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Zygmunt Krasiński (1812-1859)

Duma bez pokory

- to próżność;

pokora bez dumy

to podłość.



Gustaw Herling Grudziński (1919-2000)

Dobrze jest stanąć 

przed śmiercią

na ziemi, w której tkwią

nasze korzenie.



Życie to przejść wolnym,

rozważnym krokiem

na palcach przez lata,

jakie dał nam los.

Gustaw Herling Grudziński (1919-2000)



Adam Asnyk (1838-1897)

Nie baw się w bohatera!

Nadludzką nie błyszcz cnotą:

Kto w górę wciąż spoziera,

Ten łatwo wejdzie w błoto.



Miejcie nadzieję! 

Nie tę lichą, marną,

Co rdzeń spróchniały 

w wątły kwiat ubiera,

Lecz tę niezłomną, 

która tkwi jak ziarno

Przyszłych poświęceń 

w duszy bohatera.

Adam Asnyk (1838-1897)



Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)

Człowiek, który nie lubi

i nie umie przebaczać,

jest największym wrogiem

samego siebie.



Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)

Wielkie sprawy powstają

w ciszy i skupieniu.

Musimy uczyć się sztuki

milczenia i skupienia.



Zbigniew Herbert (1924-1998)

Naród, który

traci pamięć,

traci sumienie.



Bądź odważny, 

gdy rozum zawodzi,

bądź odważny.

W ostatecznym rachunku

jedynie to się liczy.

 

Zbigniew Herbert (1924-1998)



Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940)

Nic człowieka 

tak nie charakteryzuje,

jak rodzaj zabawy,

jakiej szuka. 



Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940)

Smutna jest epoka, w której 

uczciwe nazywa się naiwnym,

a szczere głupim.



Szczęście jest zawsze tam,

gdzie je człowiek widzi.

Henryk Sienkiewicz (1846-1916)



Wolę otwartego 

nieprzyjaciela,

niż fałszywego 

sprzymierzeńca.

Henryk Sienkiewicz (1846-1916)



Tadeusz Różewicz (1921-2014)

Najlepiej widzę,

kiedy zamknę oczy.



Tadeusz Różewicz (1921-2014)

Długo wędrowałem,

zanim doszedłem do siebie...



Maria Dąbrowska (1889-1965)

Jest na świecie jeden zawód,

jedno jedyne powołanie -

być dobrym dla drugiego

człowieka.



Maria Dąbrowska (1889-1965)

Solidarność, miłość, godność -

dopiero w imię tych rzeczy

postępujemy jak ludzie.



Anna Kamieńska (1920-1986)

Czyste serce 

przywraca wzrok,

oczyszcza oczy...



Anna Kamieńska (1920-1986)

Cierpienie jest na pewno

rodzajem sensu...

Bezsens przecież nie boli,

Bezsens jest obojętnością.



Ryszard Kapuściński (1932-2007)

Podejrzliwość w stosunku

do wszystkich jest męcząca,

trzeba komuś ufać,

bo trzeba przy kimś odpocząć.



Ryszard Kapuściński (1932-2007)

Boję się świata bez wartości,

bez wrażliwości, bez myślenia.

Świata, w którym wszystko

jest możliwe. 

Ponieważ wówczas najbardziej

możliwe jest zło.



Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953)

Czasem o byle cień

człowiek ma żal do człowieka.

A życie jak cień ucieka...



Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953)

Ile listów, ile rozstań,

ciężkich godzin w miastach

wielu?

I znów upór, żeby powstać

i znów iść, i dojść do celu.



Ks. Jan Twardowski (1915-2006)

Pokora nie jest słabością,

ale wielką potęgą człowieka,

bo miłość jest potęgą.



Dobro jest mało dostrzegane.

O nim przeważnie 

nie mówi się, nie pisze:

jest wyciszone, niekrzykliwe.

Ks. Jan Twardowski (1915-2006)



Stefan Żeromski (1864-1925)

Po mowie jest na świecie

potęgą największą - 

milczenie.



Stefan Żeromski (1864-1925)

Złe niewątpliwie 

jest tylko jedno: 

krzywda bliźniego.

Człowiek - 

jest to rzecz święta,

której krzywdzić

nikomu nie wolno.


