250 g mąki pszennej 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 1 łyżeczka sody oczyszczonej  
 3 łyżeczki zmielonego cynamonu 
 1 łyżeczka przyprawy do piernika 
  pół łyżeczki zmielonego imbiru 
  pół łyżeczki zmielonej gałki muszkato-
łowej 
szczypta soli 
 
PRZYGOTOWANIE 
W naczyniu wymieszać rózgą kuchenną 
kefir, puree z dyni, jajko, masło i cukier, 
do połączenia. Bezpośrednio do mie-
szanki przesiać składniki suche: mąkę 
pszenną z proszkiem do pieczenia i sodą 

Łakotki—pychotki... 
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Tekst i rysunek 
Laura Dobrzyńska 

Julia Rześna 



Ciekawostki nie tylko ję-
zykowe 
Czy wiesz, że… 
istnieją równolegle dwa rzeczowni-
ki ten przerębel (rodzaj męski) 
i ta przerębla (rodzaj żeński), któ-
re oznaczają to samo, tj. „otwór w 
lodzie”? Natomiast nie ma rzeczow-
nika rodzaju żeńskiego *ta przerę-
bel (choć są ta kipiel, ta kąpiel). 
 
 
Frazeologizm głos wołającego na 
puszczy znaczy tyle, co nawoływa-
nie daremne, wołanie w miejscu 
pustym, czyli w miejscu, gdzie nie 
ma nikogo, kto by słuchał. W cza-
sach, gdy ks. Wujek użył go w Biblii 
(Iz 40,3), puszcza oznaczała miejsce 
puste, a nie – jak dziś – wielki las. 
Stąd ostatnie próby – niepopierane 
przez tradycyjnych językoznawców 
– zastąpienia w tym frazeologi-
zmie puszczy pustynią. 
Źródło: Stanisław Bąba, Komentarze 

frazeograficzne, Wyd. Poznańskie 
2012.   
 
Skąd  wzięły się w Polsce ziemniaki? 

Do Polski ziemniaki przywiózł Jan 
III Sobieski, jako prezent dla swo-
jej żony Marysieńki . Ziemniaki w 
Polsce były uprawiane już wcze-
śniej, ale rok 1683 uznano za począ-
tek uprawy tego warzywa w Polsce. 
A król przywiózł je do Polski z jed-
nej ze swoich wy-
praw.  

Gdzie wydobywa się 
czarne diamenty ?  

Czarny diament ina-
czej Karbonado wy-
dobywa się w dwóch 
miejscach w Brazy-
lii oraz w Afryce 
Środkowej. 

 

Kto był autorem pomysłu postawie-
nia szklanej piramidy przed 
Luwrem? 

Pomysłodawcą budowli był prezy-
dent Francji Francois Mitterrand. 

 

Julia Łopata 

Rusz głową;) 

- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z ży-
wych norek? - To nie norki, to poliestry.  
- A czy pani wie, ile poliestrów musiało od-
dać życie, żeby pani miała futro? 
 
W zimowy wieczór gajowy złapał 
w lesie złodzieja, który kradł ścię-
te drzewo. 
 - Co, kradniemy drzewo? 
 - Panie gajowy, ja tylko zbieram 
paszę dla królików! - Chcesz mi 
wmówić draniu, że króliki jedzą 
drewno? 
 - Jeśli nie będą chciały jeść, to 
napalę nim w piecu... 
 

- Kto to jest prawdziwy narciarz? 
 - Człowiek, którego stać na luksus 
połamania nóg w bardzo znanej 
miejscowości górskiej, przy pomocy 
bajecznie drogiego sprzętu. 
 
Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. 
Mija wędkarza łowiącego w przeręblu 
ryby, a po chwili słyszy wołanie: 
 - Ratunku! Lód pęka! Topię się! 
 Harcerz sobie myśli: "Po co krzy-
czysz?! Medal za ratowanie tonących 
już mam". 

Laura Dobrzyńska 

Sekretarka mówi do zapracowane-
go biznesmena:  
- Panie prezesie, zima przyszła!  
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej 
żeby przyszła jutro! A najlepiej 
niech wcześniej zadzwoni, to umó-
wisz ją na konkretną godzinę. 
 
Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi 
na spacer w futrze i spotyka na ulicy człon-
ków organizacji ekologicznej.  

UŚMIECHNIJ SIĘ! 
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Przetłumacz polskie wyrazy na język angielski. 
Wpisz w odpowiednie miejsca krzyżówki. 
 
1. Kamerka 
2. Głośnik 
3. Łyżwy 
4. Zeszyt 
5. Zespół 
6. Klucze 
7. Natura 
8. Narty 
9. Lód 
HASŁO……………………………………… 

Rys. Justyna Kukieła 

Julia Rześna 



ski. 
W polskim dorobku kulturalnym zacho-
wało się ponad 500 kolęd i pastorałek. 
W XIX wieku rozpoczęto na większą 
skalę gromadzenie kolęd i pastorałek, 
Zebrano je w 1843 w zbirze „Pastorałki 
i kolędy z melodiami, czyli piosnki we-
sołe ludu w czasie świąt Bożego Naro-
dzenia po domach śpiewane” autorstwa 
księdza Michała Mioduszewskiego. 

Najstarsza zachowana polska kolęda, 
pochodząca z 1424, zaczyna się od 
słów: „Zdrów bądź, królu anielski”. 
Pierwotnie na początku XV wieku tłu-
maczono na język polski kolędy z łaciny 
i ze śpiewników braci czeskich. Wzrost 
popularności gatunku nastąpił na przeło-
mie XVII i XVIII wieku, wtedy ustalił 
się sam termin kolęda w znaczeniu pie-
śni bożonarodzeniowej. Powstała wów-
czas jedna z najważniejszych polskich 
kolęd „W żłobie leży”, przypisywana 
Piotrowi Skardze – do melodii poloneza 
koronacyjnego króla Władysława IV. 
Inną bardzo popularną kolędę „Bóg się 
rodzi”, do melodii w rytmie poloneza, 
napisał Franciszek Karpiński. Twórcami 
kolęd byli także między innymi Mikołaj 
Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn, w 
XIX w. Zygmunt Noskowski, a na po-
czątku XX w. Feliks Nowowiejski. Ko-
lędę „Lulajże, Jezuniu” Fryderyk Cho-
pin zacytował w środkowej części Sche-
rza h-moll op. 20. Wiele współczesnych 
kolędy skomponował Witold Lutosław-

 

Współcześnie kolędy nadal są wykony-
wane w okresie Bożego Narodzenia w 
kościołach, szkołach, podczas jasełek, w 
domach podczas Wigilii. Kolędy pol-
skie, jako jedne z nielicznych w Euro-
pie, są żywym elementem tzw. kolędo-
wania po domach. 

Czy wiesz, że... 

Szopka bożonarodzeniowa w kościele św. Wawrzyńca w Kocierzewie 

Święta Bożego Na-
rodzenia 
Ciekawostki 
W roku 2021 obchodziliśmy je w 
sobotę, 25 grudnia. 
· Boże Narodzenie ma różne zna-
czenia na całym świecie. Wigilia w 
Japonii to dobry dzień na smażo-
nego kurczaka i kruche ciasto 
truskawkowe. 

· Mikołaj nie zawsze był ubrany na 
czerwono. Przed latami 30-stymi 
istniało wiele różnych odmian Mi-
kołaja, w różnych kolorach. Ory-
ginalny czerwony Mikołaj stał się 
popularny w USA i Kanadzie w 
XIX wieku dzięki wpływom kary-
katurzystów. Nie wszyscy wie-
dzą, że prawdziwy Święty Mikołaj 
to ten w stroju biskupa;) 

· W 1914 r. podczas I wojny świa-
towej w okopach pomiędzy Bry-
tyjczykami i Niemcami doszło do 
słynnego rozejmu bożonarodze-
niowego. Wymieniali się oni pre-

zentami przez neutralną ziemię ni-
czyją i razem grali w piłkę nożną. 

· W 2010 roku, w okresie świąt Bo-
żego Narodzenia, rząd kolumbijski 
udekorował dżunglę światłami. 
Drzewa zapaliły się. 

· Amerykańscy naukowcy obliczyli, 
że Mikołaj musiałby odwiedzić 822 
domy na sekundę, aby dostarczyć 
wszystkie prezenty w Wigilię. 

 

Święto Trzech Króli obchodzone jest 6 
stycznia. 

· Skąd wziął się zwyczaj pisania na 
drzwiach K+M+B? 

Wiele osób uważa, że K+M+B są to 
pierwsze litery imion Trzech Króli. Nie 
jest to prawdą. Zapis ten wywodzi się od 
łacińskiego skrótu CMB czyli Christus 
Mansionem Benedicat, co oznacza 
„Niech Chrystus błogosławi temu domo-
wi”. Jest to bardzo stara tradycja. Już w 
Starym Testamencie w Księdze Wyjścia 
jest wzmianka o Aniele Śmierci, który 
zabijał pierwotnych, omijając zaznaczone 

krwią baranka drzwi. 

· Święto Trzech Króli w Chorwacji 

W tym dniu ulicami miast przechadzają 
się dzieci przebrane za wędrujących mędr-
ców. W rękach i na głowach mają gwiaz-
dy, odwiedzają domy i kolędują. Jest to 
również czas święcenia wody, którą zano-
si się do domów, skrapia się nią także 
pola, sady i winnice, a to, co zostanie wle-
wa się do ognia. Tego dnia domy są świę-
cone również przez kapłanów, którzy bło-
gosławią domowników. 

· Święto Trzech Króli we Włoszech  

To dzień szczególnie radosny dla dzieci. 
Otrzymują one wtedy słodycze ukryte w 
tradycyjnych pończochach lub (jeśli były 
niegrzeczne) cukrowy węgielek. Tutaj 
święto przybrało zwyczajową nazwę Be-
fana, a jego symbolem jest wiedźma na 
miotle. Dniem wolnym stało się ponownie 
po interwencji papieża Jana Pawła II w 
1986 roku. Tego dnia do miast zjeżdżają 
jarmarczni sztukmistrze i wesołe mia-
steczka. Najsłynniejsza feta odbywa się w 
Rzymie na placu Piazza Navona. 

Justyna Kukieła 

Julia Rześna 


