
 

 

 

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. 

 Uważam, że w dzisiejszym świecie zasady savoir-vivre 
są ważne i niezbędne. Dlatego co miesiąc będę  przybliżać 
czytelnikom „Sztubaka” te najważniejsze, najbardziej 
przydatne. Swoje teksty przygotowałam na podstawie bardzo 
ciekawej książki Grzegorza Kasdepke „Bon ton czyli savoir 
vivre dla dzieci” wydawnictwa Literatura. Jej bohaterami są 
bliźniaki: dziewczynka - Buba i chłopiec - Kuba, które uczą się 
dobrego zachowania. Zachęcam Was do przeczytania tej 
książki.  

Cz. 2.   O zachowaniu się w podróży 

Opowiem dzisiaj o kulturze związanej z podróżami i wyjazdami, bo ogólnie stajemy się społeczeństwem, 
które coraz częściej podróżuje, przemieszcza się. Oto zbiór najważniejszych zasad. 

 1. Podczas wsiadania do pojazdu  mężczyzna otwiera drzwi kobiecie i czeka, aż ona 
wejdzie. Następnie zamyka za nią drzwi, obchodzi dookoła samochód i dopiero sam 
wsiada. Natomiast podczas wysiadania najpierw wychodzi mężczyzna i pomaga 
wysiąść kobiecie, podając jej rękę. 

2. Pamiętajcie, że jest taka zasada, która mówi: zawsze najpierw ludzie wychodzą, a 
potem inni wchodzą do pojazdu (samochodu, autobusu, pociągu, tramwaju) niezależnie czy jest to 
kobieta czy mężczyzna. 

3. Podczas jazdy nie powinno się zagadywać ani rozpraszać kierowcy np. rozmową. Trzeba też unikać 
odwracania się i robienia min do kierowców jadących z tyłu, gdyż nie wszyscy prowadzący pojazd mają 
poczucie humoru lub podzielność uwagi, co może być przyczyną wypadku. 

4. Kultura w podróży to także ustępowanie miejsca np. w tramwaju, autobusie. Zawsze i przede 
wszystkim powinno się ustępować miejsca osobom starszym, widocznie zmęczonym lub chorym. 
Mężczyzna zawsze powinien ustąpić miejsca kobiecie, chyba że jest starszy. Uprzywilejowane w czasie 
podróży są również kobiety w ciąży i z małymi dziećmi,  dla których w autobusach są wyznaczone 
miejsca. W przypadku, gdy osoba w podeszłym wieku odmawia zajęcia miejsca, można wówczas 
pozostać na swoim. 

5. Podróżując pociągiem, pamiętaj o zachowaniu czystości wokół siebie, nie przeszkadzaj 
innym pasażerom (pracując z tabletem, telefonem czy laptopem, korzystaj ze słuchawek), 
nie rozmawiaj zbyt głośno przez telefon. Jedz kulturalnie. Przestrzegaj zasad 
bezpieczeństwa w odniesieniu do siebie i innych podróżnych. 
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