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Jan Paweł II
“Odszedł do domu ojca”
Przełom marca
i kwietnia 2005 roku
był dla wielu ludzi
na całym świecie
okresem modlitwy.
Tysiące ludzi
modliło się. Modliło się do Boga by jeszcze
nie zabierał do siebie swojego sługi na
ziemi, a naszego papieża Jana Pawła II.
Gromadzili się w świątyniach, na placach
(zwłaszcza na Placu św. Piotra w

państwowych do połowy masztów.
N a d Kra kowe m za b r z m i a ł D zwo n
Zygmunta, który rozkołysali dzwonnicy z
ka t e d r y n a Wa w e l u . D z w o n t e n
rozbrzmiewał codziennie o godz. 7.45 aż do
dnia pogrzebu Jana Pawła II, tj. 8 kwietnia.
2 kwietnia minęła kolejna 5 już
rocznica śmierci największego Polaka - Jana
Pawła II. Papież z Polski zmienił nie tylko
oblicze "tej ziemi", ale i całego świata.

Watykanie. Zgromadziło się tak ok. 60 tys

Jak co rok o 21.37, w godzinie śmierci

osób). Tego dnia można było również

papieża Polaka, w wielu miastach zabrzmi

spotkać płaczących i klęczących ludzi na

ulubiona pieśń Karola Wojtyły – „Barka”.

ulicach, znicze i kwiaty przed pomnikami

Okno na Franciszkańskiej 3 w

Jana Pawła II, świece w oknach oraz

Krakowie, plac Piłsudskiego w Warszawie,

portrety Jana Pawła II w oknach wiernych.

rynek w Wadowicach, Jasna Góra. To

Niestety o godzinie 21.37 świat usłyszał

miejsca, które papież za życia najczęściej

wiadomość, z którą niekoniecznie chciał się

odwiedzał w czasie pielgrzymek do

zgodzić. Jan Paweł II UMARŁ.

ojczyzny i tam właśnie

Wiadomość o Jego śmierci

odbyły się najliczniejsze

ogłosił 60 tysiącom osób

czuwania modlitewne

zebranych na Placu św. Piotra

Jan Paweł II urodził się

substytut watykańskiego

1 8 m a j a 1 9 2 0 r. w

sekretarza stanu arcybiskup

Wa d ow i ca c h , a j e go

Leonardo Sandri.

prawdziwe imię to

Karol

Wła d ze p a ń st wowe

Józef Wojtyła. Był nie tylko

ogłosiły żałobę narodową aż

polskim duchownym

do dnia pogrzebu. Nakazano

rzymskokatolickim,

opuszczenie

arcybiskupem krakowskim,
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p a p i eże m , s ł u g ą B oży m Ko ś c i o ł a
katolickiego, ale również poetą, poliglotą,
aktorem, dramaturgiem, pedagogiem,
filozofem historii oraz fenomenologiem.
Uważam, że jest on jedną z niewielu osób,
która może nas nakierować na właściwą
d ro g ę . N a j b a rd z i e j s p e c y f i c z ny m
wyznacznikiem pontyfikatu Jana Pawła II
była bez wątpienia jego działalność
apostolska i ewangelizacyjna, obejmująca
dosłownie cały świat. Żaden inny papież
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„Miłość, która jest gotowa nawet
oddać życie, nie zginie.”
„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro
niepewne... Tylko dziś jest twoje.”
„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera
się - na próbę.”
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”
„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na
głębię!”

nie odbył tylu podróży apostolskich jak Jan
Paweł II. Pomimo zmieniającej się władzy
terytorialnej papież wciąż poszukiwał
jedności. Karol Wojtyła był to autentyczny
człowiek, który wiele wycierpiał i
przeszedł. Najważniejsze jest to że Ojciec
Święty budził nie tylko entuzjazm tłumów,
ale był też wzorem do naśladowania, a jego
przesłania miały wpływ na przemianę
wielu ludzi. . Myślę że data 02.04.05 i
godzina 21.37 na zawsze pozostanie w
naszych sercach.
Cytaty Jana Pawła II
„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna. Niech
nasza nadzieja będzie większa od
wszystkiego, co się tej nadziei może
sprzeciwiać.”
„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie
jutro.”
MARZEC/KWIECIEŃ 2010
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Sala gimnastyczna otwarta

21 stycznia o godzinie 13 nastąpiło
uroczyste otwarcie sali gimnastycznej. Prace
remontowe zaczęły się w październiku i
zakończyły się w poniedziałek 18 stycznia.
Koszt remontu to około 300 tys. złotych.
Pieniądze pochodziły z budżetu miasta.
Uroczystość poprowadziła Pani Katarzyna
Klimach.
W uroczystościach udział wzięli:
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz,
Zastępca Prezydenta Artur Urbański,
Przewodniczący Rady Miasta Waldemar
Pieńkowski, Ksiądz Proboszcz Parafii pod
wezwaniem Opatrzności Bożej Jan
Ostrowski, inspektor nadzoru budowlanego
Zdzisław Strupiński, Halina Bender
Kierownik Zespołu Inwestycji, Dyrektorzy
zaprzyjaźnionych szkół oraz Dyrekcja,
nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół
Samorządowych.
Sala została poświęcona przez księdza
Proboszcza Parafii pod wezwaniem
MARZEC/KWIECIEŃ 2010

Opatrzności Bożej Jana Ostrowskiego
Przecięcia wstęgi dokonali : prezydent
Ełku Tomasz Andrukiewicz, przewodniczący
rady miasta Waldemar Pieńkowski , dyrektor
szkoły Ewa Litman i przedstawicielka
uczniów.
W trakcie uroczystości podopieczni
placówki zaprezentowali umiejętności
taneczne i gimnastyczne. Były to m.in.
występy gimnastyczne klas 1-3 oraz 4-6.
K l a s y m a t u ra l n e w y ko n a ł y p o k a z
studnówkowego „poloneza”, wystąpiła
również grupa Carpe Diem.
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Zimowisko 2010 z przerwą na ciepły obiad o godzinie 11.30 i
Zadajmy sobie pytanie: Z czym kojarzy
się nam zima? Odpowiedzi będą różne: ze
śniegiem, świętami... Mimo tego
zróżnicowana większość naszej społeczności
uczniowskiej odpowie na to pytanie
jednoznacznie:

FERIE! Czym one są?

Zajmują drugie miejsce (zaraz po wakacjach)
w ulubionym przedziale czasowym każdego z
uczniów. Są to dwa tygodnie totalnego
lenistwa, spania do południa i dobrej zabawy.
Nawiasem mówiąc to 14 dni wolnych od
szkoły i nauki. Każdy z nas jest wtedy w
siódmym niebie, ale również każdy z nas
spędza ten czas na swój sposób. Niektórzy
wyjeżdżają sami lub z rodziną na wczasy by
trochę wypocząć zanim znów wrócą do
rzeczywistości, inni zostają w domach i z
przyjemnością nie wychodziliby z łóżka ani na
krok, a jeszcze inni nawet w czasie wolnym
nie potrafią żyć bez szkoły. Mianowicie mam
na myśli naszych małych przyjaciół z kl. 0-6,
którzy wzięli udział w programie wypoczynku
z i m o w e g o „ Z i m a w s z ko l e 2 0 1 0 ”
organizowanego przez UKS (uczniowski klub
sportowy). Zajęcia trwały przez pierwszy
tydzień ferii i cieszyły się wysoką frekwencją
uczestników, którzy byli zafascynowani
ogólnym planem zajęć. Grupa nauczycieli
wraz z grupą licealistów naszej szkoły
sprawowało pieczę nad najmłodszymi, aby
nic się im nie stało i niczego im nie zabrakło.
Zajęcia odbywały się w godzinach 9.00-13.00
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12.30. Działo się wiele. Od zabaw na śniegu
po mecze różnego typu i nauki tańca. Nie
obyło się również bez licznych wyjazdów na
basen i zajęć w sali informatycznej czy
świetlicy. W przedostatni dzień programu
dzieci odwiedził pan leśniczy, który
opowiedział im o swoim zawodzie. Po tym
spotkaniu na pewno możemy liczyć na to, że
rośnie nam tu już paru tryskających zapałem
l e ś n i kó w. J e d n a k o s t a t n i d z i e ń
niesamowitego wypoczynku niewątpliwie
zapadł najbardziej w pamięci naszym
milusińskim z podstawówki. Tego dnia szkołę
odwiedził Teatrzyk „Białystok”, który wykonał
przedstawienie nagrodzone gromkimi
brawami. Po tej chwili rozrywki uczniów
czekała jeszcze jedna niespodzianka.
Dokładniej mówiąc była to zabawa
karnawałowa połączona z balem
przebierańców! Możemy być pewni, że
uczestnicy zajęć lepszych ferii wymarzyć
sobie nie mogli i liczą na podobne za rok.
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Wiosna 2010
21 marca, dzień kryjący w sobie dwie
wyjątkowe okazje do świętowania. Na
początku zdradzę wam tą pierwszą bardziej
oficjalną wersję, a mianowicie jest to
pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Dzień,
w którym słońce przekracza równik, a na
twarzach wszystkich ludzi automatycznie
pojawia się uśmiech. Zadając pytanie z czym
wam się kojarzy wiosna, oczywiście
otrzymam odpowiedzi typu: długie spacery,
topienie marzanny, zrzucanie z siebie
zimowych czapek, topnienie śniegu, czy też
przyroda powracająca do życia po mroźnej
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to znaki, które mówią nam o tym, że ten
długo oczekiwany przez nas okres jest tuż tuż.
Co zaliczamy do takich sygnałów? Chyba
najpopularniejszym z nich jest nasz piękny
polski bocian. Tak to właśnie jego obraz
zapowiada rychły koniec zimy, a ponadto
mówią, że widok pierwszego ,,wiosennego
bociana” przynosi szczęście. Ci, którzy jeszcze
nie mieli okazji go ujrzeć niech wypatrują w
swoich ogródkach, na polach czy w lasach
malutkich białych kwiatków wybijających się
spod śniegu. Na nazwę chyba już wpadliściesą to oczywiście PRZEBIŚNIEGI. A więc moi
droczy, bądźcie czujni.

zimie. W zupełności się z tym zgadzam, ale

Każdą okazje trzeba odpowiednio

skąd mamy wiedzieć kiedy to tak naprawdę

uczcić! A jak świętujemy Dzień Wiosny?

nastąpi? Mam na myśli kiedy przyjdzie ta

Najczęściej są to ogniska, wycieczki i

prawdziwa wiosna? Tak 21 marzec to dzień

najważniejsze i najbardziej znane wśród

r o z p o c z ę c i a

najmłodszych-

kalendarzowej wiosny,

topienie marzanny.

ale jak każdemu

A starsi? Mam tu na

wiadomo ,, w Marcu jak

myśli młodzież

w garncu”, więc nigdy nie

szkolną? Jak oni

ma się pewności, że po

celebrują ten

tygodniu pełnym słońca

dzień? No właśnie i

z temperaturą powyżej 0

t u o d k r y wa s i ę

stopni Celsjusza znów

b a r d zo z n a n a i

nie nastąpi epoka

lubiana tradycja

lodowcowa? Ale jak na

czyli- WAGARY!!!

każdy kłopot i na ten są

Pewn ie wszys cy

r o z w i ą za n i a ! Ka żd y

wiecie, że 21 marca

pewnie słyszał o tzw.

jest również Dniem

zwiastunach wiosny. Co

Wagarowicza. Nie

to jest takiego? Otóż są

ukrywam, że z
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b i e g i e m c z a s u z m i e n i a s i ę fo r m a

skład wchodzili Jarosław Andrzejewski,

obchodzenia tego dnia. Jeszcze niedawno

Dorota Karpińska, Iwona Jastrzębska.

ciężko nas było zobaczyć w tym dniu w szkole.

Surowe ocenianie? Nie tym razem. Jury było

Jak wiemy zmiany czasem wychodzą na

pobłażliwe i z radością wystawiało najwyższe

lepsze, tak też jest w tym przypadku. Zamiast

noty. Rywalizację zaczął konkurs wokalno -

opuszczać szkołę i „włóczyć '' się bezcelowo

taneczny, o którym uczniowie zostali

po mieście mamy ciekawsze zajęcia. W każdej

wcześniej poinformowani, aby mogli się

szkole organizowane są przeróżne kokursy,

przygotować. Klasy słabiej przygotowane

gry i zabawy, w których uczniowie chętnie

mogły skorzystać z playbacku piosenki którą

biorą udział. Tak też wyszło zgodnie z

wylosowali. Konkurencję tą wygrała klasa 1

przysłowiem „i wilk cały i owca syta” co

D, która odtworzyła współczesną wersję

można przetłumaczyć jako spokój nauczycieli

Titanica. Następną konkurencją było

i uśmiech na twarzy uczniów.

przeciąganie liny, najsilniejsza okazała się

Będąc przy tym temacie chciała bym
wspomnieć, że co roku w naszej szkole
odbywa się Dzień Samorządności, zazwyczaj
organizowany pierwszego dnia wiosny.
Jednak w tym roku przypadł on na środę 21
kwietnia. Tego dnia panuje niezwykła
atmosfera. Rywalizacja między klasami jest
jeszcze bardziej zacięta niż zwykle.
Organizowaniem zabaw, gier i konkursóww
tym roku zajęła się klasa 2 A pod opieką pani
Doroty Zabłockiej. Może przybliżę przebieg
tych uroczystości dla mniej
wtajemniczonych. Zacznę od jury, w którego

klasa 2A. Dyscypliną, która okazała się
szczęśliwa dla uczestników okazało się
skakanie przez skakankę. Tu jury nie wyłoniło
najlepszej drużyny, każda jednak dostała
słodkie upominki. W całym tym zamieszaniu
nie zapomniano o naszych łebskich belfrach,
dla których wymyślono Quizy. Każdy z nich
musiał odpowiadać na pytania przygotowane
przez uczniów. Dotyczyły one celebrytów,
sportu, seriali itp. Największą wiedzą na te
tematy zabłysnął wychowawca klasy 2 C pan
Jerzy Sowulewski. Jak mówią najlepsze na
koniec! Mam na myśli wybory miss i mistera
„kwitnacej wiosny”. Ku zdziwieniu wszystkich
tytuł miss został przyznany Marcinowi
Bugiedzie z 2A. Tytuł mistera ,,zgarnął” Paweł
Jurkojć z 1C. I to by było na tyle. Tak też
uczniowie ZSS w Ełku świętowali tradycyjnie
już Dzień Samorządności.
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Co, gdzie, kiedy...
informator kulturalny
W naszym mieście w najbliższym czasie
odbywać się będą liczne imprezy kulturalne i
masowe lecz zanim to nastapi musimy
zadowolić się tym co proponuje nam Kino
POLONIA.
Oferta kina POLONIA
Różyczka
Fabuła filmu jest zainspirowana
historią kilku ostatnich lat życia Pawła
Jasienicy. Osią fabularną jest opowieść o
romansie i małżeństwie pisarza z kobietą,
która okazała się być agentką służby
bezpieczeństwa. Film jest opowieścią o
miłosnym trójkącie, w którym oprócz
pisarza i jego przyszłej żony znalazł się
również oficer II Wydziału MSW.
Ciekawostki:
Budżet filmu wyniósł 4 328 588 PLN.
Twój na zawsze

pełną piersią oraz nadaje sens jego życiu..
Nieoczekiwanie młodzi zakochują się w
sobie. W miarę upływu czasu nad ich
związkiem zawisną ciemne chmury bowiem
wyjdą na jaw skrywane sekrety i wątpliwości
z przeszłości obojga kochanków.
Ciekawostki:
* W niebezpiecznych scenach
kaskaderskich Roberta Pattinsona zastąpi
Paul Darnell, ten sam kaskader zastępował
Roberta podczas kręcenia filmu Zmierzch.
* Zdjęcia do filmu powstały w
Nowym Jorku (USA).
* Prace na planie dramatu
"Remember Me" rozpoczęły się 15 czerwca
w Nowym Jorku.
Starcie Tytanów
Potomek Zeusa – Perseusz jest
bezradny, gdy Hades zabiera mu całą
rodzinę. Wiedząc, że nie ma nic do stracenia
podejmuje się misji powstrzymania Hadesa

Ty l e r ( Ro b e r t Pa tt i n s o n ) t o

p r ze d p ró b ą d e t ro n i za c j i Ze u s a i

zbuntowany, młody nowojorczyk, który z

wprowadzeniu prawdziwego piekła na

powodu napiętych stosunków z ojcem

ziemi. Wraz z kilkoma wojownikami

(Pierce Brosnan) od czasu rodzinnej tragedii

przemierzy przedziwne krainy walcząc z

postanawia zerwać wszelkie kontakty ze

bestiami i przedziwnymi stworzeniami.

swoja familią. Chłopak popada w

Prawdziwym celem jego misji jest jednak

przygnębienie zdając sobie sprawę, że nikt

spotkanie z ukochaną.

nie jest w stanie go zrozumieć do czasu
aż na swojej drodze spotyka Ally (Emilie
de Ravin), która będąc naocznym świadkiem
morderstwa swojej matki, postanawia żyć

Ciekawostki:
* Liam Neeson przyjął w tym filmie
rolę ponieważ jego syn jest wielkim fanem
greckiej mitologii.
MARZEC/KWICIEŃ 2010
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* Film był kręcony w studiach w

pokoju, który był zamknięty, a w oknach były

Shepperton (Anglia, Wielka Brytania),

kraty. Pozostała po niej tylko zaszyfrowana

Dinorwig Quarry, Newborough (Walia,

wiadomość. Nad wyspę nadciąga huragan i

Wielka Brytania) oraz na Teneryfie

łączność z resztą świata zostaje zerwana.

(Hiszpania).

Jak wytresować smoka

* Sceny na wulkanie były kręcone w

Producenci "Shreka", „Madagaskaru" i

Dinorwic Slate Quarry w Walii, w

„Kung Fu Pandy" przedstawiają film na

powszechnie używanym miejscu kręcenia

podstawie książki Cressidy Cowell „Jak

filmów fantasy.
* Krę c e n i e zd j ę ć d o f i l m u
rozpoczęło się 27 kwietnia 2009 roku.

wytresować smoka", której akcja rozgrywa
się w świecie Wikingów i dzikich smoków.
Bohaterem filmu jest nastoletni Wiking

* Reżyser Louis Leterrier często

mieszkający na wyspie Berk, gdzie walki ze

prosił o to, aby Ray Harryhausen -

smokami są codziennością. Zbliża się

współproducent i twórca efektów

właśnie czas inicjacji i jedyna szansa na

specjalnych filmu Zmierzch tytanów był

udowodnienie plemieniu i ojcu swojej

zaangażowany przy produkcji nowej wersji.

wartości. Kiedy jednak okazuje się, że

Jednakże Ray Harryhausen wycofał się z

zamiast wytresować smoka, nastolatek

życia zawodowego w 1981 roku i już do

zaprzyjaźnia się z nim, cały jego świat staje

niego nie powróci.

na głowie.

* Reżyser Louis Leterrier jest

Powstały w oparciu o bestsellerową

wielkim fanem filmu Zmierzch tytanów od

powieść "Kwiat pustyni", film jest

czasu kiedy go obejrzał w dzieciństwie.

autobiografią Waris Dirie.

Ponadto polecam również:
Wyspa tajemnic

U ro d zo n a w S o m a l i i , w j e d n e j z
koczowniczych osad, w wieku 5 lat zostaje
poddana rytualnemu obrzezaniu, w wieku

Akcja filmu rozgrywa się w 1954 roku na

13 lat sprzedana mężczyźnie za żonę, by w

pięknej wyspie Zatoki Bostońskiej. W tak

końcu zostać amerykańską supermodelką.

bajecznym miejscu znajduje się szpital dla

Obecnie ma 44 lata i pracując jako

obłąkanych przestępców. Na wyspie będzie

rzeczniczka Organizacji Narodów

p r o w a d zo n e ś l e d z t w o w s p r a w i e

Zjednoczonych, przeciwdziała praktykom

tajemniczego zniknięcia jednej z pacjentek.

obrzezania na całym świecie.

Sprawa jest prowadzona przez federalnych
szeryfów Tedda i Chucka. Kobieta zniknęła z
MARZEC/KWIECIEŃ 2010
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SŁOWA O MARCINIE

po prostu nie potrafisz używać
opowiadanie
Jestem Marcin. Nic Ci to nie słów.

mówi, prawda? Więcej byś się o

Słowa są piękne, wiesz?

mnie dowiedział gdybym po prostu Pewnie nie, bo zresztą skąd
powiedział że ,,Jestem”. Ukazałoby Ci miałbyś to wiedzieć? Przecież nie
to niewielki obraz świata widziany
moimi oczyma. Byłby to zaledwie
posmak mojej filozofii życiowej.
Gdybym powiedział, że ,,Jestem”
dowiedziałbyś się o mnie więcej,

pytasz, nie dociekasz, NIE żyjesz.
Wiem, co mówię. Słowa są
piękne, zarówno te podnoszące
na duchu jak i te przyśpieszające

niżbym do stwierdzenia ,,jestem upadek. Czasem żałuję, iż mało
Marcin” dodał jeszcze słowa ,,i lubię kto dostrzega w słowach urok,
placki ziemniaczane”. Co prawda dlatego po stokroć bardziej cieszę
wiedziałbyś, że widok tejże potrawy się że ja to potrafię. Nie jestem
nie wywołuje we mnie uczuć wyjątkowy, nie posiadam wiele,
n e gat y w nyc h , a l e to n i c , w ale umiem docenić wartość
porównaniu z tym, ,,kim jestem”. A słowa.
nie jestem nikim ważnym. Nie jestem
sławny, nie posiadam wyjątkowego
talentu, ani też nie jestem wybitnie

Wy b a c z . Tro c h ę s i ę

zagalopowałem i chyba byłem

zdolnym uczniem. Mówiąc, że zbyt zajęty sobą, przed czym cię
,,Jestem” mam na myśli – istnieję. przestrzegałem. Teraz wiesz, do
Żyję całym sobą. Oto, kim jestem. Aż czego to prowadzi. Wybacz mi tą
człowiekiem.

nieuwagę. Może moglibyśmy

Wybacz. Zapomniałem, że ciebie zacząć od początku?
to raczej nie interesuje. Pewnie

Jestem Marcin. A ty?

wolisz mówić o sobie, prawda? Albo
MARZEC/KWIECIEŃ 2010
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Czy wiesz, że ...
Gdy próbujesz powstrzymać kichnięcie
naczynia krwionośne w mózgu lub szyi mogą
pęknąć a Ty umarłbyś/umarłabyś.
Gdy kichasz z otwartymi oczyma gałki
oczne mogą zostać wypchnięte.
Budowa ciała świni uniemożliwia jej
spojrzenie w niebo.
50% ludności na świecie nigdy nie
otrzymała ani nie wykonała telefonu.
godzinę powoduje wzrost ilości bakterii w
Twoim uchu o 700%.
Zapalniczkę wynaleziono wcześniej niż
zapałki.
Kwakanie kaczki nie powoduje echa i
nikt nie wie dlaczego.
Gdybyś krzyczał/a nieprzerwanie 8 lat,
m i e s i ę c y

i

6

d n i

wyprodukowałbyś/wyprodukowałabyś
energię potrzebną do zaparzenia filiżanki
kawy.
Słonie są jedynymi zwierzętami, które
nie potrafią skakać.
Oko strusia jest większe niż jego mózg.
Rozgwiazdy nie posiadają mózgu.
W hali zakładów Boeinga w USA
zmieściłoby się 10 Pałaców Kultury i Nauki.
Mur Chiński zaczęto budować w 220
roku p.n.e., a skończono w 1644 roku.
MARZEC/KWIECIEŃ 2010

km schodów, a windy pokonują dziennie ok.
200 km.
Nakręcony w 1888 Roundhay Garden
Scene uznawany jest najstarszy film w
historii.
Alfabet łaciński składa się z 26 liter, a
pismo chińskie z ponad 50 tysięcy znaków.
Najdłuższy wykład wygłosił we
Wrocławiu E. Muzawazi (mówił przez 60 h i
45 min.)

Założenie słuchawek tylko na jedną

7

Pałac Kultury i Nauki ma 42 piętra i 13

Ludzie praworęczni żyją przeciętnie o
dziewięć lat dłużej niż mankuci.
Niedźwiedzie polarne są mańkutami.

KONIEC
Początek końca
jawi się inaczej
niż jego koniec.
Lecz koniec końcem
Gdy nadchodzi koniec,
coś w nas ulega zmianie.
Jakikolwiek by ten koniec nie był
i w jakikolwiek sposób by się nie
kończył,
zawsze staje się początkiem.
Więc cóż za różnica,
koniec, czy początek.
Jedno z drugim sprawia,
że czuję się bezradna.
Ann

