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Międzynarodowy Dzień Pokoju

Słowo wstępne
Witamy Was wszystkich w nowym roku szkolnym. Zapraszamy do lektury
najnowszego, okolicznościowego numeru naszej gazetki szkolnej. Dotyczy on
Międzynarodowego Dnia Pokoju, który obchodzimy 21 września na całym świecie.
Chcielibyśmy uświadomić Wam, Drodzy Czytelnicy, jak ważną rzeczą jest pokój, dlatego
zachęcamy do wnikliwej lektury.
Znajdziecie tu między innymi:
- historię Żołnierzy Wyklętych,
- wiersz napisany przez gimnazjalistę AGM poświęcony Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu,
- artykuł o Lechu Wałęsie,
- polecane książki i filmy o tematyce „pokojowej”,
- wyniki sondy na temat pokoju przeprowadzonej wśród uczniów Akademickiego Gimnazjum
Milenium,
- wywiad z panią Beatą Sitarek - nauczycielką historii i WOS w AGM.
Zachęcamy do lektury :)
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Z okazji Dnia Pokoju redakcja gazetki pragnie przybliżyć postać Żołnierzy
Wyklętych – ludzi, którzy oddawali życie, by Polska była wolna…
Kim są Żołnierze Wyklęci?
Cofnijmy się na chwilę do roku 1944… Po agresji niemieckiej na ZSRR i klęsce Wehrmachtu
pod Moskwą, Stalingradem i Kurskiem, klęska III Rzeszy i marsz Armii Czerwonej na Zachód był
nieunikniony. Na ziemie polskie, dotąd okupowane przez III Rzeszę, zaczęły wkraczać wojska ZSRR.
Do maja 1945 roku Polska została w całości opanowana przez Armię Czerwoną.
Kłamstwem zatem – jednym
z wielu w PRL było twierdzenie, że
wejście Sowietów do Polski stanowiło
wyzwolenie Polski. Wszak, czy najazd
obcych wojsk na nasze państwo, przy
którym Polacy byli mordowani, kobiety
gwałcone, a zabytki religijne i kulturowe
niszczone,
można
nazwać
„wyzwoleniem”?!
Nie!
Wkroczenie
Armii Czerwonej na ziemie polskie
oznaczało kolejną okupację. Jej skutkiem
było utworzenie PRL.
I właśnie wtedy, kiedy po zakończeniu wojny, nastąpiła kolejna niewola, Polacy znów sięgnęli po
broń – tymi Polakami byli właśnie Żołnierze Wyklęci… Często Żołnierze Wyklęci to po prostu ludzie,
którzy
walczyli
o
Polskę
w czasach II wojny światowej i powstania
warszawskiego. Jednak nie tylko! Często
w szeregi Żołnierzy Wyklętych wkraczali
młodzi, kilkunastoletni Polacy, których
rodzice byli ofiarami wojny. I tu ukazuje się
ogrom odwagi i patriotyzmu tych młodych
ludzi. Często byli oni w naszym wieku!
Należy sobie zadać teraz pytanie: Czy kiedy
moja ojczyzna i mój naród będą zagrożone,
będę miał na tyle odwagi, by o nią walczyć?
Wielu Żołnierzy Wyklętych, którzy stali się ofiarami komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
PRL-u, było bitych, wręcz katowanych, nieludzko poniżanych. Wyrywanie paznokci to nie jest wcale
najgorsza krzywda, jaką tym ludziom potrafili wyrządzić komuniści. Zaskakujące jest to, że rotmistrz
Pilecki, który był w Auschwitz, twierdził, że wszystko, czego doświadczył w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu, jest niczym w porównaniu z tym, czego doznał z rąk polskich komunistów…

Przyjrzyjmy się teraz najbardziej heroicznym żołnierzom.
Inka
Danuta Siedzikówna, ps. „Inka”. Miała zaledwie 17
lat, gdy poddano ją okrutnym torturom a później
zabito.
W wieku 15 lat dziewczyna razem z siostrą
wstąpiła do Armii Krajowej. Tam odbyła szkolenia
medyczne. W AK była sanitariuszką – pomagała
nawet komunistom, którzy strzelali do partyzantów
walczących o wolną Polskę.
Gdy pewnego dnia Inka dotarła do Gdańska
po zaopatrzenie medyczne dla swego oddziału,
została aresztowana. W trakcie śledztwa Inka była bita i poniżana przez funkcjonariuszy UB - mimo to
odmówiła składania zeznań obciążających członków brygad wileńskich AK.
Na śmierć została skazana 3 sierpnia 1946 roku. 25 dni później, dokładnie 6 dni przed swoimi
osiemnastymi urodzinami, Danuta Siedzikówna została zastrzelona. Przed śmiercią wykrzyczała w oczy
swym katom: „Niech żyje Polska! Niech żyje Łupaszko!”.

August Emil Fieldorf – General Nil
Historia tego żołnierza jest bardzo długa i naładowana patriotyzmem.
Trudno byłoby opisać ogrom jego patriotyzmu nawet na kilkunastu
stronach…
Warto wspomnieć o tym generale, ponieważ walczył w obydwu
wojnach światowych, został zesłany do obozu pracy na Uralu – ani wojny,
ani mróz, ani sowieckie obozy nie zabiły go… Dopiero, gdy zwiedziony
fałszywą obietnicą amnestii, ujawnił się w czasach PRL, został powieszony
przez polskich komunistów!

Rotmistrz Witold Pilecki
Mimo że rotmistrz Witold Pilecki nie był Żołnierzem Wyklętym, należy o nim
wspomnieć w tym artykule, ponieważ jest jedną z największych ofiar
komunistycznego reżimu. Tak jak generał Nil, rotmistrz Pilecki odznaczał się
niesamowitą miłością do ojczyzny i drugiego człowieka.
Rotmistrz walczył w wojnie z bolszewikami. W sierpniu 1939 ponownie został
zmobilizowany do wojska. Dwa miesiące później przeszedł do konspiracji. W trakcie
zebrania Tajnej Armii Polskiej rotmistrz dobrowolnie zgłosił się na ochotnika, by
zostać wywiezionym do Auschwitz-Birkenau!!!
Witold Pilecki zasiał w Oświęcimiu ziarno, z którego wyrosła konspiracja w
obozie. Był człowiekiem, dzięki któremu świat dowiedział się, jak okrutne rzeczy
dzieją
się
za
murami
obozu.
Rotmistrz
Pilecki
był
jednym
z niewielu, którym udała się ucieczka z Auschwitz…
8 maja 1947 roku, w czasach, kiedy Polską rządzili komuniści, rotmistrz Witold Pilecki został aresztowany.
Po okrutnych torturach (m. in. wyrywaniu paznokci) skazano go na śmierć. W trakcie ostatniego widzenia z żoną
stwierdził, że w porównaniu z okrucieństwem UB, „Oświęcim to była igraszka”…
Po ogłoszeniu wyroku śmierci rotmistrz Witold Pilecki powiedział: Starałem się tak żyć, abym w godzinie
śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać.
Witold Pilecki poniósł śmierć od strzału w tył głowy 25 maja 1948 roku.

*tekst napisany kursywą pochodzi z portalu Wikipedia: Wolna Encyklopedia

Przygotował: Paweł

Zbigniew Herbert „Wilki”
Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.
Przegrali bój we własnym domu
Kędy zawiewał sypki śnieg
Nie było komu z łap wyjmować cierni
I gładzić ich zmierzwioną sierść.
Nie opłakała ich Elektra
Nie pogrzebała Antygona
I będą tak przez całą wieczność
We własnym domu wiecznie konać
Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w kopnym śniegu
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.

Rzeka zapomnienia…
Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu…

stoję w bramie
za mną
mój kat – mój brat
dzierży śmierć
przekłuwa me serce
harpun nienawiści

padam
leżę wśród krwi mych towarzyszy
słyszę głosy z ziemi
krzyk!
umarłem?
nie…
dopóki będą o mnie śpiewać pieśni
nie przepłynę przez Styks

uciekłem z piekła
stąd
nie dałem rady

wróg cię bił
przeżyłeś
brat
cię zabił

wstań i śpiewaj!
jestem
pamiętaj o mnie
nie chcę poznać Charona…
Paweł

Lech Wałęsa - przywódca Solidarności

Młodość
Lech Wałęsa urodził się 29 września w Popowie. Jego
rodzicami byli Bolesław i Feliksa. Lech był czwartym dzieckiem
w rodzinie. Po ukończeniu szkół rozpoczął pracę jako elektryk oraz
konserwator urządzeń elektrycznych w Państwowym Ośrodku
Maszynowym w Łochocinie. Od 1963 do 1965 odbywał służbę
wojskową w Koszalinie. 2 czerwca 1967 został zatrudniony jako
elektryk okrętowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Lata 70.
W grudniu 1970 był jednym z przywódców strajku w swoim
zakładzie pracy, wchodząc w skład Komitetu Strajkowego. W 1976
został zwolniony z pracy za publiczną krytykę organizacji
związkowych. W 1978 zaangażował się w działalność Wolnych
Związków Zawodowych Wybrzeża. W latach 70. był przesłuchiwany i zatrzymywany przez
funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.

Przywódca Solidarności
W sierpniu 1980 roku brał udział w organizowaniu strajku w Stoczni Gdańskiej. Wszedł w skład Komitetu
Strajkowego, a później stanął na jego czele. Władze zgodziły się na podniesienie pensji, na tablicę
upamiętniającą ofiary wydarzeń grudniowych i przywrócenie zwolnionych pracowników. Ogłosił również
strajk solidarnościowy i został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
Lech Wałęsa został przywrócony do pracy w Stoczni Gdańskiej.
Pokojowa Nagroda Nobla
5 października 1983 Komitet Noblowski
ogłosił decyzję o przyznaniu mu
Pokojowej
Nagrody
Nobla.
W
uzasadnieniu
wskazano,
m.in.:
determinację w dążeniu do rozwiązania
problemów przez negocjację i współpracę,
bez uciekania się do przemocy.
Nagrodę w jego imieniu odebrała żona
Danuta razem z trzynastoletnim wtedy
synem Bogdanem, a przemówienie Lecha
Wałęsy odczytał Bohdan Cywiński.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
W roku 1990 w grudniu w wyborach wybrany został na urząd Prezydenta. 22 grudnia 1990 złożył przed
Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Sprawował władzę do 22 grudnia 1995 roku. Przegrał
obie tury wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 5 i 19 listopada 1995, z Aleksandrem
Kwaśniewskim.
Otrzymał wiele orderów i odznaczeń za swoje zasługi.

Przygotowała: Ala

MOTYW POKOJU W LITERATURZE I KINEMATOGRAFII
Jak wiadomo, pokój na świecie jest ceniony od dawna, nic więc dziwnego, że często spotyka się
jego przedstawienia w popkulturze. Chciałbym przedstawić najważniejsze dzieła związane z pokojem.
„Hair” (film) - kultowy musical opowiadający
o powołanym na wojnę w Wietnamie chłopaku, który
ostatnie dwa dni w USA postanawia spędzić w Nowym
Jorku. Tam zaprzyjaźnia się z grupą hipisów, a ci
postanawiają pokazać mu uroki beztroskiego życia.
Zdobył dwie nominacje do Złotych Globów i dzisiaj
uznawany jest za jeden z najlepszych filmowych
musicali, jakie powstały.
„Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić
i pokochałem bombę” (film) - błyskotliwa czarna
komedia o... końcu świata. Szalony wojskowy
postanawia zrzucić bombę nuklearną na Związek Radziecki. Prezydent USA zwołuje zebranie, w trakcie
którego ustala możliwości zapobiegnięcia katastrofie - jeżeli do ataku na ZSRR dojdzie, odwet jest
nieunikniony. Najlepsza zimnowojenna satyra jaka powstała.
„Gandhi” (film) - historia życia działacza pokojowego Mahatmy Gandhiego, jego nauczania i walki
o niepodległość Indii. Piękny, inspirujący film
z ośmioma Oscarami na koncie, w tym za
najlepszy film i genialną rolę Bena Kingsleya.
„Igrzyska śmierci” Suzanne Collins (książka) powieść znana i lubiana. Miała wielu
naśladowców, ale żaden z nich nie był
w stanie jej dorównać. Dziejąca się
w przyszłości historia Katniss Everdeen,
dziewczyny z biednego dystryktu, która by
ocalić swoją młodszą siostrę, godzi się wziąć za
nią udział w niebezpiecznej grze - 24 osoby
muszą pozabijać się nawzajem, a zwycięzca może być tylko jeden. Powieść krytykuje nie tylko wojnę, ale
i przemoc.
„Na zachodzie bez zmian” Erich Maria Remarque (książka) - w trakcie I wojny światowej grupa
niemieckich gimnazjalistów za namową nauczyciela zaciąga się do wojska, gdzie stawia czoła okrucieństwu
wojny
i walczy o przetrwanie w okopach. Okrzyknięta najlepszą powieścią antywojenną, została zakazana przez
nazistów w czasie II wojny światowej, a sam Goebbels rozpuszczał plotki o pochodzeniu autora.
„Paragraf 22” Joseph Heller (książka) - historia o II wojnie światowej. Główny bohater przeżywa wiele
groteskowych przygód, a one wszystkie składają się na kolejną inteligentną satyrę. Tytułowy paragraf
przeszedł już do mowy potocznej i oznacza sytuację "między młotem a kowadłem". A dlaczego, przekonają
się ci, którzy przeczytają powieść.
Zdaję sobie sprawę, że skrzywdziłem wiele dzieł, które nie zostały tu wspomniane. Niestety, lista jest
krótka, lecz mam nadzieję, że zachęci was do dalszego szukania książek, filmów, a także innych tworów
kultury związanych z tematyką pokoju.
Michał

WYWIAD O POKOJU
W tym numerze poświęcamy całą naszą uwagę tematyce pokojowej. Dlatego zachęcam do przeczytania
wywiadu z Panią Beatą Sitarek, nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie w Akademickim Gimnazjum
Milenium.
1. Jak rozumie Pani słowo „pokój”?
Według mnie pokój to nie tylko brak konfliktów zbrojnych pomiędzy państwami. Pokój to także poprawne stosunki
polityczne, gospodarcze, kulturowe i moralne wewnątrz państwa,
jak i pomiędzy państwami.
2. Czy idea „ Dnia Pokoju” podoba się Pani? Proszę
powiedzieć, dlaczego?
Bardzo podoba mi się idea „ Dnia Pokoju”.
Powinniśmy pamiętać, że pokój nie jest dany nam raz na zawsze.
3.Jakie korzyści płynęły z zawarcia pokoju na kartach historii?
Przede wszystkim zaprzestanie walk i zachowanie wiele ludzkich
istnień. Dla nas, Polaków, zakończenie I wojny światowej oznaczało ogromne szczęście, odzyskanie niepodległego
państwa. Korzyści z zawarcia pokoju po II wojnie światowej nie były już dla Polski tak oczywiste. Zakończyła się
okupacja niemiecka jednak, nasz kraj znalazł się w strefie wpływów radzieckich.
4.Czy ma Pani jakąś ulubioną postać w czasach, gdy Polska nie była wolna?
Jest kilka takich osób, które walczyły w różny sposób o naszą niepodległość. Nie sposób wszystkich wymienić. Myślę
jednak, że warto wspomnieć takie postacie jak: Stefan Starzyński, Rotmistrz Witold Pilecki, Irena Sendlerowa, Danuta
Siedzikówna „Inka”.
5. Co sądzi Pani o obecnej sytuacji na świecie? Czy można było jej zapobiec?
To dość złożony temat, a odpowiedź nie jest jednoznaczna. Człowiek w XXI wieku nie jest wolny od wojny i cierpień
przez nią wyrządzonych. Przypomnijmy sobie chociażby
ostatnie dramatyczne wydarzeniach dotyczące konfliktu na
Ukrainie,

problem

uchodźców

w

Europie,

ataki

terrorystyczne. Media każdego dnia informują nas o jakiś
wstrząsających wydarzeniach. A to tylko kilka wybranych
problemów

współczesnego

świata.

Jednak

nie

ma

konfliktów, które musiały się zdarzyć. Nie było takiego
zdarzenia w dziejach, którego nie można było zapobiec. To
my, jako cywilizacja, ogólnoludzka mamy wpływ na
wydarzenia na świecie. Jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za każde zdarzenie, które burzy pokój na świecie.

Julia

DZIEŃ POKOJU W AGM
W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w akcję Dnia Pokoju. Obecnie słowo ,,pokój”
pada bardzo często, szczególnie z ust polityków. Dziś zaprowadzenie harmonii między zwaśnionymi państwami
bywa bardzo trudne, a wręcz staje się niemożliwe. Ten artykuł będzie poświęcony wyłącznie idei Dnia Pokoju,
znajdą się tu fragmenty wypowiedzi uczniów, a także pokażemy sposoby walki z przemocą. Zapraszam do
lektury.
Dzień Pokoju to projekt, który powstał dzięki staraniom Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Najprawdopodobniej
podczas jednej z sesji Zgromadzenie ogłosiło swój pomysł. Ideę powstania takiego dnia poparły dwa kraje: Wielka
Brytania wraz z Kostaryką (późniejsi sponsorzy tego dnia). Powodem ustalenia takiego wydarzenia miało być:
,,uczczenie i wsparcie idei pokojowego współżycia ludów i narodów”*. Dlatego też 21 września obchodzimy DZIEŃ
POKOJU. Uroczystość rozpoczyna uderzenie w Dzwon Pokoju, na którym widnieje napis: „Niech żyje absolutny
pokój na świecie”. „Wolą Zgromadzenia Ogólnego jest również to, by 21 września był obchodzony odtąd jako dzień
globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy oraz stanowić zachętę
dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów
wrogości”**. W tym dniu można nosić odznakę w kształcie gołębia
pokoju.
Niektórzy uważają, że uczczenie tego dnia przedstawieniami,
pogadankami to czysta bzdura i absurd. Czy mają rację? Okazuje się, że
jednak nie. Wielu ludziom znana jest obecna sytuacja na świecie. Często
słyszymy w mediach o tym, że pokój nie zawsze jest przestrzegany.
Wystarczy spojrzeć na sąsiada Polski - Ukrainę, gdzie codziennie giną
niewinni ludzie, gdzie brakuje jedzenia i picia, gdzie ludzie uciekają w
nadziei, że znajdą bezpieczny azyl. Porzucają przy tym domy, pracę czy
rodzinę. Im ktoś brutalnie odebrał coś, co było dla nich cenne - wolność,
a w niektórych przypadkach nawet narodowość. Kolejny przykład to fala
imigrantów z Syrii. Oni nie mogą poprosić o pomoc swoich sąsiadów,
dlatego uciekają do Europy, gdzie czeka na nich ,,lepsze jutro”. Nie
wiem, czy muszę pisać, że niektórym się to nie udało, że wielu zginęło z
wyczerpania czy z braku jedzenia. To brutalny obraz rzeczywistości,
rzeczywistości, w której zabrakło pokoju, zabrakło jej, bo nie każdy w pełni ją rozumie. A szkoda.
Na kartach historii dochodziło bardzo często do brutalnych zakłóceń pokoju. Wystarczy wspomnieć chociażby
wojny światowe, które wprowadziły wiele złych emocji, czy zabory - atak na osłabione państwo. Dawniej chodziło
przede wszystkim o zwiększenie swoich wpływów, powiększenie terytorium, umocnienie swojej pozycji
w oczach innych władców, możliwość ingerencji w sprawach ważnych, ulepszenie handlu w państwie czy
chrystianizację krajów pogańskich. Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o świętych wojnach, tzw. krucjatach,
czy o konflikcie litewsko-krzyżackim. Wojny były, są
i być może będą, jeśli nie zaczniemy działać.
Co można zrobić dla pokoju na świecie? Tak
właśnie brzmiało jedno z pytań zadanych gimnazjalistom
w naszej sondzie. Oto co odpowiedzieli:
,,(…) głosować na osoby, które będą godnie
reprezentować państwo. Nie tworzyć niepotrzebnych
konfliktów’’.

jako

,, można wysyłać paczki z datkami, jeździć tam
wolontariusze, dawać ,,1%’’ dla organizacji

działających na Ukrainie.”
,,Warto organizować więcej spotkań i rozmów, stawiać przede wszystkim na kompromisy, być bardziej
zgodnym’’.
,,Uświadamiać ludziom w różnym wieku: starszym i tym młodszym, że wojna jest zła, często niepotrzebna
i prowadzi do rzeczy, które potem ciężko jest naprawić”.
,,Musimy okazywać sobie szacunek bez względu na to, skąd ktoś pochodzi, czy jaki ma kolor skóry”.
Nasi gimnazjaliści musieli zmierzyć się również z pytaniem o wiele trudniejszym. O ile łatwo było
powiedzieć, co ktoś ma zrobić, o tyle trudniejsze było powiedzenie, co MY możemy zrobić dla idei pokoju.
,, Dla pokoju na świeci staram się żyć jak patriota. Dążę do zgody z innymi, a w przyszłości będę głosować
na polityków, którzy według mnie dobrze będą rządzić Polską (zwłaszcza w aspekcie polityki zagranicznej)”.
,,Staram się konflikty rozwiązywać rozmową, a nie siłą”.
Inny gimnazjalista dodaje: ,, szanuję innych, zachowuję się pokojowo w stosunku do innych ludzi”.
Ostatnie pytanie nie sprawiło wielkiego kłopotu uczniom. W większości uważają, że sytuacja na Ukrainie jest
zła i warto pomagać ofiarom wojen.
Na jednej z ostatnich lekcji nauczycielka spytała klasę o autorytety. Jedni wymienili swoich rodziców,
dalszych krewnych, inni wskazywali swoich idoli
znanych z kolorowych gazet czy programów
telewizyjnych. W pewnym momencie Pani spytała
nas o papieża Jana Pawła II. W klasie zapadła
cisza.
Myślę,
że
w tym momencie wielu osobom przemknęła po
głowie śmiała myśl, że papież dla wielu ludzi był,
jest i będzie autorytetem. Wielokrotnie namawiał
do pojednania się, do tego, abyśmy byli zgodni.
,,I pokój również jest owocem miłości. Ten pokój
wewnętrzny, którego szuka utrudzony człowiek w
głębi swej ludzkiej istoty; i ten pokój którego żąda
ludzkość, rodzina ludzka, ludy, narody i
kontynenty, w cichej nadziei otrzymania go (…)
‘’.
,,(…)Pokój jest fundamentalnym prawem każdego człowieka, które należy nieustannie umacniać’’.
Dla wielu ludzi autorytetem jest Lech Wałęsa, który w czasach ciężkich pokazywał, że dzięki wspólnocie
człowiek może zrobić wszystko, musi tylko mocno chcieć.
,,Demokrację trzeba – tak jak wolność – umiejscawiać w czasie i przestrzeni’’.
Na zakończenie chciałam przytoczyć cytat, który podkreśli to, co napisałam. Pozwolę sobie zacytować w tym
miejscu Mahatmę Gandhiego, który mówił :
Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą.
* Wszystkie cytaty zamieszczone w tym artykule pochodzą z Wikipedii Wolnej encyklopedii Bądź
z Wikicytatów.

Julia

„Pewien indiański chłopiec zapytał kiedyś dziadka:
- Co sądzisz o sytuacji na świecie?
Dziadek odpowiedział:
- Czuję się tak, jakby w moim sercu toczyły walkę dwa wilki. Jeden jest pełen
złości i nienawiści. Drugiego przepełnia miłość, przebaczenie i pokój.
- Który zwycięży? - chciał wiedzieć chłopiec.
- Ten, którego karmię - odrzekł na to dziadek.”
Autor nieznany

Z całego serca życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, byście na co dzień starali się
wykarmić dobrego wilka i abyście zostawili ten świat choć w trochę lepszym stanie
niż go zastaliście.
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