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Ted Kwiatkowski 
 

Ted (Teofil) Kwiatkowski jest absolwentem Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej z 1952 roku. Był Głównym Architektem 
województwa Opolskiego w latach 1955-57. Wyjechał w 1958 roku 
z Wiednia do USA, gdzie pracował w różnych biurach 
projektowych. W 1965 roku otrzymał Kalifornijsk ą licencję 
architekta i prowadził własną praktyk ę w Los Angeles, Lang Beach 
i Springs. Mieszka teraz w San Diego, maluje portrety i pisze 
artykuły do pism polonijnych. Jest autorem książek między innymi 
"Moje Serendipity”, "Stare cywilizacje słynne budowle", "Skrót 
historii architektury dla wszystkich", "Aforyzmy ab strakty". 

 
 
 
 
 
 

AFORYZMY  
PRZYSŁOWIA  

FRAZESY 
 

STARE, NOWE, RÓŻNE 
I  

ABSTRAKCJE  
 
 

Moim braciom i siostrom 
oraz przyjaciołom dedykuję 
Autor 

 
 



 
 
Chcieć - to móc. 

Być albo nie być. (To be, or not to be).  
Shakespeare 
 
Cogito ergo sum. (Myślę, więc jestem).  
Kartezjusz 
 
Wiem, że nic nie wiem. 
Sokrates 
 
Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. 
Terencjusz 
 
Kości zostały rzucone. 
Juliusz Cezar 
 
Qui tacent - clamant 
(Którzy milczą - krzyczą). 
 
Tempora mutant mores. 
(Czasy zmieniają obyczaje). 
 
"Veni, vidi, vici". 
Juliusz Cezar 
 
"Na początku było słowo"... 
mówi Pismo. 



"Veni, vidi et Deus vicit". 
Król  Jan III Sobieski 
 
Naród, który nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa 
do przyszłości. 
Albert Ęinsteim 
 
O Ty, której wdzięki, budzą bolesną radość rozkoszne męki! 
Józef Piłsudski 
 
Dwie rzeczy nie mają granic: wszechświat i głupota ludzka. 
Napoleon 
 
Nie jesteście wyrodkami dzieci moje, jesteście pracowici i leniwi, okrutnie łagodni, szczodrze 
chciwi. Podobni w przeznaczeniu wszystkim braciom waszym. Podobni bogom i zwierzętom 
Władysław Tatarkiewicz 
 
Marzenia ściętej głowy. 
Jan Tadeusz 
 
Będę silny - jak to co zdobędę 
Juliusz Słowacki 
 
Co jest dobre dla Kalego - to dobre, a co dla Kalego złe - to złe. 
Henryk Sienkiewicz 
 
Najpotężniejszy twór na świecie - człowiek. 
Cyprian Kamil Norwid  
 
Nic człowiekowi nie wydaje się piękniejsze niż człowiek.  
Cyceron  
 
Nie ma naturalniejszej żądzy niż żądza poznania. 
Montaigne 
 
Człowiek jest ozdobą i zakałą świata. 
Pascal 
 
Człowiek przyznając się do błędu pokazuje, że jest dziś mądrzejszy niż był wczoraj. 
Jonathan Swift 
 
Przypadek sprzyja tylko umysłom przygotowanym. 
Ludwik Pasteur 
 
Ci, którzy czytają - wiedzą dużo; ci, którzy patrzą- wiedzą więcej. 
Aleksander Dumas 
 
Naród żyje tak długo, jak długo żyje jego kultura. 
Franciszek Świder 
 


