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Klasa V, lekcja 6 Wychowanie do życia w rodzinie

Temat: Poszukiwany: przyjaciel.

Znana sentencja głosi: „Kto znalazł przyjaciela, znalazł skarb”, bo 
przyjaźń to radość i entuzjazm. Dodaje ona otuchy w smutkach 
i pomaga wytrwać w trudnościach i cierpieniu. Łatwiej się wtedy 
dzieli nie tylko sukcesy, ale także troski i chwile bezradności. 
Starożytny fi lozof Arystoteles, charakteryzując przyjaźń, pod-
kreślił znaczenie jednomyślności osób w sprawach szlachetnych 
i sprawiedliwych, a także zgodności wspólnych zamierzeń i dzia-
łań. Dodał jeszcze, że owym działaniom powinna towarzyszyć 
życzliwość, zarówno w powodzeniach, jak i niepowodzeniach.

Prawdziwa przyjaźń uszczęśliwia, ponieważ obdarza drugą osobę 
nie tylko życzliwością, ale także wiernością i zaufaniem. Tęskni 
się za taką przyjaźnią. Jak ją odnaleźć? Może czatując w Interne-
cie lub na Facebooku? Te narzędzia komunikacji mogą niewąt-
pliwie podtrzymywać relację przyjaźni. W każdej chwili łatwo tu 
o kontakt, zwierzenie się, odreagowanie nieprzyjemnych emocji. 
Jednak „wirtualne rozmowy” nie zastąpią żywej relacji. Ukryte-
mu za monitorem łatwo lansować nierzeczywisty obraz siebie. 
W realu liczą się nie tylko słowa, ale również spojrzenie, uśmiech 
i mowa ciała. Gesty, miny, sposób poruszania się wiele mówią 
o człowieku. Są czytelne dla drugiej osoby; wyczuwamy, kto nas 
akceptuje, a kto nie darzy sympatią.

Młody człowiek, który wie, co to jest prawdziwa przyjaźń, ma 
powody do wielkiego zadowolenia. Jednym słowem, łatwiej i ra-
dośniej się wtedy żyje. Przyjaciel sprawia, że odnajdujemy w sobie 
siły do działania i wyzwalamy entuzjazm. Możemy się także zwie-
rzać z trudnych przeżyć czy życiowych ciężarów, o których nie 
mówimy nikomu innemu. Przyjaciele mają zazwyczaj podobne 
ideały i cele życiowe. Dlatego spotykanie się ze sobą sprawia im 
radość. Nigdy się wzajemnie nie nudzą. Podkreśla się jeszcze jeden 
ważny, choć niełatwy aspekt przyjaźni. Są to zobowiązania moral-
ne: musimy ciągle pracować nad sobą, rozwijać w sobie pozytywne 
wartości, zwalczać wady, zwłaszcza egocentryzm. W przeciwnym 
wypadku przyjaźń szybko wygasa.

Zadanie 

Jak przezwyciężyć problemy samotności? Czyli 
przepis na zdobycie przyjaciela. Wzorując się na powyższym 
przepisie ułóż swój przepis na znalezienie przyjaźni. Podziel 
się nim z nauczycielem wychowania do życia w rodzinie i może 
również ze swoją przyjaciółką/przyjacielem?

Przykładowy przepis 
na przyjaźń

Składniki:

 − pół kilograma wspólnych zaintere-
sowań

 − całe opakowanie życzliwości

 − jedna szklanka szczerości

 − 2 łyżki umiejętności słuchania

 − sztuka przebaczania

 − szczypta małych niespodzianek

 − przyprawy: kilka miłych słów (nie 
przesłodzić)

Sposób przyrządzania:

 − wszystko przebojowo zmiksować

 − przelać do serca przyjaciela

 − piec w atmosferze zaufania i zrozu-
mienia 
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