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Uśmiech zawsze warto mieć 
w tornistrze, plecaku, kie-
szeni, na ustach, w oczach 
— gdziekolwiek. To coś, co 
najbardziej zbliża do sie-
bie ludzi, co czyni człowieka 
sympatycznym, przyjaznym, 

otwartym i wartościowym. Kto 
najlepiej określi wartość Wa-

szą? Wasz przyjaciel. Tak to o 
nim dzisiaj będziemy rozmawiać 

— o przyjacielu, którym jesteś, 
albo możesz być zarówno Ty, jak 
On i ja. 

Labirynt dla chmurki i słoneczka

Kilka "przyjacielskich" porad 

Nigdy nie można być egoistą i
myśleć wyłącznie o swoich potrzebach. 
Nigdy nie zdradzajcie przyjaciela.
Możecie mieć wielu kolegów i znajomych 
naraz, ale przyjaciel jest zawsze ten sam, 
niezależnie od Waszego humoru, kaprysu, 
sytuacji. I z tym kolegą małym, 
Co pierwszy raz jest w szkole
I strasznie jest nieśmiały…

Co przeszkadza w zostaniu 
dobrym przyjacielem? 

• Samolubstwo — ja jestem najważniejszy, naj-
piękniejszy, najlepszy i w ogóle naj-, naj-. 
• Zachłanność — dla mnie tak, ale dla ciebie 
niekoniecznie. 
• Zarozumialstwo — moje zawsze lepsze niż 
twoje. 
• Bycie obrażalskim — jak coś złego, to na 
pewno nie może być o mnie. 
• Chęć rządzenia wszystkimi — jak już powie-
działem, to tak musi być. 
• Wygodnictwo i oczekiwanie, że tylko Wam 
należy się pomóc — mój problem jest najważ-
niejszy i wszyscy muszą mnie pomóc. 

Po czym można poznać 
dobrego przyjaciela? 

• Jest gotowy nieść pomoc i pomaga, a nie tylko 
oczekuje, aby jemu pomagano. 
• Pierwszy wyciąga rękę do zgody i wybacza. 
• Kiedy nie ma racji — ustępuje. 
• Daje i dzieli się, a nie tylko czeka na prezenty 
i uwagę. 
• Ma dobre serce i jest uczciwy. 

Przysłowia o przyjaźni 
i przyjaciołach 

• Kto jak ceni przyjaciół, tak cenią go przyjaciele.
• Przyjaciela poznaje się po miłości, obyczajach, obliczu i czynach.
• Kto usuwa szacunek z przyjaźni, ten usuwa jego największą 
ozdobę.
• Małe podarunki utrzymują wielką przyjaźń.
•Nie wszyscy, którzy nas chwalą, są naszymi przyjaciółmi.
• Przyjaciela łatwiej stracić, niż znaleźć. 
•Chcąc być czyimś przyjacielem, trzeba stać się godnym przyjaźni.
•Kto przestaje być przyjacielem, nigdy nim nie był.
•Nie tłumacz się — przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i 
tak Ci nie uwierzą.
•Nie pozwól, aby mała różnica zdań zniszczyła wielką przyjaźń.
Nawet najlepsi przyjaciele mogą nas czasem zranić i trzeba im to 
wybaczać.
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Być przyjacielem… 
Być dobrym kumplem, kolegą, 

przyjacielem wcale nie jest takie ła-
twe… Kim jest ten dobry kumpel lub 
kumpelka? To osoba, którą lubicie, 
która ma dla Was czas, z którą świetnie 
się bawicie i która weźmie Was w obro-
nę i nie odmówi pomocy, kiedy będzie-
cie jej potrzebowali. To nie jest mało, 
to bardzo dużo, to tak wiele, że może 
to wszystko dać jedynie prawdziwy ko-
lega, przyjaciel czy kumpel. Ktoś taki 
to prawdziwy skarb, bo obok rodziców 
i rodzeństwa zajmuje w Waszym ży-
ciu ważne miejsce. Zastanawialiście się 
kiedyś, czy jesteście dobrym przyjacie-
lem lub przyjaciółką. 

Kto może być najlepszym kumplem?
 Każdy. Nie wierzycie? To uwierzcie! 

Może nim zostać kolega lub koleżanka 
z klasy. Babcia lub dziadek. Mama lub 
tata. Pies lub kot. Z dobrym kumplem 
rozumiecie się praktycznie bez słów, 
wystarczy spojrzenie, skinienie. Nie ma-
cie przed sobą tajemnic, ufacie sobie i 

dobrze się ze sobą czujecie. Możecie na 
sobie polegać. 
Dobry kumpel czy kumpelka
Jest jak skarbów skrzynia wielka!

Uwaga — przyjaźń 
za prezenty!

 Są ludzie, którzy, pomimo prób i 
złudnych chęci, nie potrafią z nikim 
naprawdę się przyjaźnić. Ale — mają 
mnóstwo forsy, albo bardzo fajne za-
bawki. Myślą sobie: „Dam mu coś, a on 
zostanie moim przyjacielem, przynaj-
mniej na jutro, bo jutro właśnie kogoś 
takiego potrzebuję”. Przyjaźni się nie 
da się kupić. Nie warto tego nie tylko 
robić, ale nawet o tym myśleć. Kumple 
są kumplami, bo się lubią, a nie dlatego, 
że oczekują od siebie upominków. Jeśli 
ktoś w ten lub inny podobny sposób 
zdobywa kolegów lub koleżanki, niech 
się nie dziwi, że znikną oni, kiedy za-
braknie pieniędzy, słodyczy, zabawek 
lub po prostu dlatego, że im się znudzi. 
Zawsze jest na świecie raźniej, Kiedy 
jesteś z kimś w przyjaźni.

Czym jest przyjaźń?
 To szczególna więź łącząca dwie 

osoby — nieważne, czy są ze sobą spo-
krewnione, czy też nie. Przyjacielskie 
więzi mogą być między bratem i siostrą, 
matką i córką, ojcem i synem. Przyja-
ciele i przyjaciółki lubią swoje towarzy-
stwo, nigdy razem nie nudzą się, nawet 
wówczas, kiedy siedzą i milczą. Nawet 
jeśli się pokłócą, potrafią wszystko ob-
rócić w żart i ostatecznie sobie prze-
baczyć. Pomagają sobie w potrzebie i 
stają w swojej obronie. Gdy reszta klasy 
lub grupy wyśmiewa się z bliskiej Wam 
osoby, musicie, po prostu musicie, sta-
nąć w jej obronie. Nie wystarczy Wasza 
obojętność i tłumaczenie, że „ja nic nie 
mówiłem”. Dlaczego? Bo dobry kum-
pel jest odważny i za swego kompana 
dałby się pokroić w plasterki. Nikt, na 
szczęście, nie będzie Was kroił, nie ma 
takiej obawy. Trzeba sobie tylko jasno 
powiedzieć: Przyjaźń oznacza, że „ja” i 
„ty” to bardzo fajni „my”! 

Lepiej mieć dziesięciu przyjaciół niż 
jednego wroga.

Wszystko o przyjaźni przyjaciołom Pocopotka

 Co będzie tematem przewodnim 
Waszej pracy – zależy tylko i wyłącznie 
od każdego z Was. Zastanówcie się, co 
najbardziej lubicie latem i w jaki sposób 
chcielibyście podziękować tej przepięk-
nej i niezwykle wesołej oraz beztroskiej 
porze roku.  Dobrze jednak wiedzieć: że 
jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, 
luty, marzec kwiecień, maj, czerwiec i… 
Wakacje, znów będą wakacje, Na pewno 
mam rację, wakacje będą znów! 

Otóż, w redakcji „Kuriera Wileń-
skiego”, która znajduje się przy ulicy 
Birbynių 4a w Wilnie (kod pocztowy 
02121-30) będziemy czekać każdego 
dnia na Wasze prace z wielką niecierpli-
wością przez cały miesiąc – czyli do dnia 

5 października. Jedynie prace pisemne, 
czyli opowiadania lub wiersze, możecie 
przesłać pocztą e-mail na adres Waszej 
Pucułki: danutakamilewicz@poczta.
onet.pl. 

Dlaczego? Bo wszyscy pracownicy 
naszej redakcji i liczni goście, którzy 
odwiedzają nasze progi, są zawsze za-
chwyceni Waszymi pracami i bardzo 
szczęśliwi Waszą obecnością – bo Wasze 
prace, to cząsteczka każdego z Was! Jaki 
by był to konkurs, gdyby nie było w nim 
nagród? Bez obaw! Nagrody już czekają! 

Nie chcę Wam zdradzać tajemnicy, 
jakie to będą gratyfikacje, ponieważ nie 
będzie wówczas niespodzianki. A zało-
żę się, iż niespodzianki lubi każdy. Tak 
więc, do dzieła, moi Przyjaciele! 

Uwaga konkurs Pocopotka dla małych i dużych!!!
Aby właściwie powitać nadchodzącą jesień, 

która już nam się ukazuje w wielu miejscach, 
trzeba należycie pożegnać lato. Rozwińcie 
swoją wyobraźnię i narysujcie, namalujcie, 
napiszcie opowiadanie lub wiersz, zróbcie 
wyklejankę, ulepcie z plasteliny, wytnijcie z 
papieru, wykonajcie kolaż Pożegnanie LATA

 Przyjaciel — powiernik
 
Dobry przyjaciel jest tak-

że powiernikiem. To trudne 
słowo oznacza osobę, której 
możecie wyjawić swoje se-
krety, zwierzyć się z tego, co 
nie daje Wam spokoju lub 
opowiedzieć o swoich proble-
mach. Uważajcie jednak, by 
nie przesadzić, bo przesadzać 
nie wolno z niczym, absolut-
nie z niczym. 

Jeśli bez przerwy będzie-
cie komuś, nawet najlepszemu 
przyjacielowi, gadać o swoich 
kłopotach, możecie zanudzić 
i odstraszyć. Nie wolno my-
śleć tylko o sobie i mówić 
wyłącznie o swoich proble-
mach. Słuchać również trzeba 
umieć. Inni też mają kłopoty 
i to czasami większe, niż nam 
się wydaje. 

Wiesz? Prawdziwi przyja-
ciele Spraw, sekretów mają 
wiele.


