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„Wystarczy odrobina dobrej woli, życzliwości i rozsądku, abyśmy przetrwali” – mówi Dominika Wilczok, liderka projektu, który pokazuje, jak możemy już dziś dbać o przyszłość swoją
i bliskich. Rozmawiamy z nią w wyjątkowym momencie – walki z pandemią. Mam poczucie, że właśnie teraz zdajemy życiowy egzamin dojrzałości, najważniejszy, bo z odpowiedzialności i uważności nie tylko na siebie, ale i na
drugiego człowieka. I że tak jak nigdy wcześniej potrzebujemy normalności. Jak przetrwać? To już wiecie, ale... jak
nie dać się negatywnym myślom i projektować swoje życie? O tym mówią nasi autorzy i bohaterowie tekstów.
Tak, dziś możesz zmienić jutro.
Zapraszam do czytania

Ola Siewko
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„Żeby tak mi się chciało, jak mi się nie chce” – znasz
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O co zadbać, by pracę maturalną oceniono wysoko.
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