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Nowy Rok—nowa ja 

 

Coś dla umysłu 

Czyli słów kilka o postanowieniach noworocznych 
 

Słysząc hasło „Postanowienia Noworoczne” od razu kojarzą się nam z wyrzeczeniami,  

zakazami i nakazami, które sami sobie zakładamy. Najczęściej powiązane jest to z wyrzeczeniem 

(postanowieniem), że schudnę – po „obżarstwach” Bożonarodzeniowych, wydaje się to jak najbar-

dziej wskazane i uzasadnione. Jednak, w postanowieniach Noworocznych nie tylko chodzi o to, 

aby schudnąć albo, żeby zacząć odkładać lub oszczędzać pieniądze. Istotą tego zabiegu jest to, 

żeby stawać się coraz lepszym i doskonalszym. I w cale nie musi się to zbiegać z końcem roku 

kalendarzowego lub z początkiem roku. Każdy moment, każda chwila jest dobra, aby zacząć  

realizować swoje postanowienia. 

Przy tej okazji należy pamiętać, o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze: postanowień nie 

może być zbyt dużo, ponieważ nie uda się nam wszystkich zrealizować. Lepiej mieć jedno  

lub dwa postanowienia i zrobić wszystko by wytrwać w ich realizacji, niż mieć 10, żadnego  

nie zrealizować, a później jeszcze dostać depresji, że się nic nie udało nam w życiu zmienić.  

Po drugie, nie należy postanawiać niczego spektakularnego: człowiek jest tak skonstruowany,  

że bardzo trudno jest coś w życiu zmienić – nie porywajmy się z motyką na słońce – mierzmy siły 

na zamiary. Jeśli od kilku lat postanawiamy, że schudniemy, i nam się to nie udaje, odpuśćmy  

sobie, albo zmieńmy taktykę – zamiast odmawiać sobie jedzenia, zacznijmy jeść inne rzeczy 

(zdrowsze i mniej zmodyfikowane). I po trzecie: nie róbmy sobie postanowień na Nowy Rok! Sty-

czeń to jeden z najbardziej depresyjnych miesięcy w roku – według Cliffa Arnalla (i nie tylko tego 

brytyjskiego psychologa). Jeśli chcemy coś w życiu zmienić i poprawić, wybierzmy sobie inny 

okres czasu. Niech to będą urodziny, imieniny, albo najlepiej koniec urlopu – wtedy szansa  

na osiągnięcie sukcesu, czyli na zrealizowanie swoich postanowień jest znacznie większa. 

Przy tej okazji, cała Redakcja Gazetki Filozoficznej „Zwierciadełko”, życzy Wam, drodzy 

czytelnicy (z Okazji Nowego Roku) dużo zdrowia, szczęścia i radości. Ale także nadziei na lepsze 

jutro, zasłuchania się we własne wnętrze oraz dużo, bardzo dużo mądrości. 
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Aztekowie – potężne imperium Nowego Świata 

 

Coś dla umysłu 

Zanim Krzysztof Kolumb w 1492 roku dotarł 
do Ameryki  i zaczął się podbój obu Ameryk przez Eu-
ropejczyków na terenie dzisiejszego Meksyku istniało 
imperium Azteków, które według historyków świetno-
ścią dorównywało Starożytnemu Rzymowi. Do dziś 
wielu badaczy nie może wyjść z podziwu jak niewiel-
kie, koczownicze plemię w niecałe 200 lat stworzyło 
tak wspaniałe państwo, którego stolica  Tenochtitlan 
została przez Hiszpanów nazwana Wenecją Nowego 
Świata. 

Aztekowie z jednej strony są uważani  
za twórców wspaniałej cywilizacji i wybitnych inżynie-
rów; tworzyli akwedukty, pałace piramidy, świątynie,  
z drugiej zaś za lud niesamowicie okrutny, gdyż bardzo 
często składali ofiary z ludzi. Wierzyli, że gdyby nie 
ofiary Słońce by zgasło. 

Aztekowie tworzenie swojego imperium rozpo-

częli od budowy miasta na wyspie.  Miało to miejsce za 

panowania Acamapichtli (1375-1395). Według legendy 

miejsce gdzie ma powstać miasto zostało im wskazane 

przez bogów. Plemię wędrując przez tereny dzisiejsze-

go Meksyku, na jednaj z wysp jeziora Texcoco, z 

obaczyło orła, zjadającego węża i siedzącego na szczy-

cie kaktusa. Uznali to za wyczekiwany znak.  

Jednak wyspa była bardzo „mało przyjazna”. 
Największy problem stanowił bagnisty grunt, w którym 
zapadały się budynki. Aztekowie byli niesamowitymi 
inżynierami i znaleźli rozwiązanie. Wbijali w ziemię 
długie pale, a dodatkowo umacniali podłoże obsypując 
wulkanicznymi kamieniami. Aby połączyć wyspę z lą-
dem budowali też groble, które były wyposażone  
w mosty zwodzone. W celu zapewnienia wody na wy-
spie, został wybudowany akwedukt  o długości 5 kilo-
metrów. Trzeba podkreślić, że w odróżnieniu od Euro-
pejczyków tamtego okresu Aztekowie bardzo dbali  
o higienę i woda była im do tego niezbędna. 

Tenochtitlan była bardzo narażona na powo-

dzie, ale na to również znalazło się rozwiązanie. Została 

wybudowana grobla chroniąca ludzi i budynki przed 

zalaniem. Miała 15 km długości, 4 m wysokości i  9 m 

szerokości. Grobla była wyposażona w śluzy, kontrolu-

jące poziom wody. 

 

Wzrost liczby ludności i problem  

z niewystarczającą ilością żywności  był przy-

czyną jednego z najbardziej niezwykłych osią-

gnięć Azteków tzw. chinampas, czyli pływają-

cych wyspy służących pod uprawę ziemi. Były 

czymś w rodzaju platform o wymiarach ok. 100 

m na 10 m. Zbudowane były z drewna,  

pokrytego warstwą trzciny i mułu.  

W 1502 roku imperium Azteków prze-
żywało złoty wiek. Rozrosło się też powierzch-
niowo i sięgało Pacyfiku. Duże państwo było 
połączone systemem dróg, na których rozsta-
wieni byli posłańcy, przenoszący wiadomości. 

W centrum stolicy wzniesiona została 
wielka piramida, będąca jednocześnie świąty-
nią. Podstawę świątyni stanowił prostokąt  
o wymiarach 73 m a 90 m. Budowlę wykonano 
z kamienia wulkanicznego, którego niewielki 
ciężar zapobiegał zapadaniu się.  

Niestety wielkie imperium, które mogło 

się poszczycić wieloma osiągnięciami ostatecz-

nie upadło. Zostało podbite przez Hiszpanów 



Szkoła na świecie 

 

Coś dla umysłu 

Rok szkolny większość uczniów wita z dobrym nastawieniem. Jest to czas, w którym znów spoty-

kamy się z niewidzianymi długo kolegami i koleżankami, nauczycielami i wychowawcami. Przy 

rozpoczęciu kolejnego roku nauki stawiamy sobie nowe cele, decydujemy co chcielibyśmy w tym 

roku szkolnym poprawić, nad czym warto popracować i z reguły jesteśmy pełni nowego zapału. 

Niestety okres tej radości i podekscytowania u znacznej części osób trwa dosyć krótko, a w grud-

niu oczekują już one z niecierpliwością Świąt Bożego Narodzenia;)  

 Mająca się już więc ku końcowi jesień zdecydowanie kojarzy się z powrotem do szko-

ły.Tymczasem na całym świecie nie wszystkie dzieci ruszają do szkół o tej porze roku, a w wielu z 

nich nauka wygląda zupełnie inaczej niż u nas i przebiega również w odmien-

ny sposób. Pomyślałam więc, że warto poznać kilka ciekawostek dotyczących edukacji na całym 

świecie.  
 
 
Japonia  

W Japonii, podobnie jak w Polsce dzieci rozpoczynają naukę w wieku sześciu lat, kiedy to idą do 
szkoły podstawowej. Rok szkolny w ich kraju z reguły dzielony jest nie na dwa semestry tylko na 

trzy trymestry. Pierwszy z nich zaczyna się 1 kwietnia, na wiosnę, a kończy przeważnie w połowie 

lipca. Kiedy nam powrót do szkoły kojarzy się z kolorowymi, jesiennymi liśćmi drzew, Japończy-

cy idąc do niej mogą podziwiać kwitnące wiśnie :)  

Kształcące się w tamtejszych szkołach dzieci przez pierwsze trzy lata edukacji uczą się pisania i 

liczenia oraz opanowują podstawową wiedzę jednak nie zdają żadnych egzaminów. Przez ten czas 

skupiają się głównie na nauce wzajemnego szacunku, dbania o przyrodę i zwierzęta oraz dobrych 
manier.    

Na dodatek Japończycy sami dbają o czystość szkoły. Większości moich rówieśników wydałoby 

się to pewnie wręcz niemożliwe, jednak w tamtejszych szkołach nie ma woźnych, które sprzątają 

pozostawiony po nas bałagan. W Japonii uczniowie mają wyznaczone grupy i dni, w których dana 

ekipa zostaje po lekcjach, aby zadbać o porządek. I nie chodzi tu o szybkie starcie tablicy czy usta-

wienie ławek, ale o mycie podłogi, toalet, i sprzątnięcie stołówki. Dzięki temu uczą się współpracy 

i dbania o miejsce edukacji. Myślę, iż kiedy wiedzą, że sami będą po sobie sprzątać starają się bru-

dzić jak najmniej. :) Czasem odnoszę wrażenie, że i w naszych szkołach przydałby się taki sys-
tem...  

Tymczasem w japońskich szkołach również drugie śniadanie przebiega inaczej. Uczniowie nie 

przynoszą go sobie z domu ani nie kupują w sklepikach tylko jedzą na stołówce. Podczas przerwy 

śniadaniowej, czy też obiadowej dzieci całą klasą siadają przy stole i jedzą razem z nauczycielem. 

Wszystkie serwowane tu posiłki są specjalnie dobrane do potrzeb uczniów i całkowicie darmowe, 

ponieważ w Japonii dużą wagę przykłada się do zdrowego żywienia.  

Dodatkowo we wszystkich tutejszych szkołach obowiązują mundurki. :)  



Szkoła na świecie 

 

Coś dla umysłu 

Egipt  

Teraz, kiedy rok szkolny już trwa i przychodzi uczyć się i odrabiać do późna pracę domową, wiele dzieci 

pewnie czuje niechęć do szkoły i najchętniej by do niej nie chodziło... Tymczasem w Egipcie dużo chłop-
ców i dziewczynek marzy o nauce czytania, pisania i liczenia, jednak nie wszystkim z nich jest to dane. W 

Egipcie rodzice często decydują się nie posyłać potomstwa do szkoły, bo uważają to za niepotrzebne. 

:O  Zamiast tego chłopaki całymi dniami pracują na przykład przy myciu aut, w sklepach, a dziewczęta naj-

częściej zostają w domu, aby sprzątać, gotować i opiekować się młodszym rodzeństwem, czyli 

‘’przygotowują się do stania się dobrą żoną’’.   
 
 

Mogłoby się więc zdawać, że ci którzy pójdą do szkoły posiądą tam całą potrzebną wiedzę. Jednak warunki 

nauczania moim zdaniem nie sprzyjają edukacji. Duża część szkół podstawowych do których chodzi więk-

szość dzieci posiada małe sale, niewielką ilość nauczycieli, a zdarza się też, że do jednej klasy trafia 80 

OSÓB! Bywa, że przy jednej ławce siedzą trzy czy nawet cztery osoby. Oczywiście istnieją również szkoły, 

w których wygląda to lepiej, jednak ilość tych przepełnionych nad nimi przeważa. Niektórzy bogatsi rodzice 

decydują się więc posyłać dzieci do płatnych szkół prywatnych.  

Rok szkolny rozpoczyna się w Egipcie pod koniec września ze względów praktycznych. W miejscach edu-

kacji nie ma żadnej klimatyzacji ani nawet sklepiku lub źródełka z zimną wodą więc z rozpoczęciem nauki 

trzeba czekać aż letnie upały przestaną tak doskwierać.   
W tutejszych szkołach nie ma kartkówek, klasówek czy odpytywania. Uczniowie muszą nauczyć się każde-

go omawianego tematu na pamięć tak, aby zdać jedyny w roku szkolnym końcowy egzamin. Po jego zali-

czeniu mają oni czteromiesięczne wakacje! Trzeba więc przyznać, że w Egipskich szkołach jest więcej wol-

nego niż lekcji, zwłaszcza, iż ze względu na kilka wyznawanych tu licznie religii obowiązuje wiele świąt-
dni wolnych.  

Tutaj podobnie jak w Japonii każda szkoła ma swój mundurek, a uczęszczające do niej dziewczynki dodat-

kowo noszą na głowach chusty w jej barwach.  
 
Niemcy  

W Niemczech to, kiedy dzieci rozpoczną naukę zależy od ich daty urodzenia. Zwykle większość z nich za-

czyna podstawówkę w wieku od pięciu lat i kilku miesięcy do nieco powyżej sześciu lat. Tutaj szkoła pod-

stawowa trwa przeważnie cztery lata. Jedynie w Berlinie obejmuje ona sześć klas.   

Rozpoczęcie roku szkolnego ma tu różne daty - zależy to od danego landu. Najwcześniej naukę zaczynają 

mieszkańcy landu Brema i Dolnej Saksonii -drugi sierpnia- a najpóźniej - bo aż jedenastego września- ci 

zamieszkujący Bawarię. Oczywiście, aby było sprawiedliwie również zakończenia roku w danych obsza-

rach różnią się terminami. ;)Rozbieżność ta wynika między innymi z tego, że Niemcy chcą unikać korków 

spowodowanych powrotami z wyjazdów powstających w danych regionach.   

Bardzo podoba mi się pewna Niemiecka tradycja związana z powrotem do szkoły...  Mianowicie - gdy dzie-

ci wychodzą z domu na rozpoczęcie roku dostają od rodziców torbę pełną cukierków :)  

W Niemczech najwyższą oceną jest jedynka, a najniższą szóstka. Najlepszy uczeń w szkole ma więc śred-

nią 1.00...  



Szkoła na świecie 
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Grecja  

Tutaj rok szkolny rozpoczyna się troszkę później niż w Polsce, bo 11 września, kiedy to dzieci powyżej 5 lat 

i ośmiu miesięcy rozpoczynają swoją przygodę z Dimotiko scholeio -szkołą podstawową trwającą 6 lat. 

Rozpoczęcie roku nie jest wielką galą, ale ma tu charakter nieco religijny. Uczestniczy w nim ksiądz, który 

udziela dzieciom błogosławieństwa, a przed rozpoczęciem nauki uczniowie całują również krzyż.  
Rzeczą, która w tutejszych szkołach mnie dosyć zdziwiła jest fakt, iż każda klasa - nieważne czy jest to 

pierwsza, czy szósta- ma tylko JEDNEGO nauczyciela do wszystkich przedmiotów od początku szkoły do 

jej ukończenia, nie licząc oczywiście WF-u czy przedmiotów artystycznych, które wymagają dodatkowych 
nauczycieli.   

Kolejną ciekawostką jest, że w podstawówce uczniowie nie dostają ocen typu:1,2,3,4...   

W klasach 1,2 wystawiane są dzieciom wyłącznie oceny opisowe, później w 3 i 4 oceny w postaci literek 

A,B,C,D, gdzie najwyższa jest A. Z kolei w ostatnich dwóch klasach podstawówki- 5 i 6 wystawiane są oce-

ny-punkty od 1-10, a im więcej punków za dane zadanie się dostanie – tym lepiej.:)  

Dodatkowo w podstawówkach obowiązuje też zasada, że lekcje nie mogą trwać dłużej niż do godziny 14.00, 

a liczba uczniów nie może przekroczyć 25 osób na klasę - co znacznie różni się od egipskich 80! Lekcje 

zaczynają się przeważnie o 8.10, nie o 8.00 i rozpoczyna je wspólna modlitwa, po której uczniowie rozcho-

dzą się do wyznaczonych klas.  
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Wywiad z Panią Eweliną Błaszkiewicz 

 

Wywiad 

- Dzień dobry. 

- Dzień dobry. 

- Na początek pytanie jak najbardziej zasadne: Dlaczego wybrała Pani jako specjalizację „nauczyciel techniki”? 

- Bardzo lubię pracę manualne i bardzo lubię pracować z dziećmi. 

- Jakie jest Pani doświadczenie zawodowe? Jaki jest Pani staż pracy? 

- Jestem artystką plastykiem. W szkole pracuje 13 lat. 

- Czy według Pani praca nauczyciela jest trudna? 

- Tak, praca nauczyciela bywa bardzo trudna. Jednak najbardziej lubię jak moi uczniowie po latach dziękują mi za mój 

wysiłek, który włożyłam w ich edukację. 

- Jak się Pani współpracuje z innymi nauczycielami? 

- Bardzo lubię kontakty z ludźmi. Jak się jest dla innych miłym, to oni też są mili dla Ciebie. Mogę więc powiedzieć, 

że dobrze mi się współpracuje z innymi nauczycielami. 

- Jakie wymówki u uczniów najbardziej Panią irytują? 

- Kiedy mówią, że pies zjadł im pracę ;) 

- A co lubi Pani robić podczas czasu wolnego? Np. podczas ferii zimowych? 

- Najbardziej lubię spędzać czas z moją rodziną. 

- Czy z niepokojem odlicza Pani dni do końca semestru? 

- Koniec semestru to zawsze natłok obowiązków. Więc tak, odliczam dni. 

- Jakie plany ma Pani na spędzenie czasu z Rodziną? 

- Może Termy w Białce :) 

- Niektórzy mają już choinkę i ozdoby świąteczne. Czy Pani też idzie w tym kierunku? 

- Oczywiście. Zawsze z Córką i z Mężem wspólnie ubieramy choinkę, ale tuż przed Świętami. 

- Woli Pani śnieg czy słońce, które parzy na plaży? 

- Lubię plażę i morze. Najbardziej w Chorwacji. 

- Narty czy sanki? Chyba, że Pani nie lubi takich rozrywek. 

- Nie lubię zimna :) 

- Dziękuję za rozmowę. 

- Również bardzo dziękuję! 



Kącik Grecki 

 

Coś o skojarzeniach 

 

Z czym kojarzy Wam się dzisiejsza Grecja? 

Mnie z pomarańczami, pyszną chałwą, oliwkami, które namiętnie pożera mój kot 
oraz z przepięknym słońcem w wakacje. 

Jednak kiedyś, bardzo dawno temu, Grecja była regionem, gdzie rządzili bogowie  
a ich miejscem była święta góra Olimp. Żaden człowiek nie śmiał zdobyć jej szczy-
tu. To właśnie z Olimpu Zeus - najważniejszy bogów, pilnował ładu i porządku. Na-
zywano go Gromowładnym lub Wszechmocnym i wszyscy, zarówno inni bogowie, 
jak i zwykli śmiertelnicy, bali się Zeusa. 

Żoną Zeusa była Hera - Bogini rodzin i małżeństw. Służyły jej dwa wielkie pytony   
a jej atrybutem był owoc granatu oraz pióro pawia. 

Dzięki wierze w Bogów Grecy tłumaczyli sobie różne zjawiska przyrodnicze np.  
dlaczego słońce zachodzi lub co się dzieje po śmierci. 

Dzięki silnej wierze w swoich Bogów i ich moce, barwne opisy ich przygód, zwane 
mitami, dotarły do naszych czasów.  

Ale o ich przygodach w następnym artykule. 

Przy tej okazji zachęcamy wszystkich „moli książkowych” i pasjonatów mitologii  
do przeczytania książki Michel’a Piquemel’a pt. „Bajki filozoficzne – Świat mitolo-
gii”. 
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„To będzie piękny koniec świata” 

 

Trochę o filozofii 

Słysząc hasło „koniec świata” od razu wyobrażamy sobie różne scenariusze, które zakończą 

życie na Ziemi i istnienie samej Ziemi. Problematyka „końca świat” nie jest związana tylko z filmami 

katastroficznymi i z przepowiedniami astrologów.  

„Końcem świata” żywo interesowali się także filozofowie. I tak np. stoicy uważali, że raz  

na 18 tysięcy lat nastąpi „pożar wszechświata”. Według nich kosmiczny pożar strawi (zniszczy) 

wszystko (nawet dusze mędrców), po to by wszystko znów narodziło się na nowo.  

Inni filozofowie, np. Hegel dzielili losy świata na różne okresy rozwoju cywilizacji. Według 

niego był już czas grecki, rzymski, był też czas Franków, a teraz jest czas świetności Niemców (Hegel 

głosił swoją filozofię w XIX wieku). Nasuwa się tutaj bardzo stosowne pytanie: co nastąpi po czwar-

tym, germańskim okresie funkcjonowania świata? Może akurat koniec świata? Trudno jednoznacznie 

odpowiedzieć na to pytanie. 

Inną wizję końca świata przewidział genialny filozof i naukowiec Izaak Newton. Ten znany  

i powszechnie rozpoznawany człowiek, żyjący w XVIII wieku przewidział koniec świata na 2060 rok. 

Wydaje się to mało realistyczne, gdyż już nie raz, i nie dwa razy słyszeliśmy o konkretnych terminach 

końca świata. A końca świata jak nie było, tak nie ma. 

Epikur poszedł jeszcze inną drogą. Zamiast zamartwiać się i przejmować tym, co może stać się 

z naszym życiem i z naszą planetą, należy żyć pełnią życia i „chwytać dzień”. Najgorszymi wrogami 

człowieka jest ból, cierpienie i niepotrzebne zamartwianie się o przyszłość. Człowiek na większości  

z tych rzeczy nie ma wpływu. Trzeba się z tym pogodzić i to zaakceptować. Trzeba mieć „grono  

przyjaciół i kwiaty w ogrodzie” i to wystarczy do pełnego i szczęśliwego życia. 

Egzystencjaliści upatrywali zaś końca świata podczas drugiej wojny światowej. Przyniosła ona 

tyle bólu, zła i cierpienia, że słusznie mogłoby się niektórym wydawać, że to już jest koniec życia  

i koniec świta. Życie potoczyło się jednak dalej, a czas pokazał, że i egzystencjaliści nie mieli racji. 

Miejmy nadzieję, że koniec świata nie nadejdzie prędko i znienacka. Należy się do niego  

odpowiednio przygotować, ale nie należy siedzieć w domu przykrytym kocem w oczekiwaniu na  

koniec wszystkiego. Życie toczy się tu i teraz i jest ono zbyt piękne i nazbyt krótkie, żeby zamartwiać 

się niepotrzebnie na zapas.  

Zbigniew Mroziewski 


