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Temat: Grunt to dobre wychowanie. 

Co to jest dobre wychowanie? 

 Savoir vivre, bon ton, kindersztuba, dobre maniery –to nic innego, jak zachowanie społecznie 

właściwe dla powszechnie przyjętych norm, to ogłada, grzeczność, kultura w relacjach 

międzyludzkich. Maniery są sposobem zachowania i traktowania innych. Dobre maniery 

świadczą o szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, a o tym, że nasi przodkowie także 

doceniali ich ważność, świadczy fakt, ze pierwszy polski podręcznik o dobrym wychowaniu 

ukazał się pod koniec XIV wieku. Ponad 600 lat temu.  

Czy trudno być człowiekiem dobrze wychowanym?  

Otóż nie. Wystarczy: 

1.Widzieć ludzi dookoła siebie, zauważać, że są 

2.Okazywać im sympatię i życzliwość 

3.Starać się nie sprawiać kłopotów i przykrości 

Nasze codzienne zachowania powinny być zgodne z następującymi hasłami: 

• Dobre słowo mało kosztuje, a pomaga wiele. 

• Znajomość savoir –vivre to wiedza o tym, jak powinni zachowywać się inni. 

• Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. 

• Szanujmy innych, a będą szanowali nas 

Uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który płynie z serca. 

• Przepraszam, dziękuję, proszę -te czarodziejskie słowa codziennie na ustach noszę. 

• „Bez złości mamy więcej radości” 

• „Używanie grzecznych słów nie trudzi” 

• „Chcesz lubianym być, w zgodzie musisz ze wszystkimi żyć” 

• „Nie chcesz przyjaciół stracić kolego, nie mów nikomu nic przykrego” 

Niestety, nie wszyscy ludzie potrafią dostrzegać potrzeby innych . Pewne elementarne zasady 

wychowania musimy mieć opanowane tak jak: mówienie, pisanie. Uważaj, jak się 

zachowujesz i unikaj niepożądanych nawyków, np.: mówienia z pełnymi ustami, trzymania 

rąk w kieszeni podczas rozmowy z inną osobą. Nie nadużywaj słów modnych typu: spoko, 

nara, siemano, elo ziom, czaisz baze, full wypas, hajs, kesz, ściema –zwłaszcza, jeśli mówimy 

do osób dorosłych. Nie używajcie wyrazów, których znaczenia nie jesteście pewni. Zupełnie 

niepożądanym nawykiem jest używanie wyrazów wulgarnych. Dla niektórych stały się one 

wręcz przerywnikami. Warto wiedzieć, że używanie brzydkich wyrazów zwykle wyraża jakiś 

kompleks lub frustrację. Bluzga się, aby pozornie dodać sobie odwagi, siły, dojrzałości, 

znaczenia. Istnieją w naszym języku słowa, które powinny być ciągle używane: dzień dobry, 



dziękuję, przepraszam, proszę. A do tego uśmiech rozumiany w każdym języku, rozjaśniający 

twarz i dodający ciepła 


