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Cytat nr 1 
 

Nie biegnij za szybko przez życie,  
bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, 

 gdy najmniej się ich spodziewamy. 
- G.G. Marquez 

 
Cytat nr 2 

 
Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. 

- Andre Malraux 
 

Cytat nr 3 
 

Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją,  
lecz starzeją się, bo przestają się bawić. 

- Mark Twain 
 

Cytat nr 4 
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia. 

- Maria Radziewiczówna 
 

Cytat nr 5 
Życie jest wspaniałe,  

należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary.  
- Alexander Dumas 

 
Cytat nr 6 

Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestali zadawać pytań.  
Ciekawość ma swoje własne racje istnienia.  

Nie sposób nie oniemieć z zachwytu,  
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gdy kontempluje się tajemnice wieczności, życia,  
czy też wspaniałej struktury rzeczywistości.  

Wystarczy spróbować pojąć choćby  
drobny fragment tej tajemnicy każdego dnia.  

Nigdy nie wolno utracić tej świętej ciekawości. 
- Albert Einstein 

 
Cytat nr 7 

Każdy etap naszego życia ma swoje własne piękno. 
- Willy Kramp 

 
Cytat nr 8 

„Moje życie jest w moich rękach.  
Dziś, swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość.” 

- Barbara Baraldi 
 

Cytat nr 9 
„Czas skończyć z czekaniem na nieoczekiwane prezenty od życia  

i samemu zacząć tworzyć życie.” 
- Lew Tołstoj 

 
Cytat nr 10 

Szczęśliwymi ludźmi są tylko ci,  
którzy umieją cieszyć się każdym trwającym dniem.  

Nie ci, którzy nałogowo planują swoją przyszłość w nieskończoność  
i nie ci, którzy ciągle wracają do swojej przeszłości.  

Życie to teraźniejszość, więc ciesz się nią i żyj! 
 

Cytat nr 11 
"Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić,  

zabierz się za to. Odwaga ma w sobie moc geniuszu." 
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- Johann Wolfgang Goethe 
Cytat nr 12 

Najpiękniejsze są wspomnienia, które ma się jeszcze przed sobą. 
 

Cytat nr 13 
Nie po to przyszliśmy na świat,  

by żyć stosownie do oczekiwań innych.  
Aby dać światu z siebie coś wyjątkowego,  

każdy z nas musi cenić swą indywidualną wartość  
i podążać za swoimi marzeniami. 

 
Cytat nr 14 

 "Naszym celem jest uczynić świat piękniejszym, niż był w chwili,  
kiedy nań przyszliśmy." 

- Kurt Vonnegut 
 

Cytat nr 15 
„Czas jest tym, czego nie możemy pożyczyć, ani zaoszczędzić. 

Jedynie co możemy zrobić... to z niego korzystać.” 
- Benjamin Franklin 

 
Cytat nr 16 

Nie biegnij czasie tak szybko...  
i tak Cię nikt nie dogoni..  
Starcowi ucieknie życie,  

młody je szybciej roztrwoni...  
Biegnij , by każdy nadążył  

oglądać kolory świata,  
i cieszył się pięknem życia,  

które nam z czasem się splata. 
Przebiegaj we właściwym rytmie,  
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aby nie było zderzenia,  
by każdy szedł prostą drogą,  

do szczęścia swego i marzenia. 
 

Cytat nr 17 
„Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz.  

One przyjdą same.” 
- Phil Bosmans 

 
Cytat nr 18 

"Jeśli pragniesz być szczęśliwy, to po prostu nim bądź." 
- Lew Tołstoj 

 
Cytat nr 19 

 
Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować,  
aby spełniać swoje marzenia i starają się robić to jak najlepiej...  

 
Cytat nr 20 

 
Życia nie mierzy się ilością oddechów,  

ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach. 
-  Maya Angelou 

 
 
 


