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Dróg życia jest, wiele 
Wybór tej jedynej właściwy jest trudny 
Ta najważniejsza droga to projekt: Życie 
Nie zatrzymuj, się 
Nie warto, gdyż istnieje zawsze podróż 
A nade wszystko plan życia,  
Do którego podążasz 
Śladami świata, którego chcesz poznać. 
 
Michał Kociołek autor książki pt. '' Projekt: życie. Nie zatrzymuj się '' dzieli się 
swoimi doświadczeniami życiowymi związanymi z jego zawodem- zawodowego 
kierowcy, pasji samochodowej oraz przeżyciami, dzięki, którym spojrzał na świat 
inaczej. 
 
Książka ta składa z 13 rozdziałów, które stanowią biografię autora ujętą w 
pozytywny sposób. 
 
Michał Kociołek to przykład pisarza młodego pokolenia, który nie boi się 
wyzwania, udziela wskazówek, że można zmienić swoje życie i to sprawia, że 
książkę czyta się z lekkością. 



 
Czytelniku, kiedy poznasz losy Michała, któremu ja podaje dłoń, gdyż jest to mój 
rówieśnik, który wierzy w lepszy świat i lubi zaskakiwać. 
Szuka inspiracji w nas Czytelnikach i w ludziach, którym może powiedzieć 
kulturalne słowa, które były dla niego trudne, a teraz wypowiada to z największą 
przyjemnością. 
 
Sam tytuł to szkic życia, które autor chce nam przedstawić, że nie wolno się 
załamywać nawet w trudnych chwilach, kiedy nie mamy przygotowanego na 
kartce planu życiowego. 
 
Jestem pod wrażeniem osoby autora oraz dziękuję Ci Michale za to, że napisałeś 
tę książkę, w której podzieliłeś się swoimi spostrzeżeniami na temat swojego 
projektu życia. Nie zatrzymuj się. 
 
Do przeczytania zmotywowały mnie 3 pierwsze zdania, które stanowiły myśl 
przewodnią do poznania losów Michała – autora książki. 
 
Książka jest napisana językiem zrozumiałym, ciekawostką jest tutaj myśl autora 
wyszczególniona w ramce wyszczególnione przez autora. 
 
Warto przeczytać tę książkę, ponieważ: 
 
Poznasz Czytelniku losy Michała, które są z każdą stroną ujęte przykładem 
Poczujesz moment walki o życie, że na każdym etapie można zaufać ludziom, 
których możesz liczyć, w sytuacjach niezawodnych. 
 
Jednym słowem Michał wybrał życie, bo wie, że nie czas na zatrzymanie się. 
 
Wiersz mojego autorstwa powstał pod wpływem poznania historią doświadczeń 
życia Michała. 
 
Książka posiada twardą piękną okładkę, 184 strony, wydana przez Wydawnictwo 
Wam, Kraków, 2017. 
 
Zapraszam do przeczytania tej książki i czekam z niecierpliwością na kontynuację 
losów autora. 


