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JAK PISAĆ LISTY?

Ręcznie pisane listy dużo mówią o nadawcy. Można na ich podstawie próbować
wyrobić sobie opinię o autorze. Dlatego powinniśmy przyłożyć się, by list pisany
przez nas spełniał wszelkie wymagania i był naszą najlepszą wizytówką. Poniższych
kilka zasad ułatwi nam to zadanie.
Dobrym pomysłem będzie sporządzenie szkieletu takiego listu na osobnej kartce.
Niech poszczególne myśli łączą się w logiczny sposób. Jeśli masz problem z
ortografią i interpunkcją, może powinieneś zapisać „na brudno” całą treść listu i
sprawdzić jej poprawność przed zapisaniem „na czysto”. Pozwoli to uniknąć
niepotrzebnych skreśleń.
Stąd też należy unikać dodawania dopisków (post scriptum – P.S.) do listu. Świadczą
one o tym, że wiadomość pisano bez przemyślenia i w pośpiechu, a autor już po
zakończeniu przypominał sobie o kolejnych sprawach. W listach prywatnych
dopuszcza się jeden, maksymalnie dwa „peesy” (P.P.S), a w listach oficjalnych
żadnego.
Listów nie należy pisać w uniesieniu. Papier przyjmie więcej niż normalnie
chcielibyśmy napisać, ale później możemy tego żałować.
STRUKTURA LISTU

List zaczynamy od podania w prawym górnym rogu miejsca i daty jego spisania.
Miesiąc w dacie należy podać słownie. Niekiedy, adresując wiadomość do ważnych
osób, pisze się te informacje pod listem, po lewej stronie.
Parę linijek pod datą (jeśli była na górze) wstawiamy zwrot do adresata. Ta apostrofa
nie ma na celu przywitanie się ani pozdrowienie, lecz zwraca uwagę odbiorcy i
informuje, że treść jest kierowana do niej. Dlatego zaczynamy listy od wołacza:
„Droga Ciociu”, „Najmilsza Gosiu”, „Szanowni Państwo” itp. Zwroty typu „Dzień
dobry”, „Witam”, „Hej!” czy nawet imię adresata w mianowniku są błędami.
Po wołaczu stosujemy wykrzyknik (przecinek w bardziej oficjalnych listach). Po
przerwie zaczynamy od nowego akapitu, od wielkiej litery (jeśli wcześniej był
wykrzyknik). Powyższe dwie zasady odróżniają listy pisane ręcznie od e-maili.
Dalej następuje główna treść listu.

Na końcu zaś należy pozdrowić adresata i podpisać się imieniem i nazwiskiem.
Wszystkie zwroty do adresata piszemy oczywiście wielką literą.
CHARAKTER PISMA

Listy piszemy oczywiście odręcznie i bardzo dbamy o estetykę naszego pisma.
Choćby po to warto pisać listy, by szlifować umiejętność ładnego pisania. Jeśli mamy
bardzo złe pismo, powinniśmy przysiąść i postarać się doprowadzić je do czytelnego
stanu. Nie ułatwiajmy sobie od razu życia komputerem.
DOBRE ZWYCZAJE

Do zasad dobrego wychowania należy też nie otwieranie i nie czytanie listów w
czyjejś obecności (chyba, że to króciutka i ważna wiadomość). Okazalibyśmy tym
samym brak szacunku dla towarzyszy. Nie czyta się też prywatnej korespondencji na
głos ani nie udostępnia się jej osobom postronnym. Należy również zadbać, by listy
nie wpadły w niepowołane ręce.
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