
Żyj mądrze
czyli o tym

co dzieci zapominają, 
albo czego nie zostały nauczone…



Nie mamy złych dzieci, jak i nie 

mamy złych nauczycieli, 

mamy problem ze sobą 

jako rodzice…



Patrzysz na swoją 
pociechę i 
zastanawiasz się:

Kim 

ten bobas w 

przyszłości 

zostanie?



Dostojewski napisał 

kiedyś tak:

Nie pragnij być 

lepszym od innych,

najpierw bądź 

samym sobą

Czyż nie miał racji?



Nie podskakuj!

Podskocz wyżej…



CZYŃ TO, 
CO MOŻESZ, 
ZA POMOCĄ TEGO,
CO MASZ, 
TAM, GDZIE JESTEŚ

Theodor Roosvelt 



Nie walcz głową!

Walcz z głową…



LEPIEJ 

GODNIE UMRZEĆ 

NIŻ ŻYĆ 

W HAŃBIE

Nepos
„Żywot Chabiriasa”



Przychodzisz na świat, 
a tu wszyscy wołają: 
jaki ładny, jaki piękny!

Ale ty wiesz jedno: 

Jestem wolny!



NIE MA 
CZEGOŚ TAKIEGO,
JAK WIELKI TALENT,
BEZ 
WIELKIEJ SIŁY WOLI

Honoriusz Balzak 



Powiedz sobie głośno – nie jestem z kapusty –

jestem z  Miłości



Człowiek 

jest tyle wart, 

ile warte są sprawy, 

którymi się zajmuje

Marek Aureliusz



MOŻE ZMIOTĄ CIĘ FALE… 

A MOŻE BĘDZIESZ PŁYWAŁ NA FALI



Życie zależy od ciebie.
Ale pamiętaj:
NIE WSZYSTKO,
CO MÓGŁBYŚ MIEĆ,
JEST CI POTRZEBNE

Eurypides „Alkestis” 

http://pl.wikiquote.org/wiki/Grafika:Euripides_Statue.jpg
http://pl.wikiquote.org/wiki/Grafika:Euripides_Statue.jpg


MOŻE BĘDZIESZ 
NA MROZIE…

MOŻE 
W 
RAJU:



Myśleć to co 

prawdziwe, 

czuć to co piękne 

i kochać co dobre 

- w tym cel 

rozumnego życia

Platon



Szukaj chwil, które zapamiętasz na całe życie, 
zdobądź wspomnienia, których się nigdy nie zapomina



NAJPIERW TRZEBA

POZNAĆ CZŁOWIEKA,

A POTEM GO KOCHAĆ,

NIE ZAŚ POKOCHAĆ,

BY POTEM POZNAWAĆ

Cyceron „O przyjaźni” 



Nawet za brudnymi drzwiami 
znajdziesz czystą drogę



Być człowiekiem, 

to właśnie być 

odpowiedzialnym

Antoine 

de Saint-Exupéry



Nawet na najbardziej krętej drodze 
można odnaleźć światło.

Można wyjść z każdego zakrętu.



Dlatego winniśmy 

uczyć się poczwórnej 

odpowiedzialności:

• Przed sobą

• Za siebie

• Za podejmowane 

czyny

• Za konsekwencje 

tych czynów

Roman Ingarden



Żyj tak, abyś kiedyś nie żałował czegoś, czego nie zrobiłeś



Bo:

dobroć polega na 

szanowaniu 

i kochaniu ludzi, 

bardziej niż na to 

zasługują

św. Paweł z Tarsu



Nawet jeśli jesteś mały - bądź odważny



Odwaga jest to 

wiedza o tym, 

czego się bać, 

a czego nie

Platon



Nie mierz życia taktem mijających sekund – mierz taktem 

przeżytych chwil, twórz piękne wspomnienia



Prawdziwą 
sprawiedliwością 
jest przeżyć to, 
co się uczyniło 
innym

Arystoteles



Nie bój się trudnych dróg



Żyjemy po to,

aby współkochać, 

a nie po to, aby 

współnienawidzieć

Sofokles



Chodź drogami, którymi nikt dotąd nie chodził…



Człowiek wskazujący 

uprzejmie drogę 

zabłąkanemu tak 

czyni, jakby z lampy 

swojej udzielił komuś 

płomienia. Lampa 

nadal świeci, choć 

ognia użyczył 

drugiemu.

Cyceron



Wracaj do tych, którym wiele zawdzięczasz



Wtedy jesteśmy 
prawdziwie 
szczęśliwi, jeśli 
nasze szczęście 
jest źródłem 
szczęścia innych 
ludzi

Epikur



Bądź prawy, bądź dobry, a spotkasz przyjazną dłoń



Wiedzę możemy 

zdobywać od 

innych, 

ale mądrości 

musimy nauczyć 

się sami

Adam 

Mickiewicz



Gdy się rodziłeś, 

płakałeś, 

a wszyscy się z Ciebie 

śmiali.

Żyj tak, abyś umierając 

śmiał się z całego serca, 

a inni płakali



A kiedy będziesz już stary powiedz Najwyższemu Strażnikowi –
potraktuj mnie tak, jak ja traktowałem innych ludzi.



Życzę Ci nadziei – abyś pamiętał, że jesteś człowiekiem
Życzę egzaminów - abyś został człowiekiem
Życzę łez – abyś pozostał człowiekiem



ŻYJ MĄDRZE…

www.mcpu.edu.pl


