
 

 

Kultura – to co zostaje, kiedy 

zapomnisz wszystko, czego się 

nauczyłeś. 

                                                                                                 Selma Lagerlof  
 

 

Co to znaczy być kulturalnym ? 

 

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale 
tylko jeden język  po to, abyśmy więcej 

patrzyli i słuchali, niż mówili. 

Sokrates  

 

Być 

kulturalnym 

– ważna rzecz. 
 

 

https://www.zamyslenie.pl/autor/Lagerlof-Selma/


Wystarczy tak niewiele, żeby o nas mówiono. 

Ale jesteś kulturalny! 

W uprzejmości jest wdzięk i korzyść. 
Eurypides  

Dobre słowo jest łatwą przysługą niewymagającą ani krzty 

poświęcenia, a czasem wartą więcej niż prawdziwy dobry uczynek. 

Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła  

 Bądź życzliwy i uśmiechnięty bo dzięki temu zjednasz sobie sympatię innych. 

  Szanuj innych ludzi, będziesz szanowany. 

 Nie osądzaj pochopnie innych, bo może być to krzywdzący osąd. 

 Nie myśl tylko o sobie, bądź otwarty na innych ( ustąp miejsca w autobusie, 

pomóż w potrzebie, daj pierwszeństwo, nie przepychaj się, nie obrażaj innych, 

nie przeklinaj….). 

 Nie zawiedź zaufania tych, którzy powierzyli ci swoje sekrety. Nie obmawiaj 

innych, bo nigdy ci już nie zaufają. 

 Nie stawiaj innych w niezręcznej sytuacji stawiając im pytanie na które nie chcą 

odpowiadać. 

 Twój strój dostosowany do okazji, świadczy o twojej kulturze i szacunku. 

 Spóźnianie się to zły nawyk i brak szacunku do innych. Bądź punktualny! Bywa, 

że nie możesz, to powiadom o tym  i  przeproś! Być może ktoś musiał zmienić 

swoje plany. 

 Umiejętność słuchania innych to duża zaleta, więc naucz się słuchać, nie 

przerywać, nie komentować, nie narzucać swojego zdania. Słuchaj i rozmawiaj 

rozumiejąc potrzeby innych. 

 Nie bądź pyszałkiem i gburem. Takie osoby są nielubiane i uważane za 

niekulturalne. 

Używaj na co dzień magicznych słów ,,dziękuję’’ i ,,przepraszam’’, 

bo nawet jeżeli zdarzy ci się ,,potknięcie’’, zostanie ci to 

wybaczone. 

 

To tak niewiele, wystarczy tylko 

chcieć i już ! 

https://lubimyczytac.pl/autor/24023/carlos-ruiz-zafon
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/47679/gra-aniola


Człowiek kulturalny, to taki człowiek, który 

jest za ,, Pan Brat’’ z kulturą. 

Piękny wygląd zewnętrzny człowieka, wysoki status społeczny, 
sława nie są wyznacznikami jego bogactwa intelektualnego. 

 Człowiek kulturalny czerpie jak najwięcej z kultury znajdującej się wokół 
niego: czyta książki i chodzi do teatru lub opery, ma  swoją pasję 
i zainteresowania, ciągle się rozwija i doskonali swoje umiejętności, jest 
ciekawy świata i ludzi. 

Czy możesz powiedzieć, że jesteś człowiekiem 
kulturalnym i człowiekiem  kultury? 

 

Zanim odpowiesz sobie na to pytanie - Pamiętaj że:  

Nie ma ludzi idealnych, każdy posiada jakieś wady i każdy z nas inaczej 
postrzega ideał człowieka kulturalnego. Najważniejsze jest jednak, aby mieć cel 
– dążenie do tego ideału w swoim zachowaniu i postawie. 

Nie ustawajcie w tych dążeniach, to się Wam  opłaci. 

Czego Wam życzę z całego serca! 

Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.  
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, księga I, wiersz 361 

 

Są ludzie, którzy nie wiedzą o tym, że grzeczność kosztowała ludzkość 
wieki pracy.  
Cyprian Kamil Norwid - Źródło: listo do do Bohdana Zaleskiego, cyt. za: Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Wyd. 
Znak, 2001, s. 157. 

 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Adam_Mickiewicz
https://pl.wikiquote.org/wiki/Pan_Tadeusz_(poemat)
https://pl.wikiquote.org/wiki/Cyprian_Kamil_Norwid


 

WULGARYZMOM !!! 

NIE PRZEKLINAM !!! 

 

,,Jak Was słyszą i widzą, tak Was piszą’’. 

 
 

Jeżeli oczekujemy wysokich standardów w 

przyszłym życiu i karierze, sami 

powinniśmy trzymać wysoki poziom. 

 

 

Przeklinanie  

to brzydki nawyk. 

Opłaci się być kulturalnym i 

mówić ładnie. 

 



Twój język świadczy o Tobie! 

Gdy przeklinasz, to przegrywasz! 

Mów i żyj na poziomie! 

 

Grube słowo szpeci ! 

 

 

 

 

Są słowa, które leczą każdą ranę. 

Są słowa, które tną jak miecz. 

 

WULGARYZMY to 

PRZEMOC,  

tyle, że słowna! 

 



Polska mowa piękna rzecz, wulgaryzmom 

mówimy: PRECZ !!! 

Brzydkich słów nie toleruję, jako  

Polak się szanuję!!! 

To nie jest polska kultura! 

Przez wulgaryzmy obraża się  i gorszy się 

innych. 

Niskie słownictwo, to prostactwo i 

zgorszenie. 

Nie pochwalaj gdy inni przeklinają!  

 

Nie milcz gdy inni słowami obrażają ! 

 



Wiersze o dobrym wychowaniu 

dla dorosłych i dla dzieci. 

Kwoka  - Jan Brzechwa  

 

Proszę pana, pewna kwoka  
Traktowała świat z wysoka  
I mówiła z przekonaniem:  
„Grunt to dobre wychowanie!”  

Zaprosiła raz więc gości,  
By nauczyć ich grzeczności.  

Osioł pierwszy wszedł, lecz przy 
tym  
W progu garnek stłukł kopytem.  
Kwoka wielki krzyk podniosła:  
„Widział kto takiego osła?!”  

Przyszła krowa. Tuż za progiem  
Zbiła szybę lewym rogiem.  
Kwoka, gniewna i surowa,  
Zawołała: „A to krowa!”  

 

Czy ta kwoka, proszę pana,   

była dobrze wychowana? 

 
 
 
 

Przyszła świnia prosto z błota.  
Kwoka złości się i miota:  
„Co też pani tu wyczynia?  
Tak nabłocić! A to świnia!”  

Przyszedł baran. Chciał na 
grzędzie  
Siąść cichutko w drugim rzędzie,  
Grzęda pękła. Kwoka wściekła.  
Coś o łbie baranim rzekła  
I dodała: „Próżne słowa,  
Takich nikt już nie wychowa,  
Trudno… Wszyscy się wynoście!”  
No i poszli sobie goście.  

 



Magiczne słowa- Urszula Kowalska 

http://urszulakowalska.pl/wiersze-i-poezja/grzecznosc-na-dzien 
 

 
 
 
  

Hejże dzieci, czy to wiecie, 
grzecznym łatwiej żyć na świecie. 
Słowa w życiu wiele znaczą,  
te przykłady to tłumaczą. 
  
Gdy rozlejesz sok na stole, 
lub niechcący trącisz Olę, 
słowem trochę narozrabiasz, 
to przepraszam – zwykle 
mawiasz. 
  
Ktoś coś poda ci uprzejmie, 
lub też coś od ciebie przejmie, 
kolejności nie dyktuję, 
mówisz proszę, lub dziękuję. 
 

 
 

Zapamiętaj słowa, gesty, 
 

żeby uśmiech, też był częsty. 
 

Razem będzie to magiczne 
 

i zachwyci grono liczne. 
 

 
 

Rankiem spotkasz gdzieś 
sąsiada, 
grzecznie wtedy ci wypada, 
skłonić się i rzec – dzień dobry. 
To od zawsze znane formy. 
  
Także, kiedy z kimś rozmawiasz, 
to się nagle nie odwracasz, 
tylko mówisz – do widzenia. 
Grzecznie, nie tak od niechcenia. 
  

 

http://urszulakowalska.pl/wiersze-i-poezja/grzecznosc-na-dzien


Grzeczność – Cyprian Kamil Norwid 
  

Znalazłem był się raz w wielkim Chrześcijan 
natłoku,  
Gdzie jest biuro lasek, płaszczów i m a r e k;  
- Każdy za swój chwytał zegarek,  
Nie ufając bliźniej ręce i oku!...  
 
Jeden tylko Mąż zwrócił moją uwagę:  
Z przekornością albowiem szczególniejszą  
Łączył wdzięk i względność, i powagę,  
W niczym od chrześcijańskiej nie zmniejszą -  
 
"Któż jest? - pytam - tyle uprzejmych gości  
Wśród podejrzewających się bliźnich owych?"  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Był to strażnik figur – woskowych z 
pobliskiego Muzeum- ciekawości!... 

 

Kultura przynosi także zwycięstwo, choć 
zwycięstwo czasem obniża kulturę. 

Platon  

http://cytatybaza.pl/narodowosci/cytaty-grekow/ 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

http://cytatybaza.pl/narodowosci/cytaty-grekow/


 

 


