
Fascynować może wszystko. 

W niniejszej pracy skupiliśmy się na kilku wybranych aspektach, 
które uznaliśmy za najbardziej interesujące. 

CO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 
WZBUDZA MOJĄ FASCYNACJĘ? 



ZJAWISKA PRZYRODNICZE 

Fascynują mnie… 



KOSMOS 
ŚWIADOMOŚĆ TEGO, JAK JESTEŚMY W NIM MALI 

Człowiek jako istota egzystująca nie ma pojęcia ani o swoim pochodzeniu, ani o celowości 
życia. Kosmos chyba od początku ludzkości jest obiektem fascynacji. Znajdują się tam 

rzeczy nieosiągalne i niewyjaśnione. Faktem jest, że jesteśmy tylko maleńką częścią tej 
całej struktury życia, ewolucji i świadomości. Częścią kosmosu - jest on dla nas domem. 

Zatem w poszukiwaniu własnego miejsca we wszechświecie oraz informacji  
o pochodzeniu, próbujemy zrozumieć mechanizmy sił działających w kosmosie. Ponadto 
łudzimy się na znalezienie podobnych nam form życia, z którymi moglibyśmy nawiązać 

kontakt i pojednać się ku poznaniu całości. 

 



NIEBO 

Bezkresny obszar w różnych odcieniach szarości i błękitu, na którym każdego dnia 
chmury czy gwiazdy tworzą niepowtarzalny teatr. Fascynujące są kształty chmur, 
zmieniające się dodatkowo pod wpływem wiatru, które potrafimy przyrównywać  
do znanych nam przedmiotów. Co jest dodatkowo ciekawe, każdy może w jednej 

chmurze widzieć całkowite różne podobieństwa. A czym jest jedna chmura  
w oceanie ich tysięcy? 



POGODA 
ZMIENIAJĄCA SIĘ Z DNIA NA DZIEŃ, NIEPRZEWIDYWALNA 

Pogoda wyznacza człowiekowi rytm pracy i funkcjonowania, dlatego od wieków  
z ogromną uwagą obserwuje zjawiska zachodzące w atmosferze, doszukując się 
pewnych zależności, reguł i prawidłowości, które pozwoliłyby na przewidywanie 
pogody. Pogoda nie jest jednolita, co sprawia, że nie nabieramy niepotrzebnej 

monotonii. Ma ona też duży wpływ na nasze samopoczucie: gdy jest ciepło 
towarzyszy nam radość i chęć życia, a gdy jest zimno – przygnębienie i smutek. 



NISZCZĄCA MOC PRZYRODY 
TO, CO CZŁOWIEK STWORZY, NATURA ODBIERA W OKA MGNIENIU 

Klęski żywiołowe to częste zjawiska na naszej planecie. Są przyczyną ogromnych 
zniszczeń, strat materialnych oraz śmierci ludzi w skali większej niż straty  

i zniszczenia poniesione w wielu wojnach. Gwałtowne katastrofy niszczą konstrukcję 
życia w bezpieczeństwie,  przez co nagle widzimy świat takim jaki jest naprawdę: 

nieprzewidywalny i nieobliczalny z działającymi w nim potężnymi siłami, nad którymi 
nie mamy kontroli. To właśnie nas przeraża, zarazem jednak - fascynuje. 



RÓŻNORODNOŚĆ ROŚLIN 

250 tysięcy gatunków roślin upiększa cały świat. Są przy tym niezwykle fascynujące. 
Syntetyzując, produkują pożywienie dla własnych potrzeb. Podczas fotosyntezy 

uwalniają życiodajny dla zwierząt i ludzi tlen. Dostarczają im też pożywienia,  
a człowiekowi – włókien, drewna, papieru, paliw czy leków. 



ROZMAITOŚĆ ŚWIATA ZWIERZĄT 

Niektóre zwierzęta są piękne i barwne, wzbudzają zachwyt obserwatorów.  
Inne – mniej okazałe, lecz być może groźniejsze. Trudno w kilku zdaniach określić 

bogactwo i różnorodność fauny. Jest to inspiracją dla artystów i projektantów mody, 
lecz także dla nas samych. Są one także naszymi towarzyszami, a przebywanie  

w ich towarzystwie ma na nas dobroczynny wpływ. Fascynujące są ich zachowania  
oraz przywiązanie do właścicieli. 



ZJAWISKA PARANORMALNE 

Fascynują mnie… 



TELEPATIA 

Telepatia jest zdolnością przekazywania myśli, uczuć i wrażeń zmysłowych  
na poziomie mentalnym. To intrygujące, zwłaszcza, że sami często stwierdzamy: 

„nadajemy na tych samych falach” i bez szczególnej komunikacji zgadujemy,  
co nasz przyjaciel ma na myśli. 



JASNOWIDZENIE 

Jasnowidzenie jest zdolnością postrzegania osób, przedmiotów i zdarzeń odległych w 
czasie oraz przestrzeni. Ludzie w przeróżnych sytuacjach życiowych korzystają z usług 

wróżek, wróżbitów czy medium, zaś ci nierzadko potrafią im pomóc rozwikłać 
zagadkę czy odkryć to, co ukryte. Wróżbiarstwo jest bardzo tajemniczą dziedziną.  



PSYCHOKINEZA I LEWITACJA 

Psychokinetycy potrafią oddziaływać na przedmioty (np. pobudzać je do ruchu) bez 
fizycznego kontaktu z nimi. Z kolei lewitacja jest zdolnością swobodnego unoszenia 
własnego ciała dzięki sile woli. To niezrozumiałe zjawiska (lub sprytne sztuczki…).  



PIROKINEZA 

Szczególnie fascynującym zjawiskiem paranormalnym jest zdolność do kontrolowania 
żywiołów siłą umysłu. Przykładem tego jest pirokineza, przejawiająca się jako 

umiejętność zapalania przedmiotów lub osób za pomocą jedynie mentalnej mocy.  



HISTORIA 

Fascynuje mnie… 



NIEUSTAJĄCE ZBROJENIA 

Fascynujące jest to, że człowiek, tak mała istota w obliczu całego świata, może 
wyrządzić tak dużo zła. Środki, które przeznacza na niszczenie i tworzenie coraz to 
nowszych rodzajów broni - czyniące przecież wiele szkód na Ziemi, mogłyby zostać 

spożytkowane na bardziej szlachetne, potrzebne cele. 

 



KONFLIKTY ŚWIATOWE 

Najważniejsi ludzie ówczesnego świata politycznego dwukrotnie pozwolili w XX 
wieku na wybuch wojen, w ramach których działania zbrojne ogarnęły dziesiątki 

krajów całego globu. Szczególnie interesujące jest to, jak wiele mocarstw 
zignorowało niepokojące sygnały płynące z faszystowskich Niemiec, co doprowadziło 

do największej tragedii współczesnego świata – II wojny światowej. 



JEDNOSTKI W HISTORII 

Czym jest jednostka w obliczu wielomilionowych społeczeństw? Jak pokazują 
przykłady władców pokroju Hitlera czy Stalina – potęgą. To zastanawiające, w jaki 

sposób potrafili oni podporządkować sobie ludzi, sprawić aby byli posłuszni i 
wykonywali nawet najbardziej godzące w człowieczeństwo rozkazy.  



NIEWYJAŚNIONE ZAGADKI 

Szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób doszło do wielu wydarzeń są owiane 
tajemnicą. Historia nie dostarcza odpowiedzi np. na przyczyny śmierci generała 

Władysława Sikorskiego, a współczesność – na powody „katastrofy smoleńskiej”. 



TAJEMNICE WIELKICH KONSTRUKCJI 

Fascynujące jest to, jak starożytne cywilizacje wznosiły cuda świata, które po dziś 
dzień możemy oglądać w całkiem dobrym stanie. Jak Egipcjanie wznosili piramidy? 
Co oznacza Stonehenge? W jaki sposób mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej przenosili 

kamienne posągi? Wszystko to owiane jest nutką ♪ tajemnicy. 



INNI LUDZIE 

Fascynują mnie… 



PASJE 

Ludzie posiadają przeróżne zainteresowania, jednak tylko niektórzy potrafią odkryć 
w sobie prawdziwą pasję i z godnym podziwu zapałem poświęcać się jej rozwijaniu. 
Mimo przeciwności losu potrafią się na niej skupić. Ponadto często zadowalają nimi 

także innych (np. muzyk, grając koncerty). 



SIŁA W OBLICZU CHOROBY 

Choroba może dotknąć każdego z nas. Trzeba wykazać się jednak niesamowitą siłą 
fizyczną, a przede wszystkim – odpornością psychiczną, by w starciu z nią zachować 
wolę życia i potrafić żyć szczęśliwie. Media donoszą nieraz o ludziach, którzy mimo 

różnorakich przypadłości dalej realizują swoje marzenia. To godne podziwu, a 
zarazem fascynujące. 



LUDZKA EMPATIA 

Niesamowite jest to, jak wielu ludzi stawia sobie za cel w życiu pomaganie innym. 
Fascynują zwłaszcza ci, którzy sami zmagają się z wieloma niewygodami, jednak ich 
wewnętrzna empatia nakazuje im wspierać tych, którzy często mają jeszcze gorzej. 

Umiejętność niesienia szczerej, bezinteresownej pomocy wzbudza szacunek.  



RELACJE 

Piękne jest to, że człowiek potrafi się przyjaźnić i zakochać. W imię tych uczuć 
dostosowuje nieraz swoje życie tak, by sprawiać drugiej osobie przyjemność i 

pielęgnować istniejącą relację.  



NIEZROZUMIAŁE ZACHOWANIA 

Niezrozumiałe i godne potępienia, ale jednak fascynujące, są również inne 
zachowania, których dopuszczają się ludzie – agresja, przemoc wobec słabszych, 

sprawianie innym przykrości i czerpanie z tego satysfakcji. Chociaż napiętnowane, są 
to elementy obecne we współczesnym świecie, o czym jeśli sami się nie 

przekonaliśmy, na pewno słyszymy w różnych programach interwencyjnych.  



JA SAM 
JA SAMA 

Fascynuje mnie… 



DLACZEGO CZASEM ROBIĘ RZECZY, NA KTÓRE 
NORMALNIE BYM SIĘ NIE ZDECYDOWAŁ(A)? 

Każdy z nas jest indywidualnością, zaś inność innych budzi w ludziach czasem 
zaciekawienie, czasem dystans, a czasem i wrogość. Żyjemy w oparciu o liczne 

obyczaje, unikając wykraczania poza to, co nam znane. Czasem jednak pod wpływem 
presji rówieśników, panującej mody, chęci dowiedzenia czegoś czy po prostu 

poznania nowego podejmujemy się różnych działań, o które byśmy się nie 
podejrzewali. To bardzo interesujące. 



DLACZEGO POTRAFIMY POWIELAĆ WŁASNE 
BŁĘDY, CHOĆ WIEMY, ŻE TO NIE JEST DOBRE? 

Każdy chyba przyłapał się na tym, że mimo doświadczenia czegoś nieprzyjemnego na 
własnej skórze popełnił podobny błąd jeszcze raz. Aby wystrzec się tego potrzeba 
czasu, dystansu emocjonalnego i zrozumienia, co było przyczyną błędu. Nierzadko 

jest to lekcją pokory – też względem samych siebie. 



DLACZEGO W JEDNYCH DZIEDZINACH JESTEŚMY 
LEPSI, W INNYCH – SŁABSI? 

Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań, a my jesteśmy w ciągłym ruchu, 
starając się im sprostać. Posiadamy wiele twarzy: kimś innym jesteśmy w szkole, 

kimś innym w gronie przyjaciół, inaczej zachowujemy się spędzając czas z rodziną. 
Mamy problem w określeniu tego, co chcemy robić, wskazaniu własnych mocnych 

stron i odkryciu talentów – odnalezienia własnego miejsca w świecie. 



DLACZEGO NIE WIEMY CZASEM,  
CZEGO TAK W OGÓLE CHCEMY? 

Na podejmowane przez nas decyzje ma wpływ mnóstwo czynników – tak wiele, że 
nieraz sami nie wiemy, co robić. W myślach narzekamy na różne nakazy i zakazy, 
ograniczające nas w robieniu tego, co chcemy, jak, kiedy i gdzie chcemy. Ponadto 

unikamy trudnych wyborów, gdyż przyszłość ciężko jest przewidzieć, a nam – 
sprostać różnym zadaniom. 



Fascynujące jest to, jak wiele rzeczy 
potrafi nas zafascynować! 

Praca zbiorowa: Aleksandra Brożyna, Justyna Szlufik, Patryk Miernik, Marcin Różyc, Kamil Skowronek, Dawid Zemsta. 
A wszyscy są  z „drugiej be”. 


