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PORADNIK SAVOIR – VIVRE 

CZĘŚĆ 3 

 

Savoir-vivre w komunikacji… 

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest rozpoczynanie wiadomości od 
"powitania" wirtualnego rozmówcy. Zdecydowanie sformułowania "witaj" używać nie 
powinniśmy - witać może gospodarz w swoim domu, starsza osoba młodszą, szef 
podwładnego - ten rodzaj powitania wiąże się z nadrzędnością tego, kto wita. 

Do osób, których nie znamy, zdecydowanie lepiej napisać "Szanowny 
Panie/Szanowna Pani", do tych, które znamy już z dotychczasowej współpracy: "Pani 
Katarzyno", "Panie Marku", a do znajomych po prostu: "Kasiu", "Marku". Wiadomości 
mailowej nie kończymy zwrotem "pozdrawiam" (chyba, że piszemy do bliskiego 
znajomego), ale raczej "z poważaniem", "z wyrazami szacunku". 

Odbieramy telefon… 

Odbierając połączenie od kogoś, kogo znamy, nie zaszkodzi się grzecznie 

przedstawić. Nigdy nie mamy pewności, jak ważny możemy odebrać telefon, starajmy 

się być zawsze uprzejmi, mówić spokojnie i nie wchodzić w słowo rozmówcy. 

Pamiętajmy też, że rozmówca nas nie widzi, dlatego może nas źle ocenić np. po 

nieodpowiednim tonie głosu. 

Dzwonimy… 

Zanim zdecydujemy się na rozmowę, przemyślmy, co i jakie informacje chcemy 
uzyskać od drugiej osoby, aby podczas rozmowy mówić krótko, lecz 
konkretnie. Unikniemy w ten sposób zbyt długiego wprowadzenia rozmówcy w temat i 
tym samym nie narazimy się na jego irytację. Dobrze jest z góry zaznaczyć, że nie 
zajmiemy rozmówcy więcej niż np. 3 minuty, pokazując tym samym, że szanujemy 
jego czas. Pamiętajmy również, że w sprawach służbowych nie wypada dzwonić przed 
9 rano oraz po 19-20. Jeśli dzwonimy do przyjaciół, wstrzymajmy się z wykręceniem 
numeru po godzinie 22. Aby zachować się z klasą, dzwonimy raz. Czekamy, 
maksymalnie do sześciu sygnałów, po czym się rozłączamy. Możemy również nagrać 
wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o oddzwonienie. Unikajmy jednak 
wielokrotnego dzwonienia co kilka minut, jeśli rozmówca nie może odebrać, to 
powinniśmy to uszanować i zaczekać aż oddzwoni. 

Każdy zna taką sytuację z życia codziennego i naturalnym odruchem jest 
oddzwonienie. Zazwyczaj tę samą czynność wykonuje nasz rozmówca i... nikt nie 
może się dodzwonić. Zasada jest prosta - oddzwania ten, który dzwonił jako pierwszy. 



Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jońcu 2020 
 

 

 

Gdzie nie rozmawiamy przez telefon? 

Nie odbieramy telefonów na lekcji, w kinie czy w teatrze, oraz w restauracji. Telefon 
wyłączmy również w takich miejscach jak muzeum, szpital, kościół, czy cmentarz. 
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Proszę, dziękuję, przepraszam… 

Podstawowe zwroty grzecznościowe nie są trudne do zapamiętania. W związku z tym 
warto nie tylko mieć je w głowie, ale również używać. Mówić „dzień dobry” i „do 
widzenia”, gdy wchodzi się do sklepu, do urzędu, do pomieszczenia, w którym znajdują 
się nowe osoby. Tak samo trzeba używać słów „przepraszam”, „dziękuję”, „proszę”, są 
one krótkie, a nie tylko świadczą o wychowaniu, ale i nastrajają drugą osobę 
pozytywnie. 

 

Szacunek dla starszych osób… 

O dobrym wychowaniu świadczy również stosunek do osób starszych. Ustąpienie 

miejsca w autobusie czy w innym miejscu świadczy o wysokiej kulturze osobistej. 

Zaletą jest również nieprzerywanie, kiedy starsza osoba mówi. Oczywiście można nie 

zgadzać się z jej wypowiedzią, jednak przerywanie w trakcie, udowadnianie na siłę 

swoich racji jest uznane za brak poszanowania dla czyjegoś wieku i doświadczenia. 
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Savoir – vivre w kontaktach międzyludzkich 

Zawsze odpowiedz na zaproszenie. 

Niezależnie, czy będzie to bal, kolacja w restauracji, czy spotkanie w gronie przyjaciół 
- zaproszenie należy potwierdzić od razu lub najpóźniej dwa tygodnie przed 
wydarzeniem. Odpowiadając w ostatniej chwili, możemy popełnić nietakt, przekazując 
(podświadomie) gospodarzom informację, że czekaliśmy, aż pojawi się lepsza okazja, 
a ich zaproszenie było tym "rezerwowym". 

Bądź punktualny. 

 „Punktualność jest grzecznością królów”, warto o tym pamiętać i stosować, ponieważ 

jest to również jedna z podstawowych zasad dobrego wychowania. W dobie telefonów 

komórkowych nie jest trudne uprzedzenie o ewentualnym spóźnieniu. Jednak, jeżeli 

nie ma się dobrego usprawiedliwienia i powodu do spóźnienia, jest ono po prostu 

niegrzeczne. 

Jak się witamy? 

Z poznawaniem nowych ludzi, wejściem w nowe towarzystwo związana jest 

potrzeba przedstawienia się. W grupach Waszych rówieśników nie ma problemu – 

podajecie swoje imię, czasem „ksywę” (najczęściej wszyscy równocześnie i bardzo 

głośno) i już są „sami swoi”. Gorzej, jeśli ktoś z takimi nawykami nagle znajdzie się  

w towarzystwie osób dorosłych, dbających o przestrzeganie dobrych manier. Zależy 

mu na dobrym wrażeniu, zaczyna działać w popłochu i… wtedy najłatwiej o gafę. 

Przyznacie, że nie jest to najlepszy początek znajomości. Tymczasem wystarczy 

zapamiętać kilka prostych i logicznych zasad i możemy czuć się prawie szefem 

protokołu dyplomatycznego. 
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Przedstawia się zawsze osoba mniej ważna osobie ważniejszej, czyli: młodszy 

-  starszemu, mężczyzna – kobiecie, podwładny – przełożonemu, gospodarz – 

gościowi… itd. Na większym przyjęciu czy imprezie nie musimy przedstawiać się 

wszystkim uczestnikom, poprzestajemy na osobach, z którymi już nawiązaliśmy 

kontakt, zostaliśmy obok siebie posadzeni, zamieniliśmy parę słów. Podajemy 

wyraźnie swoje imię i nazwisko. Warto dodać krótką informację o sobie.Nie 

zapominamy o uśmiechu i patrzeniu w oczy rozmówcy. 

Przedstawiamy kogoś komuś. 

Jak wygląda sytuacja, gdy powinniśmy przedstawić kogoś komuś? Obowiązuje ta 
sama kolejność: osobę mniej ważną przedstawiamy osobie ważniejszej: Panie 
profesorze, to jest Rafał, mój kolega z podwórka. A to profesor Jan Iksiński, który nas 
uczy matematyki. Ważne i praktyczne: oprócz nazwiska dodajemy krótką informację  
o osobach, które ze sobą poznajemy – to ułatwi zarówno zapamiętanie imienia czy 
nazwiska, jak i rozpoczęcie dalszej rozmowy. Pamiętajmy też: podajemy imię lub imię 
i nazwisko (w takiej kolejności), nigdy - samo nazwisko, w naszym kręgu kulturowym 
jest to traktowane jako nietakt.  W środowisku młodzieżowym można rozpocząć od 
zwrotu: poznajcie się, po którym obce osoby przedstawiają się same. W sytuacjach 
bardziej oficjalnych unikajmy tego sposobu - może świadczyć o tym, że sami nie znamy 
osób, które sobie przedstawiamy.  

Podać rękę czy nie? 

Podawanie ręki lub wybór innego sposobu przywitania - tutaj pierwszeństwo ma 
zawsze kobieta a także osoba ważniejsza. To ona decyduje, czy poda nowo poznanej 
osobie rękę do uściśnięcia bądź po prostu kiwnie głową na przywitanie lub powie 
"dzień dobry". Rolą mężczyzny jest przyjęcie jej wyboru i odpowiedzenie w ten sam 
sposób. 

Drobny prezent nie zaszkodzi. 

W sytuacji, w której ktoś zaprasza nas na kolację do domu w dobrym tonie jest 
przyniesienie ze sobą podarunku. Możemy się też upewnić, pytając gospodarza, czy 
jest coś, co możemy ze sobą przynieść. Nawet, jeśli usłyszymy, że nie ma takiej 
potrzeby, drobny prezent na pewno nie zaszkodzi i będzie bardzo dobrze o nas 
świadczyć. Jeśli to Ty przyjmujesz gości bądź uprzejmy i miły.  
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Nie przeklinaj. 

Podstawową zasadą w trakcie rozmowy z innymi, niezależnie od tego, czy są to osoby 

nowo poznane, czy już znane, jest brak wulgaryzmów w wypowiedzi. Osoba, która 

wplata je pomiędzy każde słowo niczym przecinek, zostanie od razu negatywnie 

odebrana jako niekulturalna, źle wychowana i nie warta zainteresowania, ze względu 

na swoje zachowanie. Jeżeli używa się wulgaryzmów, nie należy się później dziwić, 

że nie jest się zapraszanym na spotkania towarzyskie. 

Bądź dyskretny. 

Istnieje grupa tematów, która uważana jest za tabu i o których należy rozmawiać tylko 

z bliskimi, z rodziną albo przyjaciółmi. Rozmowa i wypytywanie słabo znanych osób 

lub obcych o ich życie może doprowadzić do skrępowania obu stron. 

Słuchaj innych. 

Będąc w towarzystwie, należy skupić się na słuchaniu drugiej osoby. Istotnie, nie 

zawsze temat jest interesujący dla drugiej strony, jednak niedopuszczalne jest 

lekceważenie towarzysza. Rozglądanie się na boki, sprawdzanie wiadomości na 

telefonie świadczy o braku elementarnych zasad dobrego wychowania i szacunku do 

innych. 
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Pamiętaj! Człowiek stosujący się do zasad savoir – vivre’u powinien być na co 

dzień: 

 uśmiechnięty 
 uprzejmy 
 życzliwy 
 punktualny 
 dyskretny 
 lojalny 
 grzeczny 

 

 

 

 



Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jońcu 2020 
 

Źródło: 

http://lescrayeres.eu/ 

https://www.poradnikzdrowie.pl/ 

https://pl.wikipedia.org/ 

https://www.poradopedia.pl/ 

https://docplayer.pl/ 

https://businessinsider.com.pl/ 

 

 

 

 

 


