
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

I POZDROWIEŃ 

 

21 listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, 

dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.  

Idea świętowania Dnia Życzliwości narodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, kiedy 

to dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny 

pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, iż walka i zawiść szkodzą, nie budują. 

Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów 

w sposób pokojowy, a nie zbrojny. 

Obecnie święto ma bardziej charakter społeczny i każdego roku obchodzone jest w ponad 

180 państwach na całym świecie. Celem tego dnia jest mówienie „hello” („cześć”) do 

przynajmniej dziesięciu osób dziennie, ale też uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, 

wzbudzenie w nich pozytywnych emocji, wdzięczności. 

Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta! 

 

Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z 

nawiązką! 

 

Jeden dzień to zdecydowanie za mało  W dzisiejszej zabieganej rzeczywistości często 

zapominamy o życzliwości wobec samego siebie i innych. Warto więc przedłużyć tę ideę na 

cały zbliżający się tydzień, a może już na zawsze…? 

Życzliwość to nie tylko wielkie czyny, ale przede wszystkim drobne gesty, zwyczajne miłe 

słowo, które mogą odmienić czyjś dzień. Naprawdę mogą!! 



A kiedy możemy okazywać życzliwość? ZAWSZE!! Ona nie wymaga określonej lub 

specjalnej pory. Nasze codzienne życie stwarza wiele okazji by mów być życzliwym. Więc 

skorzystajmy z okazji! 

Jak włączyć się do akcji?: 

* Wystarczy się uśmiechnąć,  

* być uprzejmym dla innych,  

* pomóc komuś bezinteresownie,  

* powiedzieć miłe słowo,  

* przesłać ciepłe spojrzenie.  

Przecież to nic nie kosztuje!! 

Gdy wstaniecie rano z łóżka, koniecznie uśmiechnijcie się również do samych siebie. Nastawi 

Was to pozytywnie na cały dzień  Czasem trudniej jest okazać życzliwość samemu sobie, 

niż innym. 

Zwróćcie uwagę na wszelkie objawy braku tolerancji, szacunku i braku życzliwości. Tylko 

Wy sami możecie zmienić otaczający Was świat. 

K O N K U R S !!! 

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Przygotujcie 

plakat promujący ideę życzliwości, braterstwa, dobra. Forma dowolna. Ważne, aby plakat 

zawierał hasło promujące życzliwość LUB relację – zdjęcia, opis jak Wy spędzacie ten dzień. 

Prace prześlijcie na maila: pedagog.sp.uczen@gmail.com  

Relacje lub prace zamieścimy na stronie Facebooka naszej Szkoły…. a po powrocie nie minie 

Was słodki upominek…. w ramach oczywiście ŻYCZLIWOŚCI ;o) 

 

mailto:pedagog.sp.uczen@gmail.com


Zachęcam Was do potraktowania tego wydarzenia, jako swego rodzaju eksperymentu. 

Jak ja się czuję, gdy okazuję komuś życzliwość lub gdy to wobec mnie ktoś jest 

życzliwy? Możecie podejść do tego zadaniowo, np. postarać się o to, by każdego 

dnia okazać życzliwość przynajmniej pięciu różnym osobom. 

Zapraszam Was do udziału i zaangażowania. 

 

To apel przeciwko smutnej i szarej rzeczywistości. Mamy na to wpływ, możemy to 

zmienić! 

Znajdź się wśród życzliwych. 

 

 


