
Przyjaciele to indywidualiÊci,
którzy dobrowolnie ryzykujà bycie
z innymi - to ludzie, dla których
dzielenie si´ swojà unikalnà osobowoÊcià
i radoÊç przebywania ze sobà nawzajem
jest efektem wspólnej decyzji.
Bez przyjació∏ nie jesteÊmy w pe∏ni ludêmi.
Przyjació∏mi musimy byç i przyjació∏ musimy mieç.
David Sammons

Przyjaêƒ jest stara jak Êwiat. To wi´ê, która
∏àczy ludzi w sposób bezinteresowny. Dzi´ki przy-
jacio∏om jesteÊmy tacy, a nie inni. Nie wiem jak
Wy, ale ja nie mog∏abym ˝yç bez przyjaciela…

Prawdziwa przyjaêƒ powinna byç oparta na zau-
faniu i szczeroÊci. W tej relacji nie mo˝emy si´ baç
mówiç prawdy. Nie mo˝emy si´ tak˝e baç wypowiadaç
swojego zdania, musimy byç sobà. Jednak kluczem do
zrozumienia dwojga przyjació∏ jest umiej´tnoÊç s∏u-
chania siebie nawzajem, bo to w∏aÊnie ze s∏uchania
rodzi si´ przyjaêƒ.

Ca∏e ˝ycie ucz´ si´ byç przyjacielem, przyjacielem
dla siebie i dla innych...

Z przyjacielem ˝yje si´ ∏atwiej. Cz∏owiek nie czuje
si´ samotny, wie, ˝e jest ktoÊ, na kogo mo˝e zawsze
liczyç. Ale przyjaêƒ jest te˝ jednak trudnà sztukà. Sta-
wia màdre wymagania, które pozwalajà nam si´ roz-
wijaç. Sà to skrzyd∏a, pod którymi mo˝emy wzrastaç
i czuç si´ bezpiecznie. Moim zdaniem warto podjàç
ryzyko i zaufaç cz∏owiekowi, bo mo˝e okazaç si´,
˝e to ktoÊ, z kim b´dziesz móg∏ si´ razem Êmiaç, ale
i p∏akaç...

Ja podj´∏am to ryzyko i zaufa∏am Annie, która jak

dobra matka wspiera mnie swojà lekarskà r´kà, ale
i dobrym s∏owem. Dzisiaj mog´ powiedzieç, ˝e jesteÊ-
my jak jedna dusza w dwóch cia∏ach. Zawsze mo˝emy
na siebie liczyç, szczególnie w czasie choroby. Wa˝ne,
˝e wypisze recept´, ale dla mnie o wiele wa˝niejsze
jest to, ˝e czuwa jak Anio∏ Stró˝. JesteÊmy gotowe,
jakby na posterunku, aby sobie wzajemnie pomagaç.
Wiedzàc, ˝e jest blisko, nie boj´ si´ choroby. Kontakt
z nià jest jak t´cza po deszczu. RozÊwietla ka˝dy ponury
dzieƒ. Przyjaêƒ z Anià to bezcenny dar, jaki dosta∏am...
MyÊl´, ˝e wymieniajàc si´ doÊwiadczeniami, ka˝dego
dnia uczymy si´ od siebie, jak byç dobrym cz∏owiekiem.

Ca∏y czas ucz´ si´ byç przyjacielem, przyjacielem
dla siebie i dla innych... Naprawd´ warto. Wam polecam
to samo. I pami´tajcie, szczególnie w tym Êwiàtecznym,
pi´knym czasie, by cz´Êciej byç przy tych, których na-
prawd´ kochamy...

Z dedykacjà dla Przyjació∏ki Anny Rusin

Mi∏oÊç to zobaczyç siebie w Twoich oczach...
Mi∏oÊç to schowaç d∏oƒ w Twojej d∏oni...
To s∏yszeç bicie Twego serca, kiedy mi pomagasz...
To czuç Twój dotyk, kiedy jest mi êle...
Mi∏oÊç to Twój czu∏y szept,
kiedy mówisz do mnie "nie martw si´".
Mi∏oÊç to dawaç nic w zamian nie bioràc...
Taka w∏aÊnie jesteÊ - jak dobra Samarytanka...
Wiem, ˝e jesteÊmy dla siebie darem.
Takim wielkim, bezcennym - takim na dobre i na z∏e...
I za to, ˝e jesteÊ - kocham Ci´!
                                                                Marta Gabrysiak

Przyjaciel potrzebny od zaraz

   Tradycja choinek narodzi∏a si´ w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru
i jab∏kami (nawiàzanie do rajskiego drzewa). Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju by∏ Marcin Luter,
który zaleca∏ sp´dzanie Êwiàt w domowym zaciszu. Choinki wi´c szybko sta∏y si´ popularne w protestanckich
Niemczech. Zwyczaj przystrajania drzewka, majàcego chroniç dom i jego mieszkaƒców od z∏ych mocy,
dotar∏ z Niemiec na ziemie polskie dopiero w XVIII stuleciu, a na dobre zadomowi∏ si´ na poczàtku XX
wieku.

Dawnymi, tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi by∏y ciastka, pierniczki (wypiekane cz´sto w kszta∏-
cie serc), orzechy, ma∏e, czerwone tzw. rajskie jab∏uszka, w∏asnor´cznie wykonywane w czasie adwen-
tu ozdoby z bibu∏y, kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, s∏omy i êdêbe∏ traw, k∏osów zbó˝ itp.
Na ga∏àzkach w wieczór wigilijny zapalano Êwieczki i tzw. zimne ognie.

Polskie zwyczaje - choinka
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