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III. Zestaw wierszy do recytacji w Gminnym Konkursie Logopedyczno-
Recytatorskim ,,Buzię sprawną mam-wierszyk powiem wam” 
 
J. Tuwim ,,Abecadło” 
 
Abecadło z pieca spadło, 
O ziemię się hukło, 
Rozsypało się po kątach, 
Strasznie się potłukło: 
I - zgubiło kropeczkę, 
H - złamało kładeczkę, 
B - zbiło sobie brzuszki, 
A - zwichnęło nóżki, 
O - jak balon pękło, 
aż się P przelękło, 
T - daszek zgubiło, 
L - do U wskoczyło, 
S - się wyprostowało, 
R - prawą nogę złamało, 
W - stanęło do góry dnem 
i udaje, że jest M. 
 
Stanisław Wachowicz ,,Tadeuszek” 
 
Raz swawolny Taduszek 
Nawsadzał w flaszeczkę muszek; 
A nie chcąc ich morzyć głodem, 
Ponarzucał chleba z miodem. 
Widząc to ojciec przyniósł mu piernika 
I, nic nie mówiąc, drzwi na klucz zamyka. 
Zaczął się prosić, płakać Tadeuszek, 
A ojciec na to: „Nie więź biednych muszek”. 
Siedział dzień cały. To go nauczyło: 
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. 
 
Witold Szwajkowski ,,Piekarz” 
 
Piekarz, co miał śmieszne baczki, 
włożył bułek pięć do paczki. 
Chciał też trochę innych bułek 
włożyć, z jednej z górnych półek. 
Nie mógł sięgnąć, wszedł na biurko, 
lecz zapomniał, że jak piórko 
lekki nie jest. Biurko stało, 
lecz za chwilę się złamało. 
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Kiedy spadał, wtedy bułki 
zawołały: – Chwyć się półki! 
Ale nic mu to nie dało, 
wszystko z półek pospadało! 
A piekarza śmieszne baczki 
również spadły... wprost do paczki! 
Przyklejone wcześniej były, 
więc się łatwo odkleiły. 
 
L.J.Kern ,,Żuczek”  
 
Chociaż żuczek rzecz malutka 
mnie urzeka życie żuczka. 
Czy w Przysuszy, 
czy też w Pszczynie 
życie żuczka rześko płynie. 
Byczo mu jest 
i przytulnie 
w przedwiosenny czas szczególnie. 
Szepcze w żytku 
i pszeniczce 
śliczne rzeczy swej księżniczce. 
Staszcza jej na 
przykład z dali 
maku wór na sznur korali. 
Albo rzuca gestem szczodrym 
pod jej nóżki chabrem modrym. 
-Żuczku, żuczku, czy chcesz za to 
być ewentualnie tatą. 
Z tego wielka jest nauczka 
choć sam żuczek rzecz 
 
J. Tuwim ,,Ptasie radio” (fragmenty) 
 
Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju, 
Nadajemy audycję z ptasiego kraju. 
Proszę, niech każdy nastawi aparat, 
Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad: 
Po pierwsze - w sprawie, 
Co świtem piszczy w trawie? 
Po drugie - gdzie się 
Ukrywa echo w lesie? 
Po trzecie - kto się 
Ma pierwszy kąpać w rosie? 
Po czwarte - jak 
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Poznać, kto ptak, 
A kto nie ptak? 
A po piąte przez dziesiąte 
Będą ćwierkać, świstać, kwilić, 
Pitpilitać i pimpilić […] 
I od razu wszystkie ptaki 
W szczebiot, w świegot, w zgiełk - o taki: 
"Daj tu! Rzuć tu! Co masz? Wiórek? 
Piórko? Ziarnko? Korek? Sznurek? 
Pójdź tu, rzuć tu! Ja ćwierć i ty ćwierć! 
Lepię gniazdko, przylep to, przytwierdź! 
Widzisz go! Nie dam ci! Moje! Czyje? 
Gniazdko ci wiję, wiję, wiję! 
Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się!" 
I wszystkie ptaki zaczęły bić się. 
Przyfrunęła ptasia milicja 
I tak się skończyła ta leśna audycja. 
 
J. Brzechwa ,,Na straganie” (fragment) 
 
Na straganie w dzień targowy 
Takie słyszy się rozmowy: 
"Może pan się o mnie oprze, 
Pan tak więdnie, panie koprze." 
"Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 
Leżę tutaj już od wtorku!" 
Rzecze na to kalarepka: 
"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!" 
Groch po brzuszku rzepę klepie: 
"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?" 
"Dzięki, dzięki, panie grochu, 
Jakoś żyje się po trochu. 
Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 
Blada, chuda, spać nie może." 
"A to feler" - 
Westchnął seler. 
 
[…]Naraz słychać głos fasoli: 
"Gdzie się pani tu gramoli?!" 
"Widzieliście, jaka krewka!" - 
Zaperzyła się marchewka. 
"Niech rozsądzi nas kapusta!" 
"Co, kapusta?! Głowa pusta?!" 
A kapusta rzecze smutnie: 
"Moi drodzy, po co kłótnie, 



4 
 

Po co wasze swary głupie, 
Wnet i tak zginiemy w zupie!" 
"A to feler" - 
Westchnął seler. 
 
M. Konopnicka ,,Jesienią” 
 
Jesienią, jesienią 
Sady się rumienią; 
Czerwone jabłuszka 
Pomiędzy zielenią. 
 
Czerwone jabłuszka, 
Złociste gruszeczki 
Świecą się jak gwiazdy 
Pomiędzy listeczki. 
 
Pójdę ja się, pójdę 
Pokłonić jabłoni, 
Może mi jabłuszko 
W czapeczkę uroni! 
 
Pójdę ja do gruszy, 
Nastawię fartuszka, 
Może w niego spadnie 
Jaka śliczna gruszka! 
 
Jesienią, jesienią 
Sady się rumienią; 
Czerwone jabłuszka 
Pomiędzy zielenią. 
 
 
J. Tuwim ,,Mowa ptaków” (fragment] 
 
Kto z was mowę ptaków zna? 
Nikt-i tylko jeden ja. 
Chrzęst i szelest, szepty cisz, 
W szmerach trzciny cicho śnisz, 
Ćwir-ćwir-ćwir i tiju-fit, 
A to znaczy: zaraz świt, 
Zaraz drgną różowe zorze, 
Bo i cóż to znaczyć może? 
[…] 
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Kuku, tiju, ćwir i fit, 
Cyt — a może to już świt? 
Ni to tan, ni nuty ton, 
Coś z dalekich, leśnych stron, 
Szelest, cisza, szept i szmer? 
Czyj to, czyj to, czyj to szmer? 
Liście? Trzciny? Trawy? Cóż? 
Szum śród ciszy suchych zbóż? 
Może tak, a może nie, 
Marzę, nucę, słodko śnię, 
Ćwir-ćwir-ćwir przez pola leci, 
A to znaczy: słońce świeci, 
Z gąszczy ptaszek ptaszka zwie, 
[…] 
Że już tiju-tiju-fit, 
A to znaczy — że już świt. 
 
J. Brzecwa ,,Ryby, żaby i raki” (fragmenty) 
 
Ryby, żaby i raki 
Raz wpadły na pomysł taki, 
Żeby opuścić staw, siąść pod drzewem 
I zacząć zarabiać śpiewem. 
No, ale cóż, kiedy ryby 
Śpiewały tylko na niby, 
Żaby 
Na aby-aby, 
A rak 
Byle jak. 
Karp wydął żałośnie skrzele: 
"Słuchajcie mnie przyjaciele, 
Mam sposób zupełnie prosty - 
Zacznijmy budować mosty!" 
No, ale cóż, kiedy ryby 
Budowały tylko na niby, 
Żaby 
Na aby-aby, 
A rak 
Byle jak.[…] 
Odezwie się więc ropucha: 
[…]Jest sposób, ja wam mówię, 
Zacznijmy szyć obuwie!" 
No, ale cóż, kiedy ryby 
Szyły tylko na niby,  
Żaby 
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Na aby-aby, 
A rak 
Byle jak. 
Lin wreszcie tak powiada: 
"[…]Musimy wrócić do stawu." 
I poszły. Lecz na ich szkodę 
Ludzie spuścili wodę. 
Ryby w płacz, reszta też, lecz czy łzami 
Zapełni się staw? Zważcie sami, 
Zwłaszcza że przecież ryby 
Płakały tylko na niby, 
Żaby 
Na aby-aby, 
A rak 
Byle jak. 
 
J. Tuwim ,,Idzie Grześ” 
 
Idzie Grześ 
Przez wieś, 
Worek piasku niesie, 
A przez dziurkę 
Piasek ciurkiem 
Sypie się za Grzesiem. 
 
"Piasku mniej - 
Nosić lżej!" 
Cieszy się głuptasek. 
Do dom wrócił, 
Worek zrzucił; 
Ale gdzie ten piasek? 
 
Wraca Grześ 
Przez wieś, 
Zbiera piasku ziarnka. 
Pomaluśku, pomaluśku 
Zebrała się miarka. 
 
Idzie Grześ 
Przez wieś, 
Worek piasku niesie, 
A przez dziurkę 
Piasek ciurkiem 
Sypie się za Grzesiem... 
I tak dalej... i tak dalej... 



7 
 

 
L. J. Kern ,,Panie Wietrze” 
 
Panie Wietrze, panie Wietrze, 
Czemu pan nie chodzi w swetrze? 
Czemu pan udaje zucha, 
Skoro sam pan chłodem dmucha? 
Sam oziębia pan powietrze, 
Oj, ostrożnie, panie Wietrze! 
Gnając chmurki gdzieś po niebie, 
Chce pan sam przeziębić siebie? 
Jednak lepiej panie Wietrze, 
O tej porze chodzić w swetrze. 
Ani się pan sam spodzieje, 
Jak pan siebie sam zawieje. 
Liczka ma pan coraz bledsze, 
Panie Wietrze... 
 
J. Tuwim ,,Figielek” 
 
Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął, 
Mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. 
Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa, 
Sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa, 
Kura dała drapaka, że aż się kurzyło, 
Zając zajęczał smętnie, kurczę się skurczyło, 
Kozioł fiknął koziołka, słoń się cały słaniał, 
Baran się rozindyczył, a indyk zbaraniał. 
 
J. Brzechwa ,,Ślimak” 
 
"Mój ślimaku, pokaż rożki, 
Dam ci sera na pierożki." 
Ale ślimak się opiera: 
"Nie chcę sera, nie jem sera!" 
"Pokaż rożki, mój ślimaku, 
Dam ci za to garstkę maku." 
Ślimak chowa się w skorupie. 
"Głupie żarty, bardzo głupie." 
"Pokaż rożki, mój kochany, 
Dam ci za to łyk śmietany." 
Ślimak gniewa się i złości: 
"Powiedziałem chyba dość ci!" 
Ale żona, jak to żona, 
Nic jej nigdy nie przekona, 
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Dalej męczy: "Pokaż rożki, 
Dam ci za to krawat w groszki." 
Ślimak całkiem już znudzony 
Rzecze: "Dość mam takiej żony, 
Życie z tobą się ślimaczy, 
Muszę zacząć żyć inaczej!" 
I nie mówiąc nic nikomu, 
Po kryjomu wyszedł z domu. 
Lecz wyjść z domu dla ślimaka 
To jest rzecz nie byle jaka. 
Ślimak pełznie środkiem parku, 
A dom wisi mu na karku, 
 
A z okienka patrzy żona 
I wciąż woła niestrudzona: 
"Pokaż rożki, pokaż rożki, 
Dam ci wełny na pończoszki!" 
Ślimak jęknął i oniemiał, 
Tupnął nogą, której nie miał, 
Po czym schował się w skorupie 
I do dziś ze złości tupie. 
 
 
M. Konopnicka ,,Kukułeczka”  
 
Po tym ciemnym boru 
Kukułeczka kuka, 
Z ranka do wieczora 
Gniazdka sobie szuka. 
Kuku! Kuku! 
Gniazdka sobie szuka. 
 
- A ty, kukułeczko, 
Co na drzewach siadasz, 
Jakie ty nowiny 
W lesie rozpowiadasz? 
Kuku! Kuku! 
W lesie rozpowiadasz? 
[...] 
Zagubiłam ścieżkę 
Do gniazdeczka mego, 
Teraz latam, teraz kukam, 
Ot, już wiesz dlaczego. 
Kuku! Kuku! 
Ot, już wiesz dlaczego 
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J.Brzechwa ,,Jeż” 
 
Idzie jeż, idzie jeż, 
Może ciebie pokłuć też! 
Pyta wróbel: "Panie jeżu, 
Co to pan ma na kołnierzu?" 
"Mam ja igły, ostre igły, 
Bo mnie wróble nie ostrzygły!" 
Idzie jeż, idzie jeż, 
Może ciebie pokłuć też! 
 
Zoczył jeża młody szczygieł: 
"Po co panu tyle igieł?" 
"Mam ja igły, ostre igły, 
Żeby kłuć niegrzeczne szczygły!" 
Sroka też ma kłopot świeży: 
"Po co pan się tak najeżył?" 
"Mam ja igły, ostre igły, 
Będę z igieł robił widły!" 
Wzięła sroka nogi za pas: 
"Tyle wideł! Taki zapas!" 
W dziesięć chwil już była na wsi: 
"Ludzie moi najłaskawsi, 
Otwierajcie drzwi sosnowe, 
Dostaniecie widły nowe!" 
 
M.Konopnicka ,,Moja trąbka” 
 
Moja trąbka ślicznie gra: 
Ratata! Ratata! 
Dziwuje się owca siwa, 
Kto tak wdzięcznie jej przygrywa. 
Dziwują się żółte bąki, 
Kto tak cudnie gra wśród łąki. 
Chwieje wietrzyk bujną trawą, 
Niesie piosnkę w lewo. w prawo. 
Aż gdzieś w dali echo gra: 
- Ratata! Ratata! 
Moja trąbka głośno brzmi: 
Rititi! Rititi 
Wiewióreczka patrzy z drzewa, 
Czy to gaj tak wdzięcznie śpiewa? 
Nastawiła uszka oba. 
Tak jej granie się podoba. 
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I zajączek, skryty w trawie, 
Słucha, patrzy się ciekawie. 
Głos w oddali echem brzmi: 
Rititi! Rititi! 
 
J. BNrzechwa ,,Dwie gaduły” (fragmenty) 
 
Ponoć dotąd ziemski padół 
Nie znał jeszcze takich gaduł, 
Jak dwie panie: Madalińska 
Z Gadalińską z miasta Młyńska. 
 

W domu, w sklepie czy na rynku 
Językami, tak jak w młynku, 
Mielą wciąż bez odpoczynku; 
Każda gada - byle długo, 
Jedna z drugą i przez drugą, 
A gdy zasną, nawet we śnie 
Rozmawiają jednocześnie: 
O tym, co się z wiatrem dzieje, 
Wtedy, kiedy wiatr nie wieje, 
Że na poczcie wybuchł pożar, 
Że się mydlarz z praczką pożarł, 
Że aptekarz dostał pryszczy, 
Że sędzinie nos się błyszczy, 
Że kokoszka od sąsiadki 
Zniosła cztery jajka w kratki, 
Że cioteczna spod Piaseczna 
Okazała się stryjeczna, 
Bo kuzynka z Ciechocinka 
Zamiast córki miała synka, 
Po czym właśnie znikła z Młyńska 
Ciechocińska Madalińska. 
Madalińska rada gada, 
Gadalińskiej opowiada: 
Kto, dlaczego, jak i kogo. 
A sąsiedzi spać nie mogą. 
[…] 
Tak już siedem lat bez przerwy 
Wszystkim w mieście szarpią nerwy 
Dwie plotkarki: Gadalińska 
Z Madalińską z miasta Młyńska. 
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Jan Brzechwa ,,Chrząszcz” 
 
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie 
I Szczebrzeszyn z tego słynie. 
Wół go pyta: „Panie chrząszczu, 
Po co pan tak brzęczy w gąszczu?” 
„Jak to - po co? To jest praca, 
Każda praca się opłaca”. 
„A cóż za to pan dostaje?” 
 „Też pytanie! Wszystkie gaje, 
Wszystkie trzciny po wsze czasy, 
Łąki, pola oraz lasy, 
Nawet rzeczki, nawet zdroje, 
Wszystko to jest właśnie moje!” 
Wół pomyślał: „Znakomicie, 
Też rozpocznę takie życie”. 
Wrócił do dom i wesoło 
Zaczął brzęczeć pod stodołą 
Po wolemu, tęgim basem. 
A tu Maciek szedł tymczasem. 
Jak nie wrzaśnie: „Cóż to znaczy? 
Czemu to się wół próżniaczy?!” 
„Jak to? Czyż ja nic nie robię? 
Przecież właśnie brzęczę sobie!” 
„Ja ci tu pobrzęczę, wole, 
Dosyć tego! Jazda w pole!” 
I dał taką mu robotę, 
Że się wół oblewał potem. 
Po robocie pobiegł w gąszcze. 
„Już ja to na chrząszczu pomszczę!” 
Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, 
Bo chrząszcz właśnie brzęczał w Pszczynie. 
 
Józef Czechowicz ,,Klinika lalek’ 
 
Przy ulicy Zielonej 
Stoi domek czerwony. 
A w tym domku czerwonym 
Siedzi dziadek zgarbiony. 
A w tym domku dziwne rzeczy: 
Chore lalki dziadek leczy. 
Zeszywa im brzuszki, 
Nakłada trzewiczki, 
Przykleja peruczki, 
Maluje policzki. 
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Uczy lalkę mówić 
I „tata” i „mama”, 
I żeby oczęta 
Zamykała sama. 
Na urwane rączki, 
Połamane nóżki 
Ma ten dziadek radę. 
I na puste brzuszki. 
No, słowem, na wszystko. 
Chyba uwierzycie, 
Że lalki kochają 
Staruszka nad życie. 
To jego zasługa, 
Że gdy już są zdrowe, 
Wracają do dzieci, 
Czyściutkie i nowe. 
 
Julian Tuwim ,,O panu Tralalinskim” 
 
W Śpiewowicach, pięknym mieście, 
Na ulicy Wesolińskiej 
Mieszka sobie słynny śpiewak, 
Pan Tralisław Tralaliński. 
Jego żona - Tralalona, 
Jego córka - Tralalurka, 
Jego synek - Tralalinek, 
Jego piesek - Tralalesek. 
No a kotek? Jest i kotek, 
Kotek zwie się Tralalotek. 
Oprócz tego jest papużka, 
Bardzo śmieszna Tralaluszka. 
Co dzień rano, po śniadaniu, 
Zbiera się to zacne grono, 
By powtórzyć na cześć mistrza 
Jego piosnkę ulubioną. 
Gdy podniesie pan Tralisław 
Swą pałeczkę-tralaleczkę, 
Wszyscy milkną, a po chwili 
Śpiewa cały chór piosneczkę: 
„Trala trala tralalala 
Tralalala trala trala!” 
Tak to pana Tralisława 
Jego świetny chór wychwala.[…] 
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Jan Brzechwa ,,Chrzan” 
 
Płacze chrzan na salaterce, 
Aż się wszystkim kraje serce. 
„Panie chrzanie, 
Niech pan przestanie!” 
Chudy seler płacze także, 
Mówiąc czule: „Panie szwagrze, 
Panie chrzanie, 
Niech pan przestanie!” 
Rozpłakała się włoszczyzna: 
„Jak to można? Pan mężczyzna, 
Panie chrzanie, 
Niech pan przestanie!” 
Pochlipuje bochen chleba: 
„No, już dosyć! No, nie trzeba! 
Panie chrzanie, 
Niech pan przestanie!” 
Ścierka łka nad salaterką: 
„Niechże pan nie będzie ścierką, 
Panie chrzanie, 
Niech pan przestanie!” 
Wszystkich żal ogarnął wielki, 
Płaczą rondle i rondelki: 
„Panie chrzanie, 
Niech pan przestanie!” 
A chrzan na to: „Wolne żarty, 
Płaczę tak, bo jestem tarty, 
Lecz mi nie żal tego stanu, 
A łzy wasze są do chrzanu!” 
 
J. Brzechwa ,,Lokomotywa” (fragmenty) 
 
Stoi na stacji lokomotywa, 
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa: 
Tłusta oliwa. 
Stoi i sapie, dyszy i dmucha, 
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha: 
Uch - jak gorąco! 
Puff - jak gorąco! 
Uff - jak gorąco! 
Już ledwo sapie, już ledwo zipie, 
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. 
[…] 
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Nagle - gwizd! 
Nagle - świst! 
Para - buch! 
Koła - w ruch! 
 
Najpierw -- powoli -- jak żółw -- ociężale, 
Ruszyła -- maszyna -- po szynach -- ospale, 
Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, 
I kręci się, kręci się koło za kołem, 
I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, 
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi, 
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost! 
Po torze, po torze, po torze, przez most, 
Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las, 
I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, 
Do taktu turkoce i puka, i stuka to: 
Tak to to, tak to to , tak to to, tak to to. 
Gładko tak, lekko tak toczy się w dal, 
Jak gdyby to była piłeczka, nie stal, 
Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, 
Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. 
 
A skądże to, jakże to, czemu tak gna? 
A co to to, co to to, kto to tak pcha, 
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch? 
To para gorąca wprawiła to w ruch, 
To para, co z kotła rurami do tłoków, 
A tłoki kołami ruszają z dwóch boków 
I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, 
Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, 
I koła turkocą, i puka, i stuka to: 
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!... 
 
L.J.Kern ,,Dwa jeże” 
 
Przyszły do fryzjera dwa jeże. 
- Niech nam pan powie, panie fryzjerze, Jakie się teraz nosi fryzury? 
- Hm... jedni się czeszą po prostu do góry, 
Drudzy znowu z przedziałkiem, 
A inni golą się aż do skóry 
I chodzą bez włosów całkiem. Niektórzy czeszą się jak Włosi... - A grzywki? 
- Grzywki też się nosi. - A loczki? 
- Loczki można także. - A pukle? 
- Nosi się, a jakże. - A fale? 
- Z wolna powracają. -A baczki? 
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- Rzadko, lecz bywają. 
- A czy na jeża ktoś się czesze? 
- O, proszę panów, całe rzesze. 
- A pan uważa, że to modne? 
- Nie tylko modne, lecz wygodne. 
- Więc nas nie trzeba dzisiaj strzyc? 
- Moim zdaniem, nic a nic. 
- To niech pan chociaż, wie pan, tak z bliska, Wodą kolońską nas trochę po-
pryska. 
- Pf!...Pf!...Pf!... - Dziękujemy za to spryskanie. 
Do widzenia! 
- Moje uszanowanie! 
 
L.J.Kern, ,,Jastrząb i kura” 
 
Pewien jastrząb, 
co życie całe spędził w górze, 
podczas jakiejś wyprawy zakochał się w kurze. 
 
Różne dziwy się dzieją, 
gdy w grę wchodzi miłość. 
Jastrząb z kurą 
w ogromną popadli zażyłość. 
 
Jemu 
jedno szczególnie przypadło do smaku, 
to, że kura jest inna od znanych mu ptaków, 
że spokojna, 
że cicha, 
że nigdzie nie lata, 
że poza swym podwórkiem już nie widzi świata... 
I to były, jak sądzę, te powody główne, 
że jastrząb wybrał kurę, a nie jastrzębównę.[…] 
 
Dziś, 
po latach, 
gdy kura całkiem mu obrzydła, 
opuścić jej nie może, bo nie niosą skrzydła. 
Odwykły. 
Nic mu na to już pomóc nie mogę... 
Jastrzębie inne z tego niech mają przestrogę. 
 
 


