
Dzień Przyjaciela  

 

 

 

Jedne z najbardziej przyjemnych świąt w kalendarzu, w ramach których możemy 
podziękować swoim bliskim i znajomym za to że są przy nas, wspierają i że nam 
pomagają. W Polsce te święta nie są zbyt popularne, natomiast w innych krajach 
tego dnia obdarowuje się bliskich drobnymi prezentami lub słodyczami. Jest to 
też moment, w którym bardzo często organizuje się różnego rodzaju spotkania i 
imprezy ze znajomymi, głównie na świeżym powietrzu, gdy pogoda dopisuje. 

W tym dniu podziękujmy swojemu przyjacielowi, za to że jest z nami. 

 Elbert Hubbard powiedział: "Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o tobie i 
wciąż cię lubi." 

 KTO TO JEST PRAWDZIWY PRZYJACIEL? 

 

   

 



A Wy macie swój przepis na przyjaźń?  

O tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, wiersz napisał nasz 
wieszcz narodowy Adam Mickiewicz: 

Przyjaciele 

Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie; 
Ostatni znam jej przykład w oszmiańskim powiecie. 
Tam żył Mieszek, kum Leszka, i kum Mieszka Leszek. 
Z tych, co to: gdzie ty, tam ja, - co moje, to twoje. 
Mówiono o nich. że gdy znaleźli orzeszek, 
Ziarnko dzielili na dwoje; 
Słowem, tacy przyjaciele, 
Jakich i wtenczas liczono niewiele. 
Rzekłbyś; dwój duch w jednym ciele. 
 
O tej swojej przyjaźni raz w cieniu dąbrowy 
Kiedy gadali, łącząc swojo czułe mowy 
Do kukań zozul i krakań gawronich, 
Alić ryknęło raptem coś koło nich. 
Leszek na dąb; nuż po pniu skakać jak dzięciołek. 
Mieszek tej sztuki nie umie, 
Tylko wyciąga z dołu ręce: "Kumie!" 
Kum już wylazł na wierzchołek. 
 
Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy, 
Zbladnąć, paść na twarz: a już niedźwiedź kroczy. 
Trafia na ciało, maca: jak trup leży; 
Wącha: a z tego zapachu, 
Który mógł być skutkiem strachu. 
Wnosi, że to nieboszczyk i że już nieświeży. 
Więc mruknąwszy ze wzgardą odwraca się w knieję, 
Bo niedźwiedź Litwin miąs nieświeżych nie je. 
 
Dopieroż Mieszek odżył... "Było z tobą krucho! - 
Woła kum, - szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał! 
Ale co on tak długo tam nad tobą sapał. 
Jak gdyby coś miał powiadać na ucho?" 
"Powiedział mi - rzekł Mieszek - przysłowie niedźwiedzie: 
Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie". 



"Przyjaciele" Adama Mickiewicza to utwór, który mimo upływu lat nie traci na 
popularności. Wydaje nam się, że możemy na kogoś liczyć, że poda nam pomocną 
dłoń w trudnej sytuacji, jednak gdy przychodzi co do czego, sprawy mają się 
inaczej. Często pomagają ci, po których nie spodziewamy się tego typu odruchów, 
a zawodzą ci nam najbliżsi.  

 Piosenkę o tym, że przyjaciel jest nam potrzebny śpiewała Kaja Paschalska 

Posłuchaj jej https://www.youtube.com/watch?v=BmHuTxdclac 

Wersja karaoke tej piosenki  https://www.youtube.com/watch?v=9SNeV79kJwg  

Posłuchaj co o przyjaźni myślą przedszkolaki – warto na poprawę humoru kliknij 
https://www.youtube.com/watch?v=lx6OybGOck8 

Test na przyjaźń 

 

https://samequizy.pl/test-na-przyjazn-2/ 

Kochani o przyjaźni można pisać wiele, moja propozycja na dziś jest taka abyście 
namalowali portret swojego  przyjaciela. Co Wy na to? Ja przedstawiam Wam 

moją przyjaciółkę Tosię   

Pozdrawiam! 

Czekam na portrety Waszych przyjaciół 

beatapopowicz4@gmail.com 

Beata Popowicz 

 


