Czas na
UCZCIWOŚĆ
Obserwując różne sfery życia publicznego,
dostrzegamy postępujący zanik uczciwości.
Uczciwość staje się równie niemodna jak
kryształowy wazon na prababcinej komodzie
i niewygodna jak wózek inwalidzki w wyścigu
do atrakcyjnej wyprzedaży w hipermarkecie.

Potępiamy innych za nadużycie społecznego zaufania,
narażenie na straty, przykrości; jesteśmy zbulwersowani
dowiadując się o kolejnej aferze lub bezkarności i arogancji jej
sprawców. Nasza niezgoda na taki wizerunek XXI wieku ma
jednak różne wymiary. Może wzmocnić posiadany system
wartości lub zdemoralizować.
„System wartość to pojęcie szersze od samej uczciwości.
Wyznacza bowiem granice pomiędzy tym, co słuszne, a tym
co niewskazane; pomiędzy tym, co wypada, a tym co jest
niegodne. Wartości budują moralność, a ta ma moc ocalenia
naszej godności nawet w najsurowszych warunkach.”
(J. Popłucz, Uczciwość jest wartością)

Uczciwość stoi obok takich wartości jak: honor, szlachetność,
szczerość i prawość, czyli dobro.

Być uczciwym to wywiązywać się z przyjętych
na siebie zobowiązań, szanować cudzą i własną
godność oraz mienie.
Człowiek nieuczciwy lekceważy obowiązki, przekracza
uprawnienia, ma poczucie bezkarności, bywa przewrotny,
szkodzi innym, kradnie, kieruje się prywatą; staje się
cwaniakiem i hipokrytą; kłamie, oszukuje, posługuje się

oszczerstwem

i

plotką;

jest

bezwzględny,

zachłanny,

pozbawiony wrażliwości na innych.
Nieuczciwość daje tylko pozorne, doraźne korzyści,
niczym złota karta kredytowa bez możliwości spłaty
debetu. Za to długofalowe skutki nieuczciwości są
pustoszące. Rujnują zdrowie, niszczą relacje z bliskim
i dalszym otoczeniem, popychają człowieka w szpony hazardu
i nałogów...
Zastanawia więc, dlaczego wprowadzamy dzieci w kanon
nieprawdy (składając puste obietnice, dyktując wypracowanie,
usprawiedliwiając wagary...), jednocześnie wymagając, by wobec

nas samych były uczciwe i prawdomówne?
Życie jest bardziej przyjazne dzieciom uczciwych
rodziców. Żyją bowiem w świecie czytelnych zasad
i określonych granic, a to daje kręgosłup moralny,
odporność na negatywne wpływy rówieśników oraz
większe poczucie bezpieczeństwa niż wypracowana
przez mamę piątka z przyrody, polskiego lub sztuki, markowy
samochód i ferie zimowe w Tunezji.

Posprzątajmy w naszym systemie wartości.
Jesienne porządki pozwolą nam spokojniej spać w
długie, zimowe wieczory.

Oszustw dokoła nas jest sporo, dlatego ratujemy się
przekazując sobie nazwiska i telefony tylko „złapanych na
uczciwości”

mechaników

samochodowych,

hydraulików,

opiekunek, stomatologów i innych fachowców...
Nasz kraj potrzebuje ludzi mądrych,
odpowiedzialnych

i

uczciwych.

Pomóżmy

więc

naszym dzieciom stać się takimi dla ich i naszego
dobra.
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Uczciwość
Uczciwość to jeden z głównych celów wychowania.
Praktykowanie

uczciwoś
uczciwości

chroni

rodzinę
rodzinę

przed

demoralizacj
demoralizacją
ralizacją i upadkiem.
Naszą
Naszą nieuczciwość
nieuczciwość jako cechę
cechę narodową
narodową tłumaczymy
spadkiem po trudnej przeszłoś
przeszłości. Pora z tym zerwać
zerwać.
Brak uczciwoś
uczciwości w stosunkach mię
między ludź
ludźmi budzi coraz
wię
większy niepokój.
Uczciwoś
Uczciwości nie moż
można nauczyć
nauczyć się
się z podrę
podręcznika.

