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Każdy z nas kiedyś miał styczność z lalkami Barbie –w sklepie, u koleżanki lub posiadał taką lalę. Dziś
właśnie o niej napiszę.

Dlaczego lalki Barbie nie wyglądają normalnie?

Chyba nie ma na
tym świecie
osoby, która nigdy
nie zauważyła, iż
te lalki mają
bardzo
nieproporcjonalne
ciało. Zbyt chude
ręce, za długa i za
wąska szyja, zbyt
szczupłe całe
ciało, za długie i
zbyt chude nogi.
Mając takie ciało
nie da się
normalnie
poruszać, więc
dlaczego twórcy
tej zabawki chcieli,
by wyglądała tak,
a nie inaczej?
Dlaczego te lale
muszą

być idealne?
Równie dobrze
mogłyby wyglądać
jak zwykli ludzie, z
proporcjonalnym
ciałem lub nawet z
niektórymi
problemami, z
którymi borykają
się ludzie. Kiedyś
zrobiono akcję, na
rynek zostały
wydane domki
Barbie, a w
zestawie była
niepełnosprawna
koleżanka naszej
Barbie, która
jeździła na wózku.
Mnie osobiście się
to bardzo podobało
gdy o tym
usłyszałam, wiele

ludzi zakupiło
takowy domek,
jednak szybko się
okazało, że wózek
nie mieścił się w
drzwiach, a
powiększanie
drzwi we
wszystkich
domkach czy
pomniejszanie
wszystkich
wózków byłoby
nieopłacalne, więc
producenci po
cichu wycofali
zabawkę ze
sprzedaży.
Chociaż działo się
to, zanim urodziło
się wielu z nas,
bardzo podoba mi
się zamysł samej

niepełnosprawnej
lalki i szkoda, iż
nie przetrwało to
do teraz, bo
mogliby robić
Barbie, które nie
są idealne.
Wiadomo, że nikt
nie jest idealny.
Każdy kiedyś miał
jakąś osobę, a
niektórzy nawet
zabawkę, którą
chciał zostać w
przyszłości lub
chociaż być jak
ona, ale w
przypadku Barbie
nie wyjdzie to
najlepiej. Gdyby
lalki miały
przykładowo
nieidealne,

proporcjonalne
ciało, to dalibyśmy
do zrozumienia ich
właścicielkom, że
bycie sobą,
niepróbowanie być
doskonałym nie
jest niczym
strasznym. Póki
co, Barbie dalej
będą "idealne" i nic
na to nie
poradzimy, ale
może kiedyś się to
zmieni i
prawdopodobnie
będzie druga taka
akcja jak z
niepełnosprawną
koleżanką Barbie.

Alicja Fijołek
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Czy nasze życie musi być monotonne?

Monotonia życia

Psy ze Starożytnego Egiptu.

 Basenji

Z pewnością
może takie być,
ale nie musi! To
nie znaczy
również, że
jedna czy dwie
spontaniczne
sytuacje w
życiu zmienią je
z monotonnego
na ciekawe czy
interesujące.
Można uczynić
nasze życie
ciekawym,
robiąc
codziennie po
szkole lub pracy
coś innego.
Jednego dnia
gra na
komputerze, a
drugiego dla
odmiany
wycieczka
rowerowa z
przyjaciółmi

albo z całą
rodziną.
Jeszcze innego
dnia zakupy z
najlepszą
przyjaciółką lub
wyjście do kina.
Takie życie jest
urozmaicone.
Jeżeli nasz
dzień wygląda
tak: obudzenie
się, aby pójść
do pracy, potem
8 lub 9 godzin w
pracy
(najczęściej na
siedząco przy
biurku), powrót
do domu,
wczesne
położenie się
spać, aby wstać
rano (i tak w
kółko), to nie
jest zanadto
ciekawe.

Monotonia życia
polega m.in. na
robieniu
codziennie tego
samego,
niezależnie od
pory roku, a w
życiowej
odskoczni jest
dużo
spontaniczności,
na którą
będziemy
przygotowani,
gdy nie
będziemy żyć
monotonnie.

Anna Spalińska

Te psy
wyróżniają się
spośród innych
psów, ponieważ
są bardziej
nietypowe, np.
mają zakręcony
ogon,
szpiczaste uszy
i umięśnione
łapy. Ta rasa
psów ma tylko
cztery różne
umaszczenia.
Na ich ciele
można
zobaczyć takie
kolory jak:
czarno-biały,
czarno-rudo-
biały, rudo-biały i
pręgowane.
Pigmejowie

to ludzie
zamieszkujący
Afrykę, znani są
ze swojej
niechęci do innej
niż własnej
kultury.
Pigmejowie
zakładali tym
psom dzwonki 
na szyję, aby
zaganiały do
specjalnych
pułapek
zwierzynę.
Basenji nie
szczekają, ale
jodłuja.
Jodłowanie to
dźwięk
płaczącego
dziecka. Psy tej
rasy są

bardzo
inteligentne o
dużym
temperamencie i
niezależności,
np. gdy chcemy
nauczyć je
sztuczek, a im
się to nie będzie
podobać, to
zignorują to.

Pola Broniecka

Monotonia życia

Bono

AS

PB
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A może i dalej
brakuje?
Niełatwo jest
znaleźć kogoś,
kto będzie przy
nas zawsze,
kiedy tego
oczekujemy.
Inni też mają
swoje problemy
i nie zawsze
mają czas dla
nas, jednak
ktoś, komu
naprawdę na
nas zależy,
znajdzie dla nas
chociaż chwilkę.
Kiedy dosłownie
nie mamy gdzie
się podziać,
gdzie pójść, do
kogo pójść,
czujemy się
tacy bezradni.
Przecież nie
można żyć bez
kogoś, kto
mógłby nam
pomóc i chociaż
wysłuchać albo
kogoś, kogo
sama nie
potrafię opisać...
Taka osoba to
ktoś więcej niż
przyjaciel. Może
nie każdy czuje
potrzebę, żeby
znaleźć takiego
człowieka.
Niestety, ciężko
jest mówić o
swoich
smutkach, tym
bardziej, jeśli już
kiedyś
próbowaliśmy

się z nimi
zmagać albo
chcieliśmy,
żeby ktoś ich
posłuchał, a na
przykład nas
zignorował albo
zdradził prawdę
innym bez
naszej zgody. A
życie z ciągłym
uczuciem
smutku,
załamania czy
żalu jest ciężkie
i męczące.
Otacza nas
bardzo wiele
ludzi. Możemy
nawet nie
wiedzieć, z
czym się
zmagają.
Możemy nie
mieć pojęcia, jak
wygląda ich
sytuacja, jak się
czują. Ale nikt
na pierwszym
spotkaniu nie
pokazuje całego
siebie. Żeby
dowiedzieć się
czegoś
prawdziwego o
jakimś
człowieku,
trzeba się
postarać i trzeba
pokazać, że jest
się godnym
zaufania i
pełnym zrozumienia
i nie wystarczy
tu powiedzieć
"możesz mi
zaufać". Trzeba
to udowodnić.

Nikt rozważny
nie darzy
zaufaniem
każdego
napotkanego na
swojej drodze
człowieka.
Chociaż kiedy
jesteśmy już w
chwili
załamania,
czasami nie
patrzymy, komu
co mówimy,
wtedy już tylko
chcemy, żeby
to wszystko, co
na nas ciąży,
nagle zniknęło,
jednak to nie
takie proste...
Ważne, żeby
rozmawiać.
Żeby wyrzucać

z siebie to, co
nas trzyma przy
tym żalu,
smutku.
Niektórzy nie
mają z kim.
Czasami ten
pierwszy krok
jest
najtrudniejszy...
Żeby zacząć. W
tym warto
pomóc drugiej
osobie. Jak się
zacznie, to
później jakoś
wszystko samo
wyjdzie. Ale jeśli
ktoś nie ma z
kim
porozmawiać?
Zaczyna
próbować
radzić sobie

sam... Czy mu
się udaje? Na
początku na
pewno tak... A
co dalej?
Wyobrażasz
sobie, jak taka
osoba musi się
czuć? Wie, że
teraz liczy tylko
na siebie, że
została sama,
więc przy
obecności
znajomych i
innych ludzi nie
chce
pokazywać
tego, co czuje.
Ukrywa to i
czeka, aż
będzie mogła
wszystko
przemyśleć

w samotności.
Taka osoba nie
wie już co
zrobić. Przecież
rozmowa z
samym sobą
nic nie da. Sami
sobie nie
pomożemy.
Przez chwilę
może nam się
zdawać, że nikt
nie jest w stanie
pomóc. Nasze
pole widzenia
zmniejsza się, a
właściwe znika.
Nie widzimy
kogokolwiek,
kto by mógł z
nami
porozmawiać chociażby
na inny temat
niż wszyscy.

Każdy miewa w życiu te gorsze chwile. W takich momentach warto mieć przy sobie kogoś dla nas
ważnego, kogoś, kto nas wesprze, pocieszy, powie, że wszystko będzie dobrze. Ile to razy brakowało mi
takiej osoby...

Gorsze dni...

Smutek AS
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Warto jeździć konno
zimą czy raczej wiosną?

Taka osoba
musi mieć
smutne życie.
Wyobrażasz
sobie, że
jedyny głos,
jaki słyszysz,
wypływa z
twoich ust?
Więzienie
swoich uczuć i
niewypuszczanie
przez długi
czas, może
powiedzieć
dużo... A tak
naprawdę nie
powie niczego,
bo w kółko
słyszymy

od siebie to
samo. To
nawet nie
chodzi o
codzienne
problemy. Taki
człowiek
patrząc na
roześmianych
ludzi myśli "jak
to jest
możliwe?". Jak
myślę, że ktoś
w moim
otoczeniu
może nie
potrafić się
uśmiechać bez
powodu czy
przymusu,

to jest mi
przykro.
Często wydaje
mi się, że ktoś
zasługuje na
szczęście
bardziej niż ja,
że jest ono
potrzebne
innym bardziej
niż mi. Dlatego
nie lubię
sprawiać, aby
ludzie się
martwili, bo nie
chcę, żeby
przejmowali
się mną, kimś
kto może
zabierać

im cenny czas.
Wiem, że jeśli
ktoś zaczyna
się martwić, to
chce zacząć
działać, nie
czeka.
Człowiek,
który wierzy
już tylko sobie,
nie chce żeby
inni zaprzątali
sobie nim
głowę, bo
myśli, że
poradzi sobie
sam. Niektórzy
ludzie
twierdzą, że po
każdym

smutku
przychodzi
radość. To
prawda? Są
smutki, które
trwają kilka dni,
czasami kilka
miesięcy, a są
i takie, które
może się
wydawać, że
trwają
wiecznie. Czy
one mijają?
Odpowiedz
sobie na to
pytanie. Wielu
ludziom się tak
wydaje. Ale
kiedy ktoś jest

smutny, nie
myśli o tym, że
niedługo dozna
radości. Bo
przecież skąd
taka pewność?
Ktoś, kto nam
to powiedział,
zapewne tego
doświadczył. A
ty, myślisz, że
wszystkie
"gorsze dni"
zakończą się
w końcu
uśmiechem i
rozwiązaniem
problemu?

Amelia Spieć

Jeździłam
wiosną i zimą,
ale już teraz
wiem i radzę, że
do jeżdżenia
zimą trzeba się
ubierać na
cebulkę.
Według mnie
najlepiej jest
jeździć konno
wiosną, bo jest
cieplej i o wiele
lepiej niż zimą,
bo w grudniu lub
styczniu jest po
prostu za zimno

i Huzarowi (tak
się nazywa ten
koń, o którym
wspominałam)
też jest zimno i
może poważnie
zachorować, a
ja tego bym nie
chciała. Mój koń
jest cudowny,
jest śliczny, ma
cały zad biały w
kropki. Kocham
go i nie
zamierzam się
przesiadać na
innego konia

(np. Izotrona lub
Emira) i już
marzę, żeby
pojeździć na
nim wiosną.

Hanna
Wróblewska

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Anna Spalińska, Alicja Fijołek, Amelia Spieć, Pola Broniecka, Hania Wróblewska
Zdjęcia: Anna Spalińska, Amelia Spieć, Pola Broniecka, Hania Wróblewska, Julia Kipiel
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Huzar HW


	W tym numerze:
	Monotonia życia (str. 2.)
	Basenji, czyli ciekawostki o tej rasie psów (str. 2.)
	Gorsze dni (str. 3.)
	Kiedy warto jeździć konno? (str. 4.)
	Każdy z nas kiedyś miał styczność z lalkami Barbie –w sklepie, u koleżanki lub posiadał taką lalę. Dziś właśnie o niej napiszę.

	Dlaczego lalki Barbie nie wyglądają normalnie?
	Czy nasze życie musi być monotonne?

	Monotonia życia
	Psy ze Starożytnego Egiptu.

	Basenji
	Każdy miewa w życiu te gorsze chwile. W takich momentach warto mieć przy sobie kogoś dla nas ważnego, kogoś, kto nas wesprze, pocieszy, powie, że wszystko będzie dobrze. Ile to razy brakowało mi takiej osoby...

	Gorsze dni...
	Warto jeździć konno zimą czy raczej wiosną?

