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Narcyz był Tespijczykiem, synem błękitnej nimfy Lejriope, 
którą bóg rzeczny Kefizos razu pewnego otoczył zwojami 
swoich strumieni i uwiódł. Wieszczek Tejrezjasz powiedział 
Lejriope, pierwszej osobie, która zwróciła się do niego o 
poradę: "Narcyz będzie żył długo pod warunkiem, że nigdy 
siebie nie zobaczy (nie pozna, jak brzmi przepowiednia, w 
bezpośrednim przekładzie z jęz. angielskiego).  
Nic w tym nie było dziwnego, że każdy mógłby zakochać się 
w Narcyzie, albowiem już w dzieciństwie odznaczał się nie-
zwykłą urodą, a tak był z niej dumny, że gdy miał lat szesna-
ście, jego droga usłana była złamanymi sercami kochanków 
obu płci, których względy odrzucił. 
Kochała się w nim między innymi nimfa Echo, która straciła 
własny głos i mogła już tylko głupio powtarzać cudze okrzyki 
[...]. Pewnego dnia wybrał się Narcyz zastawiać sidła na jele-
nie, a Echo szła zanim przez bezdrożny las marząc o tym, 
by móc do niego przemówić, ale nie mogła odezwać się 
pierwsza. Narcyz stwierdziwszy, że zgubił swych towarzy-
szy, zawołał: - Hej! - Hej! - odpowiedziała Echo zdumionemu 
Narcyzowi, który nie widział nikogo w pobliżu. - Chodź tu! - 
Chodź tu! - Dlaczego się kryjesz przede mną? - Dlaczego 
się kryjesz przede mną? - Spotkajmy się! - Spotkajmy się! - 
powtórzyła Echo. 
- Spotkajmy się! - powtórzyła Echo i uradowana wyskoczyła 
ze swej kryjówki rzucając się na szyję Narcyzowi. On jed-
nak brutalnie ją odtrącił i uciekł. - Umrę, a ciebie nie poko-
cham! - krzyknął. - Kocham! - skarżyła się żałośnie Echo. 
Ale Narcyz znikł już, ona zaś spędziła resztę życia w sa-
motnych wąwozach ginąc z miłości i smutku, aż został po 
niej tylko głos. 
Pewnego dnia posłał Narcyz miecz najbardziej uporczywemu 
zalotnikowi, Amejniosowi [...]. Amejnios przebił się tym mie-
czem na progu domu Narcyza, wzywając bogów by go po-
mścili. 
Usłyszała tę prośbę Artemida i sprawiła, że Narcyz zako-

chał się, ale nie mógł zaznać spełnienia swej miłości. Pod 
górą Donakon w Tespiaj napotkał na swej drodze źródło 
czyste jak srebro, którego wody nigdy jeszcze nie zmą-
ciło ani bydło, ani ptaki, ani dzikie zwierzęta, ani nawet 
gałązki spadające z drzew, które je ocieniały. Zmęczony, 
padł na trawę, pochylił się, by ukoić pragnienie, i zakochał 
się we własnym odbiciu. Próbował początkowo objąć i uca-
łować pięknego chłopca spoglądającego ku niemu z wody, 
ale wtem rozpoznał w nim siebie i odtąd przez długie go-
dziny leżał wpatrując się z zachwytem w taflę wodną. 
Jakże mógł znieść stan taki, w którym posiadał, a jednak 
posiąść  nie mógł? Żal go trawił, a jednak cierpienia te 
sprawiały mu przyjemność; wiedział bowiem, że przy-
najmniej to drugie ja, cokolwiek by się wydarzyło, pozo-
stanie mu wierne na zawsze. 
Echo nie wybaczyło co prawda Narcyzowi, ale razem z 
nim się smuciła i powtarzała ze współczuciem: - 
"Niestety! Niestety!", gdy wbijał sobie sztylet w pierś, i 
powtórzyła za nim jego ostatnie słowa: "Żegnaj, mło-
dzieńcze, na próżno ukochany!". Krew wsiąkła w ziemię i 
wyrosły z niej białe narcyzy z czerwoną koroną.  

 

http://narcystycznamatka.blogspot.com/p/1.html 

 

  

Zycie za odbicie? I tu uwaga—naprawdę można się zakochać we własnym odbiciu i to nie mit. Każdy z 
nas ma w sobie piętno Narcyza, sztuką jest mu nie ulec. Często patrząc w lustro zamiast zobaczyć to 
co ważne, gubimy się niepotrzebnie w swoich egoizmach. Uważność wymaga tego, aby nie pozwolić 
sobie na to, by osaczyło nas nasze „ja”. Więc najważniejsze jest to, żeby znaleźć odpowiednią pe-
spektywę, która nie sprawi, że od patrzenia na siebie i we własne ego zapomnimy o  świecie otaczając 
siebie i innych swego  nieszczęściem. 

                                                                                                                                        Redakcja 

Lustro — droga do nieszczęścia? 

Mit o Narcyzie 

Lustereczko Lustereczko Lustereczko 
powiedz przecie...powiedz przecie...powiedz przecie...   
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Coś dla UMYSŁUCoś dla UMYSŁUCoś dla UMYSŁU   

CIEKAWOSTKI ŚWIATA  
WIELKI CHIŃSKI MUR 

 

 

 

 

 

 

Jedna z największych i najbardziej 
rozpoznawalnych budowli świata, symbol 
Chin i budząca podziw atrakcja turystyczna z jednej strony, z drugiej przez wielu Chińczyków po 
dziś dzień postrzegana jako budowla bezużyteczna i okupiona życiem wielu ludzi. Przybliżymy kilka 
faktów i ciekawostek na jego temat. 

Pierwsze fragmenty muru pochodzą z tzw. okresu Walczących Królestw, czyli z ok. V-VIII w. 
p. n. e. Walczące Królestwa jako pierwszemu udało się podporządkować cesarzowi Qin Shihuangdi i 
on też w III w. n. e. podjął decyzję o połączeniu istniejących wcześniej murów, odgradzając Chiny 
od barbarzyńskich plemion z północy. Jednak najdłuższy fragment (ok. 8 800 km) wybudowano za 
panowania cesarzy z dynastii Ming. Łączna długość muru to ponad 21 tys. km . Ciągnie się od Jiayugu-
an do miasta Shanhaiguan nad Morzem Żółtym. Na tak wielkiej długości „pokonuje” różne formy te-
renu. Czasami biegnie grzbietami górskimi położonymi na wysokości ponad 1 000 m n. p. m.  

Mur nie biegnie w linii prostej, co jest podobno spowodowane drugą funkcją którą spełniał, 
poza obroną przed najazdami obcych plemion. Miał on mianowicie chronić również przed demonami, 
które według wierzeń mogły przemieszczać się tylko w linii prostej i nie umiały przekroczyć zakrzy-
wionych fortyfikacji. 

Przez Chińczyków jest nazywany Murem 10 tysięcy Li. Co nawiązuje do jego długości. Li jest 
jednostką miary, równą ok. 0,5 km, zaś 10 tys. w kulturze chińskiej ma oznaczać coś nieskończonego. 

Co więcej dla Chińczyków przez wieki był symbolem cierpienia i śmierci, gdyż powstawał w 
wyniku niewolniczej pracy ponad siły. Czasami mówi się o nim, że jest najdłuższym cmentarzem na 
ziemi. Według niektórych źródeł życie przy budowie muru mogło stracić nawet milion osób. Do dziś 
żywe są legendy, iż zmarli z wycieńczenia budowniczowie muru byli chowani w jego wnętrzu. Jednak 
naukowcy nie potwierdzają prawdziwości tych spekulacji.  

Postrzeganie muru przez Chińczyków znacznie odmieniła wizyta amerykańskiego prezydenta 
Richarda Nixona z 1972 r., który to miał powiedzieć: „Należy stwierdzić, że tak Wielki Mur musiał 
być wzniesiony przez wielkich ludzi.” Wizyta Nixona przyczyniła się do gwałtownego wzrostu tury-
styki. Dziś szacuje się, że Mur odwiedza rocznie ok. 14 mln turystów. 

Mimo swoich ogromnych rozmiarów i powszechnemu przekonaniu Wielki Mur Chiński nie może 
być widziany ludzkim okiem z powierzchni Księżyca. Mit ten narodził się już w XVIII w. ale po licz-
nych lotach kosmicznych został ostatecznie obalony. 

Wielki Mur Chiński, wpisany w 1987 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, skrywa w 
sobie wiele niesamowitych faktów historycznych, ale też wiele mitów i legend. Jego fenomen przy-
ciąga wielu, od Justina Biebera po królową Elżbietę II. Trudno się dziwić, bo to niesamowity zaby-
tek kultury i architektury. 

Stanisław Matuszewicz  
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Coś dla UMYSŁUCoś dla UMYSŁUCoś dla UMYSŁU   

ŚWIAT WEDŁUG KOBIET 

Nie tylko Skłodowska-Curie 

Każdy wie kim była Maria Skłodowska-Curie. Ale nie każdy wie jak wiele innych, wyjątko-
wych Polek odniosło sukces podążając za pasją i poświęcając swoje życie dla innych. Pionier-
ki, bohaterki, inspirujące osobowości, które swoimi osiągnięciami zapisały się na kartach hi-
storii kraju i świata.  
Oto kilka z nich * 
 
 
 
Krystyna  Skarbek     1908-1952      

Już od najmłodszych lat Krystyna Skarbek wiedziała, że życie damy dworu nie jest tym czego pragnie. W przeci-
wieństwie do zrównoważonych rówieśniczek, Krysi nigdy nie brakło siły i animuszu, którą zwykle spożytkowywała 
uprawiając rozmaite sporty. Nic dziwnego, że została szpiegiem. Nieraz musiała wykazać się szybkością i zręczno-
ścią, które często ratowały jej życie. 

Gdy wybuchła druga wojna światowa Krystyna przebywała wraz z mężem w Kenii. Na wieść o 
wojnie Skarbek ruszyła do Anglii, gdzie zaczęła prace w urzędzie zatrudniającym szpiegów. 
Nie zważając na ryzyko przekradała się do obozów wroga i zdobywała  informacje dotyczące 
jego planów. Wraz ze swoim partnerem Andrzejem Kowerskim zajmowała się też m.in. organi-
zowaniem ucieczek w węgierskich obozach Polaków. Dzięki silnej woli i charakterowi namówiła 
prawie dwa tysiące żołnierzy walczących po stronie wroga aby wspierali Polskę. 

 

 

 

 

Ciekawostka !  Po zakończeniu wojny Krystyna dostarczała inspiracji autorowi serii o Ja-
mesie Bondzie. Postać Vespery - ukochanej tytułowego szpiega pochodzi właśnie od Skar-
bek.  
 

 
Krystyna  Krahelska    1914-1944  

Krystyna Krahelska urodziła się w małej miejscowości na Polesiu. Przed drugą wojną świa-
tową przyjechała do Warszawy studiować etnologię-naukę o różnych kulturach. Uwielbiała 
poznawać nowe obyczaje i miała duszę artystki. Pewnego razu na przyjęciu  u rzeźbiarki 
Ludwiki Nistichowej  poszukującej właśnie kandydatki, która chciała by użyczyć twarzy 
pomnikowi Syrenki Warszawskiej dostrzegł ją prezydent Warszawy Stefan Starzyński. 
Wraz z rzeźbiarką zaczął namawiać Krysię by pozowała jako syrenka. Po pewnym czasie 
Krahelska zgodziła się. Pojawienie się pomnika  bardzo ucieszyło i podniosło na duchu wielu 

Warszawiaków. Dwa miesiące po odsłonięciu Syrenki wybuchła druga wojna światowa, na której Krystyna służyła w 
AK, jako sanitariuszka. Niestety bardzo szybko zginęła od  kuli. I choć nie ma już pani Krystyny nad Wisłą nadal stoi 
Syrenka nosząca jej twarz. 

 

Ciekawostka ! To właśnie Krystyna Krahelska była autorką  doskonale znanej pieśni Hej, chłopcy bagnet na broń 
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Coś dla UMYSŁUCoś dla UMYSŁUCoś dla UMYSŁU   

ŚWIAT WEDŁUG KOBIET 

Nie tylko Skłodowska-Curie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Sitarska 5d 

*Jeśli te historie wydają Ci się ciekawe sięgnij po książkę Anny Dziewit-Meller "Damy, Dziewuchy, Dziewczyny" 

  

Barbara   Hulanicki     1936 - ... 
W Londynie pod czujnym i krytycznym okiem ciotki Sophie dorastała Barbara 
Hulanicki, młoda polka o wielkich marzeniach. Już od kiedy była małą dziew-
czynką pragnęła zostać projektantką mody, a głowę wciąż miała pełną pomysłów 
dotyczących najnowszych kreacji. Wszystkie wizje Barbary były bardzo niety-
powe i nie zawsze przemawiały do ciotki. Nieraz kazała swojej podopiecznej 
przebierać się z założonych ubrań i zakładać klasyczne sukienki noszone przez 
wszystkie damy w wieku Basi. Cały  czas wpajała jej, żeby studiowała medycynę 
lub prawo. Hulanicki jednak wolała sama decydować o tym, czym będzie się w 
życiu zajmować, jak i również o własnym ubiorze. Zaczęła studiować w szkole 
kształcącej projektantów, a niedługo potem otworzyła swój własny butik i od-
niosła ogromny sukces. Cały Londyn stawał na głowie by kupić stroje polskiej 
projektantki, a każda dziewczyna pragnęła mieć w szafie choć jedną z jej kre-
acji. Wszystkie stroje dziewczęce Basi tworzone były w podobnym stylu, od-
ważnym i trochę niegrzecznym. Hulanicki cały czas zaskakiwała swoją ciotkę i 
jej koleżanki. 
Ciekawostka! Butik pani Barbary często odwiedzały gwiazdy takie jak Brigitte 
Bardot, czy nawet The Beatles. 
  

 
  

Projektantka mody 

 
  

Poetka 

Elżbieta  Drużbacka  1696 - 1765 
Elżbieta Drużbacka trafiła na wychowanie do bogatej i mądrej magnatki pani 
Sieniawskiej. Była bardzo zdolną dziewczyną i wszystkich zaskakiwała swoją 
inteligencją. Tworzyła wspaniałe wiersze, w których nie bała się otwarcie 
mówić, co myśli. Pani Sieniawska doceniała potencjał Elżbiety, bardzo chęt-
nie wspierała ją w nauce. Na dworze magnatki dziewczyna nie tylko nauczyła 
się nakrywać do stołu i tańczyć poloneza, ale też poznała język francuski. 
Miała też dostęp do pałacowej biblioteki, gdzie zresztą spędzała bardzo du-
żo czasu. W czasach, w których żyła Elżbieta kobiety miały głównie zajmo-
wać się nakrywaniem do stołu i olśniewaniem  kandydatów na męża. Miały 
zawsze pięknie wyglądać i być potulne jak baranki. Jednak Drużbicka nie 
bała się niczego i nikogo, a wszystkie swoje uczucia oddawała w wierszach. 
Jej utwory krążyły z dworu do dworu przepisywane ręcznie i cieszyły się 
dużą popularnością. W końcu biskup Załuski zdecydował się wydać jej poezję 
jako książkę. 
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Wywiad Wywiad Wywiad z Panią DOROTĄ DŁUŻEWSKAĄz Panią DOROTĄ DŁUŻEWSKAĄz Panią DOROTĄ DŁUŻEWSKAĄ   

 

 

 

 

 

 

 

Czy uczy Pani tylko w jednej szkole, czy jeszcze gdzieś indziej? 

- Tylko w jednej. 

Czy uczy Pani tylko wychowania fizycznego? 

- Tak, ale w przyszłym roku będę jeszcze uczyła wychowania do życia w rodzinie. 

Jakie ma Pani metody wychowania dla dzieci leniwych? 

- Dla mnie nie ma dzieci leniwych. Są tylko zniechęcone. Dla takich dzieci trzeba wy-

myślić jakoś pracę. 

Jaki sport Pani lubi najbardziej? 

- Żeglarstwo, koszykówkę i piłkę ręczną. 

Co lubi Pani robić w czasie wolnym? 

- Lubię czytać i podróżować. Kiedy mogę poczytać ulubioną książkę lub wyjechać w 

ulubione miejsce, to tryskam szczęściem i radością, 

Ma Pani jakieś swoje ulubione miejsca? 

- Najbardziej lubię wyspę Lanzalottę. A w Polsce lubię Morze poza sezonem. 

Co Pani lubiła robić jako dziecko? 

- Żeglować: najpierw z Rodzicami, a potem sama. 

Czy ma Pani jakieś rodzeństwo? 

- Mam młodszą siostrę, która jest moim przeciwieństwem. 

Jakie studia Pani skończyła? 

- Skończyłam AWF (Akademia Wychowania Fizycznego), po którym zostałam nauczy-

cielką wf. Poza tym, kończę teraz „Zarządzanie sportem” i „Wychowanie seksual-

ne” na Uniwersytecie Warszawskim. 

Lubi Pani swoją pracę? 

- Uwielbiam. 

Kim Pani chciała kiedyś zostać? 

- Trenerem żeglarstwa lub nauczycielem. 

 

 

 

 

Rozmawiała Sara Guzek 
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„Ostatnio, szukając z rodziną jakiegoś filmu wartego zainteresowania, natknę-
łam się na „Całkiem zabawną historię”. Przyznam, że nie jest specjalnie młodą 
produkcją (premiera miała miejsce w 2010 roku), ale przyjemnie 
oglądało się ten film.  

               Poznajemy w nim Craiga – chorego na depresję nastolatka, 
który pewnego dnia postanowił zgłosić się do szpitala na oddział 
psychiatryczny. Kiedy trafia już na miejsce zaczyna mieć wątpliwo-
ści, jednak klamka już zapadła – musi zostać w psychiatryku, co 
gorsza okazuje się, że trzeba go umieścić w sekcji wydzielonej dla 
dorosłych, gdyż ta dla młodzieży jest właśnie remontowana. Na od-
dziale spotyka m.in. schizofrenika, tnącą się dziewczynę, niedoszłe-
go samobójcę i ludzi pozbawionych jakichkolwiek chęci do życia – w 
skrócie po prostu „raj”. Po bliższym poznaniu współlokatorów Craiga 
okazuje się, że każde z nich ma swoje problemy, ale mimo ciężaru  
są fajnymi ludźmi. Główny bohater zaczyna zdawać sobie sprawę, że 
nie docenia tego co ma, chociażby rodziny i dachu nad głową.  

 Bardzo pozytywny film o tym jak bardzo nie doceniamy siebie i tego, co 
dostaliśmy od losu. Przy okazji świetna komedia, którą warto obejrzeć w towa-
rzystwie rodziny lub/i przyjaciół, a soundtrack umila oglądanie. Ciekawa i cał-
kiem zabawna historia ;-) 

Gorąco polecam - Małgosia Taradynko 

Filmoteka: „Całkiem zabawna historia” 

   
   Trochę o WyobraźniTrochę o WyobraźniTrochę o Wyobraźni   

Teatr w naszej szkole 
Dnia 14 lutego 2018 roku podczas lekcji mieliśmy możliwość obejrzenia spektaklu pod tytułem 

„Miłość niejedno ma imię”. Sztuka zawierała fragmenty kilku słynnych dzieł i pokazywała na ich przykła-

dzie, jak wyglądała miłość w różnych czasach.  

Inscenizacja została wyreżyserowana przez Panią Beatę Szumowską, a aktorami byli członkowie 

kółka teatralnego. Uważam, że uczniowie bardzo dobrze wcielili się w role, a przedstawienie miało lekko i 

przyjemną tematykę. Dzięki nawiązaniu do sławnych utworów łatwiej nam było je zrozumieć. 

Ania Bartołd, Ola Jarska, Klaudia Opat, Matylda Czulewicz 
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„Strumień świadomości” to pojęcie niejednoznaczne. Pojęcie to bierze swój początek 

z terminologii angielskiej i w dosłownym tłumaczeniu oznacza… monolog wewnętrzny. Tak, 

strumień świadomości, to termin literacki! Ale nawet w literaturze jest tak, że pojęcie to 

można rozumieć dwojako.  

Po pierwsze, strumień świadomości, jest niejako zapisem tego co widzimy, słyszymy i 

odczuwamy. Od razu nasuwa się nam pytanie: Gdzie zapisują się te wszystkie wrażenia? Z 

pomocą przychodzi nam filozofia! To co widzimy, słyszymy i odczuwamy zapisuje się w na-

szym umyśle (pamiętajmy, że umysł to coś innego niż rozum, który odpowiedzialny jest za 

abstrakcyjne myślenie).  

Po drugie, strumień świadomości jest swoistym stylem życia, połączeniem tego co jest 

z tym co było i z tym co się wydarzy. Mówiąc krótko, strumień świadomości, to przestrzeń 

wokół nas, którą nieustannie przeżywamy. Na nasze życie składa się wiele przeżyć: i dobrych 

i tych złych. Dobre przeżycia są miłe i przyjemne. O tych złych, chcielibyśmy jak najszyb-

ciej zapomnieć, jak najmniej się nad nimi skupiać. Tu właśnie pojawia się „strumień świado-

mości”, który kieruje naszą uwagę na owe dobre i złe wydarzenia. Kiedy jest nam dobrze w 

życiu (np. czas wakacji) czas płynie nam bardzo szybko – wydaje nam się, że przenika między 

palcami. Dwa miesiące letniego leniuchowania przemija tak jakby „z bicza trzasnąć”. Gdy zaś 

jest jakieś trudne doświadczenie (np. nieciekawa lekcja w szkole!) – 45 minut ciągnie się w 

nieskończoność. Dzieje się tak, że strumień świadomości „oszukuje” nas umysł, ponieważ nie-

możliwe jest to, żeby czas raz płynął szybciej (wakacje) a raz wolniej (45 minut nudnej lek-

cji). Czas zawsze płynie tak samo. Nie dajmy się zwieść pozorom! Nie dajmy się oszukać! 

I pamiętajmy, aby „dobre momenty, jak fotografie, zbierać w swej 

głowie jak w starej szafie”. Miłe rzeczy zawsze pomagają w przetrwa-

niu najtrudniejszych chwil w naszym życiu. 

 
  

Zbigniew Mroziewski  

ROZWAŻANIA FILOZOFICZNE – STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI 
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KALENDARZ „ŚWIĄT ETYCZNYCH” 

 

Każdy z nas trzymał kiedyś w dłoniach kalendarz. Myślę 

także, że każdy z nas zerka do kalendarza i zaznacza w nim jakieś 

ważne daty i wydarzenia. A czy ktoś z was zastanawiał się nad tym, 

aby stworzyć „kalendarz świąt etycznych”? My na lekcjach etyki 

podjęliśmy taką próbę. I teraz prezentujemy te wydarzenia, które 

warto byłoby umieścić jako najważniejsze w życiu każdego, kto 

chodzi na etykę, lub zetknął się z etyką. Oto 12 najważniejszych 

(naszym zdaniem) „świąt etycznych” (po jednym na każdy miesiąc): 

11 stycznia – Dzień Wegetarian 

11 luty – Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej 

21 marca – Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową 

27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 

22 maja – Dzień Praw Zwierząt 

26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 

15 lipca – Dzień Bez Telefonu Komórkowego 

30 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Osobach Zaginionych 

22 września – Europejski Dzień Bez Samochodu 

17 października – Dzień Walki z Ubóstwem 

21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

 
Zbigniew Mroziewski 

i 
 

ABC Filozofii 

Cytat numeru: 
„Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, cza-
sem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak 

tylko woda.” 
                                        Albert Einstein 

 
OD REDAKCJI: 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 
 
Kontakt do Redakcji: Koło Filozoficzne.  
 
 


