
 

 

 

 

Tym francuskim słowem nazywa się dosłownie dobry 
ton, nienaganny sposób bycia, zachowania się. Zbiór 
formuł, reguł grzecznościowych, dobrych manier itp. 
ujęto także w postaci savoir-vivre. To także francuski 
zwrot, który dotyczy różnych dziedzin życia np. 
nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, wyglądu, 
komunikowania się ludzi i zachowania w różnych 
sytuacjach. 

 Od kilku miesięcy przybliżaliśmy czytelnikom 
„Sztubaka” te najważniejsze, najbardziej przydatne. 
Teksty powstały na podstawie bardzo ciekawej książki 
Grzegorza Kasdepke „Bon ton czyli savoir vivre dla 
dzieci”. Przed nami wakacje. Znajdziemy się w 
nowych sytuacjach, środowiskach, grupach np. w 

ramach pobytu na obozie, kolonii czy wizyty u dawno niewidzianej rodziny. Warto pamiętać o dobrych manierach i zasadach. 
Zatem na zakończenie cyklu artykułów o bon ton – podstawowe zasady komunikacji międzyludzkiej. 

Cz. 3. O komunikacji międzyludzkiej 

1. Pamiętaj o dyskrecji.  

  * Nie czytaj cudzych listów, e-maili, esemesów.         *Dotrzymuj dyskrecji, nie mów o cudzych sekretach.  

                                                          * Nie wtrącaj się w nieswoje sprawy.       

2.Podstawą Twojego zachowania powinny być  zwroty grzecznościowe, użyte o odpowiedniej porze 

dnia i chwili.     

3.Strasznym błędem w ludzkim zachowaniu jest kłamstwo. 

Nie powinno się kłamać, bo jest to oszukiwanie drugiej osoby i zawsze jest nieprzyjemne. Przysłowie mówi: 
„Kłamstwo ma krótkie nogi”, co oznacza, że może być rozszyfrowane, a wtedy nie jest miło obu osobom.  

4. Niewłaściwa jest także nachalność.  

Polega ono na tym, że natarczywie ciągle kogoś o coś prosisz, naciskasz na tę osobę, aby coś Ci  dała lub zrobiła, 
żeby słuchała Twoich poleceń. 

5. Unikaj plotkowania i obgadywania innych, zwłaszcza gdy są nieobecni. 

Czasami, aby poczuć się jak „obgadywana” osoba, trzeba postawić się na jej miejscu- jak my byśmy się poczuli, 
gdyby ktoś powiedział podczas naszej nieobecności coś przykrego np. „Ale on jest wysoki, jego rodzice to jakieś 

potwory, on nic nie umie itp.” 

6. Wprowadź do swojego kodeksu zachowań: kulturalne przedstawianie się. Nie 

podkreślaj swojej wiedzy, czyli „nie wymądrzaj się”, nie wytykaj innym błędów.  

                                                                   Maja Bonisławska 


