Załącznik nr 1
OPOWIADANIE "TRZY KROKI DO SZCZĘŚCIA"
Ania zawsze wiedziała, co jest dla niej ważne w życiu. Czuła, że różni się od
rówieśników, ponieważ w wieku 12 lat nie miała jeszcze telefonu, jej ubrania, co prawda
zawsze czyste i schludne, nie miały oryginalnych metek. W szkolnej ławce zazwyczaj
siedziała z tyłu, nie zwracając na siebie uwagi. Miała jedną prawdziwą przyjaciółkę – Magdę,
która rozumiała jej sytuacje finansową, ale też dostrzegała ogromne serce dziewczyny.
Pewnego dnia na lekcji wychowawczej nauczycielka zapisała jedno słowo na tablicy –
wartości. Każdy z uczniów miał za zadanie napisać trzy najważniejsze wartości. W klasie
nastała cisza, słychać było tylko ciche pytania: "Co to są wartości? Chodzi o jakiś nowy kanał
na YouTube czy może nową markę ubrań?"
Nauczycielka przysłuchiwała się tym szeptom z przerażeniem. Czyżby młodzież nie
wiedziała, co tą są wartości? W tym momencie Ania nieśmiało podniosła rękę i zaczęła
czytać.
Moją pierwszą wartością jest szacunek, ponieważ jest podstawą wszystkich wartości
moralnych, a fundamenty w naszym życiu są niezwykle ważne. Szanuję nie tylko innych
ludzi, ale również siebie. Drugą wartością jest przyjaźń (w tym momencie z uśmiechem
spojrzała na Magdę). Prawdziwa i długotrwała przyjaźń jest jednym z najważniejszych
skarbów w życiu.
Trzecią wartością jest rodzina. Zawsze będę się o nich troszczyć i kochać bezwarunkowo,
ponieważ daje mi poczucie bezpieczeństwa. To właśnie moje trzy kroki do szczęścia,
oczywiście cenię sobie też mądrość, uczciwość i odwagę, ale moim fundamentem w życiu są
tę trzy wartości.
Ania przestała czytać, podniosła głowę z nad kartki i spojrzała na klasę. Wszyscy
patrzyli na nią ze zdziwieniem. Ciszę przerwała nauczycielka, która z dumą w oczach
powiedziała:
- Aniu, pięknymi i ważnymi wartościami kierujesz się w życiu, pamiętaj o nich i pielęgnuj je,
ponieważ gdy dorośniesz pomogą Ci podjąć ważne decyzje. A pozostali (w tym momencie
zwróciła się w kierunku pozostałych uczniów) powinniście wziąć przykład z Ani i bardziej
zastanowić się, co jest dla Was ważne..

