
 
 
 

 
 

Pewnie lubisz, gdy ktoś jest w stosunku do ciebie miły, koleżeński i uśmiechnięty. 
Na   takie sympatyczne osoby możemy trafić na każdym kroku i potrafią być one 
prawdziwymi promykami słońca, które rozchmurzą nasz dzień. Nic dziwnego, każdy 
człowiek woli spotykać na swej drodze ludzi życzliwych, mających do innych przyjazne 
nastawienie.  

W naszym języku słowo „życzliwość” ma mnóstwo synonimów, czyli wyrazów 
o podobnym znaczeniu. Dlaczego? Bo pod tym pojęciem kryje się wiele pozytywnych 
określeń: uprzejmość, dobroć, pragnienie czyjegoś zadowolenia... Człowiek życzliwy nie jest 
skupiony tylko na sobie i swoich problemach. On dostrzega znacznie więcej niż czubek 
własnego nosa. Nie zazdrości innym ludziom, wszystkim dobrze życzy. Po prostu cieszy się 
czyimś szczęściem i powodzeniem. Kieruje nim szczera sympatia do innych osób. To niby 
nic wielkiego, ale czy tych życzliwców faktycznie jest aż tylu? No właśnie, a komu Ty dzisiaj 
okazałeś uprzejmość? Czy udawałeś, że nie widzisz sąsiadki i minąłeś ją, nie mówiąc nawet 
„dzień dobry”? Czy nie odburknąłeś niegrzecznie ekspedientce wydającej Ci pieniądze 
w sklepie? A może wręcz przeciwnie – witałeś wszystkich z radosnym uśmiechem? 

Świat ma dziś problem z życzliwością. Ludzie są coraz bardziej zabiegani 
i zestresowani, skoncentrowani często na pracy zawodowej. Z braku sił i czasu zapominają 
o byciu przyjaznym i radosnym. A przecież wszyscy są spragnieni obcowania z miłymi 
osobami… To pewnie dlatego w Stanach 
Zjednoczonych wielki sukces osiągnęła 
wydana w 2000 roku książka „Podaj dalej”, 
autorstwa Catherine Ryan Hyde. Jej 
głównym bohaterem jest dwunastoletni 
chłopiec, któremu nie podoba się 
zobojętniały na wszystko współczesny 
świat. Podczas rozwiązywania zadania 
domowego opracowuje więc system 
mający sprawić, by ludzie okazywali sobie 
życzliwość oraz wsparcie. W różnych 
sytuacjach pomaga trzem osobom, prosząc, 
aby każda z nich pomogła trzem innym, 
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te z kolei następnym itd. Plan się udaje i między kolejnymi postaciami wytwarza się łańcuch 
uprzejmości, uczynności i sympatii.  

Książka znalazła gorliwych wyznawców wprowadzających w życie literacką treść. Tak 
powstała organizacja „Pay It Forward” (jest to anglojęzyczny tytuł książki), która 
przypomina ludziom o życzliwości. Podstawą jej działania, podobnie jak w książce, jest 
bezinteresowna pomoc. Warto również wspomnieć o Międzynarodowym Dniu Życzliwości 
i Pozdrowień ustanowionym już w 1973 roku, a przypadającym na 21 listopada. W czasie 
tego święta przeprowadzane są liczne akcje mające na celu zbliżenie do siebie ludzi 
pochodzących często z różnych środowisk, np. młodzież i seniorów. 

Pewnie już wiesz, dlaczego warto być życzliwym. Gdy jesteśmy uprzejmi w stosunku 
do innych, to doświadczamy z ich strony wzajemności. Jeśli więc chcemy, by inni traktowali 
nas życzliwie, musimy zacząć od siebie i własnego nastawienia do świata. Bądźmy zatem 
uśmiechnięci i życzliwi, to przecież niewiele kosztuje. Nie oczekujmy nic w zamian. Niech 
serdeczność obowiązuje przez cały rok, nie tylko 21 listopada. Warto przy tym pamiętać, 
że to, co się daje innym, zawsze do nas wraca. Bo z życzliwością jest jak z miłością – im 
więcej jej dajesz, ty więcej otrzymujesz. 
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