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„Głupcy są zdania, że kiedy poświęcą
Pamięć przeszłości, będą żyć szczęśliwi”
Czesław Miłosz, Wiersze wszystkie, Znak 2015



Warsztaty dla 

młodzieży XVI LO 

w oparciu o 

wystawę pt. 

„Franciszek 

Banaś  

policjant, żołnierz 

AK, tata”



Jaki jest związek 

wylosowanego 

przez ciebie  

fragmentu utworu 

literackiego bądź 

wypowiedzi z 

tematem wystawy 

i postacią  jej 

bohatera?



ZBIGNIEW HERBERT

Przesłanie Pana 
Cogito,1974, fragmenty

Idź dokąd poszli tamci do 
ciemnego kresu

po złote runo nicości twoją 
ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród 
tych co na kolanach
wśród odwróconych 

plecami i obalonych w 
proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba 

dać świadectwo



IMMANUEL KANT

" postępuj zawsze tak, 
abyś mógł chcieć, by 

zasada twego 
postępowania była 

prawem powszechnym"

"postępuj tak, aby 
ludzkość nigdy tobie 

ani innym jednostkom 
nie służyła za środek, 

lecz zawsze była celem"

"postępuj tak, abyś 
swoją wolę mógł 

uważać za źródło prawa 
powszechnego"



PAPIEŻ FRANCISZEK 
ŚDM - 2016

„Serce miłosierne ma 
bowiem odwagę, by 

porzucić wygodę; serce 
miłosierne potrafi 

wychodzić na spotkanie 
innych, potrafi objąć 

wszystkich. Serce 
miłosierne potrafi być 
schronieniem dla tych, 
którzy nigdy nie mieli 
domu lub go stracili, 

potrafi stworzyć 
atmosferę domu i 

rodziny dla tych, którzy 
musieli emigrować, jest 

zdolne do czułości i 
współczucia, marzenia” 



SOFOKLES

ANTYGONA 

„Współkochać 

przyszłam, 

nie współnienawidzić” 



JAN PAWEŁ II 

Musicie od siebie 

wymagać, nawet gdyby 

inni od was nie 

wymagali.(...)Każdy z 

was znajduje też w 

życiu jakieś swoje 

Westerplatte. Jakiś 

wymiar zadań, które 

trzeba podjąć i 

wypełnić. Jakąś słuszną 

sprawę, o którą nie 

można nie walczyć. 

Jakiś obowiązek, 

powinność, od której 

nie można się uchylić



TADEUSZ RÓŻEWICZ, 

KARTOTEKA, FRAGMENT

Bo widzi wujek... Szkoda 

mówić... Klaskałem. 

Okrzyki wydawałem.

- Jakże to "klaskałem"?

- Właśnie klaskałem.

- Wszyscy klaskali.

- Co mnie wszyscy 

obchodzą. 

Myślę o sobie. Klaskałem



CZESŁAW MIŁOSZ

Prawdopodobnie to 

tylko jest naprawdę coś 

warte, co zdolne jest dla 

człowieka istnieć w 

chwili, kiedy jest on 

zagrożony 

natychmiastową 

śmiercią 



WISŁAWA 

SZYMBORSKA

Tyle wiemy o sobie,

ile nas sprawdzono. 

Życie pisze najbardziej 

oryginalne, najbardziej 

komiczne a 

jednocześnie 

najbardziej 

dramatyczne 

scenariusze



Przypowieść

o miłosiernym 

Samarytaninie

«Pewien człowiek schodził z 

Jerozolimy do Jerycha i wpadł 

w ręce zbójców. Ci nie tylko że 

go obdarli, lecz jeszcze rany 

mu zadali i zostawiwszy na pół 

umarłego, 

odeszli. Przypadkiem 

przechodził tą drogą pewien 

kapłan; zobaczył go i 

minął. Tak samo lewita, gdy 

przyszedł na to miejsce i 

zobaczył go, minął. Pewien 

zaś Samarytanin, będąc w 

podróży, przechodził również 

obok niego. Gdy go zobaczył, 

wzruszył się głęboko
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Dziękuję za uwagę


