
PRZYJAŹŃ 



• Przyjaźń to największy skarb - zapewne wielu 
z nas może zgodzić się z tym stwierdzeniem, 
zwłaszcza osoby, które posiadają przyjaciela 
lub przyjaciółkę.  
Czym jest przyjaźń, jak się zaczyna, jak 
odróżnić prawdziwą przyjaźń od fałszywej, 
jakie są rodzaje przyjaźni? 



• Przyjaźń jest trwałą relacją, opartą na 
wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu, lojalności 
wobec siebie. Powinna być uczuciem 
szczerym, prawdziwym i dającym radość obu 
stronom.  
Od miłości różni ją to, że przyjaciele nie czują 
do siebie pożądania - są blisko, ale nie są 
razem.   

• Jak wygląda prawdziwa przyjaźń? 



5 CECH prawdziwej PRZYJAŹNI: 

• 1.PRZYJAŹN BEZWARUNKOWA – to świadome 
wyzbycie się wszelkich zależności. To gotowość 
bezinteresownego działania w imię 
nieoczekiwania a świadomego dawania. 
Przyjaciel jest w stanie rezygnować z pewnych 
spraw na jakiś czas tylko dlatego, że Ty go 
potrzebujesz. To gotowość niesienia pomocy  
bez oczekiwania czegoś w zamian. 



• 2.PRZYJAŹŃ WYROZUMIAŁA- to forma 
empatycznego zrozumienia sytuacji drugiego 
człowieka . To wchodzenie w rolę przyjaciela  
i pełne dostrzeganie jego odczuć oraz myśli. 
Przyjaciel potrafi prawdziwie słuchać, potrafi 
gdy trzeba także współczuć. On rozumie 
problem, nawet gdy jest banalny i błahy. On 
nie tylko wysłucha ale przede wszystkim 
wesprze i sprawi, że znów uwierzysz w siebie. 



• 3.PRZYJAŹŃ SPRAWDZONA – to przyjaźń 
godna zaufania i powierzenia wszelkich trosk  
i zmartwień. Przyjaciel to osoba, której możesz 
powierzyć wszystkie swoje sekrety bez obaw, 
że zostaną ujawnione. Prawdziwy przyjaciel 
jest jak spowiednik – Tajemnice, które mu 
wyjawiłeś są zawsze chronione. Zaufanie w 
przyjaźni daje bezcenne poczucie 
bezpieczeństwa. 



• 4.PRZYJAŹŃ TOLERANCYJNA – to wyższa 
forma uznania nawet w momencie 
diametralnej różnicy zdań. Przyjaciel toleruje i 
akceptuje prawo drugiego człowieka do 
odmiennego zdania. Szanuje Twoje odmienne 
poglądy. Ma świadomość równości i do niej 
dąży. Dla niego Twoje zdanie jest ważne, choć 
się z nim nie zgadza. Umie z szacunkiem 
wyrazić swój punkt widzenia, ale też nigdy nie 
podda krytyce Twojej odmienności w pewnych 
sprawach. 



• 5.PRZYJAŹŃ WESOŁA –to czas, w którym 
przyjaciel trwa przy Twym boku nawet 
podczas burzy, ale przede wszystkim uczy i 
pokazuje, że masz prawo tańczyć nawet 
podczas najgorszej zawieruchy. To właśnie on 
wzmacnia Ciebie w najtrudniejszych 
momentach Twego życia. To on umacnia 
Twoje poczucie szczęścia i odbudowuje Twoją 
radość życia. Przyjaciel nie tylko Cię wesprze, 
ale rozbawi, poprawiając Twój nastrój i 
nastawienie do danej rzeczywistości. 



• Przyjaźń to  wyrozumiałość dla potknięć 
przyjaciela. To pomocna dłoń nawet w 
najgorszych sytuacjach. To odczuwanie radości 
i szczęścia z sukcesów drugiej osoby.  
Przyjaźń to przede wszystkim i nade wszystko 
poczucie bezpieczeństwa, że niewiadomo jak 
by się życie zagmatwało, to zawsze możesz 
liczyć na tę drugą osobę. 



• Przyjaciele znają się dobrze, rozumieją, 
wspierają, pomagają sobie, są wobec siebie 
szczerzy, potrafią się nawzajem skrytykować, 
ale i pocieszyć, podnieść na duchu.  



Kiedy możemy mówić o przyjaźni? 

• O przyjaźni mówimy wtedy, gdy osoba, którą 
uważasz za przyjaciela: 

   - nie tylko chce, ale i pomaga w trudnych 
sytuacjach,  

   - stara się zrozumieć każdy błąd i potknięcie,  

   - troszczy się i wzmacnia, 

   - akceptuje i szanuje,  

   - cieszy się z Twoich sukcesów i umacnia w razie 
porażek,  



    - eliminuje troski i nastraja na wizję pełną 
optymistycznego działania,  

    - lubi z Tobą spędzać czas,  

    - śpiewa melodię Twego życia, gdy Ty 
zapominasz co Ci w sercu gra,  

    - czujesz, że jest dla Ciebie jak rodzina, a 
czasem nawet i więcej, 

    - pomimo wad i usterek chce się jej …  



A teraz kolei na Ciebie … 

1.Dopisz poniżej co dla Ciebie oznacza 
prawdziwa przyjaźń: 

  
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 



 

• 2. Zastanów się i odpowiedz sobie na pytanie: 

    Czy masz przyjaciela / przyjaciółkę? 



• 3.A pomyśleliście kiedyś o tym , że 



Najpiękniejsze cytaty o PRZYJAŹNI 

    „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy 

nasze skrzydła zapominają jak latać.”     /Antoine de Saint-Exupery/ 

„Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o Tobie i nadal Cię 
lubi.”                                                                              /Elbert Hubbard/ 

„Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna 
praca.”                                                                            /Ernst Zacharias/ 



• "Kiedy krzyczysz, wszyscy cię słyszą. Kiedy szepczesz, tylko ci 

najbliżsi cię słyszą. Kiedy milczysz, słyszy cię twój najlepszy 
przyjaciel."                                                                    /Linda Macfarlane/ 

 

 

 

 

 

„Przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi.” 
                                                                                                                                                         /Alban Goodier/ 

                                                                                      

Dzięki przyjaźni staję się spokojniejszy. Dzięki spokojowi 
bardziej przyjazny.”                                               /Jan Kochanowski/ 

„Przyjaciele- jedna dusza w dwóch ciałach.” 
      /Diogenes/ 
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