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MENS SANA IN CORPORE SANO 

Aktywność ruchowa to nieodzowny punkt naszego 
normalnego trybu dnia. Spacer do szkoły lub pracy, 
na zajęcia dodatkowe, ćwiczenie na zajęciach wy-
chowanie fizycznego czy też uprawianie konkret-
nej dyscypliny sportowej może doskonale wpły-
wać na nasza osobę duchowo jak i fizycznie. A jak? 
To spróbuję zanalizować właśnie w tym artykule 

Gdy myślimy o aktywności, od razu kojarzy nam się 
ona z ciałem i naszą fizycznością. Więc postanowi-
łam, że na tym skupimy się w pierwszej kolejności. 
Musicie pamiętać, że każdy wysiłek odpowiednio 
„zażywany” jest jedną z najlepszych rzeczy, które 
możemy zrobić dla swojego ciała. Dzięki regular-
nemu ruchowi nasze ciało staje się bardziej rozcią-
gnięte i giętkie, skóra jędrniejsza, sylwetka szczu-
plejsza, a przy odpowiednich ćwiczeniach – bar-
dziej kształtna. Szczególnie korzystnie wpływa na 
nas ruch na świeżym powietrzu. Poprawia się 
dzięki temu pamięć i koncentracja. Jeśli jesteśmy 
w jakiś sposób poddenerwowani, krótki, lecz ener-
giczny spacer w świetny sposób może pomóc nam 
odprężyć się i wyluzować. 

 Pewnie wielu z was myślało nad swoim wyglądem 
w przyszłości. Sposób na dobrą sylwetkę nie tkwi 
w tabletkach, ścisłych dietach czy też wielkich wy-
rzeczeniach. Czasami chyba nie zdajemy sobie 
sprawy z tego jak zwykła aktywność fizyczna (oczy-
wiście w miarę regularnie odbywana) wpływa na 
nasz organizm. Sama mogłam się o tym przekonać, 
gdyż dzięki dziesięciu sezonom regularnych trenin-
gów pływackich moja sylwetka w jakiś sposób się 
ukształtowała i teraz, gdy już nie uprawiam spor-
tów tak regularnie, ona dalej trzyma się, moim 
zdaniem, w dobrej kondycji.  

Pragnę nadmienić, że ruch to też najtańszy i naj-
skuteczniejszy sposób na uniknięcie wielu scho-
rzeń. Bierny tryb życia wpływa na nas; nie tylko na 
nasze samopoczucie, czym zajmiemy się później, 
ale także na kondycję. Dzięki niemu nasze naczynia 
krwionośne rozszerzają się, układ oddechowy 
staje się bardziej wydolny, a metabolizm zdecydo-
wanie się polepsza. Zapobiega to między innymi 
zawałom serca, nadwadze, schorzeniach krzywizn 
kręgosłupa, jak również wzmacnia naszą wytrzy-
małość. 

Jednakże aktywność fizyczna, zwłaszcza ta wyczy-
nowa wiąże się z różnego rodzaju kontuzjami, nad-
wyrężeniami, a niekiedy nawet (przy dużym nadu-
życiu) zerwaniami mięśni i więzadeł lub złama-
niami. Te negatywne skutki jak najbardziej trzeba 
uwzględnić. Skuteczną prewencją przed tymi przy-
krymi konsekwencjami może stać się rozgrzewka. 
Krótka czynność przed każdym treningiem w 
świetny sposób neutralizuje możliwość wystąpie-
nia kontuzji.  

Uprawianie sportu łączy się również z wypływem 
na naszą psychikę. I tak dzięki wysiłkowi fizycz-
nemu zmęczenie psychiczne przechodzi szybciej 
lub jest zwalczone. Ponadto podejmowana wspól-
nie aktywność zdecydowanie nas integruje. Dzięki 
walce jednej drużyny z drugą relacje międzyludzkie 
zacieśniają się. Oczywiście niekoniecznie z prze-
ciwnikiem. 

Warto pamiętać, że wysiłek to także skuteczna 
ucieczka od dręczących nas problemów, stresu. Jak 
już wspomniałam, nawet zwykły spacer może 
sprawić, że nasze samopoczucie znacznie się po-
prawi. 

Niestety jest też ta ciemna strona uprawiania 
sportu wpływająca na psychikę. Może nie dotyczy 
ona wszystkich, ale myślę, że warto o niej wspo-
mnieć. Mianowicie osoby trenujące na co dzień 
daną dyscyplinę sportową, którą kochają, wiążą z 
nią przyszłość lub po porostu sprawia im ona nie-
codzienną przyjemność, dowiadując się o możli-
wym zawieszeniu kariery, przerwie lub nawet jej 
zakończeniu, bardzo ciężko mogą przeżyć takie sy-
tuacje. Osobiście znam parę przypadków, kiedy 
dana osoba została postawiona w sytuacji, w któ-
rej dalsze kontynuowanie jej kariery zostało zagro-
żone z różnych względów. Bywa tak, że ludzie ci 
stają się osowiali, zamykają się w sobie lub nawet 
dopada ich depresja.  

Temat artykułu może wydawać się wam banalny. 
Prawdopodobnie taki jest, ale chyba czasami 
warto go poruszyć, gdyż musimy pamiętać, że w 
zdrowym ciele zdrowy duch! O czym wiedzieli już 
starożytni (patrz tytuł ). 

Natalia Wrona 
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Jak stworzyć nadczłowieka? 

 Pewnie czytasz ten artykuł, bo ściągnął 
Twoją uwagę. W końcu jak stworzyć nadczło-
wieka? Czyżby autor posiadał zapędy nazistowskie 
i propagował rasę aryjską, czy też może chce się 
podzielić swoimi pomysłami na przeforsowanie w 
sejmie zasad eugeniki Galtona? Nie miałbyś racji w 
żadnym z tych wypadków. Praca ta dotyczy zjawi-
ska, które ostatnimi czasy zdobyło niemałą popu-
larność w środowisku naukowym. Mowa to o me-
todzie modyfikacji genetycznej CRISPR (wym. kri-
sper). Nie chcę specjalnie zagłębiać się w teore-
tyczne działanie tej technologii, natomiast chciał-
bym, abyśmy wszyscy (choć na chwilę) zastanowili 
się nad tym „co by było gdyby?”. 
 CRIPSR porównałbym do agenta specjal-
nego czyhającego w ukryciu. Wchodzi do komórki, 
po cichu wykonuje robotę, taką, jak mu się zleciło, 
a potem znika. Robota nie ma dla niego większego 
znaczenia. On nie zadaje w końcu żadnych pytań. 
Od momentu wynalezienia tej metody (a było to 
tylko kilka lat temu) można już swobodnie modyfi-
kować jakąkolwiek komórkę, w jakikolwiek spo-
sób. I nie napisałem słowa jakikolwiek dwa razy 
bez powodu. „Bo co by było gdyby” rozkazać 
CRISPR usunąć wadliwe komórki rakotwórcze? 
Ktoś już o tym pomyślał i podczas testów na zwie-
rzętach metodą tą pozbyto się większości uszko-
dzonych komórek. Czy to oznacza, że rząd Amery-
kański cały czas ukryłwał przed nami lekarstwo na 
raka? Raczej nie, bo metoda ta jest na moment 
obecny nadal pod wysokim nadzorem i wymaga 
dopracowania. Jednakże 21 czerwca 2016r. US NIH 
(Międzynarodowy Instytut Zdrowia) wyraził zgodę 
na wypróbowanie eksperymentalnej metody 
CRIPSR na osobach chorych na raka! 
 No dobra, mamy więc szansę leczyć raka, 
ale co dalej? W końcu możemy edytować jakąkol-
wiek komórkę. „Co, gdyby” rozkazać edycję ludz-
kiego embrionu? No właśnie – i teraz słychać krzyk 
na sali. Bo teoretycznie można modyfikować ludzki 
embrion, tak, aby tworzyć „ludzi GMO”. Mogliby-
śmy szybciej biegać czy lepiej znosić wysiłek, ale na 
razie nikt nie bierze takich opcji pod uwagę. Jest to 
zwyczajnie nieetyczne i wymaga światowej dysku-
sji specjalistów w danej dziedzinie. Problem polega 
na tym, że na tym świecie są miejsca, gdzie etyka 
nie gra większej roli. I chyba widzicie, dokąd zmie-
rzam - Chiny przyznały się do kilku przeprowadzo-
nych eksperymentów na ludzkich embrionach. 

Wszystkie zostały zakończone niepowodzeniem, 
chociaż „w metodzie widać potencjał”. 
 Tutaj leży najważniejszy czynnik spowalnia-
jący wprowadzenie tego systemu do powszech-
niejszego użycia. Etyka. Możemy teoretycznie le-
czyć nieuleczalne choroby, takie jak rak, czy plano-
wać super-dzieci. Ale praktycznie nie można tego 
wykonywać. Są strony, które mówią, że to niena-
turalne i cała ta metoda powinna zostać zakazana. 
Ale niektórzy (w tym i ja) widzą „światełko w tu-
nelu”. Nie chcemy modyfikować dzieci tak, by mo-
gły latać (czy w inny dziwny sposób edytować 
dzieci), ale możemy sprawić, że nie będą musiały 
przechodzić przez ból choroby takiej, jak rak czy 
malaria. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale im 
dłużej czekamy, tym więcej osób umiera, bo ta me-
toda nie została jeszcze zaakceptowana. Gdy czy-
tamy ten artykuł, na świecie zmarło kilka osób z 
powodu malarii. A ktoś mógł temu zapobiec. Od-
powiadając na pytanie: „co by było gdyby?” – mó-
wię: nie wiem, ale istnieje szansa, że w przyszłości 
NIEużywanie tej metody będzie nieetyczne, bo na-
raża ludzi na cierpienie z powodu straszliwych cho-
rób. Dlatego chciałem, by ktoś się nad tym zasta-
nowił. W końcu – co Ty o tym myślisz? 

 Dodatkowe informacje(w kolejności od 
najlepszej [wg. autora]): 

YouTube: Kurzgesagt – In a Nutshell: „Ge-

netic Engineering Will Change Everything 

Forever – CRISPR” 

YouTube: To Już Jutro: “POTRAFIMY 

EDYTOWAĆ DNA!” 

“CZY BĘDZIEMY MOGLI PROJEKTOWAĆ 

DZIECI?” 

  Daniel Fochtman 
 

Szczoteczka 

Szczoteczka do zębów jest przedmiotem, którego 
codziennie używamy. Każdy - no prawie każdy 
człowiek, wstając rano przed wyjściem do pracy 
czy też szkoły, myje zęby. Czy kiedykolwiek 
zastanawialiście się, dlaczego nachodzi nas tyle re-
fleksji właśnie podczas tej czynności? 
Szczoteczkę do zębów możemy więc porównać do 
oczyszczenia, ale nie zębów, tylko naszego umysłu, 
pewnej lawiny przemyśleń, które nas nachodzą. 

http://www.youtube.com/user/kurzgesagt
https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt
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Nakładając na nią pastę- poruszamy pewien prob-
lem, szczotkując zęby- staramy się go rozwiązać, aż 
w końcu wymazujemy go z naszego umysłu. I w 
końcu możemy promiennie się uśmiechnąć ;) 
  

Beata Pilch 
 

Poradnik pozytywnego (???)  

myślenia 

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie: "Jak żyć?" Odpo-
wiedź na nie jest niezwykle prosta; najlepiej wcale. 
Jednakże, jeżeli coś powstrzymuje Cię, drogi czytel-
niku, przed przyjęciem tej prawdy objawionej i gło-
szonej od wieków przez rzesze pisarzy i filozofów, 
jest też druga alternatywa. Ten poradnik.  

 Nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem? Go-
ścinny artykuł coacha, freelancera, filantropa i 
morfinisty, Marcina Melkocińskiego, powinna roz-
wiać Twoje wątpliwości i wskazać prostą i uniwer-
salną, bo tylko takie są, metodę przeżycia swojego 
życia! 

Jak żyć, skoro żyć trzeba, a jestem za głupi na by-
cie jednostką? 

 Siemaneczko samopoprawiające się 
świry! Dzisiaj zajmiemy się, jak to mawiamy w na-
szej branży "ogarnianiem tematu". 

 Czym jest ogarnianie tematu? Ogarnianie 
tematu to pokazanie Ci prostej i nieistniejącej 
drogi do czegoś, co opinia publiczna, podobno 
słusznie, nazywa szczęściem, dobrym życiem. Aby 
to osiągnąć, opieramy się o urojone statystyki, po-
rady rodem z "zapytaj Bravo" i słuszne założenie, 
że ludzka masa jest masą bezmyślną, naiwną i po-
datną na manipulację. 

 Czym jest dobre życie? 

 Dobre życie, to oczywiście, bycie wiernym 
nie sobie, ale opinii mainstreamu. Aby żyć dobrze, 
należy stać się pieskiem publiki, wyciętym wprost 
z obrazka amerykańskiej propagandy okresu zim-
nej wojny, roku [obecny rok]. Dostosować się do 
odpowiedniego schematu, pasującego do grupy 
społecznej, w której zamierzamy się obracać. Ła-
twiej powiedzieć, niż zrobić? Nic bardziej mylnego! 
OH YEAH! 

 Postawmy sprawy jasno. Jeżeli chcesz ko-
rzystać z poradnika, znalezionego gdziekolwiek, 
jak masz żyć swoje własne życie, wiem wszystko. 
Nie masz osobowości, wyrazu, charakteru oraz 
ambicji, więc jesteś w stanie zrobić wszystko i do-
stosować się do wszystkiego, żeby tylko zostać 
uznanym za wartościowego przez resztę Twojego 
światka, bo świat to za dużo. Jesteś jedynie bez-
myślnym zwierzęciem, które woli poświęcić ory-
ginalność i ambicje dla życia w wygodzie i kom-
forcie, zwierzęciem bojącym się ryzyka, niepopu-
larnych wyborów i poświęceń. Jesteś bigosia-
rzem. Jesz i chcesz jeść codziennie ten sam bigos, 
ani dobry, ani zły, bez wzlotów...i upadków, bo są 
takie straszne... Takich ludzi uznania się doma-
gasz, jak małe dziecko płaczące, tylko dla uwagi. 
Pathetic. Kiedy uświadomiliśmy sobie to wszystko, 
czas zabrać się do dzieła! :D  OH YEAH! 

 Ustalanie wzorca.  OH YEAH! 

Znajdź własne, wybierane przez większość, prze-
ciętne i nudne autorytety. Masz stać się ich klo-
nem, więc muszą być respektowane na mieście, 
dobrze się prowadzić; najlepiej jakieś przodujące 
korposzczury z Wielkiego Miasta. Inne wzorce od-
padają, bo miałbyś większe problemy niż dobra 
opinia wśród sąsiadów. Ustal cechy charakteru, 
wygląd i sposoby zachowań swojego, nowego "ja".  
OH YEAH! 

 Czas na przykład. Najlepiej miej trójkę 
dzieci, w zależności od dzielnicy bądź gorliwym ka-
tolikiem lub gorliwym ateistą, nie ma miejsca na 
wątpliwości w życiu szarego człowieka, w żadnym 
miejscu! Stylizacja: aktualnie popularne marki i 
trendy kopiowane do bólu z rozkładówek gazet, 
powinny wystarczyć. Zachowanie: przeciętne 
sprawy, problemy, zainteresowania. Prowadź z 
ludźmi jedynie small talk, o pogodzie, polityce, 
czymkolwiek. Uśmiechaj się najsztuczniej i naj-
szczerzej, jak tylko jesteś w stanie. Zamieszkaj na 
przedmieściu. Bądź w wieżowcu i pracuj po 12 go-
dzin, za przeciętną, jak Twoje życie, pensję, żyjąc 
pod pantoflem szefa i swojej drugiej połówki.  OH 
YEAH! 

 Jeżeli chodzi o zainteresowanie, pasje; mó-
wimy NIE! To może odchylić Cię od wzorca, tak w 
górę, jak i w dół, a ustaliliśmy już, że nie chcesz 
uniesień i dołków. 
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 Jeżeli żyć, to wegetować, bez ryzyka, bez 
szkody, bez straty, w iluzji szczęścia i satysfakcji, 
podsycanej przez media i samego siebie. OH 
YEAH! 

 Najtrudniejszą kwestią, "dobrożycia" jest 
myślenie. Najlepszą opcją jest iście Orwellowska 
zdolność do stałej zmiany poglądów, opinii oraz 
przyzwyczajeń, aby tylko pozostać wiernym aktu-
alnym trendom. Aborcja in/out? Kwestia roku. 
Zmieniaj charaktery, jak Henryk VIII żony, a nigdy 
nie pokłócisz się z sąsiadami na tematy polityki! 

Pamiętaj o literaturze!  OH YEAH! 

Zależnie od wzorca(tego akceptowalnego, oczywi-
ście, jednostka =/= wzorzec, więc idź mi z tymi 
wszystkimi gwiazdami do piekła!) to, co najpopu-
larniejsze oraz literatura pseudomotywująca, za-
kamuflowana jako pomoc osobista. OH YEAH! 

 Co do myślenia. Jest trochę, jak korzystanie 
z ubikacji; każdy to robi, ale każdy się tego wstydzi. 
Nie przyznawaj się nawet przed samym sobą do ja-
kichkolwiek rozterek, niepewności. Cienie ambicji, 
chęci odnalezienia siebie, indywidualności, zosta-
nia "specjalnym płatkiem śniegu", zabijaj, zanim 
tylko zdążą urosnąć do rozmiarów większych niż 
przeciętny, dwudniowy, zarodek. Jak masz myśleć 
o bezsensowności swojej egzystencji, kiedy zbliża 
się nowy sezon [popularny obecnie serial], a ty 
musisz mieć o czym rozmawiać, przy ekspresie do 
kawy, pracując w [jakieś korpo]? Dokładnie. Zajmij 
myśli bezmyślnością, a po kilku latach nawet zapo-
mnisz, że je masz! Jak ja kocham pomagać lu-
dziom...  OH YEAH! 

 Można rozwodzić się długo nad odpowied-
nimi wariantami; jeżeli celujesz w, na przykład "ki-
bola", ustalasz klub, który staje się Twoją religią i 
ból istnienia topisz we krwi swojej dziewczyny oraz 
piwku obalonym w trakcie meczu. I już go nie ma. 
Schemat gotowy, wprowadzasz go w życie i do 
przodu! OH YEAH! 

 Pamiętaj, drogi czytelniku, jednostka jest 
niczym, chyba, że jest milion identycznych i moim 
zadaniem jest upewnienie się, że będziesz płaską, 
wyciętą z tektury lalką wprost z portali, jakie z 
pewnością, poczytujesz. Bądź tak przeciętny, że 
zyskasz szacunek i uwielbienie każdego, pozbądź 
się siebie, dla nowego "ja", takiego jakie wydaje Ci 
się, że jest lepsze, bo pamiętaj:  

 "Miliony much nie mogą się mylić, a jak 
lecą to odchodów, to pewnie są smaczne :)"   

 OH YEAH! 

Miłej wegetacji, ku chwale mainstreamu! 

 OH YEAH! 

Martin Melkocysky, signing out, 2016 

Amadeusz Czader 

Drzwi 

     Drzwi są naszym sposobem przejścia do innego 

świata: stworzone z drewna, perfidnie wycięte z 

lasu, obudziły się w postaci drzwi, były szlifowane, 

malowane. Czy ktoś zadał sobie pytanie: Czego  

one chcą? Może chcą sobie wybrać kolor? 

     Kochamy drzwi, one są źródłem szczęścia, sam-

otności, odizolowania się od drugiego pokoju. 

     Lecz ludzie bywają niewdzięczni. Jesteśmy źli, 

więc kopiemy, trzaskamy drzwiami. I tak właśnie 

jest stworzony ten świat. Ktoś się dla nas 

poświęca, stoi całymi dniami w framudze, jest tyle 

razy otwierany, a ludzie robią takie rzeczy. 

     Cieszę się z tego, że drzwi mają przyjaciół: 

klamkę i zamek, rozumieją się bez słów. Kochają 

wiatr,bo gdy jest przeciąg, mogą wyrazić swoją 

frustrację. Trzask, Trzask, Trzask... Piękny dźwięk. 

     Więc szanujmy drzwi,bo one nam dają szansę  

przejścia do innego świata. 

Marta Góralczyk 

 

 

 

 

 

Stoicy, czyli o filozofach  

spod bramy 
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Jak filozofia długa i szeroka, tak wiele można wy-
różnić różnych jej szkół, tematów, którymi się zaj-
muje, jak też tych, którzy ją tworzą i tych, którzy od 
koncepcji otrzymanych od swoich mentorów, 
przechodzą do swoich własnych, nowych i odkryw-
czych. Wiąże się to bezpośrednio z tym przykrym 
faktem, że gdybyśmy chcieli spojrzeć na motyw 
przewodni tego odcinka „MNT” pod względem fi-
lozoficznym – mając tutaj na myśli całą tą dyscy-
plinę, wszystkie jej koncepcje, dowody i odłamy – 
zajęłoby to nam zapewne tyle samo czasu, ile po-
trzebne było do jej tworzenia aż do dziś, czyli, 
lekko licząc, ponad dwa tysiące lat.  

Oczywistym jest więc wniosek, że należy skupić się 
na jakimś jednym maluczkim odłamie, jednej skła-
dającej się z zaledwie kilku idei i przedstawicieli 
kropli wyłowionej z bezbrzeżnego oceanu wiedzy, 
którą filozofia umiłowała najbardziej spośród do-
tychczasowych wynalazków ludzkich.  

Stoicyzm – bo tak nazywa się szkoła filozoficzna, 
której krótki rys będzie główną osią czytanego ar-
tykuły – narodził się gdzieś w połowie III wieku 
jeszcze przed narodzinami Chrystusa, naturalnie 
tam, gdzie już wcześniej, jak i wówczas rodziły się 
wielce wpływowe koncepcje filozoficzne – sercu 
antycznej i współczesnej Grecji, Atenach. Jego 
twórca, Zenon z Kition, pierwszy ze stoików i zało-
życiel całej szkoły, był człowiekiem nad wyraz 
skromnym i prawym (co przekładało się bezpo-
średnio na tworzoną przez niego filozofię, nad 
czym pochylimy się za chwilę), lecz co równie 
ważne: mieszkańcem gorącej, cypryjskiej prowin-
cji. Nie mógł nawet nazywać się półkrwi Ateńczy-
kiem, co – mimo, że to dzięki Ateńczykom zawdzię-
czamy przecież pomysł demokracji – stawiało go w 
zdecydowanie gorszej sytuacji niż, dajmy na to, ży-
jącego wiek wcześniej kolegę po fachu Platona, ro-
dowitego Ateńczyka. 

Otóż Zenon, chociaż szanowany za swoje zdoby-
wające coraz większą popularność poglądy, z po-
wodu braku obywatelstwa nie mógł nawet nabyć 
w mieście nieruchomości, co w czasach, gdy każdy 
szanowany filozof musiał mieć nie tylko wiedzę, 
ale również miejsce do jej przekazywania swoim 
uczniom, było rzeczą niedopuszczalną. Ostatecz-
nie umiłowanie mądrości zwyciężyło nad poczu-
ciem wygody i za miejsce spotkań została wybrana 
stoa (ἡ στοὰ), rodzaj zadaszonego korytarza. Od 
tego miejsca spotkań Zenona ze swoimi uczniami 

stoicyzm wziął swą, w pierwszym odczuciu, zagad-
kową nazwę. 

Po krótkim wstępie przybliżającym delikatnie hi-
storię i nazwę szkoły stoickiej, możemy przejść do 
tego, co chyba najciekawsze, czyli do samych jej 
założeń.  

Stoicyzm to filozofia ogarniająca sobą bardzo sze-
rokie spektrum rzeczy, od metafizyki, przez onto-
logię na etyce kończąc. Nas najbardziej będzie in-
teresowała właśnie ta ostatnia, bowiem etyka sto-
icka była na długi czas jedną z najbardziej wpływo-
wych w starożytnym (i nie tylko) świecie.  

Zacznijmy od świata. Stoicy postrzegali go przez 
pryzmat połączonej nauki Arystotelesowskiej i 
koncepcji Heraklita. Rzeczywistość rodzi się i ginie 
cyklicznie, a wspólnym mianownikiem jego życia i 
śmierci jest ogień – świat, na kształt słynnego Fe-
niksa, płonie i powraca z popiołów: to tzw. koncep-
cja wiecznego powrotu. To nie wszystko – przez 
rzeczywistość przebiega coś, na co istnieje osobne 
greckie słowo: πνεῦμα, pneuma, tchnienie. Nie ist-
nieje jednoznaczna definicja pneumy – to coś na 
kształt ducha, wiedzy, myśli rządzącej całym świa-
tem, całą przyrodą. Stąd mówimy dziś, że stoicyzm 
opierał się na idei panteizmu, z greckiego złożenia 
słów pan (‘wszystko’) i theos (‘bóg’). Mówiąc pro-
ściej: bóg, jakaś twórcza siła, u stoików nie jest 
poza światem, ani w nim;  jest nim samym.  

Jeżeli wszystko jest owym życiodajnym tchnie-
niem, pneumą, to świat jest uporządkowany, ce-
lowy i konieczny (z łacińskiego słowa fatum ozna-
czającego przeznaczenie), a nade wszystko rządzą 
nim jakieś dobre – bo boskie – prawa. Jak w so-
czewce uwidacznia się tutaj cała antyczna wiara w 
człowieka i jego możliwości, ufność ludzi starożyt-
nych w to, że miejsce dane im w świecie jest dla 
nich dobre i słuszne. Później ta koncepcja będzie 
coraz bardziej zmieniana, człowiek będzie tracił 
pewność i sens swojego życia, aż w końcu pod ko-
niec XIX wieku osiągnie ona swoją całkowitą anty-
tezę wraz z prądem egzystencjalistycznym i postę-
pującej dekadencji.  

Na razie jednak jesteśmy wciąż dwa millenia w 
tyle, w świecie starożytnej Grecji. Powiedzieliśmy, 
że stoicy postrzegali naturę – a więc świat – jako 
dobrą. Stąd prosty wniosek, że człowiek powinien 
nade wszystko żyć w zgodzie z naturą. Co więcej, 
człowiek jest nie tylko aktywnym uczestnikiem 
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przyrody, ale również jej cząstką i z tego powodu 
dany jest mu boski logos (gr. ‘myśl’, ‘słowo’). Dzi-
siaj powiedzielibyśmy – rozum.  

Jak więc żyć w zgodzie z naturą? To proste – zgod-
nie z tym, co wyznacza mu jego rozum. To dzięki 
niemu człowiek zdobywa wiedzę i, równie ważną 
w życiu stoików, cnotę – a te pozwalają mu wieść 
swoje życie wedle prawa naturalnego, reguł 
świata. Wniosek może być tylko jeden: żyć dobrze 
to żyć rozumnie. Cała filozofia stoicka oparta jest 
na tym wielkim fundamencie niewzruszonego ro-
zumu.  

Z rozumu wyłania się, wspomniana już, cnota. Cóż 
to takiego? Profesor Leszek Kołakowski tak pisze o 
tym słowie: Słowo ‘cnota’ zostało (…) nieco ośmie-
szone w polskim języku (…); mówiło się „cnota dzie-
wicza”, „ona cnotę straciła”. Nie wiem, skąd wzięło 
się to ograniczenie (…). Wolno nam starać się o to, 
by słowu ‘cnota’ cnotę przywrócić. [Cnota] to 
wszelka moralnie oceniana sprawność, niezbędna 
dla znośnego życia w ludzkiej wspólnocie. 1Mówiąc 
łatwiej – właściwy sposób postępowania, wzboga-
cający człowieka moralnie, polepszający go.  

Pojęcie cnoty (gr. ἀρετή (areté), łac. virtus) jest w 
filozofii stoickiej czymś niebywale ważnym. Ma 
ona charakter wyłącznie duchowy i jest najdosko-
nalszym sposobem osiągnięcia życia dobrego, ba, 
jedynym sposobem osiągnięcia prawdziwego 
szczęścia! Widzimy teraz jak wiele od cnoty wyma-
gali stoicy i jak wiele wymagała ona zarazem od 
nich. Doskonałość areté ujawnia się bowiem w sa-
modążeniu; cnoty poszukuje się nie dla siebie i 
swoich korzyści, lecz wyłącznie dla niej samej.  

Tutaj możemy zobaczyć, jak łatwo stoicyzm potra-
fił nawiązać do intelektualizmu etycznego Sokra-
tesa. Skoro cnota osadzona jest na fundamencie 
rozumu, przeto ludzkie czyny złe moralnie nie wy-
nikają z jego złej natury, lecz z jego niewiedzy o 
tym co dobre, a co złe. Pisze wielki stoik Marek Au-
reliusz w swoich Rozmyślaniach: Zetknę się z czło-
wiekiem natrętnym, niewdzięcznym, zuchwałym, 
podstępnym, złośliwym, niespołecznym. Wszystkie 
te wady powstały u nich z powodu braku rozezna-
nia złego i dobrego. 2  

                                                           
1 L. Kołakowski, Mini-wykłady o maxi-sprawach, Kraków 
1997 

Człowiek, jako wspomniana cząstka boskiej cało-
ści, jest pozbawiony elementu nierozumności. Ist-
nieją w nim jednak pewne żądze, bezrozumne po-
ruszenia ludzkiej duszy, które stoicy nazywali afek-
tami. Stoicy wydzielili nawet cztery główne afekty: 
pożądanie, obawę, cierpienie i przyjemność. Po-
zwalać kontrolować się afektom to żyć bez udziału 
rozumu, a więc nieszczęśliwie i jako ignorant. Sto-
icy wykluczają całkowicie te cnoty ze swojego ży-
cia. Apatia (gr. ‘apatheia’ - niewrażliwość) – oto 
środek do wyzbycia się owych namiętności i jedno-
cześnie pewna droga do szczęścia w życiu. Prosto 
z apatii droga prowadzi do ataraksji (gr. ‘ataraksia’ 
– spokój, niewzruszoność), czyli do stanu we-
wnętrznej równowagi. Opanowanie stoików było 
legendarne i jego ślad zachował się do dziś w po-
pularnym związku frazeologicznym stoicki spokój. 
Należy wyrzec się więc tego, co bezrozumne i 
oprzeć swoje życie na rozumie, a więc cnocie. 

Stoicyzm to więc filozofia o założeniu zgoła pozy-
tywnym, traktująca człowieka jako rozumną część 
boskiej całości, mającego swoje słusznie otrzy-
mane miejsce we wszechwładnej i wszechogarnia-
jącej przyrodzie. Z drugiej strony jest to szkoła bar-
dzo rygorystyczna, wymagająca od człowieka od-
rzucenia wielu doczesnych przyjemności i skupie-
niu się na rozwijaniu swojej areté. Ale ponad 
wszystko stoicyzm to nie sama teoria – to przede 
wszystkim praktyka. Nie da się być stoikiem, czy-
tając same pisma i wysłuchując mędrców. Trzeba 
oddać mu swoje życie, trzeba żyć zgodnie z rozu-
miem i cnotą w każdej chwili, aż do śmierci.  

Być może z tego powodu, tej wartości dydaktycz-
nej jako nauczycielki samodyscypliny w człowieku 
i dzięki swojemu wymiarowi uniwersalnej dok-
tryny życiowej, filozofia ta osiągnęła szczyt swojej 
popularności w starożytnym Rzymie, pełnym prze-
cież żelaznej dyscypliny i surowości. To dzięki Im-
perium Rzymskiemu zawdzięczamy dalsze pół ty-
siąclecia rozwoju szkoły stoickiej i jej najsłynniej-
szych orędowników – Senekę, Epikteta czy wspo-
mnianego już wcześniej Marka Aurelego.  

Ten wielki cesarz pod wpływem swojego nauczy-
ciela Diogeneta i naukom Epikteta już w wieku 12 
lat postanowił zostać stoikiem (jak piszą autorzy 
jego ówczesnej biografii Historiae Augstae: W 

2 M. Aureliusz (tłum. Marian Reiter), Rozmyślania, Kęty 
2003, Ks. II 1 (s. 19) 
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wieku lat 12 zaczął się ubierać, a później żyć jak fi-
lozof nosząc pallium, czyli płaszcz filozofa, i sypia-
jąc na gołej ziemi (…)). Być może dzięki tej filozofii 
wyznawanej przez Aurelego, dzisiaj wspomina się 
jako wybitnego cesarza, mimo że okres jego wła-
dania przypadł na bardzo ciężki okres w historii Im-
perium Rzymskiego, a on sam poniósł śmierć żony 
i 8 dzieci. Pod koniec swoje życia spisał swoje prze-
myślenia i doświadczenia stoika w swoim dziele o 
oryginalnym tytule Τὰ εἰς ἑαυτόν (Ta eis heauton, 
dosł. ‘Do siebie samego’). Ta względnie krótka, 
składająca się z 12 ksiąg książka, jest pięknym świa-
dectwem życia na modłę stoicką i dowodem na to, 
że taki tryb życia daje człowiekowi to, co chciał Ze-
non, aby dawało – szczęście.  

Zakończmy więc słowami Marka Aureliusza: Dłu-
gość życia ludzkiego – to punkcik, (…) los – to za-
gadka, sława – rzecz niepewna. Cóż więc może po-
służyć za ostoję? Tylko jedno: filozofia. 3 

I ja również, Drogi Czytelniku, życzę podobnych 
wniosków pod koniec tego artykułu. 

Jan Jamrozik 

"Czy nic – to nic? " 

czas trwania: 1-2 godzin 

materiały: brak( puste pomieszczenie) 

 

W dzisiejszych czasach każdemu z nas doskwiera 

chroniczny brak czasu. Każdemu z nas zdarza się 

nie mieć czasu na nic, a jednocześnie mieć 

wrażenie, że nic i tak nie udaje Ci się zrobić. Zosta-

wiamy zainteresowania na później, redukujemy 

sen do minimum, przestajemy spotykać się z 

ludźmi i nawet śniadania zjadamy w biegu. Pętla 

opóźnienia zaczyna Nas coraz bardziej pogrążać. 

Wyobraźcie sobie, że na chwilę będziecie mieli 

możliwość nic nie robienia. Uda Wam się to? Pro-

ponuje Wam spędzenie całego dnia w jednym 

przygotowanym pomieszczeniu. Do Waszej 

dyspozycji będzie tylko kanapa. Macie prawo żeby 

nie robić nic. Ale czy nic to naprawdę nic? 

                                                           
3 Tamże, Ks. II 17(s. 23) 

Ciągle jesteśmy online, osiągalni i w kontakcie ze 

światem. Zatrzymanie się na chwilę "tylko dla sie-

bie" to bardzo ważna sprawa. Nasz umysł, dusza, 

ciało potrzebują ciszy i czasami zwykłej bez-

czynności. Jednocześnie boimy się przełączenia na 

tryb offline, żeby nas coś nie ominęło lub żebyśmy 

nie zostali w tyle. Opanuj sztukę nicnierobienia, 

choćby na moment- jak gdyby to była chwila du-

chowego wygaszacza ekranu, która uchroni twój 

zestresowany organizm przed przepaleniem. 

Powodzenia, czyli nic, to nie także znowu nic. 

Michał Jaworski 

Beauty – the only skin-deep  

Nowadays, people put a high value on outward ap-
pearance. Everyone wants to have a perfect body, 
that’s why they start losing their weight. The other 
reason of that might be either that they want 
somebody to like them, or they want to become 
celebrities in the future. Sometimes,  it’s a good 
thing because they eat healthy food, they go to the 
gym or do some sport. But in other cases, when 
people overdo it, it might become unhealthy ad-
diction.  

Increasingly people want to improve their beauty 
at any cost. They undergo plastic and cosmetic sur-
gery. Even though, it can cause serious complica-
tions. Some of them aren’t fully aware of the con-
sequences. Important for them is to imitate fa-
mous stars.  

Fake role model is shown in medias such as: TV, 
internet, magazines etc. Young teenagers find 
them attractive and worth following. They think 
foolishly that pursuing this way bring them fame, 
glory and money. Frankly speaking, photos in mag-
azines are improved by professional programs. But 
not many people know that, they feel bad for not 
looking that perfect just like models in the maga-
zines. It might cause mental disorders like ano-
rexia, bulimia or depression. Those girls look at the 
mirror and see someone different who is a lot fat-
ter, uglier than they truly are. They also carry out 
a slimming treatment, which means that they lose 
a lot of weight. In modeling  people used to have 
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to be slim, but these days there are as well plus-
size models. But we have still thousands of under-
weight ones.  

But we have to have in mind that beauty is only 
skin-deep. That means that we cannot choose 
friends by their appearance because when they 
get older they will no longer be beautiful. We 
should choose them only by character – that is the 
only thing that matters. We shouldn’t as well esti-
mate them by appearance.  

Aleksandra Kubica 

Słowniczek : 

put a high value on sth 
- przykładać duże zna-
czenie do czegoś 

outward appearance -  
wygląd zewnętrzny 

to lose weight – schud-
nąć 

to overdo – przesadzać 
z czymś 

unhealthy addiction – 
niezdrowe uzależnienie 

increasingly – coraz 
więcej 

to improve beauty at 
any cost – poprawiać 
urodę za wszelką cenę 

to undergo surgery – 
poddawać się operacji 

to be aware of sth – 
być świadomym cze-
goś 

to imitate famous 
stars – naśladować 
sławne osoby 

role model – wzór do 
naśladowania 

to pursue – dążyć do 

frankly speaking - 
szczerze mówiąc 

mental disorder - cho-
roba psychiczna 

slimming treatment - 
kuracja odchudzająca 

beauty is only skin-
deep – uroda przemija 

estimate - oceniać 

 
 

Milczący przystanek 

Czas trwania: kilka do kilkunastu minut 
Materiały: miejsce, w którym ludzie czekają 
Efekt: rozweselający, łagodzący 
 
Z pewnością twoje życie otoczone jest ruchem. 
Wszystko jest cykliczne. Wstajesz rano, jedziesz do 
szkoły, pracy. Słowo klucz: JEDZIESZ. Nie 

zastanawiasz się dlaczego wybrałeś ten, a nie inny 
środek komunikacji. Dlaczego nie rower? Bo za 
daleko, bo za zimno, a twoją odporność jest 
wstanie zaburzyć nawet kapuśniaczek w sierpniu. 
Dlaczego nie autobus? Bo zatłoczony, po 
przystanek na drugim końcu miasta, bo nie masz 
ochoty spotkać niewygodnych znajomych z liceum 
jadących w tym samym kierunku. Uczysz się, 
pracujesz, wracasz. Najczęściej- samochodem. Bo 
wygodny, bo własny, bo szybki, bo nie musisz się 
zatrzymywać na każdym przystanku, bo jesteś sam, 
indywiduum. Ty i twój samochód. Ty i lęk przed 
rozmową. Przykra prawda. 
 
Jeśli jednak jesteś jedną z nielicznych osób, które 
chcąc nie chcąc zmuszone są do poruszania się 
środkami komunikacji miejskiej, bo niezdane 
prawo jazdy, bo mama zgarnęła auto do pracy, bo 
nie ma kasy na nowe i własne, to musiałeś 
zauważyć pewną zależność. 
 
Siedzisz na przystanku autobusowym. Jesteś jedną 
z pierwszych osób, więc prawo dżungli nakazuje 
zająć miejsce siedzące. Jesz żelki, bo zajadasz nudę. 
Okej. Obok tylko jakaś staruszka, leniwie 
wycierająca swoje zaparowane okulary i jakiś 
młody chłopak, zaliczany do klasy „dresiarzy” ze 
słuchawkami w uszach. 
Nie wspominaj, że słyszysz jego „wyzwoleńczą” 
muzykę. Ale dobrze. 
Do przyjazdu autobusu jeszcze jakieś 20 minut. 
Jesteś za wcześnie. Ileż można oglądać okolicę.. 
 
I teraz to, co najlepsze, schodzą się kolejni 
potencjalni pasażerowie twojego autobusu. Młoda 
kobieta z zakatarzonym 5-latkiem siada obok 
ciebie. Zbliża się małżeństwo z długoletnim stażem 
obładowani siatkami z „Biedronki”. Grupka 
gimnazjalistek z e-papierosami. 
 
Obok ciebie siedzą ludzie. Obok ludzi siedzą ludzie. 
Stoją obok siebie. 
Nikt nie odezwie się do nikogo ani słowem. Od 
czasu do czasu tylko z grupki gimnazjalistek można 
dosłyszeć.. nie chcemy wiedzieć co.. 
Kobieta opowiada swojemu choremu dziecku 
kiedy musi zażyć antybiotyk i żeby nie zapomniał, 
bo ona idzie do pracy. Małżeństwo staruszków 
rozprawia o dokuczliwej na kości pogodzie. 
A ty? A inni? Jak ten pajac się czujesz i siedzisz i 
słuchasz no bo co. 
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Dlaczego ludzie nie rozmawiają ze sobą? Dlaczego 
nie poczęstujesz żelkiem obcych, a jednak 
stosunkowo bliskich ci ludzi? Dlaczego chłopak nie 
ściągnie słuchawek i nie zapyta jak się czujesz? 
Dlaczego staruszkowie nie  pochwalą grzecznie 
siedzącego, chorego dziecka? 
 
Ludzie myślą, że to dziwne. Dlaczego w ogóle 
zaczynać rozmowę z obcą osobą? Jeszcze pomyślą, 
że jesteś nienormalny albo że gadasz sam do 
siebie. 
Problem w tym, że niezręczna cisza jest jeszcze 
gorsza od rozmowy o pogodzie. 
Wykazanie zainteresowania drugą osobą będzie 
dla niej bardzo miłe, uwierz. Otworzy się, wygada, 
a może to ty się wygadasz. Może ta obca osoba 
będzie miała środki dla rozwiązania twojego 
problemu, który nurtuje cię od miesiąca. 
Przeprowadź eksperyment, który z pewnością się 
powiedzie i będziesz go praktykował codziennie w 
oczekiwaniu na pociąg, autobus czy wizytę do 
specjalisty. Zacznij rozmowę. Przerwij milczenie. 
 

Paulina Szromek 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A następnie przyszła jesień i najsubtelniej-
szym pocałunkiem podmuchu wiatru 
Odebrała nam ostatnie promienie letniego 
słońca 
 
Za co warto kochać jesień? 

❧  Za zapach spadających liści i to, jaki szelest 

wydają tuż pod naszymi stopami 

❧ Za długie, chłodne wieczory, przesiedziane 

pod kocem, z książką i kubkiem gorącej her-

baty 

❧ Za krople deszczu, które delikatnie wystu-

kują melodie uderzając w nasze szyby 

❧ Za złoto-bursztynowo-brązowo-czerwono-

karmazynowo-rubinowo-szmaragdowo-po-

marańczowe korony drzew 

❧ Za przytulne płaszcze, których ciepło re-

kompensuje nam brak gorącego lata 

❧ Za ciasto z dyni! 

❧ Za senne, mgliste poranki, gdy wszystko wy-

daje się jakby z innego świata 

❧ Za nocny spacer po cmentarzu, pośród ty-

sięcy światełek tlących się zniczy 

❧ Za góry, które tak mieniące się kolorami wy-

glądają najpiękniej w ciągu całego roku 

❧ Za łzę tęsknoty spływającą po policzku 

Są jeszcze setki innych powodów, aby darzyć uczu-
ciem tę porę. 
Pokochaj jesień, w końcu pojawia się ona tylko raz 
w roku. 

K. 

 

 

 

 


