
Zapraszam Cię do 

przemyślenia: 

Co daje 

DZIEŃ DOBRY i DO 

WIDZENIA? 



 

DZIEŃ DOBRY! 

- mów każdemu- 

szczególnie 

ZNAJMOMEMU! 



 

Nie bądź , jak BOBRY * 

- mów DZIEŃ DOBRY! 
*BOBRY- Brak Obycia Brzydko Rokujący  na przYszłość 

 
 



 

 

 

Nie bądź ŁOSIEM*- 

powiedz PROSZĘ 
*Łamiący Obowiązujące Systemy I Eleganckie Maniery 

 



 

Zostaw po sobie 

TYLKO dobre wrażenie- 

NIE  śmieci! 

 



 

Zostaw po sobie 

TYLKO dobre wrażenie- 

NIE  śmieci! 

 



Zbieraj po sobie papierki- 

BĘDZIESZ WIELKI!!! 

 

Korona z głowy nie spada, 

gdy jesteś miły dla sąsiada! 



Korona z głowy nie spada, 

gdy jesteś miły dla sąsiada! 

 

Zbieraj po sobie papierki- 

BĘDZIESZ WIELKI!!! 



Korona z głowy nie spada, 

gdy jesteś miły dla sąsiada! 

 

Zbieraj po sobie papierki- 

BĘDZIESZ WIELKI!!! 



 

Tu żadna nauka nie pomoże- 

do księdza zwracaj się 

Szczęść Boże!!! 

 



Zapraszam cię do 

PRZEPRASZANIA, 

bo dobrze jest poskromić 

DRANIA* 
*Dawny, Realny, Aspołeczny, Nieinteligentny Antropos (w j. łacińskim 

ANTROPOS to człowiek) 
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PRZEPRASZANIA, 

bo dobrze jest poskromić 

DRANIA* 
*Dawny, Realny, Aspołeczny, Nieinteligentny Antropos (w j. łacińskim 

ANTROPOS to człowiek) 



 

DZIEŃ DOBRY w tłumie 

się nie nudzi- ono znajduje 

właściwych ludzi!!! 

 



 

DZIEŃ DOBRY w tłumie 

się nie nudzi- ono znajduje 

właściwych ludzi!!! 

 



 

DZIEŃ DOBRY w tłumie 

się nie nudzi- ono znajduje 

właściwych ludzi!!! 

 



Za każdy brak PROSZĘ 

płacisz 2 grosze!!! 

 

 

 



 

Czy nie masz sumienia??? 

Dlaczego nie mówisz 

DO WIDZENIA??? 

 



 

Czy nie masz sumienia??? 

Dlaczego nie mówisz 

DO WIDZENIA??? 

 



 

Czy nie masz sumienia??? 

Dlaczego nie mówisz 

DO WIDZENIA??? 

 



-Co myślisz o sobie?  

-Yyyyy ? 

-Nie wiesz?  

Ja wiem.  

Tak cię opiszą, jak cię usłyszą! 

 

 



-Co myślisz o sobie?  

-Yyyyy ? 

-Nie wiesz?  

Ja wiem.  

Tak cię opiszą, jak cię usłyszą! 

 

 



 

Co jest najtrudniejsze na 

świecie??? 

Powiedzieć DZIEŃ DOBRY 

pani w gabinecie. 



 

Co jest najtrudniejsze na 

świecie??? 

Powiedzieć DZIEŃ DOBRY 

pani w gabinecie. 



 

Co jest najtrudniejsze na 

świecie??? 

Powiedzieć DZIEŃ DOBRY 

pani w gabinecie. 



Jeśli się znamy, 

to się witamy!  

Możesz powiedzie wtedy DZIEŃ 

DOBRY*! 
*dzień dobry w krajach europejskich powszechnie przyjęte słowo na powitanie innych osób 



Jeśli się znamy, 

to się witamy!  

Możesz powiedzie wtedy DZIEŃ 

DOBRY*! 
*dzień dobry w krajach europejskich powszechnie przyjęte słowo na powitanie innych osób 



Bez ściemy i lenia używaj: 

DZIEŃ DOBRY, 

DZIĘKUJĘ,  

PRZEPRASZAM, PROSZĘ, 

DO WIDZENIA! 



„Bo kultura czyni cuda- 

różni mnie od małpoluda!” 

 

„Bo kultura czyni cuda- 

różni mnie od małpoluda!” 



„Bo kultura czyni cuda- 

różni mnie od małpoluda!” 

 

 

  



 

Pamiętaj- KULTURA 

OSOBISTA jest 

DARMOWA!!! 

 



 

E= mc2 

m -
 
maniery 

c- prędkość ich zastosowania do kwadratu 

E- energia kultury osobistej 

 

 



 

E= mc2 

 m -
 
maniery 

 c - prędkość ich zastosowania do kwadratu 

 E - energia kultury osobistej 

 

 



 

4 K + O2           2 K2O 

 

Substraty:      Produkty: 

K- kultura      K2O- kultura osobista 

O- osoba 
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Substraty:      Produkty: 
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O- osoba 



 

 



 

Ty, który chcesz mieć 

WZOROWY z zachowania 

 DZIEŃ DOBRY się tobie 

kłania! 
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WZOROWY z zachowania 

 DZIEŃ DOBRY się tobie 

kłania! 
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Ty, który chcesz mieć 

WZOROWY z zachowania 

 DZIEŃ DOBRY się tobie 

kłania! 
 



 

   2  K+     2 H2O                    2 KOH +  H2    

Substraty:       

K- kultura              

H2O- honor osobisty 

Produkty: 

KOH - kulturalna i honorowa osoba 

H2 – hipokryzja* 



*hipokryzja- zachowanie lub sposób myślenia i działania 

charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. 
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CO TO JEST? 

- nie ma wakacji?  
- nie bierze zwolnienia? 

- nie może zgłosić nieprzygotowania? 

- nie losuje szczęśliwego numerka?,  

- nie choruje?  

- nie gubi się? 

-nie znika nagle? 

-albo jest… albo go nie ma? 

     



ROZWIĄZANIE    ROZWIĄZANIE 

 

 

DOBRE WYCHOWANIE 

 

 

DOBRE WYCHOWANIE 

 



Dzień dobry! 
 

Dzień dobry! 
 

Dzień dobry! 



Dzień dobry! 
 

Dzień dobry! 
 

Dzień dobry! 



Przepraszam 

 

Przepraszam 

 



Przepraszam 

 

Przepraszam 

 



Do widzenia! 

Do widzenia! 

 

Do widzenia! 



Dziękuję! 

 

Dziękuję! 

Dziękuję! 


