
 
Nauka i Kultura to nie bzdura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Książka - to mistrz, co darmo 
nauki udziela, kto ją lubi - 

doradcę ma i przyjaciela, który 
z nim smutki dzieli, pomaga 

radości,  chwilę nudów                                             
odpędza, osładza cierpkości.’’ 

 



Zmiana zaleceń lekarskich. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/635711303635141709/ 

 

 
 

https://pl.pinterest.com/pin/635711303635141709/


To Przyjaźń z książką. 

Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym                                                                        

znalazła nowego  przyjaciela,                                                                                       

a gdy  przeczytam   książkę,  którą już czytałam                                                                                           

- to tak  jakbym spotkała się ze starym przyjacielem." 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przysłowie chińskie 

                                                                                  

 Przyjaciół możesz mieć wielu. 



Przyjaciół wybieraj. 

Szanuj drugiego człowieka.  

 

O tym KIM JESTEŚMY nie świadczy wykształcenie, 
majątek, wygląd, talent… 

Ale to jak traktujemy drugiego człowieka. 

 

 
Plakat Michelangelo Buonarroti -https://www.posters.pl/plakaty/michelangelo-buonarroti-creation-hands-v14407 

Być człowiekiem dla człowieka, to 
największa wartość. 

 

Oceniajmy innych według jednego tylko kryterium: 

 Jak traktują innych ludzi... 

Co dobrego zrobili dla innych?  

 Jak im zaszkodzili ... 

Oceniajmy czyny... 



 

 

Maksymilian Kolbe i jego heroiczny gest 

miłości w obliczu nienawiści 
Jan Józef Szczepański  

 

 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25092102,maksymilian-kolbe-i-jego-heroiczny-gest-milosci-w-obliczu-nienawisci.html 

https://www.galeria-attis.pl/artysta/rafal-olbinski/ 

Postać ojca Kolbego w eseju Święty. 

Postacią autentyczną, która w swoim życiu praktykowała biblijne nakazy jest 
ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Jan Józef Szczepański uczynił go bohaterem „Świętego” 
– jednego ze swoich esejów.  Opierając się na relacjach świadków, Szczepański przypomina 
zdarzenia z obozu oświęcimskiego, z roku 1941, kiedy to franciszkanin Maksymilian 
Rajmund Kolbe zgłosił się dobrowolnie do grupy skazanych na śmierć, by uratować tym 
samym życie innego więźnia – Franciszka Gajowniczka. Poszedł na śmierć za niego. 
Szczepański podaje także informacje o bunkrach śmierci głodowej, o wcześniejszej 
działalności księdza Kolbego, zastanawia się też nad czynem innej postaci – mianowicie 
Niemca Karla Fritzscha, który na zgłoszenie księdza zareagował tak, że „numer zastąpił 
numerem”. Niemiec Fritzsch musiał zadbać o to, by zgadzała się liczba śmierci. Czyn ojca 
Kolbego staje się dla autora eseju punktem odniesień, próbą zrozumienia ofiary życia i aktu 
miłości wobec bliźniego. W tej postawie widzi Szczepański walkę ze złem, ocalenie 
najistotniejszych wartości, godność człowieka. Akt ofiary złożonej przez ojca był owocem 
całego jego życia. Zawsze służył bez reszty innym, zapominając o sobie samym, nie 
oszczędzając siebie. Pokorę uważał za ważną cnotę chrześcijańską.  

http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/rozmowy-z-katem-jan-jozef-szczepanski 

 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25092102,maksymilian-kolbe-i-jego-heroiczny-gest-milosci-w-obliczu-nienawisci.html
https://www.galeria-attis.pl/artysta/rafal-olbinski/
http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/rozmowy-z-katem-jan-jozef-szczepanski


Mitologia i Biblia utrwaliły wzorce 

ludzkich postaw i zachowań. 

Dekalog określił zbiór praw moralnych, które stanowią podstawę kodeksu etycznego 
każdej społeczności, nie tylko chrześcijańskiej. Pismo Święte apeluje do sumień, 
uczy godnego życia, miłości, poświęcenia, odróżniania postaw dobra i zła. 

Biblia 
Temat pochodzenia zła wyjaśnia symboliczna opowieść o stworzeniu świata oraz dziejach 
Adama i Ewy. W Biblii dobro jest dziełem Boga, zło zaś pochodzi od człowieka. Zło ma swe 
źródło w wolnej woli, wynika ze swobodnego wyboru, którego dokonał człowiek w raju. Biblia 
głosi jednak zwycięstwo dobra nad złem, zwycięstwo życia nad śmiercią. Obiecuje powrót 
utraconego raju. Przekazuje też przekonanie o wielkich możliwościach natury ludzkiej. 
Człowiek może panować nad grzechem i przyczyniać się do pełnego zwycięstwa dobra. 

 

Chrystus objawiający się św. Antoniemu Opatowi 
Annibale Carracci, olej na blasze miedzianej, ok. 1598, National Gallery, Londyn 

https://kultura.wiara.pl/doc/709607.Walka-dobra-ze-zlem 

Mitologia grecka 
 

Na początku był Chaos. Z niego wyłoniła się Gaja – Ziemia i Uranos – Niebo. Z ich związku 
zaczęli się rodzić bogowie. Zło przychodziło więc na świat wraz z bogami, którzy nie mieli 
doskonałej natury. Dobro i zło są odwieczne w konstrukcji świata, wyłaniają się z Chaosu 
wraz z bóstwami. W mitologii zło i dobro od początku istnieją w świecie. Tkwią zarówno w 
naturze boskiej, jak i ludzkiej. W historii obserwujemy tryumf zła nad dobrem. Żyjemy teraz w 
złym wieku żelaznym, a do raju wieku złotego nie ma powrotu. Zło i dobro nie leżą w mocy 
człowieka, lecz powstają na skutek niezrozumiałego działania różnych bóstw i demonów. 

 

http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/biblia/c158-biblia/dobro-i-zlo-ich-pochodzenie-i-miejsce-w-konstrukcji-
swiata-wedlug-mitologii-starozytnej-grecji-i-biblii 

https://kultura.wiara.pl/doc/709607.Walka-dobra-ze-zlem
http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/biblia/c158-biblia/dobro-i-zlo-ich-pochodzenie-i-miejsce-w-konstrukcji-swiata-wedlug-mitologii-starozytnej-grecji-i-biblii
http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/biblia/c158-biblia/dobro-i-zlo-ich-pochodzenie-i-miejsce-w-konstrukcji-swiata-wedlug-mitologii-starozytnej-grecji-i-biblii


Walka dobra ze złem  

Prometeizm: postawa etyczna, która nakazuje jednostce poświęcenie 
się w imię dobra społeczności (np. narodu). Prometeizm wiąże się 
z buntem wobec wyroków boskich czy wyroków losu. W XIX wieku 
polscy twórcy kojarzyli los Prometeusza z sytuacją naszego kraju. 
Dostrzegali analogie między męką mitologicznego boga i męką Polski 
znajdującej się pod zaborami. To podobieństwo wymagało odpowiedniej 
postawy etycznej: każdy powinien być jak Prometeusz, czyli poświęcić 
się dla społeczności, w której żyje.  
 
 
 

 
Polski Prometeusz 
Horace Vernet, Polski Prometeusz, 1831, Biblioteka Polska w Paryżu, domena publiczna 

 

Francuski malarz namalował ten obraz pod wpływem klęski Polski 
w powstaniu listopadowym. 



Jednym z tradycyjnych motywów w literaturze jest 

odwieczna walka dobra ze złem. 

Dżuma A. Camusa. 

Jakże aktualny temat do rozważań w obecnej sytuacji.  

(…) kiedy się widzi biedę i cierpienie, jakie dżuma przynosi, trzeba 

być szaleńcem, ślepcem lub łajdakiem, żeby się na nie zgodzić! 

Najważniejszą wartością jest dla niego ludzkie życie. Jeśli ktoś godzi się na śmierć 
człowieka, popełnia zbrodnię! „Przyzwyczajenie się do rozpaczy jest gorsze niż sama 
rozpacz”. Doktor wie jednocześnie, że koniec epidemii w Oranie nie jest ostatecznym 
pokonaniem zła. Dlatego nie cieszy się z innymi, gdy w końcu zezwala się na 
otworzenie bram miasta. Wie, że „bakcyl dżumy nigdy nie umiera” – ludzie muszą 
być stale gotowi do walki. Rodzajem buntu przeciwko złu jest również spisywanie 
kroniki, w której doktor staje po stronie ofiar: 

 (…), żeby nie należeć do tych, co milczą, żeby świadczyć na korzyść 

zadżumionych, żeby zostawić przynajmniej wspomnienie 

niesprawiedliwości i gwałtu, jakich doznali (…). 

„Najważniejsze to dobrze wykonywać swój zawód” 

Jest rzetelny, uczciwy  i sumienny wobec pacjentów. Wytrwały, mimo że ponosi klęski w 

walce z chorobą.  Nie okłamuje ich, nie daje złudnej nadziei, ale też jej nie odbiera, rzeczowo, 

spokojnie odpowiada na pytania. Jest człowiekiem niezwykłym, ale też skromnym.  

„Ja nie mam powołania ani na bohatera, ani na świętego. 

Chciałbym po prostu być człowiekiem”.  

Więcej:  

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c167-wspolczesnosc/dzuma-camus 

 

,,Człowiek jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno.  
Granica krzywdy leży w sumieniu, leży w sercu ludzkim. ‘’ 

 
Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski 

 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c167-wspolczesnosc/dzuma-camus


Jak komunikować się z innymi?  

Jak dyskutować? 

 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 


