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Jerzy Andrzejewski
prowadzi dziaâalnoğý
gospodarczĆ

Īeby byý w īyciu szczċğliwym,
muszĆ zostaý speânione dwa warunki:
osoba, z którĆ siċ wiĆīesz i praca,
którĆ wykonujesz. Praca powinna
dawaý satysfakcjċ, a osoba, z którĆ
siċ zwiĆīesz, powinna dawaý wâağnie to szczċğcie. A czy ja jestem
szczċğliwy? Cóī, jak ğpiewaâ zespóâ
„Dīem” - w īyciu piċkne sĆ tylko
chwile - sztuka polega na tym, īeby
byâo ich jak najwiċcej. Trzeba siċ o to
staraý, a w osiĆgniċciu celu pomaga
teī hobby. Moim jest sport. Sport oraz
wiara w Boga pomagajĆ w dopeânieniu tego szczċğcia w īyciu. Kiedy siċ
biega lub np. ýwiczy kulturystykċ,
wydzielajĆ siċ endorÀny, zwane hormonami szczċğcia. Uwaīam, īe kaīdy
czâowiek powinien byý szczċğliwy.
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nauczyciel SOSW

Dla mnie szczċğcie to bliscy ludzie
wokóâ, to zdrowie, dobre samopoczucie, wzajemne poszanowanie… Īycie
w zgodzie z pewnymi zasadami, które
respektowane powodujĆ, īe inni ludzie wokóâ nas teī czujĆ siċ szczċğliwi.
Róīne okolicznoğci czasami przeszkadzajĆ i uniemoīliwiajĆ realizacjċ tego
szczċğcia, ale trzeba siċ staraý. Īyjemy
w ciċīkich, trudnych czasach, duīo jest
miċdzy nami konÁiktów - róīnimy siċ
poglĆdami, zapatrywaniami na pewne
sprawy, wartoğciami, które wyznajemy,
dlatego trudno jest nam porozumieý
siċ, pogodziý. Trzeba znaleĩý zâoty
ğrodek. Sama jestem szczċğliwa - caâe
īycie dĆīyâam do celu maâymi kroczkami, róīnie z tym bywaâo, ale gdy sama
nie dawaâam rady, znajdowali siċ wokóâ
mnie īyczliwi ludzie, którzy ğpieszyli
z pomocĆ. Jest teī tak, īe czynione
komuğ dobro wraca do czâowieka. SpotykajĆ nas w īyciu równieī smutne
chwile, jakieğ nieszczċğcia, choroby,
ğmierci - tego nie unikniemy, ale i z tych
zâych rzeczy moīna wyciĆgaý wnioski
na przyszâoğý.

Adam Sitek
rencista

Zgoda w rodzinie i zdrowie - to
dla mnie najwaīniejsze wyznaczniki
szczċğcia. Jestem szczċğliwy, dlaczego
miaâbym nie byý? Wprawdzie jestem po
udarze, lecz na zdrowie nie narzekam.
Īyjemy zgodnie w gronie najbliīszych,
ale z sĆsiadami równieī, bo to teī jest
waīne. Spoâeczeĕstwo nasze jest pod
tym wzglċdem bardzo szczególne panuje zazdroğý, a nawet nienawiğý,
lecz ludzie wyszukujĆcy tylko tego, co
zâe, na pewno nie sĆ szczċğliwi. Na
īycie trzeba patrzeý pozytywnie. Co
bċdċ komuğ zazdroğciâ, īe ma lepszy
samochód, albo mâodszĆ īonċ? Taki
samochód nie sztuka kupiý, ale sztukĆ
jest go utrzymaý. Ale te przywary jakoğ
leīĆ w naszej polskiej mentalnoğci.
Inni zağ na pokaz udajĆ, īe sĆ zgodni
i szczċğliwi. Moīna siċ cieszyý z rzeczy
drobnych, czâowiek chory cieszy siċ
z kaīdego przeīytego dnia i teī jest,
na swój sposób, szczċğliwy.

dr Marcin Florkowski - psycholog
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O SZCZĊĞCIU

Monika Pisulla
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Marek Niedzielski
stolarz

Mnie zostaây juī tylko wspomnienia, bowiem dla mnie szczċğcie to
bycie z ukochanĆ osobĆ, a tego zostaâem pozbawiony. Moje szczċğcie
zostaâo w Bralinie, tam mieszkaâem
przez piċý lat z bliskĆ memu sercu
osobĆ. Niestety, zaczċâo dochodziý
do nieporozumieĕ, do kâótni… raz,
drugi, trzeci… Nie uâoīyâo siċ. Jeszcze
przedtem byâem īonaty przez 30 lat
i jak mi siċ wydaje, szczċğliwy. Cóī,
īona wyjechaâa do Niemiec… Tak siċ
staâo. Bez kogoğ bliskiego trudno mówiý o szczċğciu. Ale mam szczċğliwĆ
córkċ i szczċğliwego syna, oboje īyjĆ
w szczċğliwych zwiĆzkach i to dla mnie
teī jest radoğciĆ, lecz moje szczċğcie
po prostu odeszâo.

Barbara Rozwora
pracuje w īâobku

W tej chwili mija wâağnie 5 lat, od
kiedy nie ma mojego szczċğcia, jest
mi bardzo trudno. OdkĆd zmarâ mój
mĆī, po prostu juī nie potraÀċ byý
szczċğliwa. Nie mam juī marzeĕ - īyý
trzeba i īyje siċ dalej, ale to īycie jest
zupeânie inne. Moīe teī dlatego, īe
przedtem byâo bardzo szczċğliwe,
mój mĆī byâ po prostu cudownym
czâowiekiem. Gdyby nie wiara, to nie
sposób byâoby mi pogodziý siċ z tĆ
stratĆ. Tylko dziċki wierze, īe mĆī
jest w szczċğliwszym ğwiecie, przetrwaâam spokojnie to, co mnie spotkaâo. Na dodatek praktycznie w tym
samym czasie straciâam teī ukochanĆ siostrzenicċ, majĆcĆ zaledwie
21 lat. Tylko gâċboka wiara uratowaâa
mnie przed zaâamaniem, depresjĆ,
koniecznoğciĆ skorzystania z pomocy
psychiatry czy psychologa. Staram
siċ īyý normalnie, pracujċ z dzieými
w īâobku, co równieī napawa mnie
radoğciĆ, ale to juī nie to samo, co
kiedyğ. Moje szczċğcie uleciaâo.

