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Cały dzień dziewczynka była sama w domu, a karzełki przed wyj-
ściem mówiły jej zawsze: - Strzeż się macochy, która może się 
dowiedzieć, gdzie jesteś. Pamiętaj, nie wpuszczaj nikogo! 
         A tymczasem królowa, gdy ujrzała serce, które uważała za 
serce Śnieżki, była przekonana, że znów jest najpiękniejsza na 
świecie. Podeszła do swego zwierciadła i zapytała z uśmiechem: 
- Zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy 
jest na świecie? A zwierciadło odpowiedziało: - Tyś piękna, królowo, 
jak gwiazdy na niebie, ale za lasami, ale za górami mieszka Śnieżka 
z karzełkami, tysiąc razy piękniejsza od ciebie... 
Zatrzęsła się ze złości królowa, gdyż wiedziała, że zwierciadło mówi 
prawdę. Zrozumiała, że ją strzelec oszukał i Śnieżka żyje. 
Znowu dniami i nocami nie mogła zaznać spokoju i myślała tylko o 
tym, jak by pasierbicę pozbawić życia. Po długim namyśle zła maco-
cha umalowała twarz i przebrała się za starą handlarkę, tak że nikt 
by jej nie poznał. W tym przebraniu poszła za lasy, za góry, gdzie 
mieszkała Śnieżka u siedmiu karzełków, zapukała do drzwi i zawoła-
ła: - Piękny mam towar i bardzo tani! Śnieżka wychyliła się z okien-
ka i rzekła: - Dzień dobry, dobra kobieto, co macie do sprzedania? - 
Dobry towar, piękny towar - odpowiedziała rzekoma handlarka. - 
Gorseciki jedwabne w różnych kolorach i wyciągnęła jeden, który 
był spleciony z różnokolorowego jedwabiu. "Tę poczciwą kobietę 
mogę wpuścić" - pomyślała Śnieżka, otworzyła drzwi i kupiła sobie 
śliczny gorsecik - Ach, moje dziecko - rzekła stara - jak ty wyglą-
dasz! Chodź, mocniej cię ściągnę tym gorsecikiem. Śnieżka nie 
przeczuwając nic złego zgodziła się, ale stara coraz mocniej i moc-
niej ściągała sznur gorsecika, aż Śnieżce zabrakło tchu i padła jak 
martwa na ziemię. - Już nie będziesz najpiękniejsza! -- zawołała 
macocha i wybiegła z domku.  

Niedługo potem, pod wieczór, siedmiu karzełków wróciło do domu. 
Jakaż była ich rozpacz, kiedy ujrzały swoją kochaną Śnieżkę leżącą 
jak martwa na ziemi. Uniosły ją z podłogi, a zauważywszy, że jest za 
mocno ściągnięta sznurem gorsecika, przecięły go na pół. Dziew-
czynka zaczęła powoli oddychać i ożyła. Kiedy się karzełki dowie-
działy, co się stało, rzekły: - Tą starą handlarką była na pewno zła 
królowa. Strzeż się i nie wpuszczaj nikogo, kiedy nas nie ma w do-
mu!  

Zła kobieta, po powrocie do zamku, zadowolona podeszła do zwier-
ciadła i zapytała: - Zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, 
kto najpiękniejszy jest na świecie. A zwierciadło odpowiedziało:- 

Tyś piękna, królowo, jak gwiazdy na niebie, ale za lasami, ale za 
górami mieszka Śnieżka z karzełkami, tysiąc razy piękniejsza od 
ciebie. Kiedy to królowa usłyszała, cała krew spłynęła jej do ser-
ca ze złości, gdyż zrozumiała, że Śnieżka ożyła.  

- Ale teraz - rzekła - co takiego wymyślę, że już nie ożyjesz! 
I czarodziejskimi sposobami, które jej były znane, uczyniła za-
truty grzebień...Przybrała znowu postać starej kobiety i tak 
przebrana poszła za lasy, za góry, gdzie mieszkała Śnieżka u 
siedmiu karzełków. Zapukała do drzwi i zawołała: - Piękny mam 
towar i bardzo tani! Śnieżka wychyliła się i krzyknęła: - Idźcie 
sobie dalej, kobieto, nie wpuszczę nikogo! 
 - Ale obejrzeć przecież możesz? - powiedziała stara, wyciągnę-
ła zatruty grzebień i podniosła do góry. I tak się spodobał 
dziewczynce, że dała się namówić i otworzyła drzwi. A kiedy już 
kupiła, odezwała się stara: - Chciałabym cię porządnie uczesać! 
Biedna Śnieżka znów nie przeczuwając nic złego pozwoliła wpiąć 
sobie grzebień we włosy i w tej samej chwili padła bez czucia na 
ziemię.  

c.d.n. 

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

 

 Baśniowe czarodziejskie  lustra mają jeszcze jedną magiczną właściwość—pokazują jednocze-
sne rzeczywistości, są jak czarodziejskie kule, w których można dostrzec co dzieje się z kimś  poza 
zasięgiem.  Lustra dają podgląd, teleportują obrazy i osoby. Ich funkcją może być śledzenie, oczywi-
ście nie w szczytnych celach.  I tu pojawia się refleksja—tamte baśniowe  lustra to marzenie ludzko-
ści, które teraz powoli się spełnia. W dobie telefonii komórkowej i Internetu możemy równoczesny 
podgląd do wielu miejsc na świecie i wiedzieć, co robią osoby w danym czasie osoby, którymi się inte-
resujemy. I tak magia staje się nauką… Ciekawe jakie jeszcze inne czary wkrótce przełożą się na 
rzeczywistość.. 

                                                                                                                                        Redakcja 

Zobaczyć w lustrze odległy świat 

Baśń o Królewnie Śnieżce 

Lustereczko Lustereczko Lustereczko 
powiedz przecie...powiedz przecie...powiedz przecie...   
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Wiosna Wiosna Wiosna 
radosnaradosnaradosna   

Jak obchodzimy pierwszy dzień wiosny w Polsce i na świecie  

        Pierwszy dzień wiosny celebrowany jest na całym świecie. W naszym kraju dzień ten kojarzy się 
z topieniem marzanny, chodzeniem na wagary i ubieraniem się na zielono. Tymczasem w różnych kra-
jach na świecie świętowanie go przybiera inne, równie ciekawe formy. 

 

Polska Marzanna to symbol zimy i śmierci. Topienie jej ma zapew-
nić urodzaj w nadchodzących miesiącach. Podobny zwyczaj może-
my spotkać w Szwajcarii. W czasie pojawienia się pierwszych 
kwiatów rozpalane jest duże ognisko, na którym spala się wielką 
szmacianą  kukłę w kształcie bałwana nazywanego  Böögg .  Aby 
urozmaicić to wielkie widowisko niektórzy Szwajcarzy wsadzają 
do środka swego bałwanka materiały wybuchowe.  

 

Kolejnym ciekawym zwyczajem jest obdarowywanie się martiniczkami - 
ozdobami z białej oraz czerwonej włóczki przez Bułgarów. Mogą one 
przybierać różną formę , od rzemyczków na rękę przypominających na-
sze bransoletki przyjaźni po włóczkowe ludziki przypinane do torebek . 
Według pielęgnowanej tradycji podarek trzeba nosić dopóki nie zobaczy 
się pierwszego ptaka np. bociana . Wtedy  ludzie składają te talizmany 
pod kamieniem nad rzeką. 

 

Prawdziwą ,, kolorową wiosnę'' możemy spotkać w Indiach . Ob-
chodzi się tam święto przebaczenia zwane Holi- Festiwal Kolorów. 
Wypada ono zawsze w pierwszą pełnię księżyca na przełomie lute-
go i marca. Ludzie nie czują się wtedy podzieleni a na znak wiosen-
nej radości i zjednoczenia obsypują się na ulicy kolorowymi prosz-
kami. 

 

 

Kolejnym krajem , który aż tonie w kolorach jest Japonia . Tam-
tejsze obchody przywitania wiosny koncentrują się głównie na 
podziwianiu  kwitnących  drzew wiśni . Związane jest  z tym świę-
to zwane Hanami . Japończycy w tradycji mają także obrzędy 
odpędzania złych demonów , które przypadają na trzeci  i czwar-
ty lutego.  
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Wiosna Wiosna Wiosna 
radosnaradosnaradosna   

Jak obchodzimy pierwszy dzień wiosny w Polsce i na świecie c.d. 

 

Kwiecistą wiosnę celebruje także Kanada . Od ponad sześć-
dziesięciu lat obchodzi się tam największy na świecie fe-
stiwal tulipanów . Można tam zobaczyć ponad milion róż-
nych odmian tych kwiatów ! Warto również wspomnieć , że 
jest on również symbolem przyjaźni z Holandią . 

 

 

 

Następna ciekawa tradycja witania wiosny i zarazem No-
wego Roku [ Sorgan ] jest bardzo podobna do naszego 
Śmigusa- Dyngusa .  To oczywiście Wielkie Święto Wody 
w Tajlandii . Zapoczątkowane zwykłym obrzędem pokro-
pienia wodą na znak błogosławieństwa przeobraziło się w 
dzisiejszą ogromną bitwę wodną . Ludzie zbierają się 
wtedy w płytkiej rzece i bawią cały dzień bez względu na 
wiek.  

 

 

A na koniec coś śmiesznego: Czy wiedzieliście , że w Annapolis niedaleko Waszyngtonu mieszkańcy 
zbierają się  żeby dokonać rytuału palenia skarpetek? Ma to zwiastować powrót sezonu rekreacyjne-
go. 

Z  pewnością każda z tych tradycji  jest ciekawa i niepowtarzalna. Byłoby także bardzo miło móc 
spędzić pierwszy dzień wiosny w jednym z opisanych krajów. Pamiętajmy jednak, że każdy z tych 
rytuałów wiąże się z witaniem wiosny i radością . A więc ... witaj Wiosno!!! 

 

Alicja Sitarska 4d 
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Z aktualności Z aktualności Z aktualności 
SzkołySzkołySzkoły   

Strajk nauczycieli 31 marca 2017  

 

31 marca odbył się strajk nauczycieli. W tym dniu pedagodzy odmówili nauczania, co 
oznacza... zero lekcji (myślę, że niektórzy uczniowie bardzo się z tego powodu ucieszyli!). W 
piątek nauczyciele z całej Polski odeszli od tablic i walczyli o zwiększenie wynagrodzenia i swo-
je miejsca pracy, ponieważ reforma edukacji może spowodować liczne zwolnienia. Do strajku 
przystąpiło ok. 70% nauczycieli naszej szkoły i w tym dniu odbywały się tylko zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze. Szkoda, że się tak rzadko strajkuje… =) 

Przy tej okazji można też wspomnieć o akcji protestacyjnej, która odbyła się 10 marca 
2017 roku. Mam tu na myśli Rodziców, którzy tego dnia nie posłali swoich dzieci do szkół. Po-
wodem takiej akcji protestacyjnej, jest także reforma edukacji, a przede wszystkim jej zapis 
o likwidacji gimnazjów i o przywróceniu klas siódmych i ósmych oraz czteroletniego liceum. 
Strajk był akcją ogólnokrajową, ale najbardziej widoczny był w dużych miastach. Wzięło w nim 
udział wiele tysięcy Rodziców.  
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Wywiad Wywiad Wywiad z Panem Zbigniewem Mroziewskimz Panem Zbigniewem Mroziewskimz Panem Zbigniewem Mroziewskim   

 

 

Na początku, zadam Panu kilka prostych pytań. Jaki był 
Pana ulubiony przedmiot w szkole? Jakim był Pan uczniem? 
Co lubi Pan robić w wolnym czasie? 

 W szkole podstawowej miałem trzy ulubione przedmio-
ty: język polski, historię i religię! (może dzięki temu uczę ety-
ki, bo zawsze interesowały mnie poglądy innych). Byłem dobrym 

uczniem, ale nigdy nie najlepszym: często drugim lub trzecim w klasie. Za to mogę pochwalić 
się, że prawie zawsze (z wyjątkiem dwóch lat, kiedy zmienił się dyrektor) miałem na koniec roku 
wzorowe zachowanie! A w wolnym czasie uwielbiam: gotować, podróżować i spać! 

 W naszej szkole uczy już Pan już od kilku lat. Pamięta Pan początki swojej pracy? 

 W naszej szkole uczę dziewięć lat, ale pracę w szkole zacząłem jedenaście lat temu. Pa-
miętam swoje początki pracy: miałem bardzo mało uczniów i bardzo mało lekcji w tygodniu, ale z 
roku na rok liczba i uczniów i lekcji stale wzrasta – z czego jestem bardzo zadowolony! Również 
cieszy mnie to, że oprócz etyki, mogę mieć także zajęcia z filozofii. 

 A no właśnie: jakie Pan skończył studia. Jakie jest Pana wykształcenie? 

 Skończyłem studia filozoficzne. Uczyłem się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie (UKSW). Jestem specjalistą w dziedzinie o nazwie „historia filozofii”. 
Jednak moje studia obejmowały tak szeroki zakres wiedzy, że pozwoliły mi na naukę etyki w 
szkole. Jednak, żeby rozpocząć naukę w szkolę musiałem też skończyć „kurs pedagogiczny”. A 
więc, po moich studiach mogę uczyć dwóch przedmiotów: filozofii i etyki. 

 A skąd bierze Pan pomysły na lekcje? Słyszałam, że uczniowie na zajęciach u Pana 
zdobywają wiedzę na różne tematy. 

 Tak, to prawda. Uczeń chodzący na etykę za każdym razem dowiaduje się czegoś innego. 
Każda lekcja jest o czymś innym. Nie mam w zwyczaju powtarzać tego o czym już kiedyś roz-
mawialiśmy. Oczywiście tematy są dostosowane do wieku uczniów. Zaś pomysły na lekcję czer-
pię z różnych źródeł. Bazą wyjściową jest to co usłyszałem na studiach: oczywiście mówię o tym 
dzieciom w znacznie prostszy sposób niż mi to tłumaczyli moi profesorowie. Ponadto wiele te-
matów zaczerpnąłem z książek, które czytałem. Pomocny jest także Internet oraz to co można 
usłyszeć w radiu lub w telewizji. 

 A jak Pan ocenia uczniów? Na jakiej podstawie wystawia Pan oceny na koniec seme-
stru i na koniec roku szkolnego? 

 To pytanie często jest mi zadawane. Oceny z etyki wystawiam przede wszystkim w opar-
ciu o to, co uczniowie mówią na zajęciach podczas wspólnych dyskusji. To jest dla mnie najważ-
niejsze. Ponadto na etyce (tak jak na większości przedmiotów) są kartkówki (z trzech ostatnich 
lekcji) oraz testy (z większej partii materiałów). 

 Testy układa Pan sam? 

 Tak. Testy są układane przeze mnie na podstawie tego o czym mówiliśmy na zajęciach. 
Nie da się znaleźć pytań testowych w Internecie. Ale przed testem zawsze jest lekcja powtó-
rzeniowa, która ma ułatwić uczniom przygotowanie się do zaliczenia. 

 Czy jest Pan życzliwy dla uczniów? I jak Pan sobie radzi z „ciężkimi przypadkami”? 

 Oczywiście! Uczę etyki, więc jest to niejako wpisane w mój przedmiot. Jakby to wyglą-
dało, jakby nauczyciel etyki nie byłby życzliwy? Niektórzy uczniowie nie zawsze zachowują się 
poprawnie, ale po tylu latach praktyki w tym zawodzie umiem już sobie w  większości przypad-
ków poradzić. 

 

Rozmawiała Alicja Sitarska 
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 Są baśnie, które są z nami od najwcześniejszych lat dzieciń-
stwa czy to za sprawą opowieści rodziców, kolorowych książek czy fil-
mów Disneya. Piękna i Bestia bez wątpienia należy właśnie do nich.  

 Zrobiona z wielkim rozmachem kolejna musicalowa ekranizacja 
baśni Andersena wprowadza nas po raz kolejny do świata głębokiej 
magii i miłości zaklętej w brzydocie i przemijaniu.  Bella żyje w świecie 
wyobraźni – ale jej ucieczka od rzeczywistości nie jest tak prosta jak 
by się mogło wydawać. To jest sposób na poznawanie i zdobywania 
świata. Nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka, odrzuca Gasto-
na, adoratora o złym sercu. Wydawałoby się, że los kieruje ją w ciem-
niejszą przestrzeń, do zaklętego zamku zamieszkiwanego przez Be-
stię.  

 Oczywiście finał tego spotkania wszyscy znamy. To dlaczego 
warto iść do kina? Dopracowany w każdym magicznym scenograficz-
nym detalu film Billa Condona zasługuje na uwagę ze względu na krea-
cję baśniowego świata –pięknego, nieco mrocznego, pełnego grozy i 
dobra jednocześnie. Zaklęci w czarowne i czujące przedmioty miesz-
kańcy zamku robią wszystko by zatrzymać Bellę i uratować księcia. 
Ten wielki teatr przenosi widza w dziecięcy świat wyobraźni wypełnio-
ny tęsknotą o ożywianiu tego, co nieożywione. Oglądając film nie moż-
na też zapominać o wędrownym baśniowym motywie lustra, które tu 
wywołuje lawinę złych wydarzeń.  

 Film wzbudza refleksję nad tym, kto i dlaczego jest lub może 
stać się bestią, bo proste kategoryzacje za pomocą mędrca szkiełka i 
oka wcale nie są takie oczywiste. 

Filmoteka: Piękna i Bestia 

   
   Trochę o WyobraźniTrochę o WyobraźniTrochę o Wyobraźni   

  

  ,Zwiadowcy” to seria książek napisanych przez Johna Flanagana. Składa się z 12 czę-
ści: ,,Ruiny Gorlanu”, ,,Płonący Most”, ,,Ziemia Skuta Lodem”, ,,Bitwa o Skandię”, 
,,Czarnoksiężnik z Północy”, ,,Oblężenie Macindaw”, ,,Okup za Eraka”, ,,Królowie Gorlanu”, 
,,Halt w Niebezpieczeństwie”, ,,Cesarz Nichon-Ja”, ,,Zaginione Historie” i ,,Królewski Zwia-
dowca”. Głównym bohaterem jest Will, sierota, który został uczniem sławnego zwiadowcy – 
Halta. Ze swoim mentorem,  rycerzem Horace’m i przyjaciółmi przeżywa różne przygody. W 
pierwszych częściach walczy ze złym baronem Morgarathem. Bardzo podobała mi się ta se-
ria. Jest ciekawa i porywająca. Nie mogłam się oderwać. 

 

Hania Kulicka 6g 

CZYTAMY: ZWIADOWCY 
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LUSTRA  I FILOZOFIA 

 

 Zastanawiacie się pewnie co łączy ze sobą te dwa 
pojęcia. Otóż odpowiedź jest łatwa: kolejne dwa słowa! Wiem, dziwnie to brzmi, ale 
jeszcze dziwniej to zabrzmi jak powiem, że te dwa słowa pochodzą z języka chiń-
skiego i są to: „feng shui”. Od razu wyjaśnię co to oznacza, po to by łatwiej było nam 
przejść do dalszych rozważań na temat luster i filozofii. 

 „Feng shui” (dosłownie: „wiatr i woda”) – jest to starożytna praktyka planowa-
nia przestrzeni w celu osiągnięcia zgodności ze środowiskiem naturalnym. Mówiąc 
inaczej „feng shui” jest filozofią życia, jest sposobem na życie i to takim sposobem, 
aby wszystkim żyło się lepiej. „Feng shui” bierze swoje źródło od filozofii taoistycz-
nej, której twórcą był mędrzec i pustelnik Laozi. Jego hasłem życiowym były słowa: 
„Prawdziwy mędrzec działa nie działając i naucza nie mówiąc”. Dziwne, prawda? W 
tej maksymie życiowej chodzi o to, że to twoje czyny mają świadczyć o tobie, i że 
równowaga to podstawa wszystkiego. A jeśli idzie o równowagę właśnie, to „feng 
shui” czerpie pełnymi garściami z koncepcji „yin i yang”. „Yin” jest symbolem kobie-
cości, zaś „Yang” symbolizuje męskość. 

 Ktoś w tym momencie słusznie zapytałby: a gdzie jest tu mowa o lustrach? 
Cierpliwości. Otóż w „feng shui” chodzi o to, aby rozpatrzeć każdy najmniejszy de-
tal i każdy najmniejszy szczegół z naszego życia. Planowanie przestrzenne jest 
„świętością” i nie ma w tym żadnej przesady. Okazuje się, że to, gdzie mamy drzwi 
wejściowe w swoich domach, albo jak ustawione jest łóżko w sypialni ma ogromne 
znaczenie na jakość naszego życia.  Podobnie ma się rzecz z lustrami. Nie może być 
tak, że mogą wisieć wszędzie tam gdzie się nam to podoba. Ilość, wielkość i kształt 
lustra (geomancja!) – to wszystko ma znaczenie, wpływa na otoczenie i mówi jakimi 
jesteśmy ludźmi. Lustro musi kumulować i być zarazem nośnikiem dobrej energii 
(strumień dobrej energii nazywany jest „chi”). Dobra energia „bije” od lustra tylko 
wtedy, gdy lustra są: jasne, czyste, bez pęknięć i wszelkich rys. W przeciwnym razie 
lustro będzie źródłem negatywnej energii. Ponadto wielkość zwierciadeł też ma zna-
czenie: lustro powinno być duże! – im większe tym lepsze, ponieważ daje możliwość 
przeglądania się w nim w całości. I o ile wielkość ma znaczenie, to już ilość nieko-
niecznie. Duża ilość luster sprawia, że możemy czuć się osaczeni i rozdrażnieni – a to 
przecież nie o to chodzi w filozofii „feng sfui”. 

 Na koniec powiedzmy jeszcze, gdzie lustra najlepiej umieszczać. Salon wyda-
je się miejscem najidealniejszym (doświetlenie i optyczne powiększenie małych po-
mieszczeń) . Dobrym miejscem na lustro jest też przedpokój (odpieranie energii pły-
nącej z zewnątrz) oraz kuchnia (lustro w kuchni jest symbolem bogactwa). Nato-
miast nie zaleca się umieszczania luster w sypialni, ponieważ u osób wrażliwych może 
to wywoływać: bezsenność, koszmary nocne, nadciśnienie, rozdrażnienie, wybucho-
wość, bóle głowy a nawet trudności w oddychaniu! 

Zbigniew Mroziewski 

Filozofia Wschodu 

   
Lustro w kulturzeLustro w kulturzeLustro w kulturze   
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ABC EtykiABC EtykiABC Etyki   

Na każdym przedmiocie istnieją wyrażenia i zwroty, 
których należy nauczyć się na pamięć. Dzięki temu łatwiej 
jest nam się uczyć i zrozumieć kolejne partie materiału na 
poszczególnych lekcjach. Można powiedzieć, że jest to 
swoistego rodzaju słownik pojęć lub „abc” konkretnego 
przedmiotu. Podobnie ma się rzecz i na etyce. Są tu poję-
cia, bez których nie da się zrozumieć poruszanych i oma-
wianych zagadnień etycznych. Poniżej zamieszczam „mały 
słownik pojęć etycznych”, którego zadaniem będzie lepsze 
zrozumienie czym tak naprawdę jest etyka: 

 

Aretologia – nauka zajmująca się badaniem zalet i wad. Twórcą tej nauki był Sokrates. 

Altruizm – bezinteresowna troska o dobro innych stworzeń. 

Cnota – zdolność człowieka do bycia dobrym, hojnym, szlachetnym i sprawiedliwym. 

Deontologia – nauka o prawach i obowiązkach, np. Nikogo nie wolno zabijać. 

Dobro – jest to pozytywna wartość wszelkich naszych czynów i zachowań. 

Eudajmonizm – stanowisko głoszące, że najważniejszą wartością jest szczęście. 

Felicytologia – nauka zajmująca się szukaniem sposobów na osiągnięcie szczęścia. 

Godność – poczucie własnej wartości. Szacunek do siebie samego. 

Hedonizm – pogląd głoszący, że najważniejszym dobrem człowieka są przyjemności. 

Imperatyw – jakiś nakaz lub reguła, która nie podlega żadnej dyskusji. Coś stałego. 

Kalogatia – doskonałość. Jest to połączenie dobra i piękna. 

Metaetyka – logiczny namysł nad etyką lub język używany w etyce. 

Moralność – zbiór zasad, które określają co jest dobre a co złe. 

Nihilizm – odrzucenie i zaprzeczanie wszystkich wartości oraz sensu życia. 

Prawda – zgodność słów z rzeczywistością. Twórcą pojęcia był Arystoteles. 

Relatywność – istnieje wiele opinii, a każda z nich jest na swój sposób dobra. 

Sumienie – odczucie pozwalające odróżnić dobro od zła. Sumienie ocenia czyny. 

Utylitaryzm – dobre jest tylko to co jest użyteczne (pożyteczne) dla wielu ludzi. 

Względność – każdy może mieć odmienne zdanie na dany temat. 

Zło – pojęcie abstrakcyjne. Element składowy moralności. „Brak dobra”. 

 

Zbigniew Mroziewski 
 

Słowniczek pojęć etycznych 

Cytat numeru: 
„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wie-

dza jest ograniczona. ”   
                                        Albert Einstein 

 
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 
 
Kontakt do Redakcji: Koło Filozoficzne.  
                                   Przyjdźcie na zajęcia! 


