
Nicole Kozicka Vb 

 

 

„MOJE ZACHOWANIE ŚWIADCZY O MNIE” 
 

Mam na imię Nicole i chodzę do klasy 5b w Baniosze, ale mieszkam 

w Górze Kalwarii i codziennie spotykam dużo ciekawych ludzi. Każdy z nich 

ma inny charakter, jedni są grzeczni i kulturalni, inni opryskliwi i nerwowi. 

Ja staram się być dobrym i miłym człowiekiem, bo „Możesz kontrolować 

jedynie własne zachowanie, ale nie reakcje innych ludzi”. 

Ważna jest dla mnie miłość moich rodziców i przyjaźń, gdyż przyjaciele 

w naszym życiu są ważni. Miłość naszych rodziców jest bezwarunkowa, 

bo oni nas kochają bezgranicznie. Zaś przyjaźń kształtuje nasz charakter 

i wiemy, na kogo możemy zawsze liczyć. Staram się nie kłócić, 

ale gdy dochodzi do sporu, staram się rozwiązać problem, aby nikt nie ucierpiał 

i nie stawać po jednej stronie konfliktu. Kiedy ktoś szanuje innych, jest dla nich 

miły, to inni będą postępować tak samo. Myślę, że jestem lubiana, do każdego 

odnoszę się z szacunkiem. W moim bloku mieszka starsza pani, która nieraz 

potrzebuje pomocy i ja z moją mamą robimy jej zakupy lub wyrzucamy śmieci. 

Często z nią rozmawiam a ona mówi, że to dla niej bardzo ważne. Gdy zrobimy 

dobry uczynek, ludzie od razu postrzegają nas jako dobrych. Jeśli postępujemy 

źle, zostaniemy odebrani jako źli: „Jesteśmy kowalami swojego losu”, gdyż 

mamy własne sumienie i musimy postępować tak, aby żyć w zgodzie z nim. 

Większość z nas wie, co jest dobre a co złe i potrafi odróżnić złe zachowanie 

od dobrego. Nie lubię, gdy ktoś zakłada „maskę” by być przez kogoś lubianym. 

Ja zawsze jestem sobą, ponieważ uważam, że każdy może mnie lubić za to jaka 

jestem. Bądźmy więc sobą, a nasze życie stanie się prostsze. 

Nasze zachowanie świadczy o nas i naszym wychowaniu. Każdy stoi 

przed wyborem, może być dobry lub zły. Ludzie patrzą na to jak się 

zachowujemy i postępujemy wobec innych. Ja dziękuję swoim rodzicom, 

że wychowują mnie codziennie na dobrego człowieka i wpajają mi wartości, 

które są w życiu ważne. 


