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Pewnego razu, podczas srogiej zimy, kiedy sypały się płatki 
śniegu jak pierze z rozprutej pierzyny, siedziała królowa 
przy oknie o ramach z czarnego hebanu i szyła. Tak szyjąc  
i patrząc na śnieg ukłuła się w palec i trzy krople krwi upa-
dły w śnieg. A ponieważ czerwona krew cudnie wyglądała na 
białym śniegu, królowa pomyślała sobie: "Chciałabym mieć 
dziecko białe jak śnieg, rumiane jak krew i o włosach czar-
nych jak heban".  

Wkrótce potem królowa powiła dziewczynkę białą jak śnieg, 
rumianą jak krew i o włosach czarnych jak heban. Nazwano 
ją Śnieżką. A kiedy dziecię przyszło na świat, umarła królo-
wa. Po roku król pojął drugą żonę. Była to pani piękna, ale 
dumna i zarozumiała, a nie mogła ścierpieć, żeby ktoś był od 
niej piękniejszy. Miała ona cudowne zwierciadło, w którym 
się zawsze przeglądała, a przeglądając się pytała:- Zwier-
ciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto najpiękniej-
szy jest na świecie? A zwierciadło odpowiadało: 
 - Królowo, jesteś piękna jak gwiazda na niebie, ale Śnieżka 
jest tysiąc razy piękniejsza od ciebie. 
Przeraziła się królowa, zżółkła i zzieleniała ze złości. I od 
tej chwili znienawidziła Śnieżkę. A złość i zazdrość wciąż 
rosły w jej sercu jak trujące ziele, aż wreszcie nie miała 
już dnia ani nocy spokojnej.  
Przywołała więc jednego ze strzelców i rzekła: 
- Wyprowadź dziecię do lasu, nie chcę jej więcej widzieć. 
Masz ją zabić, a na dowód prawdy przynieś mi jej serce. 
Strzelec usłuchał rozkazu, wyprowadził Śnieżkę do lasu, 
lecz gdy wyciągnął nóż, ażeby przebić jej niewinne serdusz-
ko, rozpłakała się dziewczynka i zaczęła go prosić tymi sło-
wy: 
- Ach, drogi strzelcze, daruj mi życie, pójdę sobie daleko  
w dziki las i już nigdy nie wrócę do domu. A że była tak 
piękna, ulitował się strzelec i powiedział: Uciekaj więc, 
biedne dziecko! "Dzikie zwierzęta i tak cię pożrą" - pomy-

ślał sobie, ale jakoś lżej mu się zrobiło na sercu, bo żal 
mu było ją zabić. A spotkawszy po drodze zająca, zabił 
go, wyjął mu serce i przyniósł królowej na dowód, że zabił 
Śnieżkę. 
Tymczasem biedne wystraszone dziecko błąkało się samo 
jedno po wielkim lesie nie wiedząc, co począć. Zaczęła 
biec i biegła tak po kamieniach i przez ciernie, a dzikie 
zwierzęta uchodziły jej z drogi, nie robiąc jej nic złego; 
biegła, aż zabrakło jej tchu. A był już wieczór; wtem uj-
rzała maleńki domek i weszła do niego, chcąc odpocząć.  

c.d.n. 

źródło http://basnie.republika.pl/sniezka.htm 

Znacie bajkę o Śnieżce? A o Królowej Śniegu? Jasne, że znacie. Najczęściej baśniowe konteksty po-
kazują lustro jako rekwizyt lub narzędzie jakiegoś zła. Wpatrywanie się w odbicie Narcyz przepłacił 
własnym życiem.  

Skoro lustra mogą budzić tyle negatywnych uczuć, to dlaczego tak bardzo ich potrzebujemy? Powody 
oczywiście wydają się bardzo prozaiczne – lubimy się przeglądać, żeby dobrze wyglądać.  
Ale prawda o naszej tęsknocie do własnego odbicia jest ukryta znacznie głębiej. Bardzo chcemy wie-
dzieć kim jesteśmy i jacy jesteśmy. A lustra pozwalają nam zobaczyć to, co czujemy, to, jak myślimy  
i to, o czym myślimy. Nasze odbicia skłaniają nas do pytań i do refleksji.  

Czy zwierciadła po prostu o d z w i e r c i e d l a j ą ? A może pomagają nam zobaczyć prawdę o nas 
samych – może właśnie na tym polega ich niebezpieczeństwo. Przez swoją dokładność działają jak ma-
gnes na  nasze oczy, a niektórzy twierdzą, że również na naszą duszę. 

A Wam jak się wydaje jakie funkcje pełni lustro w naszym życiu i w naszej kulturze? Zachęcamy  
do dyskusji , refleksji i interpretacji na ten temat na łamach naszego magazynu. 

                                                                                                                                        Redakcja 

Po co nam lustro? 

Baśń o Królewnie Śnieżce 

Lustereczko powiedz Lustereczko powiedz Lustereczko powiedz 
przecie...przecie...przecie...   
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"Alicja po drugiej stronie lustra" znów pokazuje nam swo-
ją odwagę i siłę dziewczyńskiego charakteru. Już na początku 
dowiadujemy się, że nasza ulubiona niepokorna bohaterka jest 
kapitanem statku. Oczywiście nie byle jakiego, tylko statku  
swojego ojca. Tak! Spełniła swoje i jego marzenie. Okazuje się, 
że dla niej nie ma nic niemożliwego. Kiedy jednak schodzi na ląd, 
rzeczywistość puka do jej rozpalonego marzeniami serca ze 
zdwojoną siłą.  

Czy Alicja pozwoli poskromić innym swoje marzenia?  
Wydaje się, że nie. Jednak po takim doświadczeniu wkracza na 
niebezpieczną ścieżką z drogowskazem "to niemożliwe", co gor-
sza robi to również w świecie po drugiej stronie lustra, w świecie 
wyobraźni. Zwątpienie Alicji ma swoje natychmiastowe konse-
kwencje dla jej najbliższego przyjaciela – Kapelusznika. Widząc 
skutki swojego wycofania do sfery niemożliwego, główna boha-
terka  zmienia zdanie i pomimo ogromnego ryzyka chce wygrać  
z Czasem, a przede wszystkim wypłynąć na wzburzone fale  
przeszłości i zmienić bieg historii.  

Ta druga strona lustra tym razem pokazuje jej zupełnie 
inną drogę. A sam Czas, znany ze swej niełaskawości, musi zmie-
rzyć się z naprawdę twardą przeciwniczką. Co stanie się  
z Alicją?  Zobaczcie sami. Odkrycie ogólnej prawdy o Cza-
sie  jest bez wątpienia kolejnym przełomowym momentem w jej 
przekraczaniu kolejnych sfer wyobraźni.  

                                                                             Z.M. 

Filmoteka: Alicja po drugiej stronie lustra 

   
Lustro w kulturzeLustro w kulturzeLustro w kulturze   

Wystawa luster w Centrum Nauki Kopernik 
Wystawa ta znajduje się w Centrum Nauki Kopernik. Była czynna od 15 października 

2015 roku do 12 czerwca 2016 w godzinach otwarcia muzeum. Przygotowało ją Swiss Science 
Technorama. Odwiedziliśmy wystawę luster w ramach koła filozoficznego. 

 

 

Co można było tam robić? 

 narysować siebie na lustrze 
 zobaczyć latającego siebie 
 być zwielokrotnionym 
 rysować kolegę w lustrze 
 widzieć siebie w innych proporcjach 
 eksperymenty z odbiciem 
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Na temat czasu wylano już z pewnością tonę atra-
mentu… Pozwólcie, że i ja w kilku prostych słowach 
napiszę o czasie w perspektywie filozoficznej. Nie 
jest to zadanie łatwe nawet dla filozofów, ponie-
waż czas sprawiał, sprawia i będzie sprawiał wiele 
problemów. A więc zaczynajmy! 

„Czasem” zajmowali się najwięksi myśliciele  
z zakresu filozofii. Już w starożytności wielki 
Arystoteles powiadał, że „czas” to to co jest 
„teraz”. Ponadto bardzo ściśle wiąże się on czas  
z ruchem, a ruch to synonim ginięcia i przemijania. 
Zatem czas miał według Stagiryty (bo tak też na-
zywano Arystotelesa) destruktywne znaczenie.  
W podobnym duchu wypowiadali się też i pitago-
rejczycy. 

W średniowieczu „czas” ściśle powiązano z prze-
mijalnością (święty Augustyn), ale nadano mu też 
rangę „bezcenności”. Dodatkowo Augustyn szcze-
gółowo opisał też przeszłość i przyszłość. Prze-
szłość to inaczej „pamięć”, zaś przyszłość to to 
samo, co „oczekiwanie”. 

Nowożytność przyniosła nieco inne spojrzenie na 
ten temat: Newton, Kant, Berkeley czy Leibniz 
uważali, że „czas” to „twór” bardzo mechaniczny, 
uporządkowany, ściśle wpisany w dzieje wszech-
świata. Wszystko co nas otacza zostało zaplano-
wane i wytworzone przez „wielkiego zegarmi-
strza”, który „to wszystko co widzimy nakręcił jak 
wielki zegar i puścił w ruch” (Newton). Świat zwa-
ny zegarem nigdy się nie psuje i nie trzeba go na-
kręcać. 

Współczesne rozważania w tej materii należą 
przede wszystkim do Bergsona. Ten francuski  
filozof żydowskiego pochodzenia, wprowadza  
pojęcie „trwania”. „Trwanie” to „czas rzeczywi-
sty”, czyli to co się dzieje tu i teraz, to czego  
doświadczamy. Czas jest ciągły i związany  
z „elen vital” – twórczą siłą, która jest motorem 
rozwoju świata i wszystkiego co żyje. Mówiąc 
wprost czas to życie, które istniało, istnieje  
i istnieć będzie. 

Nad czasem i czasowością każdy z nas się kiedyś 
zastanawiał. Jest to także temat rozważań  
poetyckich i muzycznych. 

 

Zbigniew Mroziewski 

 

Czas, bardzo krótkie wprowadzenie 

   
Czas zobaczonyCzas zobaczonyCzas zobaczony   

 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska  
 

Czas - krawiec kulawy 
 
 
Czas, jak to Czas krawiec kulawy  
z chińskim wąsem suchotnik żwawy  
Coraz to inne skrawki przed oczy mi kładzie  
spoczywające w ponurej szufladzie.  

 
Czarne, bure, zielone i wesołe w kratkę,  
to zgrzebne szare płótno, to znów atlas gładki  
Raz - coś błysło jak złotem  
 zamigotało zielonym klejnotem,  
 zatęczyło na zgięciu,  
 zachrzęściło w dotknięciu...  
Więc krzyknęłam: "Ach! Z tego, z tego chcę mieć suknię!"  
 
Lecz Czas, jak to Czas, zły krawiec tak pod nosem fuknie  
"To sprzedane, do nieba - cała sztuka -  
szczęśliwy, kto ten skrawek widział -  
niech większego szczęścia nie szuka  
 
- To rzekłszy, schował prędko próbę do szuflady  
a mnie pokazał sukno barwy - czekolady. - - 
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Filozofia, stgr. φιλοσοφία (zbitka słowna miłości φιλο oraz mądrości σοφία, tłumaczone jako „umiłowanie mądro-
ści”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, 
a także do całościowego zrozumienia świata. 

Filozofia – co to takiego? 

   
Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie    
do Filozofiido Filozofiido Filozofii   

Sokrates: ,,Wiem, że nic nie wiem”. 
 
Jeden z założycieli zachodniej filozofii,  znany dzięki pracom swoich uczniów, przede wszystkim 
Platona. Sam bowiem nie pozostawił po sobie żadnych pism. Głównym obszarem jego zainteresowań 
była etyka, a sposobem filozofowania dialog. Nauka według niego polega na odkrywaniu przez każde-
go człowieka w swoim wnętrzu tego, co zapomniane. Według Sokratesa każdy posiada w sobie wiedzę 
na temat dobra i zła. Słynna, praktykowana przez niego w rozmowach metoda naprowadzająca na 
błąd polegała na pozornym zgadzaniu się z tezami rozmówcy, by następnie zadając szereg pytań  
wykazać w nich błąd. 

Platon: ,,Demokracja prowadzi do dyktatury". 
 
Klasyczny filozof i matematyk, uczeń Sokratesa. Jego zdaniem świat, który ukazuje się naszym 
oczom jest zafałszowany, ale istnieje doskonalsze ,,królestwo bytów" zwanych również formami.  
Te abstrakcyjne obiekty występują poza czasem i miejscem (wśród nich dobro, piękno). Platon 
wprowadza zasadnicze rozróżnienie miedzy tym co jest piękne a samym pięknem. Słynna alegoria 
jaskini jest metaforą świata. Jego poglądy filozoficzne maja również różne implikacje społeczne - 
szczególnie związane z pojęciem idealnego rządu czy państwa. Według Platona lepiej żyć pod  
rządami złego tyrana niż złej demokracji, gdyż w takim wypadku wszyscy są odpowiedzialni za zło. 

Arystoteles: ,,Nie ma nic w umyśle, czego przedtem nie byłoby w zmysłach". 
 
Uczeń Platona, jedna z najwybitniejszych postaci filozofii światowej. Jego prace w sposób kom-
pleksowy obejmują takie dziedziny jak: chemia, fizyka, metafizyka, biologia, zoologia, botanika, 
teoria literatury, psychologia czy logika. Po dziś dzień znany jest i praktykowany jego podział nauk 
na teoretyczne, praktyczne oraz wytwórcze. Arystoteles uważał, że ludzie rodzą się z niezapisa-
nym umysłem, który wypełnia się myślami w miarę różnego rodzaju doświadczeń. Podstawową  
jednostką w logice arystotelesowskiej jest pojęcie, które odpowiada występującym w świecie  
rzeczywistym kategoriom. 

Kartezjusz: ,,Myślę więc jestem”. 
 
Wybitny filozof, a także fizyk i matematyk. Był uważany za skrajnego racjonalistę.  Twierdził, 
że poza istnieniem myśli nie ma żadnego faktu, którego nie da się podważyć. Z tezy o istnieniu 
myśli wysnuł również stwierdzenie, że istnieje istota myśląca. Jego poglądy zawarte po raz 
pierwszy w Rozprawie o metodzie wywołały z czasem falę krytyki. Dzieło to jednak miało  ogrom-
ny wpływ na historię. Opisując w nim metodę poznawczą Kartezjusz położył podwaliny pod roz-
wój wszystkich nauk ścisłych. Odnawiając antyczną ideę wątpienia o wszystkim  wyzbył się błęd-
nych założeń i przekonań twierdząc, że wszystko trzeba naukowo udowodnić. 

John Locke: ,,Logika jest anatomią myślenia". 
 
Wybitny filozof i lekarz angielski, znany powszechnie jako ,,ojciec liberalizmu”. W epoce 
oświecenia był jednym z najbardziej cenionych myślicieli. Na jego pismach wzorowali się m.in. 
Rousseau czy Wolter. Lock uważał, że umysł rodzi się bez jakichkolwiek idei - jest czysty. Był 
przedstawicielem empiryzmu, wierzył, że wiedzę nabywa się tylko przez doświadczenie.  
Doświadczenia mają natomiast swoje źródła albo w doznaniach zmysłowych albo w wewnętrz-
nych refleksji, co dotyczyło głównie myślenia. Jego poglądy filozoficzne można znaleźć  
w Rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego. Lock wierzył, że ludzkość posiada niezbywalne 
prawa takie jak wolność czy życie, które może uzyskać poprzez pracę. Jego poglądy zyskały 
swoje odzwierciedlenie w kapitalizmie. 

Autorki: Ania Knyżewska 6a, Natalia Skorupa 6a, Wiktoria Rosiak 6a 
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Rick Riordan 
jest amerykańskim 
pisarzem książek dla 
młodzieży i dorosłych. Urodził się  
5 czerwca 1964 roku, w San Antonio.  
Długo pracował jako nauczyciel. 

 Jego dzieła to książki fantasy, 
które stanowią serie „Percy Jackson  
i bogowie olimpijscy” („Złodziej pioruna”, 
„Morze potworów”, „Klątwa tytana”, 
„Bitwa w Labiryncie”, „Ostatni olimpij-
czyk”), „Kroniki rodu Kane” („Czerwona 
piramida”, „Ognisty tron”, „Cień węża”) 
„Olimpijscy herosi” („Zagubiony heros”, 
„Syn Neptuna”, „Znak Ateny”, „Dom Hade-
sa”, „Krew olimpu”),  
39 wskazówek” („Labirynt kości”, 
„Fałszywa nuta”, „Złodziej miecza”, 
„Sekret grobowca”, „Czarny krąg”), 
„Magnus Chase i bogowie Asgar-
du”  („Miecz lata”, „Młot Thora”) „Apollo”  
lub „Apollo i boskie próby” („Ukryta  
wyrocznia”). Obecnie pisarz mieszka  
w Teksasie razem z żoną i dwoma synami. 
Największą sławę przyniosła mu seria 
„Percy Jackson i bogowie olimpijscy”,  
w której przedstawia on dzieje syna  
Posejdona - pół boga, a pół zwykłego czło-
wieka. Seria bardzo mi się spodobała. 

Lubię jego twórczość, ponieważ 
łączy mity z baśniami a akcja rozgrywa się 
w dzisiejszych czasach. Rick Riordan po-
trafi pisać z humorem, jednak nie przesa-
dza. Czytanie takich książek nie dłuży mi 
się i jest wciągające.  

                                                                                
Barbara Ostrowska  =) 

Muzyka w naszej szkole 
Rick Riordan 

   
Trochę muzyki, Trochę muzyki, Trochę muzyki,    

Literatury i sztukiLiteratury i sztukiLiteratury i sztuki   

 

Nasza szkoła słynie z wielu świetnych pływaków. Ale to nie 
jedyny powód do dumy, jaki mamy. Myślę, że wielu z Was 
nie słyszało, że nasza szkoła może się pochwalić znakomitym 
chórem. Chór nazywa się „Warszawskie Grzmoty”. Od 14 lat 
prowadzi go Pani Małgorzata Czajka. W tym czasie nasz 
chór zdobył wiele nagród, ale o tym możecie sobie poczytać 
na stronie szkoły http://www.sp344.edu.pl/ w sekcji muzy-
ki, lub na Facebooku www.facebook.com/Chór-SP-344-
Warszawskie-Grzmoty-1579451955620613/?fref=ts  
Ja chcę napisać, że uczestniczenie w zajęciach chóru to 
wielka frajda, ale również i obowiązek. Pani Małgosia przy-
gotowuje dla nas wiele ciekawych piosenek do śpiewania, 
czasami tych bardzo znanych i lubianych, ale w zupełnie no-
wym brzmieniu, a czasami  takich zupełnie nie znanych. 
Dzięki temu możemy się nauczyć, jak je śpiewać i sprawia 
nam to wielką przyjemność. Większość tych piosenek jest 
po polsku, ale czasem trafiają się w innych językach, co 
jest dla nas trudne. Ale za to potem, jak już poprawnie za-
śpiewamy to wszyscy bardzo się cieszymy. Na zajęcia chóru 
trzeba chodzić i nie wolno ich opuszczać, bo inaczej nie na-
uczymy się śpiewać. Bardzo często konkursy wypadają  
w sobotę lub niedzielę i wtedy też trzeba przyjść. Gorąco 
polecam wszystkim, którzy lubią śpiewać, żeby zgłosili się 
do Pani Małgosi, bo nie tylko nauczycie się śpiewać, ale po-
znacie też nowe koleżanki i kolegów (wszystkich bardzo 
sympatycznych). 

A dla tych, którzy nie lubią śpiewać, ale lubią muzykę mam 
inną propozycję. Pani Małgosia w trakcie roku szkolnego  
organizuje wyjazdy na różne koncerty i warsztaty muzycz-
ne. Można tam posłuchać wielu znanych utworów i obejrzeć 
bardzo interesujące przedstawienia muzyczne, na przykład 
w operze. Na warsztatach muzycznych poznajemy, jak wy-
gląda przygotowanie takiego spektaklu, spotykamy się ze 
znanymi śpiewakami i oglądamy instrumenty muzyczne. 
Ostatnio byliśmy w Teatrze Wielkim w Warszawie i zapew-
niam Was, że jest on rzeczywiście wielki, a nawet ogromny. 
Każde takie spotkanie jest niezwykle interesujące i nikt nie 
będzie się tam nudził. 

   Karolina Niewiadomska klasa 5G 

http://www.sp344.edu.pl/
http://www.facebook.com/Chór-SP-344-Warszawskie-Grzmoty-1579451955620613/?fref=ts
http://www.facebook.com/Chór-SP-344-Warszawskie-Grzmoty-1579451955620613/?fref=ts
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Nasze Nasze Nasze    
RefleksjeRefleksjeRefleksje   

 

ETYKA 

Na lekcje etyki uczęszczam od siedmiu lat. 
Dlatego chciałabym przybliżyć wam ten 
przedmiot. Najlepiej jak zacznę od po-
czątku. Etyka, to z grubsza rzecz ujmując, 
nauka o dobru i złu, odróżnianiu jednego od 
drugiego, co nie zawsze jest takie proste i 
takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. 
Etykę stworzył pewien filozof imieniem 
Sokrates. Żył on w latach 469 p.n.e. – 399 
p.n.e. w starożytnej Grecji, w Atenach. 
Dziś nazywamy go „ojcem etyki”. 

Z pewnością lekcje etyki i religii łączy jed-
no – obie, choć w inny sposób uczą nas odróżniać dobro od zła. Na 
lekcjach etyki uczymy się o różnych rzeczach, np. skąd bierze się w 
nas potrzeba pomagania innym, o tym co grozi za jakie przestęp-
stwo, jaka jest różnica między przekleństwami  
a wulgaryzmami, czy jakie są typy piratów. Potem zdobytą wiedzę 
wykorzystujemy w licznych dyskusjach. Podczas ich trwania uczymy 
się nie tylko od nauczyciela, ale też od siebie nawzajem. 

W ciągu tych siedmiu lat nauczyłam się bardzo wiele o otacza-
jącym mnie świecie oraz o tym jak różnie ludzie mogą na ten świat 
patrzeć. Polecam wszystkim zajęcia z etyki – to naprawdę bardzo 
poszerza horyzonty myślowe! 
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Cytat numeru: 
„Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt 
nie wie jak go wskrzesić.”   

                                        Albert Einstein 

BĄDŹCIE Z NAMI NA CZASIE!  
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 
 
Kontakt do Redakcji: Koło Filozoficzne.  
                                   Przyjdźcie na zajęcia! 


