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1

Święto Pracy

2

Dzień Flagi
Rzeczpospolitej

Polskiej 
 

3

Święto Konstytucji 
3 Maja 

4

Dzień Strażaka
Dzień Kominiarza 

5

Kwiaty rozkwitają 
w ciszy, pąki

bezgłośnie rozchylają
płatki, cudowny
zapach niesie się

bezszelestnie. 

6

Pozwól sobie
pomóc na tyle na ile

pomagasz innym. 
To więź szczególnie

łącząca ludzi. 

7

Gdyby ciszą otulić
cały świat,

zobaczylibyśmy
jeszcze więcej. 

8

W pośpiechu
myślimy na skróty

i podejmując
decyzję możemy

pominąć coś
istotnego. 

9

Dzień Unii
Europejskiej 

 

10

Odpoczynek wydaje
się często kosztownym
luksusem, tymczasem
wystarczy uspokoić

myśli, rozluźnić ciało
i pozwolić sobie
 na chwilę tylko 

dla siebie.

11

Przyjaźń wyrasta 
ze wzajemnej
akceptacji ,
zrozumienia 

i wspólnie
przeżywanych

radości. 

12

Osądzać drugiego
człowieka przychodzi

nam łatwo, ale
wyciągnąć do niego
rękę – to jest dopiero

coś!

13

W codziennym
biegu gubimy często
uczucia do ważnych

dla nas ludzi.
Tymczasem trzeba

je starannie
pielęgnować, gdyż

może nadejść
chwila, kiedy one

okażą się
decydujące o całym

naszym życiu. 

14

Człowiek powinien
czuwać nad stanem
swej duszy i ciała,
aby na czas zdążyć

wykorzystać ich
przesłanie. 

15

Międzynarodowy
Dzień Rodzin 

16

Zdrowe podejście
do siebie i swojej

wartości jest
podstawą

osiągnięcia w życiu
czegokolwiek 

z powodzeniem, 
a nawet z wielkim

powodzeniem. 



17

W oceanie wolności
warto znaleźć nieco

rozsądku, 
aby przypadkiem 

nie utonąć. 

18

Budowę naszego
życia wznosimy
każdego dnia.

 To nic, że czasem
trzeba coś zburzyć,
zacząć jeszcze raz. 

19

Widząc więcej 
niż inni, 

niekoniecznie musimy 
im to uświadamiać

 z całą mocą. 

20

Można podziwiać
innych ludzi, gdy

ma się świadomość,
że nie jest się

gorszym od nich. 

21

Dzień Odnawiania
Znajomości

22

Jeśli czujemy, 
że dopada nad

monotonia życia
szybko coś

zmieńmy. Praca
nad nowym

projektem będzie
odkrywcza,
kreatywna

 i pochłonie nas
całkowicie. 

23

Zapatrz się w zieleń
liści, wsłuchaj 

w śpiew ptaków,
powąchaj różę 

i posmakuj rosy, 
a poczujesz
szczęście. 

24 

Czasem wystarczy
jedno spojrzenie 

na ukochaną osobę, 
aby kochać ją jeszcze

mocniej niż przed
chwilą. 

25

Optymizm może być
drogą do częstych
spotkań ze swym

szczęściem. 

26

Dzień Matki 

27

Spędzajmy dany
nam czas tak, aby
mieć wrażenie, 

że płynie, 
a nie że odpłynął.

28

Nie spychajmy
złych myśli 

w głąb siebie, 
tylko wyrzućmy je

jak najdalej
 i jak najszybciej. 

29

Zobaczyć ciszę
jest trudno, 

ale żyć bez niej
również. 

30

Gdyby tak
wyeliminować 
z naszego życia

pośpiech, wszystko
nabrałoby innych

wymiarów. 

31

Mile spędzone chwile
rozjaśniają korytarze

myśli, głęboki
 i swobodny oddech
poszerzy horyzonty. 


