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Lubię się śmiać z
siebie, ale tylko
gdy mam na to
ochotę i dobry
humor. Często
śmieję się z siebie,
gdy prowadzę
dialog z moją
przyjaciółką lub
koleżanką. Przy
klasie to nie
bardzo. Często
śmianie się z
siebie zależy od
sytuacji, np. gdy
zapomnę zeszytu,
a nie mam już
kropki i się
stresuję, wtedy

koleżanka powie
mi: „Aleś ty głupia,
że zapomniałaś
tego zeszytu”
(mówi 
żartobliwie). W
takiej sytuacji
trudno zaśmiać mi
się z samej siebie.
Jednak gdy to nie
jest coś aż tak
bardzo ważnego,
np. umówienie się
z przyjaciółką na
lody i zapomnienie
pieniędzy, wtedy ja
sama śmieję się z
siebie. (Moja
przyjaciółka

pożyczyłaby mi je,
a ja bym jej później
oddała).
Nie zawsze
musimy śmiać się
z siebie, chociaż
czasami wypada
to zrobić, aby nie
stracić dobrych
relacji z osobą, z
którą prowadzimy
rozmowę. Ktoś
może pomyśleć
sobie, że nie
umiemy żartować
z siebie i uzna nas
za osobę drętwą.
Czasami przez
takie zachowanie

ktoś może zerwać
z nami kontakt. Z
drugiej strony
śmianie się z
siebie czasami
bywa ZŁE. Na
przykład gdy
ciągle przed klasą
i przed panią
będziemy mówić
rzeczy typu: „Ale
ja głupia,
zapomniałam
pracy domowej”
lub „Jejku, jak ja
mogłam
zapomnieć pomóc
mojemu
rodzeństwu

wczoraj” i jeszcze
będziemy się z
tego śmiać, klasa i
nauczyciel/cielka
może zmienić o
nas zdanie na
gorsze. Tak więc
śmiejmy się z
siebie, bo dobrze
mieć do siebie
dystans, ale warto
też znać granice.

Pyda Paula

Niektórzy lubią śmiać się z samego siebie, lecz inni wręcz przeciwnie. Nienawidzą tego :[

Czy łatwo śmiać się z siebie?

Warto mieć do siebie dystans!
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Więc to jest
tematem
przewodnim.
Niestety, wiele
osób nie
szanuje praw
tych ludzi i
uważa ich za
„gorszych” niż
osoby zdrowe.
Ale ile w tym
sprawiedliwości?
Czy osoby
chore powinny
być traktowane
jak równy z
równym? Cóż,
w skrócie po
prostu tak.
Pewnie każdy
się ze mną
zgodzi. Lecz
czemu ci w
wielu
przypadkach
niewinni ludzie
są traktowani

tak, a nie
inaczej? Z
powodów takich
jak wygląd,
sposób mowy
czy
zachowania. A
jak powinno się
zachować
wobec osób
chorych? Tak,
jakby to był twój
kolega czy
koleżanka. A
najlepiej jeszcze
milej. Jak
widzimy taką
osobę samą,
gdzieś na
przykład w
parku czy na
placu zabaw,
najlepiej podejść
i chociaż
porozmawiać.
Za co warto
cenić takie

osoby? Za
różne rzeczy,
między innymi
są to osoby,
które są świetne
z matematyki
czy polskiego, a
niektóre, na
przykład osoby
z „Zespołem
Downa”, są
zdecydowanie
milsze niż nie
jedna osoba,
którą znacie. A
Wy, w której
grupie
jesteście? W
grupie
dokuczających
takim osobom,
czy
pomagającym
im?

Łukasz Zabłotny

Oto kluczowe
pytania
wszystkich ludzi
na świecie, a w
szczególności
młodych, którzy
zaczynają
podejmować
ważne decyzje
w swoim życiu. 
Każdy jako
dziecko ma
swoje ambicje.
Np. jakiś
chłopiec może
zechcieć być
piłkarzem, więc
w tym celu
trenuje piłkę
nożną. Na
pewno wiecie, o
co tu chodzi. Ale
czy warto
stawiać sobie
jakieś zadania
do wykonania?

Definitywnie tak.
Bez celu nie da
się żyć, nie
mamy wtedy nic
do robienia.
Nasze życie
bez ambicji jest
puste. Bardzo
łatwo to
zauważyć, gdy
się np. nudzimy,
czyli nie mamy
nic w planach,
więc nie wiemy,
co robić. Trzeba
zwrócić uwagę
również na
rodzaje celów.
Małe i duże –
znaczące.  Tymi
ważnymi
postanowieniami
i misjami są np.
wybór studiów,
pracy, a nawet
swojego

małżonka/i.
Podsumowując,
cel, ambicja,
postanowienie
lub dla
młodszych -
misja ma
naprawdę duże
znaczenie w
całym naszym
życiu. To one
kształtują nasz
charakter,
budują
dyscyplinę. Bez
nich nie
jesteśmy w
stanie normalnie
funkcjonować.

Aleksandra
Wiesiołek

Zanim zacznę, to proszę zrozumcie, że są osoby,
które mają choroby genetyczne.

Czy każdy człowiek ma prawa?

Co to znaczy „cel”? Czy warto go mieć? Co jest
moim celem?

Czy warto mieć cel? 

:)

Czy masz celne oko? ;)

Fotolia (Internet)

JZ
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Wszystkie
powody tej
podróży są
nieznane. Bo
po co? Nikogo
to nie
obchodzi,
ważne, żebym
po prostu
przeżyć jakoś
te trzy dni.
Przeszłość też
nie ma
znaczenia.
Nikt tu nie
chce się z
nikim
zaprzyjaźniać,
prawda?
Pociąg
wyjechał ze
stacji.
Luksusów nie
brak. Wagony -
sypialnie,
wagon
restauracyjny

z kuchnią,
która zasłynęła
na całym
świecie.
Księżna,
pokojówka,
lekarz,
misjonarka,
guwernantka,
hrabia, hrabina,
profesor,
kamerdyner,
sekretarz,
wdowa,
sprzedawca,
milioner oraz
jedna
nieproszona
osoba. Może
zrujnować
wszystko.
Tym bardziej
gdy jest nim
znany,
szanowany,
również ponoć
najlepszy

detektyw
Hercules
Poirot. 
Noc. Niczym
niezmącona
cisza,
wszyscy
położyli się już
do łóżek.
Trzask. Zaraz
drugi. Poirot
zauważył
jedynie
uciekającą
postać,
wyglądając
zza drzwi.
Niby nic
takiego, ale już
rano okazało
się, że nic nie
wyjdzie z jego
krótkiego
urlopu. Otóż
przyczyną
nocnego
hałasu

był wypadek.
Ale nie
przypadkowy.
Jeden z gości
został
zamordowany.
Milioner. Za
życia bardzo
arogancki i
zarozumiały,
przekonany o
swojej sile, nic
więc dziwnego,
iż narobił sobie
wrogów. I to
sporo. Od
dawna
dostawał
listowe
pogróżki,
nawet
próbował
przekonać
detektywa, aby
odkrył od kogo
(oczywiście za
pomocą

pieniędzy).
Niekoniecznie
się udało, a
zaledwie
kilkanaście
godzin po tym
znaleziono go
martwego. Za
długa namową,
Poirot
zrezygnował z
zasłużonego
wypoczynku i
postanowił
odnaleźć
sprawcę,
którym
przecież musi
być ktoś, kto
przebywa w
pociągu.
Ekranizacja
znanej
powieści
Agathy Christie
do samego
końca trzyma

w napięciu. A
koniec jest
bardzo
zaskakujący.
Pokazuje, że
niekiedy jedna
rzecz potrafi
dotknąć wiele
osób. I
poprowadzić
za sobą równie
tragiczne
skutki. 
Ten film to
wielka
tajemnica,
którą warto
spróbować
rozwiązać.

Klara
Dąbrowska

Obcy dla siebie dotąd ludzie łączą się tylko w jednym wspólnym celu…

"Morderstwo w Orient Expressie"  
Kenneth Branagh

Bohaterowie filmu - plakat promocyjny. Internet
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Na podium
stawali
reprezentanci
różnych krajów,
zdobywając
najwspanialsze
złote, srebrne,
jak i nie gorsze -
brązowe
medale. Ale
sportowców
było znacznie
więcej niż tylko
tych, którzy byli
na samym
szczycie. W
końcu, również
o tych nieco
mniej
rozsławionych
trzeba pamiętać.
W tym roku
polski skoczek
wygrał zawody i
zajął pierwsze
miejsce. Mowa
tu oczywiście o
Kamilu Stochu,
który wyprzedził
Niemca
Andreasa
Wellingera i
Norwega
Roberta
Johanssona.
Było to wielkie
osiągnięcie, tym
bardziej, jeśli
pomyślimy

o panujących
tam w
momencie
skoku
warunkach.
Wydarzenie to
zapisze się w
historii polskich
skoków
narciarskich. Ale
to nie tylko
Stoch
reprezentował
nasz kraj. Z
Polski do Korei
polecieli także
Kubacki, Hula,
Kot i Żyła oraz
sportowcy z
innych dziedzin:
Kowalczyk,
Czerwonka,
Biela. A o nich
już nie jest tak
głośno. Co
gorsza, o tych
zawodnikach nie
mówi się
szeroko pośród
ludzi, którzy
prawdopodobnie
sami nawet nie
wybiliby się ze
skoczni.
Wszyscy
reprezentanci
intensywnie
trenują przez
cały rok, by ten

jeden skok
oddać właśnie
jak najlepiej. I
mimo starań,
może dojść do
przeciwieństw
losu - na
przykład wiatr,
który hamuje
skoczka.
Temperatura
podczas igrzysk
też nie była
szczególnie
sprzyjająca, a
więc i to
utrudniało długi
lot. Dlatego
uważam, że
każdego
zawodnika
trzeba doceniać
tak samo,
niezależnie, w
jakiej
dyscyplinie
startuje.
Nie należy też
zapominać o
sportowcach z
innych krajów,
którym tak
samo zależy na
zdobyciu
wymarzonego
złota, jak
Polakom. Siedząc
przed
telewizorem 

powinno się
kibicować także
obcokrajowcom.
Niekoniecznie
musi to być tak
uczuciowy
doping jak dla
rodaków, ale
drobny gest w
postaci
życzenia
powodzenia
należy się
każdemu
biorącemu
udział.
Olimpiada jest
organizowana
też po to, by
integrować ze
sobą kraje, a nie
tylko dla
rywalizacji.
Przecież po
zwycięskim
skoku Stocha
inni skoczkowie

podeszli do
niego,
gratulowali i
rozmawiali.
Każdy na takich
zawodach
powinien być
doceniany
właśnie ze
względu na
przygotowania
do tego
prestiżowego
konkursu. To nie
jest takie łatwe -
skoczyć, dobrze
uderzyć w
krążek czy
przejechać wiele
kilometrów do
mety. Do
sportów trzeba
być po prostu
stworzonym!
Serdecznie
gratuluję
Kamilowi

Stochowi
wielkiego
sukcesu. Tak
samo
podziwiam też
wszystkich
innych
zawodników:
czy to
skoczków, czy
łyżwiarzy, czy
snowboardzistów,
a także
Niemców,
Amerykanów
czy Uzbeków.
Każda ze
startujących
osób bardzo się
starała. I to w
zawodach
zaangażowanie
jest właśnie
najważniejsze.

Miłosz
Kaczmarek

Niedawno zakończyły się zimowe igrzyska sportowe w Pjongczangu. Wzięli w nich udział sportowcy z
ponad dziewięćdziesięciu państw świata.

Do sportów trzeba być po prostu stworzonym! 
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