
Zwroty grzecznościowe

Przepraszam,  proszę,  dziękuję-  to  słowa,  których  powinniśmy używać  na  co
dzień.  Stosowanie  ich  świadczy  o  wysokiej  kulturze  osobistej.  Bo  jak  pisał
Mickiewicz grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą, warto więc poświęcić jej
czas.  Opanowanie  zasad  dobrego  wychowania  zaprocentuje  przyjaznymi
relacjami z innymi ludźmi i uczyni z Ciebie wzór do naśladowania. 
Zasady dobrego zachowania określa tzw.  savoir- vivre. To ogół zasad dobrego
zachowania  się,  norm  i  zwyczajów  towarzyskich  obowiązujących  w  danej
społeczności. Tym terminem określa się również znajomość tych reguł. Częścią
tych zasad są także zwroty grzecznościowe. Pokazują one dobre wychowanie i
szacunek do rozmówcy. Oto niektóre z nich:

1. Na powitanie i pożegnanie
Kiedy  widzisz  osobę,  którą  znasz  mówisz  dzień  dobry lub  (gdy  jest  wieczór)
dobry  wieczór.  Tych  zwrotów  używamy  także  gdy  wchodzimy  do  sklepu,
lekarza, klasy, czy innego miejsca publicznego, w którym jesteśmy zauważeni.
Kiedy wychodzimy z takich miejsc mówimy do widzenia lub (gdy jest wieczór)
dobranoc. Koledze lub koleżance możesz powiedzieć  cześć,  hej (podobnie jest
na pożegnanie). 

2. Na przeprosiny
Gdy kogoś wprowadziłeś w błąd, skłamałeś lub wyrządziłeś krzywdę, zawsze
należy powiedzieć przepraszam. Warto też dodać  bardzo mi przykro,  wybacz
mi.

 Przepraszam można  też  zagaić  rozmowę,  by  o  coś  zapytać,  albo  grzecznie
wycofać  się  z  prowadzonej  przez  kilka  osób rozmowy. Tego słowa używamy
również chcąc kogoś wyprzedzić lub poprosić, by usunął się z drogi.

3. Podziękowanie

Tych słów używamy w różnych sytuacjach. Kiedy otrzymasz od kogoś prezent,
ktoś  powie  Ci  miłe  słowo/komplement  albo  pomoże  Ci  w  czymś.  Wtedy
mówimy dziękuję, a czasami może być też jestem Ci wdzięczny.

4. Prośba

Jeśli  masz do kogoś prośbę to zawsze mówisz  proszę.  Zwrot  proszę używany
jest  także  przy  przekazywaniu  komuś  czegoś,  zezwoleniu  na  wejście  do



pomieszczenia, czy wreszcie jako uprzejma odpowiedź na zwroty:  dziękuję lub
przepraszam.

Przedstawione  zwroty  grzecznościowe  są  podstawowymi,  których  każdy
powinien używać w życiu codziennym. Przestrzeganie zasad etykiety językowej
jest świadectwem dobrego wychowania, świadczy o pozytywnym i życzliwym
stosunku  do  drugiego  człowieka.  Z  kolei  ich  niestosowanie  świadczy  o
nieznajomości zasad dobrego wychowania i może skutkować złymi relacjami z
ludźmi.

"Grzeczność nic nie kosztuje, a wygrywa wszystko"
(Ralph Waldo Emerson)
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