
 

 

„Mile słowo jest jak plaster miodu – słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała” 
SALOMON 

 

WYJĄTKOWY DZIEŃ W ROKU 
 

 
 

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI, SERDECZNOŚCI I POZDROWIEŃ 
w klasach I-III 

 

Dzień ten ustanowiony został w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych jako wezwanie 

braci Briana i Michaela McCormacka, którzy zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu 

między Egiptem, a Izraelem. Oryginalna nazwa święta brzmi „Hallo World Day”.  

Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 miejscach na Ziemi. 

Wrocław był pierwszym miastem w Polsce, które zapoczątkowało celebrację Światowego Dnia 

Życzliwości. Święto ma wielu ambasadorów na całym świecie, w tym także laureatów Nagrody 

Nobla. Być może uda nam się ten wyjątkowy dzień na stałe wpisać w kalendarz imprez 

Grodziska Mazowieckiego – naszej małej Ojczyzny.  

W naszej szkole także chcielibyśmy  świętować ten wyjątkowy dzień, choć ze względu 

na pandemię będzie on miał zupełnie inny charakter niż planowaliśmy.  

Celem tego wyjątkowego dnia jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, 

wzbudzenie w nich pozytywnych emocji, wywołanie uśmiechu na twarzach innych osób 

i zachęcanie do czynienia dobra. Każdego roku dzień ten obchodzony jest pod innym hasłem.  

 

Hasło tegorocznej edycji 

zachęca do dzielenia się  dobrym słowem. 

Pamiętajmy na co dzień o tym, że każdy gest, nawet ten najdrobniejszy potrafi zmienić 

świat. Rozejrzyjmy się dookoła. Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują wsparcia, 

pomocy. Odkryjmy w sobie radość dzielenia się… Taka mała iskierka dobroci potrafi zdziałać 

wiele. Być życzliwym to być uważnym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka. 

 Pamiętajmy, o tym że świat, który nas otacza, w którym przyszło nam teraz żyć może być 

lepszy właśnie dzięki nam. Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niezliczone 

pokłady DOBRA, trzeba je tylko delikatnie wskrzesić. Dla każdego człowieka bardzo ważna 

jest w życiu potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów, niesienia 

bezinteresownej pomocy.  

Sprawmy, aby nasz szkolny LATAWIEC ŻYCZLIWOŚCI poleciał bardzo daleko, hen 

tam daleko gdzie ludzki wzrok nie sięga… Pozytywna energia, którą wypuścimy w świat wróci 

do nas ze zdwojoną siłą. PROMUJMY ŻYCZLIWOŚĆ! Zarażajmy nią innych. 

ZACHĘCAJMY DO CZYNIENIA DOBRA, wszak to przecież od nas zależy czy staniemy 

się „puchatym i ciepłym” czy też „kolczastym i zimnym” 



 

 

 

"Bajka o Ciepłym i Puchatym" /autor nieznany/ 

W pewnym mieście wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Każdy z jego mieszkańców, kiedy 

się urodził, dostawał woreczek z „Ciepłym i Puchatym“, które miało to do siebie, że im więcej 

rozdawało się go innym, tym więcej go przybywało. Wszyscy mieszkańcy obdarowywali się 

nawzajem „Ciepłym i Puchatym“ wiedząc, że nigdy im go nie zabraknie. Matki dawały „Ciepłe 

i Puchate“ dzieciom, kiedy wracały do domu. Mężowie i żony wręczali je sobie na powitanie, 

po powrocie z pracy i przed snem. Nauczyciele rozdawali je w szkole, ludzie na ulicy i w sklepie, 

znajomi przy każdym spotkaniu. Nawet szef w pracy nierzadko sięgał do swojego woreczka z 

„Ciepłym i Puchatym“. Nikt w tym mieście nigdy nie chorował i nie umierał. Ulice były 

kolorowe a nad miastem zawsze świeciło słońce. 

Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która sprzedawała „Zimne 

Kolczaste“. Jednak nikt z mieszkańców nie chciał go kupować. Czarownica szybko zrozumiała, 

że w tym mieście nic nie zarobi jeśli nie zmieni panującej w nim atmosfery. Podeszła do małej 

dziewczynki i w najgłębszej tajemnicy powiedziała jej, żeby nie szafowała zbytnio swoim 

„Ciepłym i Puchatym“ bo się ono skończy... i poleciła jej aby ta uprzedziła o tym swoich 

bliskich. Dziewczynka schowała swój woreczek głęboko na dno szafy i do tego samego 

namówiła rodziców i dziadków. Stopniowo wiadomość rozeszła się po całym mieście. Ludzie 

poukrywali „Ciepłe i Puchate“, gdzie kto mógł — za to „Zimne i Kolczaste“ powoli 

rozprzestrzeniło się na całe miasteczko. Wkrótce w całym mieście zaczęły się szerzyć różne 

choroby i nieszczęścia, ulice stały się szare, nad miasto nadciągnęły czarne chmury. Sąsiedzi 

przestali żyć ze sobą w zgodzie, rodzice z dziećmi, nauczyciele z uczniami. Ludzie zamykali się 

w domach.  

Zapanowała złość i nienawiść. 

Czarownica cieszyła się bardzo, gdyż teraz ludzie masowo kupowali u niej leki. I byłoby 

tak może do dziś, gdyby do miasta nie powróciła pewna kobieta, która nie znała argumentów 

czarownicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami zaczęła całymi garściami obdarzać wszystkich 

„Ciepłym i Puchatym“. Wkrótce też inni mieszkańcy przypomnieli sobie o tym, że dawno temu 

ukryli głęboko „Ciepłe i Puchate“ — zaczęli je masowo wyciągać z ukrycia aby dzielić się nim 

z innymi; jak dawniej zaczęli je nawzajem rozdawać. 

Mieszkańcy zrozumieli, że im bardziej dzielą się „Ciepłym i Puchatym“, tym więcej sami 

go mają i są szczęśliwsi. - Wypędzili z miasteczka złą wiedźmę i znów w mieście zapanowała 

zgoda i radość....  

 UŚMIECHNIJ SIĘ! Niech to będą sekundy, minuty, godziny, dni, miesiące, lata 

przepełnione dobrocią i życzliwością. 

 STWÓRZMY „SZKOLNY ALBUM ŻYCZLIWYCH” 

W poniedziałek -23 listopada: 

 ubierz się w żółtej tonacji 

 bądź życzliwy dla innych 

 napisz na kartce (lub narysuj) coś miłego, coś co chciałbyś przekazać innym 

 hasło 

 motto 

 cytat 

 Twoje pozdrowienie 

 



 

 

 

 może stworzysz drzewko życzliwości 

 ozdób kartkę w żółtej tonacji 

 weź kartkę do ręki  

 poproś kogoś o zrobienie Ci zdjęcia 

 zdjęcie prześlij do wychowawcy 

LICZYMY NA WASZĄ KREATYWNOŚĆ W TYM WYJĄTKOWYM DNIU. 

Nie zapominajmy w tym dniu o ludziach, którzy bezinteresownie „sieją” wokół nas dobro – 

lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, strażacy, policjanci, strażnicy miejscy… 

Przygotujcie dla nich kartkę z pozdrowieniami. 

Przy wejściu do szkoły będzie ustawiona żółta, tajemnicza skrzynka. Wrzućmy do niej 

przygotowane karty. Przekażemy je adresatom.  

Skrzynka będzie ustawiona od wtorku do piątku. 

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM  

ŻYCZLIWOŚCI, SERDECZNOŚCI, DOBRA, UŚMIECHU I RADOŚCI. 
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