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MO@ALNOŚĆ 
wg „Mor al ności Pa n i Dul s k i e j "' Gabr i e li Zapo ls k i e j 

Reżyseria i opracowanie tekstu: Ula Kijak 

Scenografia: Jan Polivka 

Kostiumy: llonia be 

Muzyka: Robert Łuczak 

Ruch sceniczny: Anka Jankowska 

Asystent reżysera : Zbigniew Antoniewicz 
Inspicjent, sufler: Nikola Brojerska 

Występują: 

Dulska - Izabela Noszczyk 

Dulski - Zbigniew Antoniewicz 

Hesia - Izabella Piątkowska 

Mela - Kama Kowalewska 

Zbyszko - Szymon Mysłakowski 

Hanka - Małgorzata Kałędkiewicz 

Juliasiewiczowa - Katarzyna Strojna 

oraz 

Majster - Lech Wierzbowski 

Majstrowa - Bożena Remelska 

Zuźka - Izabela Soroka 

Janusz - Olek Janiszewski 

Bohdan - Marek Sitarski 

Arietta - Mirosława Sapa 
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Nie bądź niemo®alny 
i ciesz sie życiem! 

znudziła Ci się Twoja dotychczasowa moralność? Masz jej dość? 
Wymień ją na nowszy model. Tylko u nas znajdziesz szeroki wybór 
moralności! Oferujemy moralność dla kobiet i mężczyzn w każdym 
wieku. Na pewno znajdziesz coś dla siebie! Nasz doradca pomoże Ci 
w wyborze. 

Pakiet naszych propozycji obejmuje: 

. Moralność na co dzień i na specjalne okazje 

· Moralność do pracy I szkoły I na uczelnie 

. Moralność dla męża I żony 

. Moralność podwójną (trzecią otrzymasz gratis) 

. Moralność w stylu retro 

. Moralność na urlop I wyjazd służbowy 

Na życzenie naszych Klientów realizujemy także 

zamówienia indywidualne. 

Zmie·ń swoje życie. Nie czekaj. 
Przyjdź, zadzwoń lub wyślij smsa o treści MORALNOSC. 

Spośród osób, które skorzystają z naszej oferty, rozlosujemy nagrody 

specjalne w postaci bezpłatnych biletów na spektakl „Moralność" 

w reżyserii Uli Kijak w teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. 
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Zrealizowani realizują 
Ula Kijak - spec od niemoralności 

Absolwentka Wydziału Reżyserii Dramatu 
w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, sty
pendystka Ministerstwa Kultury za szczególne 
osiągnięcia artystyczne i naukowe; jest także 
instruktorem tańca współczesnego. 

Zrealizowała m. in. Mamo Michaela Ende'a 
w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, Szczura 
na podstawie opowiadania Witolda Gombrowicza 
w Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdy
ni, Między Mariusza Bielińskiego, współpraco
wała przy realizacji sztuki Bądź mi opoką Barrie 
Keeffe w Teatrze Miniatura w Gdańsku. 

Stworzyła choreografię Modlitwa do muzyki 
Georga Bregovica oraz Etiudy dokumentalnej 
po przerwie, gdzie była również autorką scena
riusza. 

Jan Polfvka - przez przyjaciół zwany Hanzą 
Urodził się w Pradze, gdzie ukończył Aka

demie Muzfckfch Umenf (fakultet scenografii). 
Z Polską związany jest od kilku lat - brał udział 
przy realizacji Gry Samuela Becketa, Masakry 
Skutra w PWST we Wrocławiu, Śpiącej królewny 
Chrystiana Andersena w Warszawie, Verklarte 
Nacht w reż. Pawła Miśkiewicza w Teatrze Pol
skim we Wrocławiu, Iwony księżniczki Burgunda 
Witolda Gombrowicza w Teatrze Dramatycznym 
w Wałbrzychu , Snu nocy letniej Wiliama Szekspi
ra w Teatrze w Koszalinie. 

Współtworzył także przedstawienia w teatrach 
lalkowych w Białymstoku, Opolu, Wałbrzychu 
i Wrocławiu. 

Interesuje się malarstwem i fotografią. Gra 
na gitarze klasycznej. 

liona Binarsch, czyli llonia be 
Twórca kostiumów i scenografii , nagrodzo

na na XXXI Opolskich Konfrontacjach Teatralnych 
(Klasyka Polska 2006), otrzymała także Nagrodę 
Ministra Kultury przy współudziale Teatru Na
rodowego i Związku Artystów Scen Polskich 
za 36,6 w X Ogólnopolskim Konkursie na Wysta
wienie Sztuki Współczesnej. 

Jako autorka dekoracji wnętrz i kostiumów 
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pracowała przy filmie Czy można się przysiąść 
w reż. Tomasza Tryzny, angażowała się także 
przy tworzeniu spektakli Świetliki w Białostockim 
Teatrze Lalek, .. . a ja tańczę w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu, czy Iwona księżniczka Burgunda 
w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Wał
brzychu. 

Anna Jankowska - człowiek orkiestra „ 
Aktorka, tancerka, choreograf, projektant 

oświetlenia scenicznego, nauczyciel. 
Studiowała m. in. w School on Wheels De

reva w Niemczech i Odi n Theatret w Danii, a także 
w Szkole Teatru Wizualnego Leszka Mądzika 
w Polsce. 

W ostatnim czasie projektowała światła 
do spektaklu Mamo w Teatrze Dramatycznym 
w Wałbrzychu, była tancerką i reżyserem 
w przedstawieniu 2MORELESS. Od wielu lat 
związana jest z berlińską grupą TRAVA, z którą 
zrealizowała przedstawienia: Station, Kautchuk, 
Ptasenie, Marianna, Hahmomania, No Time 
for Wasa, Trashof & Hangedman, Tonie i wiele 
innych. 

Występowała także jako piosenkarka 
na Estradzie Polskiej i w Podwieczorku przy 
mikrofonie. 

Robert Łuczak - muzyk z krwi i kości 
Kompozytor, konsultant muzyczny Teatru 

Animacji w Poznaniu w spektaklach Mięsopust 
i Peer Gynt, jest autorem ponad 70 utworów 
muzycznych do przedstawień teatralnych 
(m. in. Ty za blisko, Wieczór trzech króli, Burza, 
Zwiastowanie, Chłopcy, Metamorfozy, Pierścień 
i róża, Prometeusz, Nie - boska komedia, Łucja 
i jej dzieci, Podział Południa) realizowanych 
w Polsce i za granicą. 

Wytwórnia fonograficzna Paris Music 
wydała 11 płyt z jego utworami, a Sound Pol 
w latach 1998 - 2000 krążki takie Jak: Dramatic, 
Dance, Air Whirlpools. 

Tylko w tym roku, obok tworzenia mu
zyki do kaliskiej Moralności zaangażowany był 
do 3 innych teatrów i jednego baletu! 

Myślę, że bagatelizujesz kwestie wpływu 
środowiskowego, społecznego, a z drugiej stro
ny ludzkiej podświadomości. Mam wrażenie, 

że traktujesz człowieka jak samodzielny podmiot 
poznawczy, który zawsze wie co robi i jest odpo

wiedzialny za każdą własną decyzję. Tak jakby 
każdy tylko sam siebie kreował. Taki nazbyt prze

sadny indywidualizm przebija się przez to. 

A co do etykietowania, to każdy lubi mieć 
w jakiś sposób uporządkowany otaczający 

go świat i odruchowo zawęża wszelkie przedmio
ty i zjawiska do jak najmniejszej liczby kategorii. 
Psycholog mojego kumpla zabroniła mu czytać 
fachową literaturę psychologiczną, psychopato
logiczną, ponieważ zaczął się utożsamiać z każ
dym zaburzeniem, na jakie natrafił i to utrudnia
ło jego leczenie. 

Boels 

Kim jestem??? 
(fragmenty wypowiedzi uczestników internetowego forum dyskusyjnego wortalu psychologicznego) 

Ale czy nie każdy JEST samodzielnym podmio
tem poznawczym ... czy jak to nazwałeś? Chyba jest. 
I jest odpowiedzialny, no matko, każdy jest odpo
wiedzialny za swoje życie i za swoje decyzje. Ja tylko 
jakoś bardzo się boję, że ta odpowiedzialność chce 
być zepchnięta. Ze etykieta przypięta - osłabia ... 
Bo ja uważam, że życie trzeba przeżyć jak 'najbar
dziej'. I każdy sam siebie kreuje, no jak inaczej? 
Indywidualizm? No a jak może być inaczej? A brak 
jego, to tak jakby brak we własne siły. Kto ma mnie 
tworzyć jako „osobę"? 

Ewka 

Samo zaetykietkowanie to o wiele za mało 
- błędem byłoby potraktowanie tego wszystkiego 
jako usprawiedliwienie siebie. Wydaje mi się, że wie
dza, świadomość pewnych rzeczy pozwala spojrzeć 

na siebie i zobaczyć pewne schematy - zresztą chyba 
osoby, które pojawiły się na tym forum szukały cze
goś dla siebie i o sobie ... 

Sinuhe 

Wiecie co mnie wkurza w tym wszystkim? 
Ze tak koniecznie trzeba to wszystko zaszuflad
kować. Są rodziny, która mieści się szufladce „nor
malna" (sorry!). Dzieci wyrastają „normalne" (sorry!), 
jedno jednak ma problemy. No i co? Powstanie 
kolejna kopia, coś tam, bo trzeba koniecznie jakoś 
to zakwalifikować. Pewnie przegnę teraz trochę, ale ... 
dobra, powiem. Tylu mamy wyuczonych, mądrych 
ludzi i oni muszą coś robić. Za chwilę będziemy tylko 
„przypadkami''. I w każdym „normalnym" (sorry!) coś 
da się wyszukać i natychmiast zaczynamy leczenie. 

Ewka 
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a 
Pani Dulskiej, 

„Dziś po ciężkich boleściach 
ukończyłam Dulską. Co to jest? 
Nie wiem. Pisałam ją w gorączce 
po prostu, może to właśnie bę
dzie coś doskonałego, a może nic 
nie warte" - pisała w 1906 roku 
w liście do męża Gabriela Zapol
ska. 

Mało która sztuka zrobiła taką 
karierę na scenach polskich 
jak Moralność pani 
Dulskiej. W ciągu 
1 OO lat doczekała 

się około dwóch 
setek inscenizacji 
teatralnych, w tym 
m. in. musical Jesz
cze Dulska„. w opra
cowaniu J. Minkiewi
cza z r. 1972. Prezento
wano ją w Teatrze TV (1968, 

...,,,,,_,--. 

reż. Lidia Zamkow, 1992, reż. To
masz Zygadło, 2006, reż. Anna Au
gustynowicz), teatrze radiowym, 
oraz jako adaptacje filmowe (m.in. 
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Dulscy w reż. Jana Rybkowskie
go, Z biegiem lat, z biegiem dni 
w reż. Andrzeja Wajdy) 

Ta tragifarsa kołtuńska, jak 
określiła ją w podtytule sama 
autorka, zrodzona z nienawiści 
do kołtunerii, obłudy, podwójnej 
moralności i drobnomieszczań
stwa, doczekała się wielu interpre-

tacji i przeróbek. Swoistego 
smaczku dodaje fakt, 

że w powojennych 
programach szkol
nych tekst Zapol
skiej traktowany 
był jako ostra sa
tyra na hipokryzję 

warstw posiada-
jących, a w postaci 

Hanki widziano sztan-
darową przedstawicielkę 

ludu pracującego. W jednej z in
scenizacji Hanka została murarką 
Warszawy świadomą proleta
riuszką. 

CURRICULUM VITAE 

Dane osobowe _ 
Imię i Nazwisko: Maria Gabriela Stefania Janowska z Korwin -Piotrowskich 
I voto: Śnieżko 
Data urodzenia: 30 marca 1857 r. 

Miejsce urod ze nia: wieś Podhajce pod Łuckiem . _ . 
Pseudonimy: Gabriela Zapolska, Józef N!askoff, Walery 1om1ck1 
Zawód: aktorka, publicystka, pisarka 
Miejsce pochówku: cmentarz Łyczakowski we Lwowie 

Wykształcenie _ 
Prywatny Instytut \'°l'ychowawczo-Naukowy we Lwowie 
Sacre Coer 
Dom rodzinny 

Kalisz, 17 .06.2006 

Doświadczenie zawodowe . . . . ' nl l k" h 
Od 1897 r. do dz i ś: sztuki żabusia , /v/ora/ność pani Dulskiej, Ich czworo 1 m. wystawiane na "I< u po s 1c 
scenach 

1912-13 
do 1913 r. 
1908- 09 
1907 i 1908 
1903 
1902 
1901 - Ol 
1898/99 
1897/98 

1889 - 1895 

1882 
od 1881 

kierownik literacki Teatru Premier 
felietony w Wieku Nowym 

felieto ny w Słowie Polskim . . , . _ . . , · . 
zorganizowanie ze Stanisławem Janowskim wędrownego featru Gabnd1 ZapobkieJ 
kilka przedstawiei\ jako Scena Niezależna _ 

prowadzenie w Krakowie szkoły dramatycznej . , . . . . , 
felieto ny w Słowie Polskim (m.in. cykl Przez mv;e okno), recenzje teatralne 

występy w teatrze lwowskim . . 
występy w teatrzykach objazdowych, w warszawskich tea trzykach ogrodkowych , 
w teatrze krakowskim pod dyr. T. Pawlikowskiego . 
występy w paryskich teatrach bulwarowych, 'lli eatre Libre A. Antome'a 
oraz Theatre de l'Oeuvre 
początek pracy na scenie 
Współpraca z Gazetą Krakowską 

Dodatkowa działalność 

Udział z zorganizowanej w Pradze Wystawie Prac'. Kobiety_ Polskiej 
Prowadzenie cukiern i w zajętym przez bolszew1kow Lwowie 

Dodatkowe umiejętności . . . . 
zdolność obse rwacji , pasja demaskatorska, wyczulenie na ludzkie sm1esznos tk1 

Znajomość języków obcych -------------------------
język francuski w sto pniu zaawansowanym 

Zainteresowania 
teatr, literatura, publicystyka 

Najważniejsze osiągnięcia literackie . . _ . . " _. ) 
Panna i'vlaliczewska ( 1910 ), Skiz ( 1909), Ich czworo ( 1907), Nloralnosc pa111 Dulskie; ( 1906), Za bima ( 1897 



Grunt to rodzinka„. 
Rodzina poprzez kształtowanie osobo

wości i systemu wartości dziecka w znacz
nym stopniu decyduje o jego dążeniach 

życiowych , preferowanych wzorach sukcesu 
życiowego. Ważną rolę w kształtowaniu 

szans zdobycia wiedzy i odpowiedniego 

przebiegu nauki szkolnej dzieci odgrywają 

aspiracje edukacyjne. Aspiracje mogą być 
rozpatrywane jako efekt oddziaływań ze
wnętrznych bądź też jako wynik procesów 
dokonujących się w psychice jednostki 

Tadeusz Lewowicki 

1. Wykształcenie rodziców wpływa na aspiracje dotyczące kształcenia ich dzieci. Wyższym 
aspiracjom towarzyszy wyższe wykształcenie rodziców. 

2. Status ekonomiczny rodziny wpływa na aspiracje rodziców dotyczące kształcenia 
ich dzieci. Wyższym aspiracjom towarzyszy wyższy status ekonomiczny. 

3. Stan zdrowia dziecka wpływa na poziom aspiracji rodziców dotyczących edukacji 
ich dzieci. Wyższym aspiracjom towarzyszy dobry stan zdrowia dziecka. 

4. Kolejność urodzenia dziecka determinuje aspiracje edukacyjne, które maleją w zależno
ści od liczby dzieci w rodzinie . Im więcej dzieci, tym niższe aspiracje kształceniowe. 

5. Większość rodziców chciałaby dla swojego dziecka zawodu cieszącego się dużym presti
żem społecznym (lekarz, prawnik, dziennikarz). 

W rodzinie dysfunkcyjnej zaburzona 
jest komunikacja między jej członkami, 

co wpływa na nieprawidłowe kształtowa

nie się obrazu własnej osoby i poczucia 
wartości jej członków , zwłaszcza dzieci. 
Dziecko nie ma zaspokojonej potrzeby 
bezpieczeństwa , miłości , akceptacji , sza
cunku. Nie przekazuje mu się spójnego 
systemu wartości , łamie się jego poczucie 
godności , zabrania się ujawniać emocje 
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Bernadeta Szczupał 

i myśli. Wszystko to wyzwala poczucie 
wstydu, złość i strach , które są przenoszone 
na sposób funkcjonowania dziecka w innych 
środowiskach. 

W rodzinie dysfunkcyjnej zaburzona 
jest również struktura. Uwaga jej członków 
skupiona jest nie na dziecku, ale na rodzicu , 
który jest przyczyną dysfunkcji. 

Jolanta Faliszewska 



Plica polonica, czyli kołtun 
Dziś chyba niewielu z nas wie dokład

nie, czym jest (był?) kołtun. Zwany także 
gwoźdźcem, goźdźcem lub pliką to skle
jony łojem i wydzieliną wysiękową, zbity 
na twardo pęk włosów, sfilcowany, brudny 
i pełny robactwa warkocz. Był wynikiem 
braku higieny oraz zakorzenionego głę

boko przesądu, że to w nim właśnie znaj
dują siedzibę choroby, które atakują jego 
„nosiciela'~ Gdy kołtun przybierał dojrzałą 
postać, wszystkie dolegliwości właścicie

la znikały. „Najlepiej nosić go rok i sześć 
niedziel. Nigdy nie obcinają go wcześniej, 
a ostrożność, aby nie obciąć go za wcześnie, 
jest przyczyną, że bojaźliwi noszą go przez 
całe życie" (Marian Udziela, Medycyna 
i przesądy lecznicze ludu polskiego). 

Dobrą metodą na poprawę stanu 
zdrowia było także moczenie kołtuna 

w wódce i wypijanie codziennie po kielisz
ku takiej mikstury. Za wielce ryzykowny 
sposób pozbycia się kołtuna uznawano 
obcięcie go nożyczkami, gdyż z zemsty 
mógł „połamać chorego'~ Bywały przypad
ki, że po pozbyciu się kołtuna chory tracił 
wzrok, dostawał pomieszania zmysłów, lub 
po prostu umierał. Jeśli już decydowano się 
na drastyczne cięcie - należało zrobić w ści
śle określonym czasie-„dzień powinien być 
pogodny, chory na czczo, i nigdy w piątek. 
Najbezpieczniej obcinać go w Wielką Sobo
tę, gdy dzwonią na rezurekcję". Bezpiecz
nym miejscem na pozbywanie się kołtunów 
była Kalwaria Zebrzydowska i kościół Ma
riacki w Krakowie. 

Jeśli Twój kołtun przybrał rozmiary, 
które przeszkadzają Twojej partnerce, a po
siłki w restauracjach i fast-foodach oznaczają 
często, że jesz więcej niż zamierzałeś i przed 
odejściem od stołu musisz rozpiąć guzik 
w spodniach - jest na to rada! Zamień bułkę 
z kotletem na sałatkę z grillowanym kurcza
kiem. Brytyjscy naukowcy ustalili, że mężczyź
ni, którzy podczas posiłków wybierają posiłki 
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o niskim indeksie glikemicznym - bez chleba, 
ryżu czy makaronów - spalają więcej pod
skórnego tłuszczu w ciągu 3 godzin od tego 
posiłku niż ci, którzy jedli produkty o wysokim 
indeksie glikemicznym, nawet, jeśli oba miały 
tyle samo kalorii. 

Kiedy Twój kołtun staje się wiotki jak 
natka pietruszki, a poziom testosteronu 
spada i mięśnie potrzebują coraz więcej 
czasu, aby odzyskać pełną sprawność 

po treningu - mamy dla Ciebie rozwiązanie: 
Jedz brokuły i słodką paprykę. Warzywa te 
są bogate w witaminę C i E - obie słyną jako 
antyutleniacze. Z pełnym poświęceniem 

zwalczają wolne rodniki (molekuły, które 
spowalniają regenerację mięśni uszkodzo
nych podczas ćwiczeń w siłowni), pomaga
jąc Ci odzyskać pełnię sił. 

Obawiasz się, że Twój kołtun nie będzie 
najlepszy i to może Cię paraliżować? Ale jeśli 
nie zaryzykujesz popełnienia błędu, stracisz 
szansę zyskania czegokolwiek. Zastosuj prostą 
technikę: zanim zmierzysz się z jakąś sytuacją, 
wyobraź sobie jej najlepsze i najgorsze zakoń
czenie. Nie możesz znaleźć najwspanialszej 
kreacji, która podkreśli urodę Twojego kołtu
na na imprezie? Oczyma wyobraźni zobacz 
ekspedientkę, która zabrania Ci przymierzyć 
cokolwiek, bo jesteś za gruba. Już? A teraz 
pomyśl, że właścicielka butiku prosi Cię, żebyś 
wystąpiła w jej sklepie jako modelka w zamian 
za całą torbę designerskich ciuchów. Świa
domość, że nie przydarzy Ci się żadna z tych 
skrajności, sprawi, że kupienie kreacji wyda Ci 
się o wiele łatwiejsze. 

Kobiety tracą średnio do 1 OO włosów 
dziennie. Twój kołtun traci objętość? Ko
niecznie idź do dermatologa. Powody mogą 
być różne: dieta uboga w składniki mineral
ne, stres, zanieczyszczenie środowiska, 

nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy 
czy inne zmiany hormonalne. 

Atrakcyjne dziewczyny wciąż Cię kręcą, 
ale Twój mały przyjaciel odmawia współpracy? 
Nie przejmuj się . Każdego dnia pozwól sobie 
na dwie garści orzechów włoskich, orzeszków 
ziemnych albo migdałów. Naukowcy są prze
konani, że mężczyźni, których dieta jest bogata 
w tłuszcze jednonienasycone (takie znajdziesz 
właśnie w orzechach) mają wyższy poziom 
testosteronu od tych, którzy nie odżywiają się 
równie zdrowo. 

Twój kołtun Cię porzucił? Pewnie, 
że to nic fajnego, ale trzeba się z tym po
godzić. Pamiętaj, że życie toczy się dalej 
i nie rób głupstw. Rozstanie to dla osób po
rzuconych proces tak samo bolesny, jak od
stawienie używki przez nałogowca. Zasto
suj się do rady terapeutów od uzależnień. 

Całkowicie odstaw narkotyk. Nie kontaktuj 
się z nim, dokąd się nie wyleczysz. 

Lubisz seks bez kołtunerii? Aby mieć wię

cej seksu, musisz udawać, że wcale, ale to wca

le nie chodzi Ci o seks. 

Czy wiesz, dokładnie czego potrzebuje 
Twój kołtun? Brak czasu, niewłaściwa dieta 
oraz brak ruchu powodują, że nie dostar
czamy naszemu organizmowi odpowied
niej ilości witamin, minerałów i składni
ków naturalnych. Wychodząc naprzeciw 
wymogom codziennego życia nasza firma 
stworzyła szeroką gamę najwyższej jakości 

preparatów, które pomogą zadbać o Twoje 
dobra samopoczucie każdego dnia. 

(Porady i reklamy zaczerp n ięto z magazynów Men"s Health, Poradnik Domowy, Claudia, CKM. Twist. Cosmopolitan. Glamour). 
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„ 

Z, 
czy Tobie także zagraża kołtun 
Jeśli odpowiesz pozytywnie na więcej niż jedno pytanie, najprawdopodobniej staniesz się 
posiadaczem kołtuna. 
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D Czy jesteś osobą narażoną na stres? 

D Czy jesteś osobą pijącą kawę? 

O Czy często bywasz przemęczona/ny? 

D Czy dużo pracujesz? 

D Czy palisz papierosy? 

D Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni piłaś/eś alkohol? 

MORALNIE I NIEMORALNIE 
,; 

O MORALNOSCI 
Moje poglądy bliskie są poglądom Spinozy: podziw dla piękna oraz wiara w logiczną prostotę 
porządku i harmonii, które w naszej znikomości możemy pojąć jedynie w sposób bardzo niedo
skonały. Uważam, że musimy się pogodzić z tą niedoskonałością naszej wiedzy i poznania oraz 
traktować wartości i powinności moralne jako problemy czysto ludzkie. 

Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, 
nie znajdziesz ich w książkach. 

Monteskiusz 

Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół 
wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moral
ność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych 
wielbicieli. 

\Vacław Berent 

Mężczyzna, który prawi morały, jest zwykle 
hipokrytą, a kobieta, która to czyni, jest zawsze 
brzydka. 

Oskar Wilde 

Wszelka moralność wywodzi się z religii, albo
wiem religia jest tylko formułą moralności. 

Fiodor Dostojewski 

Książki, które świat nazywa niemoralnymi, 
to są właśnie te, które wykazują światu jego 
własną hańbę. 

Oskar Wilde 

Człowiek staje się moralny z chwilą, gdy sta
je się nieszczęśliwy. 

Marcel Proust 

Albert Einstein 

Moralność musi być formą przyjemności - ina

czej nie wygra. 

Stefan Kisielewski 

Sumienie, być może, ukształtowało moralność. 

Nigdy jednak dotąd nie było wypadku, aby mo

ralność stworzyła sumienie doskonałe. 

Akutagawa Ryunosuke 

Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym 

postępem ludzkości. 

Ludwig van Beethoven 

Moralność jest niczym innym jak zewnętrzną 

formą chytrości. 

Henry Francois Becque 

Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne 

we mnie. 

Immanuel Kant 

O pisowni: Nie masz morale bez ale. 

Stanisław Jerzy Lec 
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