
Każda porażka jest szansą 
żeby spróbować jeszcze raz, 

tylko mądrzej. 
 

Henry Ford 

Ty, jak nikt we 

Wszechświecie, 

zasługujesz na swoją 

miłość. 
Budda 	

Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że 
mogłaś coś zrobić w życiu, a 

tego nie zrobiłaś. Nie 
zrobiłaś, bo nie mogłaś. 

Stanisław Lem	

Uważaj na nogi, 
bo nie wiadomo dokąd 

cię poniosą. 
 

JRR Tolkien 

Najdłużej trwa ta robota, 
której się nie zaczyna. 

 
JRR Tolkien 

Nie bój się cieni. 

One świadczą o tym, 
że gdzieś znajduje się 

światło. 
Oscar Wilde 

Nigdy nie jest się 
zupełnie wolnym, 
jeśli się kogoś za 

bardzo podziwia. 
 

Tove Jansson 

Świat jest pełen wielkich, 
przedziwnych rzeczy, czekających 

na tych, którzy 
są na nie przygotowani. 

Tove Jansson  

Wyobraźnia bez wiedzy może 
stworzyć rzeczy piękne.  
Wiedza bez wyobraźni najwyżej 
doskonałe. 

Albert Einstein 
 

Kto wierzy w dobroć 
człowieka, ten stwarza 
dobroć w człowieku. 

Jean Paul Sartre 
 

Troska o dziecko jest pier-
wszym i podstawowym spraw-
dzianem stosunku człowieka 
do człowieka.  

Jan Paweł II 
 

Szczęście jest zawsze tam, 
gdzie je człowiek widzi... 

Henryk Sienkiewicz 
 

E: Jestem nieszczęśliwy. 
V: Nie może być! Od kiedy? 
E: Nie pamiętam już. 
V: Pamięć płata nam takie 
figle. 

Samuel Beckett 

Szczęście sprzyja 
odważnym. 

Aleksander Kamiński 

„Kreatywność wymaga 
odwagi”,  

Henri Matisse 

„Wszystkie wielkie czyny i 
wszystkie wielkie myśli 
mają absurdalny początek”,  

Albert Camus 

Człowiek z nowymi pomysłami jest 

wariatem dopóki nie odniesie 

sukcesu.             Mark Twain 

Nie marnuj czasu na 
poszukiwanie przeszkody: 
być może nie istnieje. 
 

Franz Kafka 

Jeśli potrafisz o czymś 
marzyć, potrafisz tego 
dokonać. 
 

 Walt Disney 

To, co jest teraz 
udowodnione, kiedyś tylko 
sobie wyobrażano.  

Wiliam Blake 

Jeśli możesz coś zrobić lub 
marzysz, że mógłbyś to 
zrobić, zabierz się za to. 
Odwaga ma w sobie moc 
geniuszu. 
Johann Wolfgang von Goethe 

Obłęd: powtarzać w kółko 
tą samą czynność ocze-
kując innych rezultatów. 

	
Albert Einstein 

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo 
wiedział, ale żeby dobrze wiedział, 
nie żeby umiał na pamięć, a żeby ro-
zumiał, nie żeby go wszystko troszkę 
obchodziło, a żeby go coś naprawdę 
zajmowało.  

Janusz Korczak 

Szkoła powinna dbać o 
wszystkie uczniowskie 
talenty, a nie tylko te, które 
dają miejsce w rankingach. 

Agnieszka Tomasik 

Szkoła to wspólnota, a nie 
teleturniej z nagrodą główną. 

Agnieszka Tomasik 

Też czujesz czasem 
burczenie w … głownie? 

Jesteś jedyną osobą na 
świecie, która potrafi 
wykorzystać twój 
potencjał. 

Zig Ziglar 

Kluczem do sukcesów i 
szczęścia jest wykorzystywanie 
własnych silnych stron, a nie 
korygowanie wad. 

Martin Seligman 

Nie ma popsutych misiów. 
Każdy człowiek ma zasoby. 

Grzegorz Grzegorczyk 

Dla ciebie przygotowane są 
skrzydła. Od ciebie zależy 
co z nimi zrobisz. 

Vitia Hofmann 

Można się z drugim 
człowiekiem spierać, kłócić, 
nawet wkurzać na niego, ale 
nie wolno nim pogardzać. 

ks. Jan Kaczkowski 

Bo widzisz Harry, to nasze 
wybory ukazują, kim 
naprawdę jesteśmy. O wiele 
bardziej niż nasze zdolności. 

J.K. Rolling 

Siedemnaście lat i sto 
czternaście dni zajęło mi 
odniesienie sukcesu z dnia na 
dzień.               Leo Messi 

Nie ma przypadkowych 
spotkań w naszym życiu … 
Każdy napotkany człowiek jest 
albo lekcją, albo 
sprawdzianem, albo 
wyjątkowym prezentem. 

Kluczyki mam, telefon 
mam, wstydu nie mam 
mogę wyjść. 

Marta Frej 

Każda dobra rozmowa 
zaczyna się od słuchania. 

Remigiusz Mróz 

	


