Złote myśli i sentencje
patrona naszej szkoły Henryka Sienkiewicza.
Henryk Sienkiewicz to mistrz słowa, dbał o piękno i barwność mowy
polskiej.
Wiele powiedzonek weszło na stałe do czynnego języka Polaków. Jego złote
myśli mogą być też dla wielu życiową wskazówką lub drogowskazem. Poczytaj
oraz skorzystaj z nich i Ty!
• „…ludzie w różny sposób zdążają do celu, jaki każdy ma przed sobą, to
jest do sławy i bogactwa, jeden oględnie, inny gwałtownie, jeden
przemocą, inny podstępem, jeden cierpliwie, inny niecierpliwie, inny
cierpliwie - a każdy różnymi sposobami może tam dojść.”
• „… wielu miało i ma przekonanie, że sprawy świata tak są kierowane
przez los i Boga, iż ludzie swym rozumem nie mogą ich poprawić i są
wobec nich bezradni; przeto mogliby sądzić, że nie warto trudnić się tymi
sprawami, lecz spuścić się na los.”
• „Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę.”
• Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz.”
• „Choć są różne grzeczne nacje na świecie, przecie Bóg naszą szczególnie
w miłosierdziu swoim przyozdobił.”
• „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.”
• „Dusza ludzka jak ptak: gdy wzbije się na pewną wysokość, nie tylko nie
wolno jej spocząć, ale musi tęgo skrzydłami pracować, by się na niej
trzymać. Inaczej pierwsza lepsza pokusa przyciągnie ją ku ziemi.”
• „Gdy kochanie rwie się nie z ust, ale z serca, to chyba o niczym nie jest
tak trudno mówić.”
• „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o
tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra.”
• „Gdzie ojca nie ma, tam Pismo mówi: wuja słuchać będziesz.”
• „Gwiazdka nadziei niknie ostatnia.”

•

„Idea ojczyzny powinna zajmować pierwsze w duszy i sercu.”

• „Ja nie chcę płakać … tylko mi się tak … oczy pocą.”
•

„Jeśli czasem Polka się Panu Bogu uda, to już mówiąc po prostu,
klękajcie narody!”

• „Kłamstwo jest chyba bardziej nagie niż prawda, albowiem stale od niej
szat pożycza.”
• „Kończ … waść! … wstydu … oszczędź!
• „Łatwiej na świecie o filozofię, niż o dobrą radę.”
• „Mając duszę szlachetną i dobrą, powinieneś być szczęśliwy.”
• „Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w
końcu wyrośnie, to chyba tylko razem z sercem wyrwać można.”
• „Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na
dół serca, następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie, pada deszcz
łez.”
• „Miłość nie jest całkiem ślepa, ale cierpi na daltonizm.”
• „Mów mi, wuju!”
• „Muzyka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal, ale
drugiego brzegu dojrzeć nie podobna.”
• „Nawet cztery działania arytmetyczne są rzeczą gustu: bogaci wolą
dodawanie i mnożenie, ubodzy odejmowanie i dzielenie.”
• „Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje
rzeczom kształty i kolory.”
• „Nieszczęście ma to do siebie, iż stoi, a człowiek, czy chce, czy nie chce,
musi iść w przyszłość, więc odchodzi coraz dalej.”
• „Ociec, prać?”
• „Ojczyzna i wiara to jeden wielki ołtarz.”

• „Piękność jak piękną suknię trzeba umieć nosić z wdziękiem i prostotą –
inaczej może być nie do twarzy.”
• „Polak – sierota świata.”
•

„Przyjaźń jak nieśmiertelnik – to blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy.”

• „Słowa nie powinny być większe od czynów.”
• „Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi.”
• „ W każdym z nas siedzi dwóch ludzi, z których drugi krytykuje to, co
robi pierwszy.”
• „Wolność, dając prawa, wkłada także obowiązki.”
• „Zdechnę ja i pchły moje.”
• „Zmarli opuszczają nas, ale i my ich opuszczamy.”
• „Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności.”

