
LITERATURA O SZTUCE WYBORU  
CYTATY 

 

PROPOZYCJA: 

Przed Wami cytaty z literatury o sztuce dokonywania wyborów.  

Narrator powoli czyta wszystkie, a uczniowie po każdym cytacie głosują (łapki). 

W ten sposób klasa dokona wyboru najtrafniejszych cytatów. 

Metodą takiego głosowania dochodzimy do jednego cytatu. Wywołujemy dyskusję. 

Jak rozumiesz te słowa? 

ZADANIE DLA UCZNIÓW: 

Napisz własną myśl o sztuce wyboru. Prezentacja na forum klasy. Głosowanie.  

Proszę przekazać wyniki poloniście. 

 

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru. 
Gandhi Mahatma 

 

Nadchodzi czas, kiedy będzie trzeba wybrać między tym co dobre, a tym co łatwe. 
J.K. Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa 

 

[Bo widzisz, Harry,] to nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej, niż nasze zdolności. 
J.K. Rowling, Harry Potter i Komnata Tajemnic 

 

Nie można zmusić serca by wybierało rozsądnie. Samo podejmuje decyzje. 
Trudi Canavan, Kapłanka w bieli 

 

Nie pozwól nikomu decydować o twoim życiu, bo w tedy zostaniesz kimś, kim nie powinnaś być. Będziesz 

nikim. Będziesz człowiekiem na zawsze skłóconym z życiem. 
Margaret Starks, W oczekiwaniu na szczeście 

 

Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to 

rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu. 
Terry Goodkind, Pierwsze prawo magi 

 

Cień jest w każdym z nas. I wszędzie, na każdym kroku, zawsze, gdy stajemy przed jakimś wyborem, musimy 

go zabić. 
Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru 
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Już się nauczył, że wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia. 
Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych 

 

Każdy z nas ma wybór. Nikt nie ma prawa nam go odbierać. Nawet z miłości. 
Cassandra Clare, Miasto popiołów 

 

Określają nas nasze czyny. To, co wybieramy. To, czemu stawiamy opór. To, za co gotowi jesteśmy umrzeć. 
Karen Marie Moning, Krwawe szaleństwo 

 

Moje życie jest w moich rękach. Dziś, swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość. 
Barbara Baraldi, Scarlett 

 

To nie nasze możliwości sprawiają, że jesteśmy niebezpieczni, tylko nasze wybory. 

Josephine Angelini, Wędrówka przez sen 

 

Dobre rzeczy utrudniają wybór,złe rzeczy nie pozostawiają wyboru. 

Michelle Cohen Corasanti, Drzewo migdałowe 

 

Miłość nie jest miłością,jeśli nie ma się wyboru. 

Beth Revis, Milion słońc 

 

W życiu trzeba odrzucać od siebie wszystko to, co nie jest warte zatrzymania. 

Krystyna Siesicka, Piosenka kogut 

 
 
 

PODSUMOWANIE: 

 

„Czasem jedna rada przyjaciela warta jest więcej niż dziesiątki mądrych ksiąg”. 
Autor nieznany 

 

Nie bój się wypowiadać, pisać, tworzyć nowych myśli. Nie bój się swojej mądrości, bo ją masz! 

Nigdy nie wiesz dla kogo staniesz się autorytetem. Kto po Twoich słowach zostanie podniesiony. 

Przytoczyłam wiele pięknych, mądrych słów z literatury, ale to Twoje słowa mogą stać się pokarmem  

dla kogoś i mostem ratunku. Możesz jednym słowem rozwalić most i jednym zbudować. Masz wybór.  
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