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" COGITO, ERGO SUM "
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BLAISE PASCAL (1623-1662)
"Wszystkie nasze nieszczęścia
biorą się tylko z jednej przyczyny,
mianowicie stąd, że człowiek
nie umie przebywać w samotności".
"Największy wysiłek rozumu - to uznać,
że istnieje nieskończona ilość rzeczy,
które go przerastają."
"Człowiek urodził się po to, aby się radować".
"Odnawiane przyjaźnie wymagają
większej troskliwości niż takie,
które nigdy nie przeżywały żadnych pęknięć".
"Między nami a piekłem lub niebem
jest po środku jedynie życie,
coś najbardziej kruchego na świecie".
"Nie ma innego dobra w tym życiu poza nadzieją na drugie życie".

ALBERT EINSTEIN (1879 - 1955)
"Jeśli ktoś nie dba zbytnio o prawdę w sprawach drobnych, nie można mu ufać w sprawach
istotnych".
"Najpiękniejsze, co jest na świecie to pogodne oblicze"
"Przemoc niekiedy pozwala rozprawić się szybko z jakimiś przeszkodami, ale nie jest zdolna
czegokolwiek stworzyć".
"Pozornie życie nie ma żadnego sensu, a jednak to niemożliwe, żeby nie miało przynajmniej

jednego".
" Przyroda skrywa swoje tajemnice, ponieważ jest wyniosła, a nie dlatego, że chce nas wywieść w
pole".
"Naukowiec jest niczym mimoza, gdy sam popełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy odkryje błąd
zrobiony przez kogoś innego".
"Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym".
"Nauka bez religii jest ułomna, religia bez nauki jest ślepa."
"Twierdzę, że kosmiczne przeżycie religijne stanowi najsilniejszą i najszlachetniejszą pobudkę do
badań naukowych."
" Byłoby lepiej, gdybyś zabrał się do uczenia innych dopiero wtedy, gdy sam się czegoś
nauczysz".
"Strach i głupota zawsze leżały u podstaw większości ludzkich działań".
" Dzieci nie zważają na doświadczenia życiowe swoich rodziców, a narody ignorują historię.
Przykre lekcje trzeba odrabiać wciąż od nowa".

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE (1867 - 1934)
"Niczego nie należy bać się w życiu;
należy tylko wszystko zrozumieć".
"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Trzeba wierzyć, że człowiek jest do
czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę".
"Nie można mieć nadziei na kierowanie świata ku lepszym
drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu".
"Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to
patrzy co ma przed sobą do zrobienia".
"Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że
umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym
darem podobnym do stanu łaski".
"Rad nie powinien wzbogacić nikogo. Należy do wszystkich ludzi".
"Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze
życiowe zainteresowania uzależniamy od uczuć burzliwych,
jak miłość"...
"Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie
żąda wyjaśnień, po co i na co".

DEMOKRYT (ok. 460- ok. 370)
"Wielką szkodę przynoszą głupcom ci,
co ich chwalą".
"Nadzieje uczonych są pewniejsze niż bogactwa
nieuków".
"Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie
i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek
dobry z natury".
"Nie pragnij wiedzieć wszystkiego, ażebyś we
wszystkim nie był nieukiem".
"Zdarza się rozsądek u młodych i nierozsądek
u starych, albowiem rozumnego myślenia uczą nie
lata, lecz wczesne zdobywanie wiedzy i przyrodzone
zdolności".
"Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody".

MIKOŁAJ KOPERNIK (1473 - 1543)
"Cóż piękniejszego nad niebo,
które przecież ogarnia wszystko co piękne?"
"Próżnowaniem poniża się dary natury".
"Jeśli godność nauk oceniać mamy według ich przedmiotu,
to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta,
którą jedni nazywają astronomią, inni astrologią, a wielu z dawniejszych
- szczytem matematyki".
"Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego
poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się
od pochlebstw".
"Myśli uczonego są niezależne od osądu ogółu - ponieważ
dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg,
jest szukanie we wszystkim prawdy".
"Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych
właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy".

LUKRECJUSZ (ok.95 -ok. 55)
"Nie bój się tego , co nowe - chociaż ci miły spokój".
"Najmilej zająć wyniosłe miejsce na szczytach myśli,
gdzie rządzi wiedza, wysiłkiem mędrców zdobyta".
"Nikt nie dostał życia na własność,

każdemu dano je w użytkowanie".
"Z niczego nie powstaje nic".
"Wielkim bogactwem człowieka jest życie oszczędne".
"Ty zaś czyń tak, abym słów na wiatr nie rzucał".

BENJAMIN FRANKLIN (1706 - 1790)
"Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy
potrzebuje, mało kto posiada, a nikt
nie wie, że mu brakuje".
"Lenistwo wszystko utrudnia, pilność
ułatwia".
"Lenistwo idzie tak wolno, że bieda je dogania".
"Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu".
"Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka,
zagląda doń tylko przez okno."
"W emeryturze nie ma nic złego pod warunkiem, że nie
dopuścimy, aby nam przeszkadzała w pracy".
"Jeżeli chcecie, aby o was nie zapomniano po śmierci
i zgniciu, to albo piszcie rzeczy warte czytania, albo też
czyńcie rzeczy warte napisania".
"Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same."
"Droga do bogactwa prowadzi przez pracę
i oszczędność".
"Kto rzeczy zbyteczne kupuje, sprzedawać na koniec
będzie musiał niezbędne".
"Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju".

RENE DESCARTES - KARTEZJUSZ (1596 - 1650)
" Myślę, więc jestem "
"Bardzo powinny być nam podejrzane sądy
przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść"
"Często uważałem, że ludzie małoduszni są
najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są
najbardziej skromni i pokorni."
" Każdy człowiek jest zobowiązany przyczynić się, ile w jego
mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto

nikomu nie jest użyteczny."
"Trudno jest pracując jeno na dziełach cudzych, dokonać
rzeczy bardzo doskonałych".
"Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego
użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności."
"Należy wierzyć jedynie temu, cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić."
"Ilekroć niezgodne są ze sobą sądy dwóch ludzi o tym samym
przedmiocie, jest rzeczą pewną, iż, przynajmniej jeden z nich
jest w błędzie."

GALILEO GELILEI - GALILEUSZ (1562 - 1642)
" A ona się jednak porusza!"
"Jaka wielka jest przenikliwość ludzkiego
umysłu."
"Trzeba uczyć się grać nie od tych, którzy
umieją robić instrumenty, ale od tych,
którzy umieją na nich grać."
"Zanim przemówisz, obróć siedem razy język w gębie."
"Winniśmy trzymać się świata zmysłów, a nie, świata
papierowego."
" Może z czasem zobaczymy rzeczy, których jak dotąd, nie
możemy sobie wyobrazić."
"Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał
Wszechświat."
"Zagłębianie się w zagadnienie budowy świata jest jednym
z największych i najszlachetniejszych spośród wszystkich zajęć."
"Sztukę poetycką zdobywa się ciągłym czytaniem
poetów. Do sztuki malarskiej dochodzi się ciągłym
rysowaniem i malowaniem."

LEONARDO DA VINCI (1452 - 1519)
"Natura nie łamie swych praw."
"Człowiek jest modelem świata."
"Ruch jest przyczyną wszelkiego życia."
"Nie cofa się, kto związał się z gwiazdą."
"Mechanika jest rajem nauk matematycznych, gdyż przez nią
dochodzi do się do owoców matematyki."
"Perspektywa jest wędzidłem i sterem malarstwa."
"Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki."
"Kto życia nie ceni, nie wart go."
"Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, będzie
oszukany."
"Nic nie zawodzi nas bardziej niż sąd własny."
"Niczego nie bój się bardziej niż złej sławy. Rodzi się ona
z występków."
"Kto chce się wzbogacić za dzień, będzie wisiał za rok."
"Prawda jest zawsze tylko córką czasu."
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