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Czyli: 

 
ogłada,  

dobre maniery,  

znajomość obowiązujących zwyczajów   

 i form towarzyskich  

 znajomość reguł grzeczności    

 obowiązujących w danej grupie. 



Savoir-vivre / sawuar-wiwr / 

 

◦ pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem dwóch 

czasowników w formie bezokolicznika.  

◦ Savoir /sawuar /znaczy wiedzieć,  

 za to vivre /wiwr / znaczy po prostu żyć.  

  

Stąd savoir-vivre przetłumaczyć 

można jako sztuka życia. 



Zasady savoir - vivre'u / sawuar-wiwr / dotyczą  
przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia: 

nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, 

wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego 

ubioru, 

form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na 

przyjęciach), 

Komunikacji,  

zachowania się w szczególnych sytuacjach. 







Warto nadmienić, że savoir-vivre jest 

uwarunkowany kulturowo, 

 a więc znacząco różni się od siebie  

w zależności od regionu świata. 



Dawniej bez tych umiejętności nie 

można było bywać w tzw. dobrym 

towarzystwie, człowiek, który 

popełniał gafy, stawał się 

przedmiotem złośliwych żartów 

 i kpin. 



Umiejętność zachowania 

się w określonych 

sytuacjach jest jak pływanie 

czy jazda na rowerze: 

trzeba się nauczyć,  

a potem robi się to 

odruchowo. 



Zachowanie przy Stole 







Zachowanie dobrych manier sprawia,  

że spożywanie posiłku staje się niejako 

rytuałem 

 i daje o wiele więcej przyjemności  

niż zjedzony w pośpiechu posiłek. 

 





Sztućce, czyli nie taki diabeł straszny 

 

Raz użytych sztućców nie wolno położyć  

z powrotem na obrusie. Nie należy także opierać ich 

o brzeg talerza, bowiem można ubrudzić nakrycie 

np. spływającym z widelca sosem. Łyżki nie 

wkładamy całej do ust, tylko jej zwężony koniec. Tak 

samo postępujemy z widelcem. Noża nigdy nie 

wkładamy do ust. Podobnie jak łyżeczki do kawy. 

Jeżeli widzimy przed sobą cały zestaw sztućców,  

nie wpadajmy w panikę. 
 



Jeżeli kelner lub pani domu nie podali noża czy łyżki 

wraz z potrawą, to należy wziąć ze stołu sztućce 

leżące po zewnętrznej stronie nakrycia. Wraz z 

kolejnym daniami bierzemy też kolejne sztućce, 

posuwając się ku talerzowi. Podobnie jest z kieliszkami. 

Pijemy z tego, który stoi najbliżej nas. 







Nie zaczynamy jeść, dopóki wszyscy nie mają na 

talerzach swoich porcji; 

Sygnał, że możemy przystąpić do jedzenia, daje 

gospodyni; 

Serwetkę rozkłada się i umieszcza na kolanach (po 

zakończeniu posiłku nie zgniatamy jej, tylko 

składamy i kładziemy po prawej stronie talerze); 

Nóż i łyżkę trzyma się w prawej ręce, a widelec w 

lewej (chyba, że używa się tylko widelca, to wtedy w 

prawej); 





 

Nie wiesz, co robić z rękami? 

 To nic z nimi nie rób! – 

 

 to była kiedyś jedna z fundamentalnych zasad  

savoir-vivre’u / sawuar-wiwr/. 
A zatem: 

 

– nie opieramy się łokciami o stół ani na nim nie leżymy. 

– nie trzymamy jednej ręki pod stołem, a drugiej na     stole. 

– nie bawimy się sztućcami 

– obie dłonie leżą na stole, mniej więcej na wysokości   talerza,   

łokcie przylegają do ciała. 








