
 

Najlepsza rada na smutki i kłopoty? 

PRZYJACIEL! 

 

 
 

Przyjaźń to jedno z najważniejszych i najbardziej potrzebnych 

uczuć w życiu każdego człowieka. 

 



„Prawdziwy przyjaciel jest zwierciadłem, w którym (...) odbija się dusza 

nasza; on jest otwartą księgą naszych myśli, czynów i upodobań, podczas 

gdy inni, obojętni ludzie są księgami w grubą skórę oprawnymi i zamkniętymi 

na kłódkę”.  

Bolesław Prus  

Być przyjacielem – to umieć patrzeć na drugiego w chwilach radości i w 
chwilach smutku oraz potrafić dzielić z nim te chwile. 
 
Być przyjacielem – to umieć dostrzegać dobro i piękno, które posiada 
każda istota, i potrafić je podziwiać. 
 
Być przyjacielem – to prosić o przebaczenie, przebaczać i umieć o tym 
zapomnieć. 
 
Być przyjacielem – to znaczy stanąć u boku tego, kto stracił wszelką 

nadzieję i darzyć go miłością. 
 

 
 
 

Kiedy jesteś sam jak palec, sam jak palec,  
Świat wygląda dość ponuro i paskudnie,  
Bo o smutki, bo o smutki dużo łatwiej.  
A o radość, a o radość znacznie trudniej. 
  
Kiedy jesteś wśród przyjaciół, to wiadomo,  
W trudnych chwilach na drugiego możesz liczyć,  
Bo jak nawet skrzydła trochę Ci oklapną,  
To przyjaciel własnych skrzydeł w mig pożyczy.  
 
Najlepiej razem, najlepiej razem 
Cieszyć się książką, piosenką, obrazem, 
I z przyjacielem dzielić każdą myśl. 
Najlepiej razem, zawsze razem – tak jak dziś. 



 
Wanda Chotomska – Najlepiej razem 

 

 
 

Ona ma czarne 
Brwi i warkoczyk, 
Ja rudą grzywkę, 
Niebieskie oczy. 
 
Ona rozsądnie 
Zawsze coś powie, 
A o mnie mówią, 
Że mam pstro w głowie. 
 
Ona chce śpiewać, 
Rozmawiać, czytać, 
A ja bym w piłkę  
Grała i kwita. 
 
Więc cóż wspólnego 
Jest między nami? 
Chyba to, żeśmy  
PRZYJACIÓŁKAMI. 

 
Hanna Ochocka – Ona i ja 

 



 
 

W jednej parze stoimy, 
Siedzimy w jednej ławce. 
Ja mam Janek na imię, 
A mój kolega Jacek. 
 
Raz wylałem atrament 
Na ławkę i podłogę. 
Pomógł mi wytrzeć plamę. 
(Ja mu też kiedyś pomogę.)  
 
Zrobiliśmy wyścigi: 
Kto szybciej z nas biega. 
Upadłem, stłukłem kolano. 
Gdy inni biegli, on stanął. 
 
Pomógł mi wstać, kolega, 
Dobry kolega. 
Raz Jacka ząb rozbolał, 
Bał się pójść do dentysty. 
Wiec poszedłem z nim razem 
I zaraz przestał bać się. 
 
Czekałem w poczekalni,  
A kiedy wyszedł Jacek, 
Pan doktor go zapytał: 

         - To pewno twój PRZYJACIEL? 
 

Mieczysława Buczkówna - Koledzy 

 
 



 
 
 

Chcesz się ze mną  
Zaprzyjaźnić? 
Wspólnie  
Będzie nam raźniej 
Iść leśną ścieżką 
Do dziupli, gdzie sowa mieszka. 
 
Chcesz się ze mną  
Zaprzyjaźnić? 
Wspólnie  
Będzie nam łatwiej 
Wypić po kubku mleka 
I na tatę zaczekać… 
 
Chcesz się ze mną  

Zaprzyjaźnić? 
Wspólnie  
Będzie nam weselej 
Na łące, w ogrodzie, 
W szałasie, na drzewie 
I więcej gdzie jeszcze, nie wiem! 

 
Stanisław Grabowski – Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić? 

 
 

Najlepsza rada na smutki i kłopoty? 
PRZYJACIEL!  

 



 
 

Gdy jest mi smutno  
I kłopoty mam,  
On mi mówi - nie martw się -  
Zaraz Ci pomogę  
Znaleźć wyjścia drogę  
I problemy pójdą w dal.  
 
Mój przyjaciel dobry jest,  
Ja go lubię i on mnie.  
I choć mam kłopotów sto,  
Nie opuści nigdy mnie na krok.  
Przyjaciela dobrze mieć,  
Razem z nim weselić się,  
Choćby nawet było źle,  
Przyjaciela zawsze dobrze mieć.  
 
Znów w szkole dwója,  
W domu krzyk i zgiełk.  
Przyjaciel martwi się,  
Zaraz mi pomoże  
Znaleźć wyjścia drogę,  
By zmartwienie poszło w dal.  
 
                                   Henryk Hampel – Mój przyjaciel 

 



 
 

Przyjaciele między sobą wszystko dzielą na połowę, 
Orzech, bułkę, ziarnko maku, nawet swoje kieszonkowe. 
Gdy coś złego się przydarzy, to przyjaciel się postara, 
By na siebie wziąć pół winy, lżejsza wtedy będzie kara. 

 
Danuta Graj – Piosenka o przyjaźni 

 

 
 
DEKALOG PRZYJAŹNI, CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ PRZYJAŹNI 
 

1. Zaakceptuj przyjaciela nawet z jego wadami. 
2. Zrozum jego trudne momenty. 
3. Pamiętaj o jego urodzinach. 

4. Prześlij mu wyrazy swojej pamięci, kiedy jesteś daleko. 
5. Pożyczaj mu chętnie swoich rzeczy. 
6. Nie bądź zazdrosny. 
7. Nie twierdź, że istniejesz dla niego tylko ty. 
8. Nie bądź złośliwym wobec niego. 
9. Nie mów mu jednej rzeczy, mając na myśli drugą. 
10. Nie naigrywaj się z niego w towarzystwie starszych. 



Jeżeli ktoś cię nie lubi – zastanów się: 
 

1. Czy czasem sam sobie na to nie zasłużyłeś? 
2. Czy on nie ma racji? 
3. Co możesz zrobić, aby zmienił o tobie zdanie? 
4. Jak on widzi całą sprawę? 
5. Czy ogólnie jesteś lubiany? 

 
Warto nad sobą trochę popracować. Umiej być przyjacielem! 

 

Jak zjednywać sobie przyjaciół? 
 

1. Uśmiechajcie się. 
2. Rozmawiajcie. 
3. Szanujcie się. 
4. Pomagajcie sobie. 
5. Dzielcie się. 
6. Troszczcie się. 

 
 



 
 

Wszyscy mnie lubią! 
To rzecz wspaniała. 
 
Chyba się jednak 
Dobrze starałam. 
 
Chciałam, 
By lubić zaczął mnie ktoś, 
Więc byłam miła, 
Mówiłam wciąż: 
Proszę, przepraszam, 
Bardzo dziękuję 
I uśmiechałam się, 
I w ogóle. 
 
Teraz mnie lubią 
Wszyscy, 
Więc w górę 
Skaczę z radości – 
Do samych chmurek! 

 
Ewa Skarżyńska – Wszyscy mnie lubią 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
dlatego ludzie 
wymyślili mosty, 
żeby połączyć, 
co woda rozdziela, 
i żeby każdy 
z drugiego brzegu 
mógł przyjść, 
uścisnąć 

rękę przyjaciela. 
 
                Janina Podlotowska *** 

 
 

 
 
 
Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł. 
 

Gdzie przyjaźń, tam radość. 
 
Przyjaźń – szczepionka przeciw samotności. 
 

 
 

 



Oswoić oznacza "stwarzać więzy" (...) Jeśli mnie oswoisz, będziemy 
potrzebowali siebie nawzajem. Staniesz się dla mnie kimś jedynym na 
świecie...(...) Jeśli mnie oswoisz, to będzie jak blask słońca w moim 
życiu.   

Antoine de Saint Exupery  
 
Są takie wydarzenia, które - przeżyte wspólnie - muszą zakończyć się 
przyjaźnią. 

Joanne Rowling 

 
Przyjaciel jest prezentem, który dajesz samemu sobie. 

Robert Louis Stevenson 

 
Przyjaźń podwaja radości, a o połowę zmniejsza przykrości. 

Francis Bacon 
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