ZNAJDŹ SIĘ WŚRÓD ŻYCZLIWYCH!
Dzień Życzliwości 21 listopada 2015r.

We współczesnym świecie uczucia takie jak życzliwość,
przychylność, uczynność czy empatia nie są powszechne.
Aby nie zapomnieć, że wzajemny szacunek i otwartość na
drugiego człowieka sprawiają, że to, co robimy daje nam
większą satysfakcję i motywuje do dalszego działania,
zrodził się pomysł, aby uczcić życzliwość.
KAMPANIA: „Dzień Życzliwości. Znajdź się wśród
Życzliwych”. Jej celem jest promocja życzliwości,
zachęcanie do czynienia dobra wobec siebie nawzajem, a
także budowanie wizerunku Wrocławia jako miasta ludzi
życzliwych.
Dzień Życzliwości swoim zasięgiem obejmie całą Polskę,
w kalendarzu święto to wypada 21 listopada.

Krasnal Życzliwek: nałogowy Pomagacz…
Mówią, że mnie widzieli.
Mówią, że chodzę ze słonecznikiem.
Sam nie wiem, co o tym sądzić...? Na wszelki wypadek sprostuję: nazywam się Życzliwek,
Krasnal Życzliwek. Mieszkam we Wrocławiu, a gdzie dokładnie to moja tajemnica.
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Pomagam, bo lubię i wcale nie chodzę w różowych okularach. Urodziny obchodzę 21
listopada...
Na świat przyszedłem dawno, dawno temu, na jednej z odrzańskich wysp. Byłem tak
malutki, że gdy brano mnie na ręce – mieściłem się w dłoni. Ale ile razy zaczynano smutno
kiwać głowami nad moją kołyską, uśmiechałem się tak szeroko i radośnie, że cały smutek i
wszystkie zmartwienia natychmiast znikały. Gdy dorosłem, postanowiłem wyruszyć w świat,
aby napełniać go radością i nadzieją. I tak wędruję po dzień dzisiejszy, a wdzięczni
wrocławianie w dowód swego uznania postawili w centrum miasta figurkę, którą nazwali
moim imieniem.
Teraz każdy może spotkać się ze skrzatem, który trzyma w ręku słoneczny kwiat i macha
nim do każdego, przypominając o tym, co w życiu najważniejsze. Dziś w dzień urodzin
Życzliwka, znany także jako Dzień Życzliwości, zachęcamy wszystkich, by poparli ideę
życzliwości. Fajnie jest być życzliwym – to naprawdę działa!
Chcesz mieć słońce nawet jesienią? Chcesz mieć wszędzie przyjaciół?
Chcesz, żeby świat był lepszy ? Chcesz mieć przyjemną pracę ?
Chcesz być lepszy ? Chcesz być bogatszy ? Chcesz być piękniejszy ? Chcesz być silniejszy ?
Chcesz być szczęśliwy ? to proste. Bądź życzliwy !
„UŚMIECH TO NAJKRÓTSZA DROGA DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA”
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ZWYCIĘZCY DNIA ŻYCZLIWOŚCI W SP 23 

I miejsce kl. VI a

II miejsce – kl. IV a

3

Wyróżnienie kl. I
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