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Poszukiwanie mądrości 

  Numer 6,0styczeń   2021—— 
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 Numer gazetki 
szkolnej, który oddajemy do Waszych 
rąk jest niezwyczajny… Pod wpływem 
czasów, w jakich mamy okazję żyć, po-
stanowiliśmy zamyślić się nad sensem 
naszego istnienia, czyli nad sensem 
życia. Nawiązaliśmy współpracę z jed-
ną z uczelni łódzkich — Akademią Hu-
manistyczno—Ekonomiczną i pod jej 
patronatem przeprowa-
dziliśmy projekt filozo-
ficzno—psychologiczny 
zatytułowany:  

 

 

Sens życia jako problem filozo-
ficzny i problem życia codzienne-
go.  

 W praktyczne działania w pro-
jekcie zaangażowały się klasy : IIap, 
IIcg, IIIa, a także klasa Ic  która pla-
stycznie zilustrował nasze działania 
oraz przedstawiciele klas — Ib i Id. W   
włączyli się także członkowie szkolnego 
koła filozoficznego  pod opieką pana dr. 
Igora Nowikowa.  

 
 

 
 

 Nasze zainteresowanie wzbu-
dziły filozofie XIX i XX wieku. W efekcie 
naszych działań powstały artykuły filo-
zoficzne, analizy sylwetek wielkich filo-
zofów i ich, ilustracje do treści filozo-
ficznych, dwa badania ankietowe 80 
uczniów naszej szkoły, a także podcast 
nagrany przez uczniów klasy IIap, który 
będzie zamieszczony  na naszej stro-
nie internetowej.  

 Zapra-
szamy do lek-
tury tych, któ-
rym nieobca 
jest refleksja 
nad sensem 
życia:):) 

Redakcja 

 
 

Co wiemy o 
 filozofii? 

 
Poznajemy syl-
wetki wielkich 

filozofów 

Szukamy sensu 
życia  -  ankieta 

 

Los  Syzyfa   -   
felieton przedstawia 

Litwin 

Ilustrujemy mity 
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Dla przypomnienia... 

Filozofia — gr., umiłowanie mądrości philéō  = miłuję, sophía = mądrość  

• w znaczeniu źródłowym  - filozofia oznaczała umiłowanie mądrości, czyli nieustanne dążenie do wiedzy i poszukiwa-
nie pewności, 

• Według Platona filozofia sytuuje się pomiędzy mądrością bogów a głupotą głupców. Od bogów odróżnia ją 
„bieda” (niewiedza), a od głupców „dostatek” (świadomość niewiedzy), dlatego szczytem filozoficznej mądrości jest 
brak ostatecznej pewności, w myśl hasła: wiem, że nic nie wiem — Sokrates 

• filozofia wyrastała ze zdziwienia światem, później z wątpienia stawiającego pod znakiem zapytania to, co dotychczas 
było zakorzenione w tradycji lub oczywiste, 

• albo z doświadczenia sytuacji granicznych, szczególnie śmierci. Precyzyjne i jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia filo-
zofii jest niemożliwe ze względu na historyczną zmienność jego zakresu i treści oraz związek przypisywanego mu zna-
czenia z przyjęciem określonej koncepcji filozoficznej;  

• W filozofii prawie wszystko jest przedmiotem sporu, począwszy od tego, co filozofią jest, a co nią nie jest, jej przed-
miot, metody, język. Samo pytanie o to, czym jest filozofia, jest więc filozoficznym problemem.  

 

Wielcy filozofowie XIX i XX wieku 

 

Arthur 
 Schopenhauer 
 

1788—1860 
 Jest to niemiecki filozof, który przedstawia 
pesymizm w filozofii. Opierają się one na niezado-
woleniu ze świata i losów wytworzyły one pesymi-
styczny pogląd na świat. Jego dzieło „Świat jako 
wola i przedstawienie” rozpoczyna się słowami „ 
świat jest moim wyobrażeniem”. Te słowa stanowią 
fundament jego filozofii. Związki jakie można zo-
baczyć są zawsze wyobrażeniem jedynym związ-
kiem samym z siebie jest ciało człowieka. To co 
przeżywamy związku z ciałem, te odczucia ze-
wnętrzne i wewnętrzne jest największą istotą nie 
tylko nas samych ale i świata zewnętrznego. Scho-
penhauer jest zdania że każda wola wynosi się z 
cierpienia. Ze wszystkich istot na świecie to 
człowiek cierpi najbardziej bo ma najwięcej po-
trzeb. Schopenhauer fascynował się teorią Imma-
nuela Kanta. Dlatego też wymyślił woluntaryzm 
poznawczy oparty na jego filozofii. Jest to sposób 
widzenia świata zależny od historii i potrzeb po-
szczególnychludzi.  
 

 
 Z form poznania wymyślonych 
przez Kanta pozostawił jednak tylko trzy 
– czas, przestrzeń oraz przyczynowość, 
uważając, że wszystkie pozostałe nie są 
już stale przypisanymi „koniecznymi” 
formami, lecz tylko zmiennymi sposo-

bami „widzenia świata”, zależnymi od historii i 
potrzeb poszczególnych ludzi. Koncepcja feno-
menu, doszedł do wniosku, że każdy człowiek 
„sam buduje sobie własne fenomeny” i dlatego te 
same bodźce u różnych ludzi mogą dawać inne 
fenomeny. 

 
 
 

Daria 
 Małgorzaciak, 

IIap 
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Henri Bergson 
1859—1941 

 
 Punktem wyjścia doktryny filozoficznej 
Bergsona była krytyka poznania intelektualnego i 
analitycznego, które deformuje rzeczywistość, roz-
kładając zjawiska ciągłe na fragmenty nieciągłe, Nato-
miast poznanie docierające do rzeczy w ich niepowta-
rzalności i autentycznym życiu operuje, wg niego, intu-
icją niewyrażalną w słowach ( intuicja pozwala przy-
swoić człowiekowi ruch rzeczy, obcować z nim bezpo-
średnio i niejako utożsamić się z życiem rzeczy. Zdaniem 
Bergsona cały świat rozwija się w ciągłości stanów, które 
nie mogą się nigdy powtórzyć, ponieważ nawarstwiają się 
na swoją przeszłość utrwaloną w rodzaju pamięci. Pęd 
życiowy z fr. Elan vital przenikający świat ma charakter 
celowy —  jego wolna i twórcza ewolucja realizuje okre-
ślony kierunek, choć idzie niekiedy po omacku, myli się i 
poprawia. Owego élan vital można doświadczać, identyfi-
kując się z nim w intuicyjnych aktach, a osobnicy szcze-
gólnie uzdolnieni do przezwyciężania nawyków anali-
tycznego myślenia są niejako ziemskimi delegatami bo-
skiej zasady świata.  
 

 

  
Zamiast na intelekcie Bergson zalecał opieranie 
się na intuicji. Uważał ją za przeciwieństwo 
intelektu oraz za sposób na poznanie prawdy 
pierwotnej. Dokładnie rozumiał ją jako bezpo-
średnią znajomość rzeczy i wydarzeń. Pojmował 
ją jako rodzaj instynktu. A ponieważ jest ona 
wytworem naszego organizmu, czyli przyrody, 
możemy całkowicie jej zaufać i się na nią zdać. 
Poznanie intuicyjne Bergson uważał za najdo-
skonalsze.  

Wielcy filozofowie XIX i XX wieku 

Albert Camus 
 

1913—1960 
Albert Camus urodzony 7 listopada 1913 Pisarz 

jest także autorem znanej na całym świecie książki pod tytułem 

Dżuma.  
W swoich rozważaniach umieszczał dwa problemy- 

bunt i absurd. Mężczyzna uważał, że w kwestii absurdu najważ-
niejsze są narodziny, a później śmierć. Sądzi, że absurd tkwi w 
tym, że można skończyć żywot na ziemi będąc nieszczęśli-
wym. Sądzi, że należy pozbyć się nadziei. Na absurd składają 
się dwa elementy- pragnienie człowieka dotyczące wielu 
kwestii oraz rozczarowanie, jakie świat i rzeczywistość 
przynoszą ludziom. Tutaj w jego myśleniu pojawia się wątek 
samobójstwa, jest ono ucieczką od absurdów, problemów życia 
na ziemi, których doświadcza każdy z nas, lecz okazuje się, że 
nie jest ono właściwym rozwiązaniem. Należy żyć w absurdzie 
i w ciągłym sprzeciwie, nikt nie powinien uciekać przed 
niezrozumieniem świata. Filozof uważał, że człowiek w świe-
cie jest wygnańcem. Ludzie często czują się w życiu nieswojo, 
są zagubieni, świat jest dla nich obcy, ale stanowi jedyne miej-
sce, gdzie człowiek żyje. Ludzie codziennie doświadcza-
ją bezsensowości żywota. Filozof odwoływał się do mitu o Syzy-
fie. Ten bohater jest skazany na jeden los, lecz mimo tego 
nadal próbuje podjąć dalszą walkę. Życie i dramat Syzyfa 
są oparte na jego świadomości wiecznej porażki i bezowoc-
nej pracy. Na tym samym polega żywot człowieka.  

 Filozof sądził, że 
istotą człowieka jest bunt, 
wypowiedz ia ł  s łowa 
„Buntuję się, więc jeste-
śmy”. Źródłem buntu jest 
napięcie między pragnie-
niem, chęciami, a możli-

wościami, jakie oferuje nam świat. Ten pogląd jest uznaniem warto-
ści, za jakie chcemy się buntować. Camus był ateistą sądził, że 
Religia jest przyzwyczajeniem, daje nam ona tylko złudną nadzieję, 
gdy zaginie ona w ludziach. Buntując się człowiek wyraża sprzeciw 
wobec istniejącego porządku, dzięki temu pozwala ludziom na uka-
zanie się w jego życiu pewnych wartości.    

Wiktoria Katner, IIap 



 

 Jednym z ważnych esejów  Camusa jest Mit 
Syzyfa, który analizuje postawę Syzyfa, jego los i 
stara się odnaleźć w jego istocie jakieś pocieszenie 
dla człowieka.  Ten esej stał się punktem wyjścia 
dla rozważań naszego kolegi Dawida. Zapraszamy 
do lektury:):) 
 
 
 Pośród bogactwa składowych ludzkiej egzystencji 

tragizm piastuje szczególne miejsce, stanowi bowiem 

definicję problemu, w których zmuszeni jesteśmy dokonać 

wyboru, jakoby rozstrzygnąć między dwiema, równ-

orzędnymi dla nas racjami. Może ona stanowić także o 

nieuchronności 

nastąpienia jakie-

goś, negatyw-

nego, zdarzenia, 

niezależnego od 

wyborów dokon-

ywanych przez 

bohatera. Na pal-

ecie przykładów 

malarskich, lit-

erackich, 

filmowych, 

pozwala-

jących dostrzec szerokie 

rozpowszechnienie motywu 

tragicznego w dziełach kul-

tury, Syzyf odznacza się najsilniej, to jego bowiem 

historia jest źródłem, pierwowzorem i inspiracją dla 

wszystkich kolejnych, replikujących problematykę 

jego egzystencji. Dziś zatem podejmiemy się próby 

rozważenia i określenia przedmiotu, odpowiedzi na 

pytanie, "Na czym polega jego tragizm?". 

 Nim jednak poczniemy deliberować nad 

częścią właściwą niniejszej pracy, za swoją 

powinność uznaję skrótowe przedstawienie 

szanownemu Czytelnikowi, jakaż to droga zawiodła 

Syzyfa na trakt tragedii i mąk życiowych. Syzyf, król 

Koryntu, był postacią otaczaną sympatią bogów na 

tyle dużą, iż bywał na boskich ucztach, skąd każdora-

zowo podkradał porcję ambrozji. Problemem jego par-

tycypowania w nich była tożsama mu skłonność do 

plotkowania o sprawach boskich ze śmiertelnikami na 

ziemi.  
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Mit  Syzyfa Alberta Camusa 

 

 Gdy zatem zdradził tajemnicę Zeusa, ten 

postanowił polecić Tanosowi, bogowi śmierci, jego 

zgładzenie, co jednak nie przyniosło oczekiwanego 

rezultatu, gdyż Tanos został pojmany, za przyczyną 

czego widmo śmierci przestało ciążyć nad rodziną 

ludzką. Życie człowieka zmieniło naturę, stało się 

niedoczesne, wieczne, pozbawione groźby śmierci! 

Na polecenie Zeusa, starania o uwolnienie Tanosa i 

zgładzenie Syzyfa, czyni Hermes, co częściowo 

kończy się sukcesem, Tanos zostaje oswobodzony, a 

wśród ludzi powraca śmiertelna natura, porządek 

zgodny z prawem boskim zostaje odnowiony. Spryt-

ny jednak Syfyz zdołał uprzedzić żonę, aby po jego 

śmierci nie chować go w porządku greckim, miało to 

uniemożliwić jego ukaranie w Hadesie. Dla Bogów 

sprawa zdaje się być rozwiązana, właściwie zapomi-

na się o wydanym mu pozwoleniu na 3-dniowy 

pobyt na ziemi. Dopiero po latach ziemskiej tułaczki 

Tanos upominał się o bohatera i zabrał jego duszę na 

męki w zaświatach. 

 
Trud Syzyfa, rys. Joanna Więcławska Ic 

Los  Syzyfa ,  
rys. Roksana  Dróżdż Ic 
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 Syzyfowi wymierzono karę, zmuszono do 

wtaczania na szczyt stromego zbocza głazu, który 

staczał się na sam początek drogi, gdy tylko skazany 

docierał z nim pod jego koronę. Następujące po sobie 

kroki miały upajać skazanego wizją rychłego kresu cier-

pień, ażeby w punkcie szczytowym tych oczekiwań 

brutalnie zderzyć je z rzeczywistością, nakazać, 

wtaczać go raz wtóry i wtóry. Kara ta, jakkolwiekby nie 

rozpatrywać jej sprawiedliwości, jest nieuchronna, 

wieczna, ciągła, dusza Syzyfa nieśmiertelna, 

niedoczesna, w wieczność będzie toczyć głaz, w 

przeświadczeniu o słuszności jego czynu. Czy jednak to 

pospolicie znane stwierdzenie stanowi o całokształcie 

jego tragedii? Nie, tragizm ten leży głębiej, niżeli sięga 

jego powszechne traktowanie, to również 

niewspółmierny stosunek winy pierwotnej, drobnego 

raptem występku przeciw moralności  -  do tortur i cier-

pień po wieki, jakich będzie doznawał, to również fakt, 

iż od chwili śmierci los jego przestaje być od niego 

zależnym, osamotniony tuła się duchem po świecie 

doczesnym, w dowolnej chwili mogąc być zwrócono-

nym ku bezkresowi Hadesu, co samo jest przecież 

wyłącznie kwestią czasu… 

Litwin, IIIa 

Syzyf i jego kamień, rys. Joasia Więcławska, Ic 

Na szczyt, rys. Marta Dróżdż Ic 

Egzystencjalizm  —  pogląd filozoficzny  

XX wieku stworzony przez Sorena Kierkegaarda, Alber-
ta Camusa oraz Jeana Sartre.  
 
• za właściwy przedmiot badań i punkt wyjścia anali-

zy filozoficznej uznaje indywidualną egzystencję 
człowieka, jego miejsce i rolę w świecie;  

 
• według egzystencjalizmu rzeczywistość jest roz-

darta na sferę świadomości i sferę rzeczy, co nieu-
chronnie prowadzi do wyobcowania człowieka;  

 
• Jednostka jest  całkowicie wolna, tworzy wszelkie 

wartości, decyduje o sensie własnego istnienia 
(egzystencja poprzedza esencję) i ponosi w pełni 
odpowiedzialność moralną za swoje czyny;  

 
• stwarza to poczucie samotności, zagubienia 

i zagrożenia w świecie, poczucie beznadziejności 
istnienia i lęku, zwłaszcza przed śmiercią 
(pesymizm);  

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/alienacja;3867847.html
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 Poprosiliśmy także koło filozoficzne naszej 
szkoły prowadzone przez Pana dr. Igora Nowikowa 
o zajęcie stanowiska w tej ważnej dla nas spra-
wie:) Po zajęciach koła, dwóch jego uczestników 
sformułowało dla nas artykuły, w których  doko-
nują przeglądu niektórych poglądów dotyczących 
sensu egzystencji  i wyrażają swoje własne zdanie 
na ten temat. Zapraszamy do czytania!!! 
 
 
 

Gdzie odnaleźć sens życia? 
 
 Wiele mówi się o poszukiwaniu 
sensu życia oraz o odpowiedzi na pyta-
nie, czym właściwie jest sens życia. Od-
powiedź nie jest oczywista, gdyż poję-
cie to jest względne, tzn. każdy z nas 
interpretuje je zgodnie z własnymi po-
trzebami. Oczywiście, wielu filozofów 
próbowało zdefiniować sens życia, two-
rząc rozmaite teorie na ten temat, choć 
nie zawsze były one przekonywujące. 
Poza tym, życiu może nadawać sens wie-
le innych czynników, np. wiara. 
 
 Według filozofii chrześcijańskiej sensem ży-

cia jest stawanie się lepszym człowiekiem rozumiane 

jako postępowanie zgodne z dekalogiem, które ma 

doprowadzić do nieba. Filozofia ta zakłada również, 

że człowiek powinien kierować się rozumem oraz wol-

ną wolą, którą otrzymał od Boga. Niemiecki filozof, 

Arthur  Schopenhauer podważył tę teorię twier-

dząc, że człowiek jest z natury zły. Jego filozofia 

jest mocno pesymistyczna i zakłada, iż życie czło-

wieka jest pozbawione sensu. W życiu przeważa 

cierpienie, od którego trudno uciec, a próbą 

ucieczki mogą stać się dla człowieka używki. Jed-

nakże zaznajamiając się z 

tą teorią lub próbując ją 

zastosować w życiu, musi-

my pamiętać, że Schopen-

hauer stworzył ją na pod-

stawie własnych doświad-

czeń.  

Koło filozoficzne II LO 
- o sensie życia 

 Inaczej sens życia postrzega-

ny jest przez zwolenników  teorii  

komunizmu. Komuniści uważali (lub 

uważają), że naszym życiem nie kieru-

je umysł, lecz popędy, instynkty i namiętności.   

 Dlatego też człowiek – aby powstrzymać 

ekscesy i „uwolnić umysł” – powinien 

poświęcać swój czas na nieustanną 

pracę dla „dobra” ogółu. Dzięki tym 

założeniom ideologia komunistyczna z 

łatwością sięgała po propagandę, poru-

szając nią całe masy ludzkie. Stało się 

tak za sprawą wykorzystania prymi-

tywnych instynktów.  

 Jak widać, teorii sensu życia 

jest sporo, ale jeśli spojrzymy na po-

wyższe przykłady, to widzimy, że różnią się one od 

siebie i są wykorzystywane w inny sposób. Musimy 

także pamiętać, aby nie szukać na siłę sensu na-

szego życia. Czyniąc to, popadniemy w marazm, 

sądząc, iż robimy coś źle, choć w praktyce nie ro-

bimy nic. Poza tym, sens życia nie musi być czymś 

skomplikowanym, może on oznaczać po prostu by-

cie sobą. Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, 

gdzie za sprawą pośpiechu ludzie często zatracają 

się w powierzchownych, dominujących trendach i 

niszczą w ten sposób swoją tożsamość. W tej sy-

tuacji sens życia mógłby polegać na byciu sobą, na 

stawaniu się indywidualistą.  

 
Tomasz Pabisiak, IIap 
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Aby spokojnie istnieć w świecie pełnym chaosu i nie 

popaść w szaleństwo, nie powinniśmy skupiać się na 

przerastających nas celach życiowych, lecz na celach 

skromniejszych, tych z pozoru mniej istotnych. Nale-

ży stopniowo podnosić sobie poprzeczkę: najpierw 

pomagamy w domu rodzicom, uczymy się, odrabiamy 

pracę domową, dbamy o rodzinę i znajomych, na-

stępnie kończymy szkołę i podejmujemy pracę, aż w 

końcu zakładamy własną rodzinę i troszczymy się o 

nią. Rutyna związana z tymi obowiązkami ochroni 

nas przed zwątpieniem, które może się 

wkraść, jeżeli zbyt usilnie będziemy 

szukali jakiejś ogólnej – filozoficznej? – 

odpowiedzi na trudne pytanie o sens 

życia.    

Sensowne życie może oznaczać speł-

nienie zawodowe, które zapewni nam 

materialną samowystarczalność. Na 

żmudnej drodze do samowystarczalno-

ści wspomagają nas rodzice, którym 

winniśmy wdzięczność. Nasze życie 

osiągnie jednak kiedyś swój kres. Co po nas zosta-

nie? Czy w świecie zachowa się ślad po naszym ist-

nieniu? Takie ślady pozostawiają po sobie ludzie wy-

bitni, np. matematycy, malarze czy pisarze. Nato-

miast w przypadku tzw. zwykłych śmiertelników śla-

dem takim mogą być dzieci. Miłość dana dzieciom 

żyje w nich dalej po naszej śmierci, a nam zapewnia 

coś na kształt nieśmiertelności.  

 Reasumując, można powiedzieć, że siłą i 

sensem życia każdego z nas powinna stać się miłość. 

Nie jest to jednak miłość abstrakcyjna, lecz miłość 

konkretna, np. do rodziców, przyjaciół i własnych 

dzieci. Realizuje się ona w „małych”, codziennych 

zdarzeniach i stanowi antidotum na niebezpieczne i 

bezproduktywne kwestionowanie sensu naszego ży-

cia  i sensu otaczającego nas świata.  

Jakub Skowroński, IIdp 

Miłość jako sens życia  
 

 Dorastając, stajemy się coraz bardziej świado-

mi własnego otoczenia oraz świata, w którym przyszło 

nam żyć. Zdajemy sobie sprawę ze zła i cierpienia, któ-

re nas otacza, często nawet tuż obok nas. Dociera do 

nas, że jedyną pewną rzeczą jest śmierć. Doświadcza-

my pierwszych smutków i cierpienia. Kwestionujemy 

wtedy wszystko, co w okresie dzieciństwa cieszyło i 

pozwalało wstawać codziennie pełnym energii. W na-

szej głowie kłębią się wtedy najróżniej-

sze pytania: Skąd bierze się zło? Po co 

żyjemy? Czy nasze życie ma jakiś kon-

kretny cel, czy też jest ono może dzie-

łem przypadku?  Odpowiedzi z dzieciń-

stwa już nie wystarczają, i staramy się 

odnaleźć sens życia jako osoby powoli 

wkraczające w świat ludzi dorosłych. 

 

 Na temat sensu istnienia moż-

na pisać tysiące stron i prowadzić nie-

kończące się debaty. Jak wzbudzić w 

sobie tę magiczną chęć do codziennego wstawania z 

łóżka bez odpowiedzi na pytanie, dlaczego właściwie 

wstajemy, idziemy do szkoły lub pracy, skoro i tak kie-

dyś umrzemy?  Niewątpliwie życie człowieka jako indy-

widualnej i niepowtarzalnej jednostki jest czymś wspa-

niałym. Między narodzinami a śmiercią powinniśmy ko-

rzystać z otaczającego nas świata, powinniśmy cieszyć 

się obecnością bliskich, rodziny, przyjaciół oraz wszyst-

kich tych, którzy okazują nam jakąkolwiek troskę. Od 
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Sens życia uczniów II LO... 
- czy czujemy sens naszego istnienia  

i gdzie go szukamy? 
przedstawiamy wyniki pierwszej ankiety,  

w której badaliśmy uczniów trzech klas   -  czytajcie i  wyciągajcie wnioski:) 

LP.  Treść pytania Płeć  - żeńska Płeć -  męska 
  

Osoby niebinarne 
  

  Wiek 
 badanych 

16 lat – 19%,  
17 lat – 69%, 
18 lat – 11% 

16 lat – 53%,  
18 lat – 47% 

16 lat – 55%,  
17 lat – 45% 

1. Czym jest dla Ciebie wola życia? 
  

Chęć życia – 100% Chęć życia – 100% Chęć życia – 100% 

2. Czy, według Ciebie, nasz mózg wpływa 
na reakcje naszego ciała?   

Tak – 100% Tak – 100% Tak – 100% 

3. Czy według Ciebie, człowiek może pa-
nować nad swymi stanami psychiczny-
mi? 
  

Częściowo – 92% 
Tak, całkowicie – 8% 

Tak, częściowo – 
100% 

Tak – 50% 
Nie – 50% 

4. Czym jest dla Ciebie wolność, darem 
czy udręką?  

Darem – 84% 
Darem i udręką – 16% 

Darem – 100% Darem – 66% 
Udręką – 33% 

5. Co, według Ciebie, kieruje decyzjami, 
jakie podejmujemy w życiu  -   lęk przed 
cierpieniem, czy dążenie do przyjemno-
ści?  
  

Lęk przed cierpieniem 
– 38% 
Dążenie do przyjem-
ności – 42% 
To i to – 20% 

Dążenie do przy-
jemności – 100% 

Lęk przed cierpie-
niem – 100% 

6. Czy, według Ciebie,  nasze wyobrażenia 
wpływają na to,  jak odbieramy otaczają-
cy nas świat? Czy świat jest naszym 
wyobrażeniem o nim? 
  

Tak – 84% 
Nie – 7% 
Nie wiem – 11% 

Tak – 100% Tak – 100% 

7. Czy dla Ciebie istnienie zła wyklucza 
sprawczą rolę Boga? – uzasadnij swoje 
zdanie 
  

Tak, wyklucza – 15% 
Nie wyklucza – 73% 
Nie wiem – 7% 

Nie wyklucza – 
66% 
Wyklucza – 33% 

Tak – 33% (Bóg jest 
miłością, a miłość 
nie istnieje) 
Nie – 66% 

8. Czy, według Ciebie,  warto żyć w złym 
świecie? dlaczego? 
  

Tak, warto – 61% 
Nie – 39% 

Tak – 66% 
Nie – 33% 

Tak – 100% (świat 
nigdy nie będzie do-
bry) 
  

9. Czy, według Ciebie, trud, z którym mu-
simy się zetknąć w życiu, jest tego wart? 
  

Tak – 57% 
Nie – 11% 
Nie wiem – 19% 

Tak – 100% Tak – 66% 
Nie wiem – 33% 

10. Czy, według Ciebie, istnienie człowieka 
jest absurdalne? 
  

Tak – 38% 
Nie – 62% 

Nie jest – 100% Tak – 66% (żyjemy 
po to, by umrzeć) 
Nie – 33% 

11. Co,  w Twoim mniemaniu,  może urato-
wać człowieka przed tragizmem istnie-
nia? 
  

Wiara, nadzieja, Bóg 
– 23% 
Inni ludzie – 19% 
Pasja – 30% 
Sens w życiu – 17% 
Nic – 11% 

Inni ludzie – 30% 
Zrozumienie wła-
snych problemów 
– 70% 

Nic – 66% 
Pisanie własnych 
przemyśleń i wier-
szy – 30% 



Inne mityczne historie o sensie życia w cierpieniu 
 

Postać  Arachne - mit  
o Atenie i Arachne 

 
 Atena na Olimpie cechowała się w robotach tkac-
kich i miała pierwsze miejsce ponieważ nikt inny na górze 
bogów nie zajmował się tym samym. Jednak na świecie 
było inaczej. Pewna księżniczka imieniem Arachne uważa-
ła że potrafi wyszywać równie pięknie a nawet jeszcze 
piękniej niż Atena. Stanęły do zawodów o to która pięk-
niej wyhaftuje tkaninę. 
Arachne kreśliła na płótnie prawdziwe bajki o życiu bo-
gów i nie tylko , a postacie wyglądały niczym żywe. Atena 
widząc, iż jej dzieło nie jest tak piękne ze złością podarła 
tkaninę Arachne. Dzioewczyna powiesiła się z rozpaczy. 
Wtedy Atena spostrzegła jak bardzo zaślepił ją gniew. 
Wróciła 
księż-  
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Ania wraz z siostrą i mitycznym pomarańczowym  

Postać Marsjasza  
— mit o Apollo 
 i Marsjaszu 
 
 Apollo, bóg piękna, sztuki i 
opiekun muz, grał mistrzowsko na cy-
trze. Raz wdał się w zawody z Marsja-
szem, który był fletnistą. Marsjas grał pierwszy i wszyst-
kich zadziwił. Stworzył jak gdyby hymn pochwalny na 
cześć przyrody, której Marsjas był dzieckiem i wychowan-
kiem. Apollo grał i śpiewał jednocześnie. Wywoływał w 
słuchaczach radość, smutek, pragnienie. Przyznano mu 
zwycięstwo , schwycił Marsjasa, przywiązał go do drze-
wa i żywcem obdarł ze skóry. Kiedy umarł Marsjas zapa-
nował smutek wśród bogiń i bogów przyrody, z ich łez 
powstała rzeka Marsjas. polonezem…, fot. archiwum do-
mowe autorki 

Obok: Arachne zamieniająca się w pająka,  
poniżej Pająk — rys.  
Natalka Sokalska Ic 

Apollo  grający  na cytrze  — rys. Julka Sokalska Ic 

 Aby obejrzeć więcej prac 
plastycznych uczennic klasy Ic 
zapraszamy do specjalnej za-
kładki  koła plastycznego, któ-
ra niedługo pojawi się na szkol-
nej stronie www :):) 
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Czy rozmyślamy o sensie życia? 

Czego pragniemy? 
Jaki jest sens życia, cel naszej wędrówki? Jest to z pewnością niełatwy temat, nad którym niemal każ-

demu zdarza się rozmyślać. Od samego początku ludzie snuli przypuszczenia na temat sensu życia. Zapewne 

nigdy nie uda nam się sformułować jednoznacznej odpowiedzi, każdy człowiek ma inne zadanie do wykona-

nia. Głównym tematem tego numeru gazetki jest sens życia. Aby poznać punkt widzenia uczniów naszej 

szkoły, przeprowadziliśmy wśród nich ankietę. Oto wyniki badania ankietowanego. 

1. Czy potrzebujesz widzieć cel w swoim życiu? 
 
Tak—83% 
Nie— 14% 

 2. Czy potrafisz wskazać cel Twojego życia? Czy możesz go nazwać? 
 

Choć część naszych uczniów nie umiało wskazać swojego sensu życia:  Czuję, że moje życie nie ma celu. Nie umiem go nazwać. 
Czuję, że błądzę, zdecydowana większość podzieliła się swoim punktem widzenia. Celem mojego życia jest bycie w pełni szczęśli-
wą. Pojawiło się też wiele odpowiedzi, które stwierdzały, że sensem życia jest założenie rodziny i spełnienie swoich marzeń. 
Wiele uczniów pochwaliło się ambitnymi planami: Myślę, że moim celem w życiu jest bycie najlepszym strażakiem 
 i pomaganie ludziom,  Celem mojego życia jest osiągnięcie władzy. W niedalekiej przyszłości chciałbym zaciągnąć się w szeregi 

partii i za pomocą jej wpływów uzyskać władzę. 
3. Czy zauważasz wyraźny cel w życiu Twoich najbliższych? 

 
              Tak— 77% 
              Nie  -  23% 

4. Czy widzisz cel w działaniach Twoich kolegów z klasy? 
                        Tak  -63% 
                         Nie  -  29%,                głosy nieważne—8% 

 
5. Czy wiara ma wpływ na poczucie sensu Twojego życia? 

             Tak  -  46% 
              Nie  -  23% 
              Nie wiem  -  28%,     głosy nieważne  -  3% 
 

Prawdę mówiąc, to w co wierzymy ma kluczowe znaczenie w po-

strzeganiu świata. Przywołam kilka przykładów. Sensem życia, według chrześcijan, jest poszukiwanie zbawienia dzięki łasce 

Boga  

i wstawiennictwu Jezusa. Judaizm skupia się na wspólnych działaniach duchowych na ziemi. Według nauk buddyjskich, celem 

istnienia jest uwolnienie się od cierpienia. W islamie celem życia człowieka jest czcić Stwórcę- Allaha, życie ziemskie jest testem 

określającym dalszą drogę danej osoby po śmierci. Hinduizm obejmuje wiarę w reinkarnację, człowiek realizuje swój cel w ciągu 

licznych wcieleń. Konfucjanizm podkreśla ważną rolę rodziny i łączy ludzką naturę z potrzebą dyscypliny i edukacji. Natomiast 

naukowcy na podstawie badań nad fizycznym światem i ludzką psychiką ujawniają, które aspekty życia posiadają istotne dla 

człowieka wartości. Jak widać istnieje wiele teorii dotyczących sensu życia, zależnych od wyznania. 

6. Czy poczucie sensowności Twoich działań towarzyszy Ci na co dzień? 
               Tak  -  14% 
                Nie  -  14% 
                Nie zawsze  -  72% 

Nasze życie przypomina czasem wysoką, stromą górę. Wspinamy się, każdego dnia, unikając lawin, kryjąc się przed 

deszczem. Zdarzy się, że naszą drogę przysłonią skały, które odetną nam drogę, tracimy wtedy chęć do dalszej wspinaczki. Mo-

żemy zrezygnować, ale też spróbować je pokonać. Potrzeba czasu i cierpliwości, czasem wyrzeczeń. Może nie znamy celu tej 

podróży, nie wiemy co spotka nas na szczycie, ale możemy wierzyć, że nasza droga ma sens.  
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7. Czy uważasz, że istnienie człowieka ma sens? Jaki? 
Istnienie każdego człowieka ma sens, gdyż każdy 

urodził się, żeby wypełnić na ziemi swoje zadanie. Zdecydo-

wana większość ankietowanych stwierdziła, że życie czło-

wieka ma sens: Oczywiście, że ma sens, uważam, że czło-

wiek jest potrzebny i dobrze, że istnieje. Niektórzy jednak 

stwierdzili, że życie nie ma sensu: Uważam, że nie, ludzie to 

okropne istoty, które wszystko, co kwitnie, zamieniają w 

chwast, Istnienie człowieka jest absurdalne. 

8. Jak często zastanawiasz się nad sensem 

swojego życia? 

Nigdy  -  0% 
Rzadko  -  20% 
Często  -  57% 
Codziennie  -  17% 
Głosy nieważne  -  6% 
9. Czy zdarzało Ci się poruszać z rodzicami/
rodzeństwem temat sensu życia?  
Tak  -  51% 
Nie  -  49% 
10. Czy poruszasz temat sensu życia z kolegami? 
 
Tak  -  63% 
Nie  -  37% 
11. Czy nadanie sensu Twojemu życiu uważasz za 
swój obowiązek, czy innych osób, instytucji, świata 
zewnętrznego? 

jest to mój obowiązek  -  66% 
nie zależy to ode mnie  -  26% 
powinni to zrobić inni  -  8% 

 
12. Co, według Ciebie, najbardziej pomaga w odnale-
zieniu sensu życia ( każdej odpowiedzi nadaj 
wynik w %, 100% - to największa pomoc, mo-
żesz  jednocześnie wybrać kilka czynników): 
 
Dom rodzinny:   - od 100 do 80% - 62%uczniów,  
Koledzy  - od 100 do 60% - 46% uczniów 
Wiara  -  od 100 do 50% - 52% uczniów 
Obcy ludzie  -  od 90 do 64% - 9% uczniów 
Terapeuci  -  od 98 do 60% - 24% uczniów 
Książki  -  od 90 do 60% - 44% uczniów 
Szkoła/nauczyciele  — od 85 do 50% - 40% uczniów 
Dalsza rodzina  -  od 80 do 60% - 12% uczniów 
Internet  -  od 70 do 50% - 34% uczniów 
Kościół/księża  -  od 70 do 55% - 17% uczniów 
Inne  -  brak odpowiedzi—52% 
uczniów 
 

13. Jaki chciałabyś/ chciałabyś być za 10 lat? 
(możesz wybrać kilka ewentualności) 

 
Szczęśliwy  -  80% uczniów 
Bogaty  -  25% uczniów 
Pewny siebie  -  57% uczniów 
Kochany  -  82% uczniów 
Dobrze wykształcony  -  74% uczniów 
Najlepszy w dziedzinie, którą się zajmę  - 46% uczniów 
Podziwiany  -  20% uczniów 
Spokojny  -  50% uczniów 
Czuć sens życia  -  64% uczniów 
 
Ostatnie pytanie naszej ankiety dotyczyło tego, jacy nasi 
uczniowie chcą być w przyszłości. Uczuciem, które jest naj-
bardziej upragnione, okazało się szczęście, a po nim poczu-
cie bycia kochanym. Każdy człowiek, by doświadczyć godne-
go życia jest zmuszony przeżywać różne sytuacje. Życie jest 
zróżnicowane, a żeby zrozumieć czym jest szczęście, trzeba 
poczuć czym jest ból. By korzystać z życia pełną parą, po-
trzebna nam jest pewność siebie i wykształcenie. Ale w tym 
wszystkim ważny jest spokój ducha, czas na odpoczynek, 
kiedy życie zwalnia i daje nam czas na wzięcie oddechu. 
 Reasumując, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na 

pytanie o sens życia. Nasi uczniowie jednak dążą do pozna-

nia odpowiedzi na to pytanie, są refleksyjni, często się nad 

tym zastanawiają. Na ich zdanie wpływa wiele czynników, 

począwszy od rodziny, poprzez wiarę, kolegów, mądre książ-

ki. Nie pragniemy być bogaci, czy podziwiani—to dobrze o 

nas świadczy:) Wiadomo, że życie nie jest usłane różami, a w 

trudnych chwilach  życiowych człowiek przestaje widzieć 

sens istnienia. Jednak czasem wystarczy przeczekać burzę, 

oczekując słońca. Trzeba wierzyć, że to, co robimy, ma sens i 

nie marnować cennych chwil na rozpaczanie, że kiedyś to 

wszystko dobiegnie końca. 

Cieszmy się każdą chwilą, bo 

żyje się raz. 

Opracowała i podsumowała 

—  Zuzia Rakowiecka, Ib 
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A  teraz  chwila prawdy... 
  
 Sens życia jest potrzebny, jednak zważając na to, jaki był rok 2020, to nie byłbym 
taki pewien, czy warto go teraz szukać. W obecnej chwili trzeba się skupić na przetrwaniu. 
 Nie jest łatwo znaleźć sens w swoim życiu, ale jeśli daliście radę z rokiem 2020 to 
nie powinno stanowić to szczególnej dużego wyzwania. 
 Każdy człowiek musi mieć w życiu coś, co będzie motywowało go do podejmo-
wania wyzwań, ryzykowania i stawiania czoła przeciwnościom  —  to właśnie jest sens 
życia. Trzeba żyć tak, że gdy rano wstaniesz z łóżka, diabeł w piekle powie „o ,….już 
wstał”. 

Mateusz Hejduk, ID 

 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do udziału w spotkaniu gazetki poprzez Teamsa  — w czwartki o 16.30  
lub o napisanie do p. E. Cieślak:) 

Co nam daje filozofia???  
 

Poznanie  —  rozszerza naszą 
świadomość 

Pozwala dokonać wyboru... 

Wskazuje drogi 

Pozwala wypowiedzieć 
to, co myślimy 

 

Pomaga odnaleźć  
naszą 

 wewnętrzną prawdę 

Wskazuje najważniejsze 
wartości 

Pokazuje drogę do drugiego 
człowieka 


