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Ukłon jest przejawem naszej uprzejmości,  

a przy odpowiednim wyrazie twarzy także 

życzliwości okazywanej spotkanej osobie.  

Nie ma  na świecie takiej osoby, której – 

jeżeli ją znamy -  nie należałby się z naszej 

strony ten dowód zauważenia jej. 





Pierwsza kłania się osoba młodsza starszej, 

mężczyzna – kobiecie,  

podwładny – przełożonemu.  

W sytuacji, gdy trudno ustalić np. wiek (nie 

zapytamy przecież: przepraszam, ile ma Pan lat, bo 

nie wiem, kto się ma pierwszy ukłonić?,  

savoir- vivre podpowiada jednoznacznie:  

grzeczniejszy, lepiej wychowany kłania się 

pierwszy. 





Kiedy się kłaniamy i ile razy dziennie?  

W szkole na każdej przerwie spotykamy nauczycieli, 

zdarza się że tych samych w tym samym miejscu – 

np. na dyżurze. Przy pierwszym spotkaniu 

pozdrawiamy spotkaną osobę, potem – wystarczy 

uśmiech lub skinienie głowy. Zawsze jednak 

zaczynamy od pozdrowienia, kiedy wchodzimy do 

jakiegoś pomieszczenia: szatni, sekretariatu, innej 

klasy. 





Uścisk dłoni: 

    

 Uścisk dłoni jest gestem symbolicznym i wiele mówi o naszym 

stosunku do osoby, z którą się witamy. Sposób, w jaki podajemy 

zawsze prawą dłoń może wyrażać przyjaźń, szacunek, ale  

i obojętność, lekceważenie.  





Skąd się wziął zwyczaj podawania ręki? 

Wyciągnięcie do kogoś pustej, czyli nieuzbrojonej 

dłoni oznaczało, że nie mamy wobec kogoś 

złych zamiarów. Gest ten można więc odczytać  

jako znak pokoju.  

Kto pierwszy wyciąga rękę? Osoba ważniejsza do 

niżej usytuowanej: starsza do młodszej, kobieta 

do mężczyzny, szef do podwładnego.  

Czyli jest dokładnie odwrotnie niż przy 

pozdrawianiu.  





W rękawiczkach czy bez?  

  

 Niestety żyjemy w takim klimacie, że nasze dłonie dość 

często są „uzbrojone” w rękawice. Ściągać je przy powitaniu 

czy nie? Dawne zasady były dość rygorystyczne: kobieta może 

nie ściągać rękawiczki, mężczyzna powinien ją bezwzględnie 

zdjąć. Nowsze reguły są bardziej liberalne: jeśli pani zdjęła 

rękawiczkę, mężczyzna koniecznie zdejmuje swoją,  jeśli nie – 

nie musi tego robić. 



 

 

 

◦ Kobieta przy powitaniu i pożegnaniu powinna wstać tylko wówczas 

gdy wita się z kobietą starszą od siebie lub z kimś bardzo dostojnym.  

◦ Mężczyzna natomiast zarówno przy powitaniu jak i przy pożegnaniu 

powinien zawsze wstać. Młodzież przy powitaniu z osobami starszymi 

także powinna wstać.  




