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Odpowiedź na ankietę:
– Jak żyć?
– Moim zdaniem nie ma żadnej ogólnej odpowiedzi na to pytanie. To jest bardzo indywidualna sprawa. Na przykład ja traktuję bardzo serio wszystko, co robię. I staram się robić to w
sposób odpowiedzialny. Ale równie dobrze ktoś może nie mieć takiego stosunku do życia i
też być bardzo potrzebnym, wartościowym człowiekiem. Nie mogę więc tu podać jakiejś generalnej, ogólnej reguły, bo uważam, że jej po prostu nie ma. Odpowiedź na to pytanie za
każdym razem musi być dostosowana do człowieka, a nawet do jego sytuacji – warunków, w
jakich żyje, wieku, różnych okoliczności. Wracając do mnie: gdy mam zajęcia z młodymi
dziennikarzami, to oni często pytają, jak dobrze żyć. Ja wtedy zawsze odpowiadam: traktować
to, co się robi, serio i odpowiedzialnie. Wiele naszych kłopotów wynika z tego, że nie zastanawiamy się, nie myślimy, nie rozważamy, jesteśmy powierzchowni, nie koncentrujemy się,
prześlizgujemy się. Myślę, że w dzisiejszym świecie, w którym żyje się w takim pośpiechu, w
bieganinie, z takim zawrotem głowy, niesłychanie ważna jest powaga, ale rozumiana głębiej –
jako traktowanie tego, co się robi, z poczuciem rzetelności.

[Ryszard Kapuściński]

http://kapuscinski.info/podroz-jako-zrodlo.html
I. Proszę podać czasownik podobny do kolejnego rzeczownika:
odpowiedzieć

à odpowiedź

……………………………. à pytanie
……………………………. à życie
……………………………. à reguła
……………………………. à zajęcia (l. mn.)
……………………………. à pośpiech
……………………………. à bieganina
……………………………. à zawrót
……………………………. à traktowanie
……………………………. à poczucie
II. Proszę dopasować elementy z pierwszej i drugiej kolumny:
1. zastanawiać się
2. myśleć

____ pracę rzetelnie
1.

nad rzeczywistością

3. rozważać

____ możliwości

4. koncentrować się

____ o swojej pracy

5. traktować

____ na zadaniu
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III. Proszę zbudować zdanie z negacją:
0. Jest ogólna odpowiedź na to pytanie.

≠ Nie ma ogólnej odpowiedzi na to pytanie.

1. Jest dobra rada w tej sytuacji.

≠ …………………………………………………

2. Jest dobre wyjście z tej sytuacji.

≠ …………………………………………………

3. Jest najlepsze rozwiązanie tego problemu. ≠ …………………………………………………
4. Jest trafna sugestia dla stron konfliktu.

≠ …………………………………………………

5. Jest sensowny wybór wśród tych propozycji. ≠ ………………………………………….…….
IV. Proszę dopasować odpowiednie wyrazy do wypowiedzi Ryszarda Kapuścińskiego na
pytanie „Jak żyć?”:
człowieka --- głowy --- kłopotów --- okoliczności --- powaga --- pytanie --- reguły --- sprawa
--- traktowanie --- wszystko --- zajęcia --- życia
– Moim zdaniem nie ma żadnej ogólnej odpowiedzi na to pytanie . To jest bardzo indywidualna

…………………………….

.

Na

przykład

ja

traktuję

bardzo

serio

…………………………… , co robię. I staram się robić to w sposób odpowiedzialny. Ale
równie dobrze ktoś może nie mieć takiego stosunku do ……………………………. i też być
bardzo potrzebnym, wartościowym człowiekiem. Nie mogę więc tu podać jakiejś generalnej,
ogólnej ……………………………. , bo uważam, że jej po prostu nie ma. Odpowiedź na to
pytanie za każdym razem musi być dostosowana do ……………………………. , a nawet do
jego sytuacji – warunków, w jakich żyje, wieku, różnych ……………………………. . Wracając do mnie: gdy mam ……………………………. z młodymi dziennikarzami, to oni często pytają, jak dobrze żyć. Ja wtedy zawsze odpowiadam: traktować to, co się robi, serio i
odpowiedzialnie. Wiele naszych ……………………………. wynika z tego, że nie zastanawiamy się, nie myślimy, nie rozważamy, jesteśmy powierzchowni, nie koncentrujemy się,
prześlizgujemy się. Myślę, że w dzisiejszym świecie, w którym żyje się w takim pośpiechu, w
bieganinie, z takim zawrotem ……………………………. , niesłychanie ważna jest
……………………………. , ale rozumiana głębiej – jako ……………………………. tego,
co się robi, z poczuciem rzetelności.
V. Proszę odpowiedzieć na pytania:
1. Jaka jest recepta Ryszarda Kapuścińskiego na życie? Czy jest to zasada uniwersalna?
…………………………………………………………………………………………….
2. Jakie są inne sposoby na dobre życie?
…………………………….…………………………….…………………………….…..

