 9 CZERWCA - DZIEŃ PRZYJACIELA 
„Przyjacielu, jeśli będzie Ci dane żyć sto lat,
to ja chciałbym żyć sto lat minus jeden dzień,
abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez Ciebie”.

 Kubuś Puchatek 
Dzień Przyjaciela to jedno z tych nietypowych świąt, które na pewno warto
celebrować!
O przyjaźń warto dbać zawsze, nie tylko od święta, ale jednocześnie ten dzień,
to idealny moment na to, by spędzić czas z najbliższymi, a nawet pokusić się o drobny
upominek, zrobić jakąś niespodziankę.
Często święto to mylone jest z Międzynarodowym Świętem Przyjaźni ustanowionym
30 lipca 2011 roku przez ONZ.
Głosi ono ideę przyjaźni narodów, krajów, kultur i jednostek. Ma inspirować do
działań na rzecz pokoju.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by celebrować oba święta !
CZYM JEST PRZYJAŹŃ?
Przyjaźń to duchowa, emocjonalna i platoniczna więź łącząca dwoje lub więcej ludzi,
oparta na wzajemnym zrozumieniu, wspólnych doświadczeniach. Z biegiem lat nabiera coraz
to większej wartości, poddawana próbom sprawdza się w różnych sytuacjach życiowych.
Daje głębokie poczucie bezpieczeństwa, bo przyjaciel wspiera w trudnych chwilach,
ale i autentycznie, szczerze cieszy się z naszych sukcesów.
W przyjaźni nie ma żadnego zobowiązania, ale przekonanie, że na pewno dopóki
przyjaciel jest przy nas, nigdy nie zostaniemy całkowicie sami w trudnej sytuacji.
Przyjaciel może skrytykować, przy czym powinna być w nas otwartość na jego
krytykę, ponieważ nie jest ona podszyta żadną złośliwością, chęcią oceny, czy
wyeliminowania.
Ważnym filarem przyjaźni jest pewność, że nawet jeśli czujemy jakąś słabość, jakiś
aspekt naszego życia wydaje się niewłaściwy, to wiemy, że przy przyjacielu możemy tacy
być, możemy być sobą. Nie musimy udawać, że czegoś się nie boimy, że czegoś nie
potrafimy.

Prawdziwa przyjaźń wymaga pewnych predyspozycji osoby, która się przyjaźni.
Chodzi tu przede wszystkim o docenienie tej relacji i o dojrzałość. Nie są to rzeczy, z którymi
się rodzimy, są to cechy nabyte - dojrzałość szczególnie i umiejętność doceniania tego,
co dostajemy od innych. Oczywiście przyjaźń opiera się również na wspólnych
zainteresowaniach, na spędzanym razem czasie, ale nie są to te mocne filary, na których jest
ona zbudowana.
Na pewno w jakimś sensie można nazwać przyjaciółmi takich ludzi, z którymi
spędzamy czas, dobrze się bawimy. Takie znajomości jednak wypalają się zazwyczaj wtedy,
kiedy zmieniamy zainteresowania, szkołę, pracę… Jeśli taka relacja się rozpada, to widać jej
wartość i skalę takiej przyjaźni.
Dziś w dobie portali społecznościowych prawdziwa przyjaźń jest na wagę złota.
Drodzy Wychowankowie, z całego serca życzę Wam, żebyście poznali smak
i wartość prawdziwej przyjaźni!
Życzę radosnego świętowania „Dnia Przyjaciela”! 

Sylwia Wieczorek

