
Dobre wychowanie 

Wyobraź sobie świat, w którym nie istnieją 
słowa „proszę" „dziękuję" i „przepraszam". Je
śli wydaje ci się to niemożliwe, ponieważ po
wyższe słowa są dla ciebie naturalne i na stałe 
weszły do twojego słownika, to znak, że jesteś 
osobą dobrze wychowaną. 

Dobre wychowanie to umiejętność kultu
ralnego i eleganckiego zachowania się w każdej 
sytuacji. To postawa otwartości i życzliwości 
względem drugiego człowieka, ale także bar
dzo konkretna wiedza: jakie ubranie włożyć na 
nrzyjęcie u cioci, jakie zasady obowiązują w te
atrze czy też w jaki sposób rozpocząć rozmowę 
z nowopoznaną osobą. 

O tym, jak się zachować w towarzystwie, 
uczono w Polsce już w X V wieku, czyli pięćset 
lat temu. Można by więc uważać, że zasady dobrego wychowania, na
zywane inaczej dobrymi manierami, są staroświeckie* i nie pasują do 
naszego nowoczesnego świata. Jednak takie założenie byłoby błędne, 
ponieważ te zasady nie są jedynie sztywnymi regułami, których należy 
nauczyć się na pamięć i recytować jak wiersz na akademii. Zasady do
brego wychowania to coś więcej niż wizytówka osoby, o której mówi
my, że jest kulturalna i wychowana. One sprawiają, że nasza rzeczywi
stość: w domu, w szkole, na basenie jest piękniejsza. Inne osoby chętnie 
przebywają w naszym towarzystwie, bo czują się w nim dobrze. 

Pierwszym miejscem nauki dobrych manier jest dom. Tu uczymy się 
składania życzeń z okazji świąt i obchodzenia rocznic patriotycznych 
oraz eleganckiego spożywania posiłków. Rodzice są pierwszymi nauczy
cielami dobrych manier. Kolejnym miejscem, gdzie obowiązują określo
ne reguły, jest szkoła. Kulturalny uczeń kłania się nauczycielom, pomaga 
słabszym kolegom, nie spóźnia się na lekcje i nie przerywa, gdy mówią 
inni. 

W jakich innych miejscach obowiązują zasady dobrego wychowa
nia? Czy potraficie podać przykłady? 

* staroświeckie - niemodne. 51 



Test „+", „ -" 
Ustosunkuj się do poniższych zdań. Jeśli zachowanie jest zgodne z za
sadami dobrego wychowania, wstaw w rubryce „+", jeśli nie - wstaw „-". 

Co nas kompromituje? 

Pokazywanie pa cem na jakąś osobę. 

Przepuszczenie starszej sąsiadki w drzwiach windy. 

Trzymanie rąk w kieszeniach podczas rozmowy. 

Trzaskanie drzwiami. 

Żucie gumy na ekcji. 

Ustąpienie miejsca w autobusie. 

Bujanie się na krześ e. 

Odwracanie się plecami do rozmówcy. 

Głośny śmiech podczas seansu w kinie. 

LJrapanie się w lowdrzystwie, np, jdKu wyrdz zdKiupoidiiid, 

Dłubanie W nosie. 

Słuchanie muzyki na słuchawkach w miejscu publicznym. 

Wzruszanie ramionami. 

Spog ądanie na zegarek w trakcie lekcji. 

Poprawianie garderoby przy świadkach, np. podciąganie spodni 
czy rajstop. 

Podnoszenie ręki w klasie, aby odpowiedzieć na pytanie 
nauczycie a. 

Wtrącanie się do rozmowy nauczycie a z innym uczniem. 

Dobre maniery - czy są potrzebne? 
Podkreśl co trzecią sylabę I przeczytaj rozwiązanie 

MA KI DO TEJ Wl BRE SY ROS WY KUT NI CHO LO JOK WALET PO 
NIETE K A U D O N O C Ł A B i D A T W I A K I O R Ż Y T A H O L C I E 



Jaki strój obowiązuje (jest najlepszy), gdy: 

jedziesz na wycieczkę 

idziesz do szkoły 

wybierasz się do teatru 

jesteś zaproszony/a na przyjęcie rodzinne 

Katalog dobrych manier 
W grupach 3-4-osobowych opracujcie katalog dobrego zachowania, 
dotyczący: 
a) kulturalnych wypowiedzi, 
b) kulturalnego zachowania się, 
c) kulturalnego wyglądu I ubioru, 
d) kultury spożywania posiłków. 
Wynik Waszej debaty zapiszcie pisakami na 4 kartkach. Przekażcie je 
na 4 arkusze zbiorcze, stwarzając wspólny klasowy „Katalog dobrych 
manier". 
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