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 Ego, które 

poleciało w 

kosmos 

 Niewierzący 

katolik 

 Inteligentni i 

cudowni!  

 Rola motywacji w 

życiu  każdego 

człowieka 

Brak konkretnej myśli przewodniej, brak 
wspólnego mianownika, totalny chaos… 
taki właśnie będzie ten numer. Każdy 
napisał, o czym chciał i jak chciał, pełna 
dowolność i co z tego wyszło? Nie wiem. 
Są dwa wyjścia: totalna porażka albo 
wielki sukces, ale o tym zadecydujecie Wy 
drodzy Czytelnicy. A co takiego znajdziecie 
w tym chaotycznym numerze? Historia o 
pewnym szkolnym ciachu i jego 
przyjacielu, sposoby na jesienne 
deszczowe wieczory, coś o niewierzącym 
katoliku w szkole katolickiej, kilka 
informacji o autorze „Gwiazd naszych 
wina” i „Papierowych miast”, recenzja 
filmu „Poszukiwacz Przygód: Klątwa 
Skrzyni Midasa”, a na deser będzie 
motywacja, która jest niewątpliwie istotna 
w życiu każdego z nas. Znajdziecie w tym 
numerze praktycznie wszystko i jeszcze 
więcej, ale nawet w tym chaosie jest 
wspólny mianownik: nasze umiejętności.  
Miłego czytania!  

 

 

 Dzień postaci z bajek. Jeden 

dzień w roku szkolnym, który 

pozwala nam przełamać nie-

bieską monotonię i „wbić się” w 

ulubioną postać pochodzącą z 

bajki czy filmu.  

 Wieczór gier planszowych- 

niesamowita zabawa połączona 

ze zdrową realizacją, czyli jak 

spędzić miło wieczór w gronie 

znajomych by: Salezjanka 

 Wieczór filmowy- Mimo 

tego że nie cieszył się wielką 

popularnością, Ci, którzy 

przyszli, mogą potwierdzić, że 

jest to ciekawa alternatywa dla 

siedzenia w domu i oglądania 

filmów na ekranie komputera, 

czy telewizora. 
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 Dyskoteka- Już niedługo 

samorząd szkolny organizować 

będzie dyskotekę, wszyscy są mile 

widziani, a dobrej zabawy nie 

trzeba nawet obiecywać, jest to 

rzecz oczywista! 

 11.12. - Misyjny Kiermasz 

Świąteczny – SWM nie próżnuje i 

znów przypomina o sobie. Tym 

razem zaprasza na przedświątec-

zne zakupy i degustacje, z 

niesamowitym celem głównym – 

wspieramy oratorium w Bangla-

deszu, jednym z najbiedniejszych 

krajów świata. Czy będzie to nowa 

tradycja w naszej szkole na miarę 

koncertów Cecylkowych? Miejmy 

taką nadzieję.  

 Jest organizowany konkurs 

między klasowy na najlepsze 

ozdoby świąteczne, które będzie 

można potem kupić na kiermaszu. 

Każda klasa, która chce wziąć 

udział ma przygotować 5 ozdób. 

Trzy najlepsze klasy dostaną 

nagrodę a do tego klasy gimnazjal-

ne otrzymają ocenę z plastyki. 

Jeśli jesteś uczniem naszej szkoły, 
zawsze WIEDZ, ŻE COŚ SIĘ DZIEJE!  

Życzymy mile spędzonego 
czasu na Cecylce!  



KRAWAT W MROWISKO 
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

Czy można napisać jeszcze coś 
ciekawego na temat szkoły? Czy w 
ogóle kiedykolwiek napisano coś  
ciekawego na ten temat? Nie wiem, 
czy wypowiedź, którą za chwilę 
przeczytacie, jest ciekawa, ale na 
pewno mogę zagwarantować, że 
jest prawdziwa i aktualna, więc ró-
wnocześnie warta uwagi.  

   W sumie nie chcę napisać stricte o 
szkole, ale o tych, którzy ją tworzą- 
o uczniach. I to nie byle jakich. O 
naczelnych hipokrytach Szkoły 
Salezjańskiej. W samym Zabrzu 
mamy 36 szkół gimnazjalnych, 11 
szkół technicznych, 11 szkół 
zawodowych i  41 liceów. Dlaczego 
Twój wybór, drogi czytelniku, padł 
akurat na tę szkołę? Nie wymagam 
tutaj nawet wyznania wyższych am-
bicji, że wybrało się tę szkołę, bo 
dużo dobrego się o niej słyszało, bo 
poziom nauczania jest całkiem do-
bry, bo prowadzą ją księża 
salezjanie. Wstyd tu to napisać, ale 
pewnie w większości przyszliśmy 
tu, bo była bliżej od domu niż inne 
lub mama kazała. I dobrze, absolut-
nie nic nie mam do takich moty-
wacji tego wyboru. Ale nasze 
gimnazjum i liceum jednak 

zasadniczo różni się od innych- jest 
katolickie. Nie stało to na 
przeszkodzie, żeby przyjąć w swoje 
progi w przeszłości muzułmankę i 
dziewczynę o  wyznaniu 
prawosławnym. Sam nasz patron, 
Dominik Savio, nie odrzuciłby 
pewnie osoby, która chce się uczyć, 
tylko ze względu na jej wiarę. Teraz 
jednak nie mamy tu uczniów inne-
go wyznania, mamy całkiem nowe 
pokolenie- pokolenie mianujące się 
chrześcijanami, lecz oprócz  nazwy, 
nie mające żadnego głębszego 
powiązania z tą religią. I ja 
osobiście odczuwam dyskomfort, 
widząc ich na mszy wcinających 
kanapkę ze spływającą nutellą lub 
natrafiając na ich profil na portalu 
społecznościowym, gdzie 
wychwalają szatana. Mam do tego 
prawo, ponieważ wybrałam tę 
szkołę z pełną świadomością i 
chciałam należeć do społeczności 
posiadającej chociażby zbliżone 
wartości moralne do moich. W 
takim też założeniu powstają różne 
szkoły: technika samochodowe, 
żeby łączyć pasjonatów motory-
zacji; technika gastronomiczne, aby 
rozwijać zdolność gotowania; licea 

 

Pijany facet wchodzi do autobusu i 
zasypia. Po kilku minutach budzi się i 
pyta się pasażera siedzącego obok: 
- Przepraszam gdzie jesteśmy? 
Pasażer odpowiada: 
- W Łodzi. 

Pani w szkole pyta Jasia: 
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, 
Słowacki i Norwid? 
- Nie wiem. A czy pani wie kto to był: 
Zyga, Chudy i Kazek? 
- Nie wiem - odpowiada 
nauczycielka. 
- To co mnie pani swoją bandą 
straszy? 

Cyrkowy magik po swoim kolejnym 
popisie oznajmia widzom:  
- Za chwilę sprawię, że zniknie jedna z 
obecnych tu kobiet.  
Z ostatniego rzędu słychać męski głos:  
- Maryśka, zgłoś się na ochotnika!  

Blondynka spóźnia się do pracy.  
Zdenerwowany szef dzwoni do niej i mówi:  
- Gdzie Ty jesteś?  
- Jadę do pracy, korek jest  
- A jak długi?  
- Nie wiem, bo jadę pierwsza 

Dwie blondynki oglądają 
TV.  
Jedna mówi do drugiej:  
- Patrz! Benedykt XVI  
Na to druga odpowiada:  
- A Kubica który? 
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A TERAZ SIĘ SKUP dwujęzyczne, aby mogli się tam spot-
kać poligloci. Szkoły salezjańskie, żeby 
przebywać we wspólnocie chrześci-
jańskiej? Tak, co nie oznacza, że jest-
eśmy zamkniętą enklawą 
(wspomniałam już o różnych uczniach 
w przeszłości). Tylko dlaczego ludzie, 
którzy do kościoła chodzą tylko 
wtedy, kiedy akurat szkoła tego 
wymaga, którzy podczas modlitwy na 
słówku mają mocno zaciśnięte 
szczęki, którzy głośno się przyznają, że 
nie wierzą w Boga, przyszli do 
placówki salezjańskiej? Czy naprawdę 
spośród tylu szkół w Polsce, na Śląsku, 
w Zabrzu, nie mieli innego wyboru? 
Niektórzy pewnie byli do tego 

zmuszeni z niezależnych od siebie 
powodów. Ale nie wszyscy. I właśnie 
przez takich hipokrytów, uczniowie 
celowo wybierający tę szkołę, odczu-
wają niesmak i nie potrafią wczuć się 
w jej charakter. To niesprawiedliwe, 
że są tu osoby stojące na przeszkodzie 
ku temu. My im dajemy sprawiedli-
wość – możesz tutaj przyjść jak do 
każdej innej placówki  w Polsce. Ale 
nie okazuj wszystkim swojej pogardy 
dla mszy świętej, modlitwy, księży i 
żyj sam cichutko w swoim zakłama-
niu.  

Paulina 

TIENIK CZYTA 

Już jest jesień. Wieczory są 
chłodne i długie, a my nie mamy, co 
robić. Na dwór z przyjaciółmi nie można 
wyjść, bo zimno i chłodno. Według 
większości młodzieży jedynym wyjściem 
z tej sytuacji jest siedzenie przed kom-
puterem. Jednak ja, kiedy siedzę sama i 
nie mam zajęcia, czytam książki. To 
także jest sposób na nudę w samotne 
wieczory. Można się rozluźnić oraz 
przenieść się do innego świata, odciąć 
się od reszty. Jeśli jednak czytanie 
książek nie przypadło Wam do gustu, 
można zamiast tego obejrzeć jakiś dobry 

film. Jest duży wybór, więc nie warto 
narzekać. Oglądając film, można zaprosić 
swojego przyjaciela lub przyjaciółkę. 
Wtedy jest raźniej i można się powygłu-
piać. W obydwóch przypadkach dobrym 
pomysłem jest także wypicie ciepłej 
herbaty lub kakao. Wtedy będzie jak w 
siódmym niebie :) Polecam Wam książkę 
„Gwiazd naszych wina” Johna Greena, 
przy której się popłakałam albo film 
„Everest” wyreżyserowany przez 
Baltasar'a Kormakur'a. 

                                                                                      
Martyna  
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ZŁAPANE NA KRAWAT 

Na ten film trafiłam zupełnie 
przypadkiem, podczas 
przeglądania programu 
telewizyjnego. Stwierdziłam, że 
zapowiada się on całkiem 
ciekawie i postanowiłam go 
obejrzeć. Gdy tylko film się zaczął 
popadłam w totalny zachwyt. 
Miejscem akcji jest bowiem 
Anglia za czasów wiktoriańskich, 
czyli w mojej ulubionej epoce w 
historii tego cudownego kraju. 
Następnie moją uwagę przykuli 
bohaterowie, a właściwie ich 
odtwórcy. W obsadzie filmu 
znaleźli się min. Aneurin Barnard, 
Sam Neill oraz Ioan Gruffudd. Film 
opowiada o perypetiach dwóch 
braci o imionach Felix i Mariah 
(jak można nazwać tak chłopca?!). 
Ich poukładane dotąd życie 
zmienia się w jednej chwili, gdy 
spotykają Charity'ego, czyli 
dawnego znajomego ich rodziców. 
Wszystko to ma związek z 
tajemniczym stowarzyszeniem 
oraz jakąś skrzynią Midasa. 
Rodzice chłopców znikają i bracia 
w ucieczce przed ,,facetem z 
blizną na policzku” i ,,tym drugim” 
są zdani tylko na siebie. Jednakże 
chłopcom ratuje skórę 
niespodziewane przybycie 
znajomego. Niestety, Felix zostaje 
porwany i Mariah jest zmuszony 
zatrudnić się w hotelu ,,czarnego 
charakteru” tej historii. Budynek 

przypomina swego rodzaju 
labirynt i Mariah natrafia na tropy 
kolejnych tajemnic, które dopiero 
pod koniec filmu zaczynają mieć 
jakiś sens. Bohaterowie są 
okropnie ,,żadni”. Jedynie Otto 
Luger ma jakiś głębszy charakter. 
Film można uznać za bardzo, ale 
to bardzo przewidywalny - w 
połowie filmu domyślamy się 
zakończenia wątków, które miały 
być dla nas ogromnym 
zaskoczeniem. Niestety, tak się 
nie dzieje i film oglądamy tylko po 
to, by sprawdzić, czy mamy rację. 
Do tego pozostaje intrygujące i 
dziwne zakończenie. Producenci 
najwyraźniej chcieli zostawić 
sobie otwartą furtkę do kręcenia 
kolejnych części. Film jest oparty 
na mniej więcej takiej postawie: 
widząc okrągły otwór o średnicy 5 
metrów, jeden z bohaterów 
mówi: Patrz, dziura! Serio??? Nie 
można było się bardziej postarać? 
Jednakże, film nadrabia te braki 
niezłą obsadą i w miarę ciekawą 
fabułą. Podobno jest też książka, 
po którą być może sięgnę. Z tego 
co jednak mi wiadomo, jest tylko 
jedna część, więc nie wiem, na 
jakiej podstawie reżyser chce 
wypuścić kolejne części filmu. 
Moim zdaniem nie będzie miało 
to miejsca, bo film jest tak, nie 
ukrywajmy, kiepski , że raczej nie 
będzie się to opłacało 

-Anioły to najpiękniejsze 
istoty we Wszechświecie  
-Zazdro 

 
Ja przez 6 godzin nie będę miał 
nic jadalnego w ustach, więc 
Wy na lekcji też nie możecie  

Lekcja o neonowomowowie  
-Teraz też mówimy np. coach  

-Jaki kołcz?! Kołocz!  

Wszyscy myślą 
o sobie, tylko ja 
myślę o mnie! 

Jakie odpolitycznienie?! Chyba coś 
staremu nie wyszło 

 
A to ja mam 

myśleć? 

 
To jest anafora. Gdzie? 

Co? Żartowałam…  

Przestań w końcu pieprzyć 
głupoty! Jak masz pitolić bez 
sensu to po co się odzywasz? 
To się kupy nie trzyma!  
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Większość z Was pewnie słyszało 
o ,,Gwiazd naszych wina”- oglądaliście 
film, czytaliście książkę lub zrobiliście 
obie te rzeczy. Większość z tych, którzy 
mieli styczność z historią Hazel i 
Augustusa, jest pewnie ogromnymi 
fanami książki Johna Greena. I to 
właśnie o tym panu chciałybyśmy 
Wam co nieco opowiedzieć. W czasie 
wakacji na ekrany weszła ekranizacja 
jego kolejnej powieści, 
mianowicie ,,Papierowe miasta”. I 
pewnie kolejna część osób czytających 
ten artykuł, jest w mniejszym lub 
większym stopniu fanami Margo, 
Quentina i innych bohaterów 
powieści. Co jednak wiadomo o 
twórcy tych wszystkich wyjątkowych i 
oryginalnych postaci? 
John Green urodził się 24.08.1977r. w 
USA, gdzie mieszka. I tyle właściwie 
powinno nam wystarczyć, bo nie 
chcemy zasypywać Was suchymi 
faktami :).  W sumie na język polski 
przetłumaczono sześć jego powieści. 
Nie dziwimy się - autor ma bardzo 
lekkie pióro i przyjemny styl. 
Większość osób nie może oderwać się 
od jego powieści ze względu na to, że 
czyta się je naprawdę szybko i mają 
bardzo ciekawą fabułę. John Green ma 
wyjątkowe i oryginalne pomysły - jego 
książki słyną z poruszania ważnych 
życiowych kwestii, takich jak przyjaźń 
czy miłość. Wszystko to jest zawarte w 
treści przepełnionej humorem. Green 

znakomicie sprawdza się w narracji 
pierwszoosobowej - poradził sobie 
nawet z opowiedzeniem historii, 
językiem chorej na raka szesnastolatki. 
Myślimy, że należą mu się za to 
ukłony, bo każdy wie, że nas 
dziewczyny trudno zrozumieć. Autor 
kreuje bardzo realistyczne postacie. 
Każda jest inna i na swój sposób 
wyjątkowa. I w każdej postaci z jego 
książek możemy odnaleźć cząstkę nas 
samych:  czy to w buntowniczej 
Margo, czy samotnej i zakochanej 
Hazel. Mimo że w powieściach Greena 
przewija się wątek romantyczny, 
chłopcom także powinny się one 
spodobać. Porównując dzieła pisarza z 
Indiany, można sądzić, że fabuła jest 
dosyć podobna. W trzech powieściach 
stykamy się z poszukiwaniami jakiejś 
dziewczyny (,,Papierowe miasta”, 
,,Szukając Alaski”, ,,19 razy 
Katherine”). Nie można jednak 
zaprzeczyć, że mimo to, iż fabuła zdaje 
się powtarzać, każda książka jest inna. 
John Green słynie z zaskakujących 
zwrotów akcji oraz zakończeń, za które 
chciałoby się go po prostu udusić. 
Jednak to rozczarowanie i niedosyt, z 
jakim jest pozostawiony czytelnik 
sprawiają, że twórczość Greena jest 
jeszcze bardziej atrakcyjna. Mamy 
nadzieję, że nasze przemyślenia 
skłonią Was do przeczytania jednej z 
powieści pisarza z Indianapolis i także 
Wam spodobają się jego dzieła. 

TIENIK  PISZE  

Media, a nawet cała 

popkultura są dla nas wyjątkowo 

łaskawe. Telewizje zalewają Trudne 

Sprawy i inne programy na wysokim 

poziomie z udziałem 

wyselekcjonowanych aktorów, 

którzy nie grają, ale wręcz wczuwają 

się w pełni w prezentowaną postać. 

W całej naszej kulturze można 

dostrzec kult bycia sobą, nie 

przejmowania się swoim wyglądem. 

Nikt nie zwraca uwagi na 

zmarszczki, a chirurdzy plastyczni, o 

ile jeszcze istnieją, zmuszeni są do 

żebrania, po to, aby mieć pieniądze 

na chleb. Nie jest to łatwe, aby 

kupić sobie cokolwiek nowego, a 

posiadanie nowego telefonu może 

nas narazić na społeczny ostracyzm. 

Jadąc autobusem, aż strach słuchać 

byle jakiej muzyki, a na pewno nie 

można jej słuchać przy pomocy 

słuchawek, najlepiej wyposażyć się 

w zewnętrzny głośnik, aby pokazać 

innym, że jest się człowiekiem na 

poziomie, a co za tym idzie słucha 

się muzyki na poziomie. 

Prezentowane są nam w Internecie 

treści, dzieła sztuki współczesnej 

udostępniane przez młodych, wybit-

nie uzdolnionych gimnazjalistów, 

grupę wiekową (a może mentalną?), 

która jest wychwalana przez 

wszystkie pokolenia. Dzieła te 

komentują mądrzy, wykształceni, 

elokwentni „loverzy”, którzy swoje 

wypowiedzi, nacechowane 

zazwyczaj, wręcz zbyt pozytywnie, 

argumentują niemniej adekwatnie. 

To właśnie dzięki popkulturze, która 

opanowała świat jesteśmy 

mądrzejsi, zdarzają się także out-

siderzy, Ci którzy nie chcą dać się 

omądrzyć, nie zgadzają się z 

edukacyjnymi mediami, sięgają po 

książki, chodzą do teatrów, albo co 

gorsza rozmawiają ze sobą na żywo, 

zamiast pisać, a w dodatku posiada-

ją swoje, inne, błędne, idiotyczne,  

bezsensowne zdanie Jak oni mogą?! 

Oczywistym jest to, że media, 

władze, światowe korporacje żerują 

na inteligencji ludzkiej, dlatego chcą 

nas jak najlepiej wykształcić, 

człowiek, który myśli, to dla nich 

skarb! Całe szczęście zmierzamy w 

dobrym kierunku, żyjemy w 

czasach, kiedy każdy głupi jest 

mądry, więc co czeka nas później? 

Epoka myślicieli, filozofów, ludzi o 

nadludzkiej inteligencji? Jedno wi-

adomo na pewno, czeka naszą 

cywilizację niesamowity rozwój, ze 

względu na obecność tylu osób, o 

tak wysokim ilorazie inteligencji.  

 



KRAWAT  MOTYWUJE  
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Potrzeby i zadania odgrywają istotną 
rolę w życiu człowieka, wpływają na jego 
aktywność, pomagają w przywróceniu 
zaburzonej równowagi. Jeżeli więc 
mamy w sobie wyrobioną siłę moty-
wacji, wykonywanie zadań przychodzi 
nam z łatwością. Określony cel wyznacza 
nam kierunek działania, ale żeby go zre-
alizować, trzeba mieć chęć działania i 
zainteresowanie. Zapewne każdy z nas 
przeżywał w swoim życiu złe dni. Jest to 
spowodowane tym, że natężenie naszej 
motywacji spada i przez to czujemy się 
przygnębieni i smutni. Zjawisko to jest 
udowodnione naukowo. Problem de-
motywacji wśród ludzi jest w dzisiejszych 
czasach zjawiskiem bardzo częstym. 
Niestety dwudziesty pierwszy wiek jest 
czasem, gdy ludzie częściej się smucą niż 
radują. Co zrobić, by uniknąć tej 
„paskudnej zarazy”? Przede wszystkim 
wszystko zależy od naszego nastawienia 
do życia, czy jesteśmy bardziej skłonni 
do postawy pesymisty czy optymisty. 
Stan naszego zdrowia również przyczynia 
się do naszej życiowej postawy. Zaży-
wanie witamin czy np. magnezu, zdrowe 
odżywianie pełne witamin i wartościo-
wych składników, także ma ogromny 
wpływ na nasze samopoczucie, po-
nieważ prawidłowy stan fizyczny oznacza 

prawidłowy stan psychiczny. Poza tym 
udowodniono też, że ludzie, którzy 
uprawiają, jakikolwiek rodzaj sportu są 
lepiej nastawieni do życia, ponieważ 
wysiłek fizyczny, który lubimy przyczynia 
się do wzrostu hormonów szczęścia. 
Także do biegu, do startu, GO !!!!!  

 Nic nie robienie nie służy naszej 
motywacji życiowej. Jeżeli chcemy być 
sprawni psychicznie i duchowo zacznijmy 
od naszego ciała. Zacznijmy po prostu 
COŚ robić. Sport usprawnia nasz umysł, 
dzięki czemu nasza nauka jest bardziej 
efektywna. Przyjmowanie witamin 
również pomaga nam prawidłowo funkc-
jonować. Myślmy pozytywnie i odgani-
ajmy wszystkie złe myśli. Cieszmy się z 
życia i przeżywajmy je w pełni. Nie 
pozwólmy żeby coś kiedyś nas w życiu 
ominęło. Nie załamujmy się od razu, 
kiedy coś nie wyszło. Zawsze da się to 
naprawić. Nie „zjadajmy” smutków, to 
nigdy nie wychodzi nam na dobre. 
Zawsze dążmy do naszych marzeń, na-
wet wtedy, gdy cały świat nam mówi, że 
się nie uda. Po prostu Carpe Diem, 
chwytajcie Wasze dni !!! Powodzenia !!!! 

Dominika 

KRAWAT   OBSERWUJE 

Kosmos. Przestrzeń, w której 
znajdują się planety, gwiazdy i inne 
ciała niebieskie… ale co to w ogóle  
ma wspólnego ze szkołą? No tak w 
szkole też czasem potrafi dziać się 
niezły kosmos. Jestem w miejscu, 
które mogę nazwać moim drugim 
domem, siedzę sobie spokojnie, 
nikomu nie wadzę,  obserwuję 
ludzi, czekając na pierwszy 
dzwonek i nagle wchodzi on. Bije 
od niego wewnętrzny blask a może 
to coś innego? Teraz to nieistotne, 
świat jakby się zatrzymał i wszyscy 
patrzą na niego, a on niewzruszony 
idzie dalej w stronę szatni, żeby po 
raz kolejny przejrzeć się w lustrze i 
poprawić już i tak idealne włosy. A 
o kim mowa? O szkolnym 
przystojniaku i jego przyjacielu, za 
którymi szaleje cała damska część 
szkoły i nie myślę tu tylko o 
uczennicach. Najlepszy, 
niezastąpiony, idealny w każdym 
calu, kto tak o nim myśli? On sam, 
a raczej jego najlepszy przyjaciel, 
jego Ego. Są nierozłączni, a każdy 
nawet najmniejszy komplement 
sprawia, że ich przyjaźń staje się 
coraz silniejsza. Przyjaźń, która 
przetrwa wszystko… i jeszcze 
więcej, gdy obrazisz jednego drugi 

zaraz staje w jego obronie. 
Wyobrażam sobie ich rozmowę: 
„- Ale on ma super włosy i te 
świetne buty. 
- Co ty gadasz?! On jest 
beznadziejny i nawet ci do pięt nie 
dorasta, a te włosy to ma 
postawione jak gimnazjalista! 
- A no rzeczywiście, zdecydowanie 
jestem lepszy.” 
W życiu ważna jest pewność siebie, 
ale powinna ona polegać na 
znajomości swoich mocnych i 
słabych stron i wykorzystywaniu 
tylko tych mocnych, a nie na 
uważaniu siebie za ideał ideałów. 
Jednak Ego szkolnego ciacha 
uważa zupełnie inaczej i robi ze 
swojego przyjaciela 
najwspanialszego człowieka na 
świecie. I teraz nasuwa się pytanie 
jak tak wielkie Ego może zmieścić 
się w tak małym ciele? Można 
przypuszczać, że nie tylko nie 
mieści się w tym ciałku ani też w 
jednym pomieszczeniu, ale 
potrzebuje całego wszechświata, 
więc przyjaciele nie mają wyjścia, 
wsiadają do rakiety i lecą! A może 
jednak warto zauważyć ludzi 
wokół siebie i zostawić kosmos 
gwiazdom, planetom i innym 


