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Wiele sławnych
osób skarży się na
brak prywatności.
Wszyscy wiedzą,
co się dzieje w ich
życiu, z kim
zerwali kontakt,
gdzie mieszkają
itd. Dobrym
przykładem jest
sytuacja, która
niedawno
nastąpiła. Tristan
Thompson, były
chłopak Khloe
Kardashian i tata
ich córki zdradził
ją z Jordyn
Woods. Jordyn

była najlepszą
przyjaciółką Kylie
Jenner. Tristan już
kiedyś zdradził
Khloe tuż przed
narodzinami ich
córki True.
Gwiazda
przebaczyła mu
pierwszy raz, ale
teraz nie umiała
tego zrobić. Media
oczywiście o
wszystkim
dowiedziały, a
potem napisały,
nie zawsze jednak
mówiąc prawdę.
Gdy jakaś sławna

osoba wyjdzie na
dwór ze smutnym
wyrazem twarzy,
wszyscy od razu
zakładają, że stało
się coś
strasznego. Z tego
rodzą się nowe
plotki. Celebryci
patrzą na te
wiadomości, nie
mogąc uwierzyć,
skąd to wszystko
się wzięło. Z tego
powodu popadają
w różne choroby
psychiczne. Fani
nie dają gwiazdom
spokoju. Znajdują

wiele różnych
sposobów, aby
skontaktować się
ze swoimi idolami.
Zasypują ich
listami,
wiadomościami,
wydzwaniają o
każdej porze.
Niektórzy nie
mogą przejść
przez ulicę bez
tłumu fanów oraz
paparazzi. Media
wyszukują i
pokazują
wszystkie drobne
błędy, które
gwiazdy popełniły.

Próbują wyłapać
wady, nie patrząc
na dobre strony.
Nie zauważają, że
te osoby są tylko
ludźmi. Nie
zwracają uwagi na
fakt, że sami nie
są idealni.
Naszym zdaniem
każdy powinien
pomyśleć najpierw
o sobie, a dopiero
później na innych.

Antonina Kubacka,
Julia Kipiel

Wiele osób marzy o tym, żeby być rozpoznawalnym na całym świecie, aby ludzie podchodzili do nich po
autografy i zdjęcia. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że popularność ma swoje wady. 
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Ja zawsze
skupiałam się
na tych złych,
myślałam, że
tylko one mogą
sprawić mi
przykrość, ale to
nieprawda, gdyż
nawet te
najlepiej
wspominane
mogą sprawić,
że poczujemy
się smutni.
Czasami życie 
na początku
zdaje się być
kolorowe, pełne
radości, ale
któregoś dnia
może się to
zmienić. Tak
nagle. Może być
tak, że dopiero
w tym dniu
zaczniemy
odczuwać
emocje, których
nigdy nie
pokazywaliśmy.
Kiedy czyjeś
życie zmienia
się na gorsze,
zaczyna
wchodzić na
inną drogę, już
nie taką prostą i
sprawiającą, że
cały czas mamy
uśmiech na
twarzy, ale taką,
która jest
nierówna i na
której
nieustannie się
potykamy, a
nawet upadamy.
Nikt z

własnej woli jej
nie wybiera. To
ona wybiera
nas. Często w
trudnych
chwilach
przypominamy
sobie, jak kiedyś
potrafiliśmy się
cieszyć z
różnych rzeczy,
przypominamy
sobie sytuacje,
które zostały
nam w głowie, a
teraz już się nie
zdarzają, a były
warte
przeżycia...
Kiedy to właśnie
nasze życie się
zmieniło i przez
długi czas
czujemy się
przygnębieni,
moglibyśmy
ciągle myśleć o
przeszłości i o
tym, jak bardzo
nam jej brakuje.
Po długim
czasie dawne
chwile, które
były naszymi
ulubionymi,
znikają w
niepamięć, bo
już się nie
zdarzają. To
dobrze czy źle?
Już nigdy nam o
sobie nie
przypomną?
Może kiedyś
jeszcze
patrząc na jakąś
rzecz czy 
jakieś 

miejsce albo
osobę
przypomnimy
sobie, jak było
kiedyś, jak wiele
szczęścia
potrafiliśmy
odczuwać, a
teraz jest to
tylko chwilowe
albo w ogóle się
nie zdarza.
Żeby odczuwać
szczęście,
trzeba tego
chcieć, chociaż
niektórzy ludzie
się boją, nie
chcą, jednak
dlaczego?

Może dlatego,
że wiedzą, iż
może być to
nietrwałe i zaraz
znowu
wszystko wróci
do "normy" i
będzie "jak
zawsze". Boją
się, że to
chwilowe
szczęście na
tyle sprawi im
radość, że będą
czuli się
jeszcze gorzej,
dlatego wolą
cały czas być
smutni, chociaż
w głębi duszy

bardzo by
chcieli, żeby to
wszystko uległo
zmianie i znów
weszło na tą
lepszą drogę,
bo ciągłe
upadanie jest
męczące, w
dodatku trzeba
się jeszcze
podnieść, a nie
zawsze ma się
na to siłę. Tylu
ludzi ciągle
powtarza, że nie
powinno się żyć
przeszłością, bo
ona nigdy nie
wróci. A co, jeśli

wspomnienia, to
jedyne co
zostało
niektórym
ludziom? Może
szczęśliwe
chwile nastąpiły
tylko w ich
dalekiej
przeszłości, a
teraz przez to,
że im jej
brakuje, nie
potrafią
zapomnieć? 
Nasze
spojrzenie na
świat zmienia
się z czasem. 
Na przykład
kiedyś lubiłeś

Każdy ma w swojej głowie mnóstwo wspaniałych i miłych wspomnień. Z różnych powodów je
zapamiętujemy, ale czasami przypominamy sobie o nich dopiero później.

Miłe wspomnienia mogą ranić

Wspomnienia... AS
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Czy sprawiedliwość powinna zawsze wygrywać?

Kłamstewka
 spędzać chwile
ze swoim
przyjacielem, bo
nie czułeś się
samotny, a
teraz, kiedy
straciłeś taką
osobę i
poczułeś się
opuszczony,
fakt, że dawniej
miałeś do kogo
się odezwać
sprawia, że
przestajesz
wierzyć jeszcze
w to, że znowu
możesz takiego
kogoś znaleźć,
ponieważ
znowu tracąc
takiego
człowieka,
znowu będziesz
źle to
wspominał. A
jeśli tracimy
kogoś ważnego,
nie będziemy
mogli
przywrócić
chwil z nim
związanych...
Więc nawet nie
wiemy, kiedy to
nasze
najwspanialsze,
najpiękniejsze,
najmilsze
wspomnienie
któregoś dnia
zrani nas tak
bardzo mocno.
Przypominając
o sobie, będzie
kazało nam
rozmyślać
godzinami i
przypominać
sobie dni,
których nie
przeżyjemy
jeszcze raz...
Amelia Spieć

Według mnie
sprawiedliwość
powinna zawsze
wygrywać, ale
niestety tak nie
jest. Ludzie się
często okłamują
lub oszukują, ale
i tak wszystko
wychodzi potem
na jaw. Nawet
małe
kłamstewko
wyjdzie na jaw.
Najczęstsze
kłamstwa
dotyczą lekcji

lub zajęć
dodatkowych.
Często te
kłamstwa
wyglądają tak:
„Nie, nie mam
nic zadane” i na
następny dzień
okazuje się, że
jednak było
zadane i jest
minus lub
jedynka w
dzienniku z
danego
przedmiotu.

„Już
skończyłam się
uczyć do
sprawdzianu” i
potem w szkole
ze sprawdzianu
jest jedynka i z
tego powodu
jest ochrzan w
domu.

Zuzia Kubis

Ale czy to
naprawdę
pomaga? Lepiej
już coś
powiedzieć, niż
nic.
Najważniejsze
jest to, aby
osoba, która
cierpi, nie czuła
się samotna. A
teraz czego
lepiej nie robić
w takiej
sytuacji? Nigdy
nie powinno się 
pogłębiać
smutku
przyjaciela, np.
takim zdaniem:
"A nie
mówiłem?", "To
nie

jakaś tragedia"
albo „Daj
spokój, nie
becz!!!".
Naszym
obowiązkiem,
jako bliskiej
osoby, jest
wysłuchanie, a
nie ocenianie.
Zaczynanie
zdania od "Na
twoim miejscu"
nie jest dobrym
pomysłem,
lepiej zapytać,
czy osoba chce
dostać od nas
jakąś poradę.
Nie warto
pocieszać
kogoś na siłę.
Po prostu

bądźmy
cierpliwi i
wysłuchajmy go
do końca.
Naszym
zdaniem
pocieszanie
bliskich jest
bardzo ważne,
ale tylko wtedy,
gdy ta osoba
naprawdę
potrzebuje
wsparcia.

Julia
Maćkowiak,
Dominika Paul

Czasami tak się zdarza, że ktoś płacze z jakiegoś powodu. Często ludzie pocieszają
go takim zdaniem:

"Wszystko będzie dobrze, zobaczysz!" 

Mówisz mi prawdę?

:( :)

MŻ

EŁ



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 154 03/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Z internetowymi pułapkami zapewne spotkał się każdy z nas.

Clickbait'y

To chwytliwe
tytuły zarówno
artykułów jak i
filmów albo
miniatury, które
mają na celu
przyciągnąć
naszą uwagę,
choć naprawdę
mają niewiele
wspólnego z
rzeczywistością
oraz tym, co
przedstawiają.
Autorom tego
typu nagłówków
chodzi głównie o
zdobywanie
coraz większej
ilości
wyświetleń,
które w efekcie
najczęściej
przynoszą
korzyści w
postaci
zarobionych
pieniędzy. Jak
to wszystko
działa?
Przykładowo
przeglądamy
właśnie
Facebook'a.
Trafiamy w
końcu na post
informujący o
sensacyjnym
wydarzeniu

- takim, którego
nie da się
pominąć.
Szybko więc
klikamy w
podany link, a
wtedy...
rozczarowanie.
Najczęściej jest
to
wyolbrzymiony
tytuł lub wycięty,
najbardziej
emocjonujący
fragment
artykułu.
Dlatego też po
przeczytaniu
odczuwamy
zawiedzenie i
niedosyt. Ale co
się stało, to się
nie odstanie -
zostawiliśmy po
sobie
wyświetlenie na
portalu, na
którym także
nieświadomie
zobaczyliśmy
kilka reklam. W
tym momencie
autorzy strony
zacierają ręce -
właśnie dostali
przecież jakąś
sumę pieniędzy.
A my jedynie 

straciliśmy na
tym czas. Na
szczęście
ludzie są coraz
bardziej
świadomi tego
zjawiska. Każdy
zastanawia się,
czy dobrze
zrobi, klikając w
szałowy tytuł,
który ni stąd, ni
zowąd pojawił
się na naszym
ekranie. Być
może nie
skończy się
tylko na
rozczarowaniu?
W takim linku

mogą się też
ukrywać wirusy
czy ukryte
opłaty. I dopiero
wtedy czujemy
największy ból.
Dlatego też
coraz
rozsądniej
podchodzi się
do
sensacyjnych
nagłówków,
które mogą
przysporzyć
nam kłopotów.
A jak my
możemy
uniknąć
clickbait'ów?

Te będą
pojawiać się
cały czas, ale
wystarczy, że
ocenimy z góry
prawdę - czy w
środku lata w
Paryżu mógł
spaść śnieg, co
rzekomo
zostało
potwierdzone
zdjęciami
(oczywiście,
tymi ze
stycznia)?
Raczej nie.
Bądźmy
wyczuleni na
tego typu

wstępy. Za
którymś razem
okaże się, że
dostajemy nie
tylko fałszywe
informacje, ale
również rzeczy
bolesne dla
naszego
komputera.
Zawsze
zastanówmy się
kilka razy,
zanim w coś
klikniemy.

Miłosz
Kaczmarek
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Bądźmy czujni! JZ
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