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Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw 

złymi mówcami. 

 

Ralph Waldo Emerson 
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90% tego, jak wyjdzie wystąpienie jest 

determinowane przez to, co mówca 

zrobił, zanim wszedł na scenę. 

 

Somers White 
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Na świecie są dwa rodzaje mówców: 

1. Zdenerwowani, 2. Kłamcy.  

 

Mark Twain 
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Mówca powinien tak skonstruować 

przemówienie, by wyczerpać temat, 

ale nie wyczerpać słuchaczy. 

 

Winston Churchill 
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Jeśli nie wiesz, co chcesz osiągnąć 

przez swoją prezentację, Twoja 

publiczność  nigdy się tego nie dowie. 

 

Harvey Diamond 

 



                                   www.jamowie.to 

6 

 

 

 

Sukces Twojej prezentacji będzie 

rozpatrywany nie przez wiedzę, którą 

przekazałeś, ale przez to, co słuchacze 

otrzymali. 

Lilly Walters 
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W mowie ważna jest nie liczba, ale 

użyteczność słów. 

 

Czeng I 
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Dobra mowa powinna być jak 

sukienka: na tyle długa, by pokryć 

temat i na tyle krótka, by wzbudzić 

zainteresowanie. 

Winston Churchill 
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Nie ma rzeczy tak niewiarygodnej, by 

dobry mówca nie był w stanie uczynić 

z nie oczywistości. 

 

Cyceron 
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Słowa są podobne do promieni. Jeżeli 

się nimi umiejętnie posługiwać – 

przenikają wszystko. 

 

Aldous Huxley 
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Mogą zapomnieć, co im powiedziałeś, 

ale nigdy nie zapomną uczuć, które 

wzbudziłeś. 

 

Carl W. Buechner 
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Najpiękniejszą rzeczą 

w przemówieniu jest cisza. 

 

Sir Ralph Richardson 
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Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś 

w prosty sposób, to znaczy, że tak 

naprawdę tego nie rozumiesz. 

 

Albert Einstein 
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Szczerze mówiąc, jeśli wszystkim 

podoba się to, co powiedziałeś, coś 

jest nie tak z Twoim przesłaniem. 

 

Ashley Ormon 
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Zwracaj uwagę na sens, a głos już sam 

to wypowie. 

 

Lewis Carroll 

 

 



                                   www.jamowie.to 

16 

 

 

Mówią , że opowiadam wiele 

historyjek. Pewnie tak; ale 

doświadczenie mówi mi, że łatwiej 

przemówić do prostych ludzi za 

pomocą humorystycznej paraleli niż 

w jakikolwiek inny sposób. 

Abraham Lincoln 
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Możesz mówić dobrze, jeśli twój język 

będzie dostarczał wiadomości 

z Twojego serca. 

 

John Ford   
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Ten, który chce przekonać powinien 

ubrać swoją wiarę nie we właściwe 

argumenty, a we właściwe słowa. Moc 

słów zawsze była większa od mocy 

rozsądku. 

Joseph Conrad 
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Na jedno przemówienie, które możesz 

wygłosić w rzeczywistości przypadają 

trzy. To, które ćwiczyłeś, to które 

wygłosiłeś i to, które chciałbyś 

wygłosić. 

Dale Carnegie 
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Zbyt wielu ludzi spędza zbyt wiele 

czasu próbując doprowadzić coś do 

perfekcji, zanim rzeczywiście zaczną 

to robić. Zamiast czekać na perfekcję 

rozpocznij z tym, co masz i naprawiaj 

to w trakcie. 

Paul Arden 
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Sukces nigdy nie jest ostateczny. 

Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy 

się tylko odwaga. 

 

Winston Churchill 
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