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„Dawne cienie szukają nowych wschodów” 

                                                                 Karol Orzechowski 



 

 
                                                              Rys. Paulina Niemyjska, kl. 3ag 

 

Noc nauczyła mnie marzyć. 
Gwiazdy miłością darzyć. 

Deszcz nauczył mnie szlochać. 
A ty nauczyłaś mnie kochać!  

 
                                                Julia Kosińska, klasa 3ag 



Polecamy 

��� Konwencja melodramatu z reguły narzuca filmom z tego gatunku 

pewne schematy. Często opowiadają o kobiecie, która osiąga sukces lub 

szczęście dzięki mężczyźnie. Często kończą się sceną, w której 

bohaterowie wpadają sobie w ramiona i obiecują, że od teraz będą 
razem żyli "długo i szczęśliwie". Pojawiają się jednak filmy, które tylko 

wyglądają jak kolejna historia o miłości przedstawiająca wyboistą 
drogę bohaterów do wspólnego życia, lecz są czymś zupełnie innym. 

Takim filmem jest debiut Tomasza Habowskiego pod tytułem 

"Piosenki o miłości".  

��� Robert Jaroszyński pragnie uwolnić się od swojego sławnego ojca i 

wyjść z jego cienia. Stworzyć coś własnego i być znany ze swoich 

dokonań artystycznych. Gdy poznaje utalentowaną wokalnie kelnerkę 
Alicję, chce z jej pomocą i z jej piosenek stworzyć wyjątkowy album, 

lecz czy Alicja będzie gotowa na współpracę i sukces pod nazwiskiem 

młodego Jaroszyńskiego?  

��� Wbrew tytułowi film "Piosenki o miłości" nie jest historią 
skupiającą się wokół pary zakochanych bohaterów. Jest to przede 

wszystkim opowieść o sztuce. Bohaterowie pragną tworzyć, osiągnąć 
coś i pokazać, że potrafią, że są wyjątkowi. Pisząc wiersze, powieści 

czy komponując muzykę, pragniemy, aby nasze dzieło wzbudzało 

zachwyt i chcemy zdobyć szerokie grono fanów. Nie jest to jednak 

droga łatwa i nie da się jej osiągnąć na skróty czy też kosztem innych. 

Za sukces płaci się potem i krwią. Główny bohater filmu, mimo iż 
ciężko pracuje nad "swym" dziełem, jest tylko i wyłącznie jego 

współautorem. Czołowym autorem piosenek jest Alicja.  

��� "Piosenki o miłości” to film o byciu artystą, o tworzeniu swego 

dzieła i pragnieniu, aby spełniało ono pewną ściśle określoną wizję. Jest 

to też opowieść o dążeniu do sukcesu samemu, wbrew innym. Dzieło 

Habowskiego jest dopracowane pod każdym względem. Czarno-białe 

kadry tworzą klimat i podkreślają kameralność dzieła. Kolejnym atutem 

jest wybitna rola Justyny Święś (znanej z zespołu "The Dumplings"). 

Potrafi poprzez piosenki odegrać ogromne emocje bądź ironię, jak w 

ostatniej scenie. Tomasz Włosok także jest fenomenalny. Ten duet (i 

muzyka) jest tak czarujący i hipnotyzujący, że zatracenie się w 

"Piosenkach o miłości" jest czymś nad wyraz kojącym.  

��� Premiera: 25.03                              Miłosz Szczepanik, klasa 3ag 



 

Niedawno przeczytałam książkę pod tytułem Zaklinacz koni autorstwa 

Nicholasa Evansa. Już od początku wydaje się interesującą przygodą 

dla czytelnika. Można to stwierdzić po samym tytule, który przykuwa 

naszą uwagę, kryjąc za sobą wiele motywów. Akcja toczy się w porze 

zimowej  i rozpoczyna się od wypadku głównej bohaterki, która dostała 

się pod koła czterdziestotonowej ciężarówki i szczęśliwie uchodzi z 

życiem. Jednak wypadek znacząco wpływa na los jej i wielu innych ludzi 

z nią związanych.  Dziewczynka wraz z rodziną przemierza pół Ameryki 

w poszukiwaniu zaklinacza koni, człowieka, który może pomóc wrócić 

im do normalnego życia. Ta niezwykle poruszająca książka uświadamia 

nam, jak ważne jest zdrowie i jak wartościowym towarem jest dla nas 

miłość oraz że dawanie i branie jej jest zbyt trudnym zadaniem dla nas, 

zwykłych ludzi. Uczy nas również, żeby nigdy się nie poddawać i zawsze 

stawiać na swoim.  

Pozycja ta bardzo mi się spodobała. Uważam, że każdy powinien po nią 

sięgnąć i z całą pewnością nie będzie żałować. Książka zawiera barwne 

dialogi i bardzo ciekawą fabułę. Lektura ta na pewno zostanie w waszej 

głowie na długo po jej przeczytaniu. 

Ines Safani, klasa 1a 

 

 

Odliczam dni i godziny, nie mogąc przestać o tobie myśleć. 
Zawładnęłaś mym sercem.   

Stałem się niewolnikiem własnych uczuć. Serce trzepocze mi w piersi 
na twój widok.  

Jesteś ukojeniem dla mej duszy, powietrzem do życia.  
Jak przetrwać tę rozłąkę?  

Wskaż mi drogę, zaprowadź. Mym jedynym kierunkiem jest miłość. 
Chcę znów zobaczyć promienny uśmiech na twej twarzy. Niech 

rozświetli mi drogę.  
                                                                                     Julia Kosińska, klasa 3ag 

 



Nieszczęśliwa miłość 

Podczas ferii zimowych zdecydowałam się przeczytać książkę jednego z bardziej 

znanych pisarzy amerykańskich Johna Greena ,,Gwiazd naszych wina’’. Premiera 

powieści miała miejsce 10 stycznia 2012 roku, natomiast w 2014 roku powstała 

adaptacja filmowa książki, wyreżyserowana przez Josha Boone. Zdobyła tytuł 

,,najlepszej książki roku 2012’’ od dużych gazet, takich jak ,,The New York Times’’ , 

,,Time’’ czy ,,Wall Street Journal’’  

Główna bohaterka to szesnastoletnia Hazel Grace, która cierpi na raka tarczycy i wozi 

ze sobą wszędzie aparat tlenowy, który nazwała Philip. Jej codzienność opiera się na 

oglądaniu ulubionego serialu i czytaniu książek. Raz na tydzień chodzi na spotkania 

grupy wsparcia dla młodzieży, która również zmaga się z chorobami. Jednak pewnego 

dnia jej życie wywraca się do góry nogami, gdy kolega Isaac, na spotkanie grupy 

wsparcia przyprowadza swojego kolegę Augusta Watersa. Nastolatkowie poznają się 
i  okazuje się, że mają podobne zainteresowania. Zbliżają się do siebie i z czasem 

rodzi się między nimi duże i silne uczucie. 

Książka porusza bardzo ważny temat, jakim są śmiertelne choroby wśród młodych 

ludzi. Pokazuje nam  to z perspektywy osoby chorej na raka. Osoby takie, jak Hazel, 

nie chcą być traktowane ,,ulgowo’’ , ze względu na swoją chorobę, nie chcą 
współczucia czy przeprosin, bo to nic nie zmieni. Chcą być traktowane jak osoby 

zdrowe, mieć pełne prawo do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych 

decyzji, takich jak np. lot do Amsterdamu z Augustem, możliwość chodzenia na 

randki. Nie chcą mieć efektów ubocznych choroby, nie chcą musieć brać leków           

o stałych porach czy tak jak w przypadku Hazel- wymieniać butle z tlenem co sześć 
godzin.  

Powieść pokazuje nam  też, że istnieje takie coś, jak bezwarunkowa miłość. Rodzice 

Hazel kochają ją, pomimo tego, że jest chora. Mama Hazel przestaje pracować, żeby 

zająć się córką, rodzice wspierają ją w ważnych chwilach. August kocha ją mimo 

tego, że ma raka, i musi wszędzie ze sobą wozić Philipa, tak samo Hazel, kochała 

Augusta, pomimo tego że po amputacji nie ma nogi.  

 Książka skłoniła mnie do refleksji na temat życia, pokazała, że jest ono bardzo 

krótkie, nieprzewidywalne, oraz że nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. 
Wzbudziła we mnie wiele pytań na temat życia, czy chorób. Czasem warto rozejrzeć 
się dookoła i zobaczyć, że nasze problemy są bardzo mało ważne, gdy obok umierają 
ludzie. Przy czytaniu książki częściej niż smutek i łzy, towarzyszyły mi pozytywne 

emocje. Jednak po skończeniu utworu, towarzyszyła mi pustka, ponieważ czułam 

niedosyt. Chciałam przeczytać więcej przygód szesnastoletniej Hazel Grace. Jestem 

pewna, że w przyszłości wrócę do tej książki.             

                                                                             Aleksandra Kiernozek, klasa 1a 

 



 

 

 

 

       
          Bez pokrzepienia serc potrzeba   
          Dzisiejsze czasy   
          Ciernie obrosły drzewa.  
          Coraz wyższe krzyże  
          Drabiny do nieba  
          Zadziałały jak kotwice  
          Zaginęły na dnie sumienia.  
  
          Zapomnij o sercu i umyśle  
          I duchu i Bogu   
          Młoda krew na starej bliźnie  
          Dawne cienie szukają nowych wschodów  
          Oby nie u nas oby nie nas  
          Oby nie   
          dzięki Bogu.  
  

            Karol Orzechowski, klasa 3dg 
 
 
 



 
 
     Credo 
Poddać się, tak łatwo 
Boli, ma boleć 
Życie daje kopniaki i ostrza w brzuch i plecy 
Życie nabiera powagi gdy odbiera wolność, której nigdy nie dostaliśmy 
naprawdę 
Zniewalają nas pęta goryczy i żałości 
Jesteśmy w bagnie, z którego nie da się wydostać 
Tam nas zaprowadziło życie, po to byśmy sobie radzili 
Jeśli się poddasz, tracisz 
W tej grze nie ma drugich szans 
Akceptujesz regulamin i się dostosujesz lub cię nie ma, nie żyjesz, 
jesteś prochem lub grasz i zwyciężasz 
Albo nie, lecz polec w walce to bohaterstwo, a zginąć bez boju to 
porażka 

Miłosz Szczepanik, klasa 3ag 
 
 
 
 

     Ostrzał   
Niezrozumiany i atakowany przez życie - norma 
Waleczny i niepokonany - marzenie 
Zginąć - tak trzeba - a jednak nie zginiesz 
Przetrwasz, bo zawalczysz 
Gdy nikt cię nie chroni i ostrze każdy wbija, ty jesteś wojownik, mimo iż 
bez kwalifikacji 
Nie zdążyłeś nauczyć się życia, to życie nauczyło cię oddychać 
Nie uwierzyłeś, gdy krzyczeli 
Nie upadłeś, gdy prosili 
Teraz walczysz i trwasz dalej 
Czy to życie, czy rutyna 
Dowiesz się, gdy ujrzysz drogowskaz 
Gdy cię nie ogłuszy ostrzał 
Wstaniesz, gdy oddechu braknie 
Odetchniesz, gdy odetną w tobie człowieka żyłę, która wciąż 
transportem jest goryczy 

Miłosz Szczepanik, klasa 3ag  
 
 



 
 

    Dreszcz przyszłości  
  
Wyciągam myśl na przód i łapię mgłę przyszłości  
Tyle kolorów odcieni i sylwetek nagiej prawdy  
Mam dość  
odwagi by dać jeszcze jeden krok  
  
Jestem bliżej mgła jest lepka  
Już to gdzieś widziałem  
Obraz mlaszcze na powiekach  
Myśli gwiżdżą i klaszczą na nowo  
  
Pył się lepi i przylatują muchy  
Widzę ludzi w krawatach  
Czarne dusze w białych garniturach  
Dalej nie chcę tego proszę dalej  
  
Deszcz kapie na przyszłości  
Będę pamiętał by mieć parasol  
Ale teraz sam nasiąknięty przeszłością  
Ślizgam się między problemami  
  
I te myśli  
I te myśli tym sposobem  
ja skończę rozmowę  
Plum spadła myśl...  
  
Za późno idź dalej  
Biegnij za tym co już uciekło  
Szybko odwrócony plecami  
nie zajdziesz a upadniesz daleko  
  
Musisz stać się diabłem   
by przejść przez piekło  
Nie znasz sekundy przyszłości  
a to dopiero człowieczeństwo.  

Karol Orzechowski, klasa 3dg 
 

 



      Uśmiech  

Zdejmij ze mnie ten uśmiech, 
Jest jakiś krzywy, coś z nim nie tak,  
Daleko mu do tych zwykłych,  
Wisi na mojej twarzy na opak,  
 
Zdejmij ze mnie ten uśmiech,  
Uśmiech przepełniony łzami i strachem,  
Boli mnie oddech, męczy mnie pośpiech,  
I życie z odwróconym uśmiechem,  
Zdejmij błysk w moich oczach,  

I rozszerzone źrenice,  

Krzykiem na moich ustach,  

Zapal gdzieś w lesie znicze, 

Zdejmij ze mnie ten uśmiech,  

Dwa lata temu coś go złamało,  

Wysuszyło z uciech,  

I boleć przestało, 

Zdejmij ze mnie szary płaszcz,   

Gumowe buty, rasowe naszywki,  

Zdejmij ze mnie płacz,  

Powstrzymaj od prób ucieczki,  

Zdejmij mi z włosów pył,  

Umyj mi twarz z czerwieni,  

Już nigdy nie będę śnił,  

Ale może świat się odmieni... 

            Amelia Jaroszuk, klasa 3 ag 

 

Jestem jak zwiędła róża.  
Ma pustka jest duża.  

Gdybyś wiedział, przez co przechodzę.  
Nic nie czuję, odchodzę.  

Zostaw mnie. 
Zginę dumnie.  

 
                                                                 Julia Kosińska, klasa 3ag 



 

 

Rys. Natalia Augustyniak, klasa 1a 

  



 

Huuuuuuraaaaa! 
 

Nasze dwuletnie starania zostały docenione - otrzymaliśmy 

oficjalne zapewnienie od organizacji International Baccalaureate,      

iż Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Mickiewicza w Piastowie może dołączyć do grona IB World Schools     

i może oferować naukę w programie IB Diploma Programme. 

 

FILOZOFIĄ  IB WORLD SCHOOL JEST  ZOBOWIĄZANIE DO WYSOKIEJ 
JAKOŚCI, WYMAGAJĄCEJ, MIĘDZYNARODOWEJ EDUKACJI, KTÓRA 
NASZYM ZDANIEM JEST WAŻNA DLA KAŻDEGO UCZNIA.  
 

Naszym celem jest wykształcenie oraz wychowanie uczniów, którzy są:  
 

 Dociekliwi  
 Kompetentni i mądrzy  
 Myślący  
 Komunikatywni  
 Zdyscyplinowani  
 Otwarci  
 Podejmujący ryzyko  
 Zrównoważeni  
 Refleksyjni 

 

DLACZEGO IB 

 Dostęp do prestiżowych uczelni, na których chciałbyś studiować; 
 Praca w małych grupach i konsultacje z nauczycielami; 
 Innowacyjne trendy i wskazówki do nauki w formie akademickiej; 
 Skupienie się na praktyce (pracy projektowej) zamiast na teorii;  
 Gwarancja wysokiego poziomu języka angielskiego jako języka 

wykładowego; 
 Indywidualne podejście dostosowane do Twoich potrzeb; 
 Możliwość dalszego kształcenia na całym świecie. 



 

 Do kogo skierowany jest Program IB DP? 
 DP to ambitny, zróżnicowany program edukacyjny na poziomie 

akademickim dla uczniów trzeciego i czwartego roku szkoły średniej.  

 Struktura programu  
 Szkoła zapewnia spójny, szeroki i zrównoważony program nauczania. 

Językiem wykładowym w trakcie nauki jest angielski. Program składa 

się z 6 przedmiotów wybranych z następujących 5 różnych grup 

przedmiotowych. Z każdej kategorii uczeń wybiera jeden przedmiot 

oraz jeden dodatkowy z grup: Nauki Eksperymentalne lub Języki Obce. 

 Grupa 1: Nauka języka i literatury  
 Język Ojczysty: język polski lub wspierana przez szkołę nauka we 

własnym zakresie innego języka (dla uczniów zagranicznych) 

 Grupa 2: Języki Obce 

 Język Obcy: język angielski na poziomie rozszerzonym, język francuski 

na poziomie podstawowym lub język niemiecki od podstaw  

 Grupa 3: Jednostki i społeczeństwa  
 Historia  

 Grupa 4: Nauki eksperymentalne  
 Biologia lub chemia  

 Grupa 5: Matematyka  
 Matematyka: analiza i metody 

 Nauka trzech przedmiotów odbywa się na poziomie rozszerzonym 

(240 godzin) i trzech na poziomie podstawowym (150 godzin).    

Intencją szkoły jest poszerzenie oferty dydaktycznej o następujące 

przedmioty: ESS (ochrona środowiska naturalnego i systemy) , język 

francuski od podstaw, język rosyjski od podstaw, język niemiecki 

poziom podstawowy, fizyka.  

 



 

FELIETON 

   

Słowo doskonałość straciło w ostatnich czasach na jakości. Stało się 

czymś pospolitym, zwykłym komplementem dla rzeczy bezpośrednio 

związanej z nami, ale czy da się być doskonałym? Czy to aby nie rzecz 

niemożliwa. Pesymiści zapewne powiedzieliby, że zawsze znajdzie się 

ktoś lepszy od nas. Zawsze jednak musi być koniec i ktoś musi być na 

szczycie - Czy to mała nadzieja, że to właśnie my mamy to 

wyróżnienie, pcha nas do działania? Bratanica wujka stryja Dziadka 

powiedziała mi kiedyś, że mój styl chodzenia jest doskonały. Kilka dni 

po dostaniu tego (nie ukrywajmy) przemiłego komplementu poszłam na 

casting wybiegowy. Doznałam szoku, kiedy pierwsze, co usłyszałam, 

były przykre komentarze na temat moich krzywych nóg (Które moim 

skromnym zdaniem są prostsze od linijki). Nieprzyjemne spotkanie 

zakończyło się na komentarzach odnośnie mojego ułożenia rąk. Każda 

kolejna oceniająca mnie osoba powiększała jedynie pulę moich 

kompleksów, mówiąc co innego niż poprzednia. Zrozumiałam w 

tamtym momencie, że doskonałość to niejednoznaczne pojęcie. Dla 

artystów doskonały będzie tęczowy kot siedzący na drzewie, 

kompozycja, niekonwencjonalne połączenia kolorystyczne oraz 

przykuwające odstępstwa od norm, jakie są nam wpajane. Ludzie o 

bardziej przyziemnym sposobie myślenia nie dojrzą w tym niczego 

ciekawego, ba, mogą nawet pomyśleć, że to dość zabawny widok. 

Romantycy za to uznają doskonałość w pojęciu miłości. Jest to bardzo 

tajemnicze, przynoszące wiele szczęścia, ale też bólu uczucie. Nie 

można się więc im dziwić, czemu uznają ją za nieskazitelną 

doskonałość. Po takich swobodnych przemyśleniach doszłam do 

konkluzji, że każdy człowiek ma swoją prywatną doskonałość, która nie 

jest doskonałością nikogo innego. To mógłby być chociażby pluszak, 

obraz, mąż, widok z pociągu czy nawet sukienka sąsiadki bądź oczy 

mamy. Wybór jest nieskończonym polem do popisu naszego serca. 

                                                                                  

                                                                                      Maja G. 

 



Osiągnięcie doskonałości celem ludzkiego życia 
 

Z definicji doskonałość jest stanem najwyższej jakości, posiadającym pełnię 

zalet, czymś skończonym i absolutnym. Pojęcie to jest rozumiane inaczej       

w różnych dziedzinach nauki, profesjach lub strefach życia; dla każdego z tych 

obszarów stan najwyższy jest czymś innym, możliwym do osiągnięcia poprzez 

odpowiednie działanie lub jego brak. Jeżeli jednak rozważymy pytanie o cel 

działań człowieka, wywnioskujemy, że zmierzają ku doskonałości. W wielu 

czynnościach pragniemy być sprawniejsi, szybsi - lepsi. Gonitwa za perfekcją 

trwa nieprzerwanie od początków ludzkości (nawet jeśli nie do końca 

wiadomo, jak miałaby wyglądać owa perfekcja, naturalnie wychodzimy z 

założenia, że można lepiej). Tak wygląda filozoficzny pogląd na doskonałość. 

W filozofii jednak nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki 

sposób doskonałość osiągnąć, nie dowiemy się nic na temat postaci, w której 

mamy ją zastać, ani nawet, czy jest możliwa do osiągnięcia. Religia, a raczej 

różne religie, jasno odpowiadają na te pytania. Za przykład mogą posłużyć 

chrześcijaństwo i buddyzm. W  wyznaniu chrześcijańskim przez całe życie 

dąży się do zbawienia - stanu idealnego. Cel osiągnie się poprzez unikanie zła  

i czynienie dobra. Otrzymujemy odpowiedzi na wszystkie pytania. Natomiast 

w buddyzmie, z doskonałością utożsamiany jest stan Nirwany, czyli 

zakończenie dalszych reinkarnacji, cyklu narodzin i śmierci, oraz uwolnienie 

od ziemskiego splamienia, rozumianego jako ludzka niewiedza, powodująca 

karmę. Osiągnięcie doskonałości buddyzmu jest możliwe, kiedy praktykuje się 

medytację i zbliżenie swojego stylu życia do ascezy.  

Zupełnie inaczej wygląda doskonałość w malarstwie, rzeźbie oraz literaturze. 

Sztuka opiera się na wzorcach, które są uważane za idealne, na przestrzeni 

wieków powielane, odtwarzane i łamane - są nadrzędną częścią całości, 

będącej sztuką. Wiele z nich powstało w antyku, ówczesne dzieła są 

wyznacznikami piękna, harmonii i perfekcji, były wzorem dla późniejszych 

epok. Artyści tworzą według zasad wzorów, aby ich prace były bliższe 

perfekcji. 

Wzory wykreowane przez człowieka dążą do ideału (np. szachownica). 

Stworzone, by pomagać w ustalaniu rytmu dzieła, łamane, niekiedy 

wprowadzają chaos. Kiedy wzorzec zostaje naruszony, ludzie zaczynają się 

niepokoić, nieprawidłowość zawsze zwraca uwagę odbiorców.  



Człowiek jest przyzwyczajony do podążania za schematami i poszukiwania 

piękna, na tyle, że kiedy we wzorcach i wyznacznikach sztuki następuje 

zmiana, trudno jest mu się do tego przyzwyczaić, częściej, zrozumieć. 

Potwierdza to stwierdzenie, iż wszyscy dążymy do doskonałości, czyli stanu 

najwyższego, jednak dla każdego stwierdzenie to jest czymś innym i każdy z 

nas ma własną drogę do doskonałości, którą podąża. 

                                                                                  Maja Staśkiewicz, klasa 1a 

 

Doskonałość - wyzwanie naszych czasów? 
 

   Poprzednie lata zostawiły nam jako spuściznę dążenie do 

doskonałości. Pragniemy być najlepsi niemal we wszystkich 

dziedzinach życia, w szkole, w pracy, w domu. Chcemy mieć wzorowe 

życie, idealną rodzinę, grzeczne dzieci, dom i samochód, którego 

pozazdroszczą nam inni. Jednak te wszystkie dążenia są dość płytkie.  

   W XXI wieku dla wielu wyznacznikiem doskonałości stał się wygląd, 

pieniądze i drogie auto. Nikt już nie zwraca uwagi na to, co sobą 

reprezentujemy, jacy jesteśmy naprawdę i co mamy w środku. Dlatego 

też duża część społeczeństwa, zwłaszcza ta młodsza i dorastająca, 

zaczęła się przejmować opinią innych. A dążenie do doskonałości za 

wszelką cenę stało się ich przekleństwem. Przecież to, co myślą czy 

też mówią inni, wcale nie jest takie istotne.  

   Powinniśmy pamiętać, że w naszym życiu to my odgrywamy rolę 

pierwszoplanową i jesteśmy doskonali we wszystkim, co robimy. Bo 

staramy się to robić najlepiej, jak potrafimy. Nieważne, czy ktoś jest 

lepszy czy nie, czy to się komuś podoba czy nie. Sami dla siebie 

powinniśmy być doskonali.  

   Uważam, że niekonieczne jest dążenie do doskonałości. Jak sami 

wiemy, doskonałość istnieje tylko w Internecie, gdzie wszystko jest 

sztucznie upiększone. Ja jako swoją doskonałość postrzegam piękne i 

duże uda z rozstępami, bo wychodzę z założenia, że prawdziwy tygrys 

ma paski.  

   Pamiętajmy, że jesteśmy idealni tacy, jacy jesteśmy, czyli jedyni i 

niepowtarzalni. A o naszej doskonałości świadczy miłość i przyjaźń 

naszych bliskich, którzy trwają przy nas, pomimo naszych wad.  

   Odłóżmy więc doskonałość na półkę i po prostu cieszmy się życiem! 

 

                                                                 Zuzanna Sakowska, klasa 1a 



                                                                      

Maja Gałan, klasa 1a 


