
CO�DLA�PA�NA?
for ma ode bra nia od kon su men ta za mó -
wie nia, sto so wa na w usłu gach ga stro no -
micz nych; for ma ma ło uprzej ma (ale
miesz czą ca się w nor mie), spo ty ka na ra -
czej w pod rzęd nych ba rach niż w ele -
ganc kich re stau ra cjach

CZE�GO�PAN�SO�BIE�ŻYC�ZY?�
sto so wa na w usłu gach, zwłasz cza ga -
stro no micz nych, elegancka for ma na -
wią za nia kon tak tu w ce lu przy ję cia
za mó wie nia

[kel ner ka do mę żczy zny sie dzą ce go przy sto -
li ku w ka wiar ni ho te lo wej]
Dzień�do�bry.�Cze�go�pan�so�bie�ży�czy?
por. CZYM�MO�GĘ�(PA�NU)�SŁU�ŻYĆ?

(CZY)� JEST� CIO�CIA� /� TO�MEK� /
MA�RY�SIA�itp.?
py ta nie ma ją ce na ce lu po in for mo wa nie
o ce lu na wią za nia kon tak tu, za da wa ne 
w re la cji bli ższej za ży ło ści (w re la cji na
ty) w sy tu acji bez po śred nie go kon tak tu
przez oso bę przy cho dzą cą do ja kie goś
po miesz cze nia (do mu, biu ra itp.) lub
przez oso bę te le fo nu ją cą

[te le fon]
Dzień�do�bry,�ta�to.�Czy�jest�ma�ma?
[mło da ko bie ta przy cho dzi do do mu ciot ki,
za sta je jej cór kę]
Cześć,�Ala.�Czy�jest�cio�cia?
[mło dy mę żczy zna dzwo ni do do mu na rze -
czo nej, od bie ra jej sio stra]
Cześć.�Ja�kub.�Jest�Mag�da?

1. FORMA ROZPOCZęCIA KONTAKTU

Roz po czę cie kon tak tu słow ne go, zwłasz cza z nie zna jo mą oso bą, wy ma -
ga od mó wią ce go kom pe ten cji ko mu ni ka cyj nej, któ ra ma du ży wpływ na
dal szy prze bieg roz mo wy i na jej sku tecz ność. 

W miej scach pu blicz nych, ta kich jak uli ca, po cze kal nia, dwo rzec ko le -
jo wy, oso ba „wy ty po wa na” przez ko goś na od bior cę na ogół nie spo dzie wa
się te go, że w ogó le ktoś bę dzie do niej mó wił. Dla te go wa żne jest, by za ko -
mu ni ko wać jej to w spo sób jed no znacz ny, do bit ny i jed no cze śnie ele ganc ki.
Funk cja ta na zy wa na jest nie raz za ko twi cze niem ko mu ni ka cji.

W punk tach han dlo wych, usłu go wych wa żne jest z ko lei stwo rze nie przez
pra cow ni ka do bre go wi ze run ku fir my – uprzej me, spo koj ne na wią za nie kon -
tak tu mo że skut ko wać w przy szło ści przy wią za niem klien ta do da nej fir my.

W re la cjach pry wat nych i słu żbo wych (bez po śred nich i te le fo nicz nych)
sto sow ne za ga je nie roz mo wy wpły wa na do bry kli mat roz mo wy i po żą da ną
for mę dal szych sto sun ków.

Ogól na treść oma wia nej funk cji grzecz no ścio wej to: ‘Mó wię, że bę dę
mó wić do cie bie’ lub – w in nej sy tu acji – ‘Mó wię, że chcę, że byś mó wił do
mnie’.



(CZY)�MO�ŻESZ�/�MO�ŻE�PAN�ROZ�-
MA�WIAĆ?
for ma uży wa na przez oso by dzwo nią ce
szcze gól nie na te le fon ko mór ko wy; god -
na po le ce nia, gdyż po zwa la ją ca od bior -
cy bez skrę po wa nia udzie lić od po wie dzi
od mow nej (i usta lić oczy wi ście ter min
od dzwo nie nia)

[te le fon ko bie ty do przy ja ciół ki; obie w śred -
nim wie ku]
Cześć,�Go�cha.�Czy�mo�żesz�roz�ma�wiać?
[ko le żan ka z pra cy do ko le gi]
Cześć,�Ra�fa�le.�Mo�żesz�roz�ma�wiać?

For ma bez par ty ku ły py ta ją cej czy
w re la cji na pan/pa ni (Mo�że� pan� roz�ma�-
wiać?) ucho dzi za mniej ele ganc ką lub
świad czą cą o pew nej po ufa ło ści w po rów na -
niu z for mą par ty ku łę tę za wie ra ją cą. Oma -
wia na for ma w bli skich re la cjach ko-
le żeń skich, przy ja ciel skich mo że przy jąć po -
stać ta ką, jak w na stę pu ją cym za ini cjo wa niu
roz mo wy przy ja ció łek w śred nim wie ku: –
Cześć,�Go�cha.�Mo�żesz�ga�dać�[bez przed sta -
wie nia się]?

(CZY)�ZA�STA�ŁEM...?
py ta nie ma ją ce na ce lu uspraw nie nie
ko mu ni ka cji, za da wa ne przez oso bę
przy cho dzą cą do ja kie goś po miesz cze -
nia lub przez oso bę dzwo nią cą do ko -
goś

[są siad ka do dziec ka są sia dów]
Dzień�do�bry.�Czy�za�sta�łem�pań�stwa�Ste�-
fań�czy�ków?
[roz mo wa te le fo nicz na]
Czy�za�sta�łam�pa�nią�Che�ru�bin?
[te le fon]
Dzień� do�bry,�mó�wi�Go�sia�Ko�by�liń�ska.
Czy�za�sta�łam�Anię?
[są siad ka przy cho dzi do zna jo mych]
Dzień�do�bry,�za�sta�łam�pa�nią�Ma�rię?

CZYM�MO�GĘ�(PA�NU)�SŁU�ŻYĆ?
for ma sto so wa na w han dlu i usłu gach,
dziś już rzad ka, od bie ra na przez więk -

szość Po la ków ja ko prze sta rza ła, ma ją -
ca na ce lu grzecz ne na wią za nie kon tak -
tu z klien tem (pe ten tem), uła twia ją ca
mu za ła twie nie spra wy w urzę dzie czy
do ko na nie za ku pu w pla ców ce han dlo -
wej; for ma wy ra ża ją ca pod le głość
(zgod nie z daw nym slo ga nem „Klient
nasz pan”), nie na ru sza ją ca nie za le żno -
ści ad re sa ta

[pra cow nik ele ganc kie go ho te lu do roz glą da -
ją ce go się po hal lu mę żczy zny]
Dzień�do�bry.�Czym�mo�gę�słu�żyć?

GDZIE�JE�STEŚ?
for ma roz po czę cia roz mo wy przez te le fon
ko mór ko wy, mo żli wa do za sto so wa nia
tyl ko w bli skich, za ży łych sto sun kach; 
w in nych re la cjach z part ne rem roz mo wy
ucho dzi za nie ele ganc ką

[ko bie ta do mę ża]
Cześć.�Gdzie�je�steś?
[mło da ko bie ta te le fo nu je z cen trum han dlo -
we go]
Hej.�No�gdzie�je�steś?

HA�LO
1.�prze sta rza ła już dziś for ma wy po wia -
da na przez oso bę od bie ra ją cą te le fon,
znacz nie rzad sza od po wszech nie sto so -
wa nej for my Słu�cham; ak cent w wy ra zie
Ha�lo�na ogół na sy la bie pierw szej od
koń ca (ha-lo!)
2.�for ma przy wo ła nia ko goś, zwy kle nie -
zna jo me go, nie raz nie zi den ty fi ko wa ne -
go, z więk szej od le gło ści – z ak cen tem
na sy la bie dru giej od koń ca (ha-lo!)

[mło da ko bie ta na uli cy]
Ha�lo!�Czy�to�pa�na�rę�ka�wicz�ki?
[ko bie ta w śred nim wie ku obok swo jej ka -
mie ni cy]
Ha�lo!�Ktoś�zgu�bił�klu�cze.

(HA�LO�/�TAK),�SŁU�CHAM
for ma wy po wia da na przez oso bę od bie -
ra ją cą te le fon

UWAGA.
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[roz mo wa te le fo nicz na mię dzy przed sta wi -
ciel ką fir my PR a stu dent ką]
–�Dzień�do�bry.�Mó�wi�Ju�li�ta�Pa�stusz�ka�
z� Kuź�ni� PR.� Czy� roz�ma�wiam� z� pa�nią
Ane�tą�Zi�mą?
–�Dzień�do�bry.�Tak,�słu�cham.
[dzwo nek te le fo nu]
–�Słu�cham.
–�Dzień�do�bry.�Mó�wi�Go�sia�Ko�by�liń�ska.
Czy�mo�gę�roz�ma�wiać�z�Anią?

Obec nie for ma Słu�cham�jest for mą
naj częst szą.
por. HA�LO�1

JA� (TYL�KO)� NA� CHWI�LĘ� /� NA
CHWIL�KĘ� /� NA� CHWI�LECZ�KĘ� /
NA�MO�MENT� /�NA�MO�MEN�CIK� /
NA� SE�KUN�DĘ� /�NA� SE�KUND�KĘ� /
NA�MI�NU�TĘ�/�NA�MI�NUT�KĘ
for ma wy po wia da na przez oso bę przy -
cho dzą cą bez uprze dze nia; sto so wa na
za rów no w re la cjach pry wat nych, jak 
i słu żbo wych; licz ne zdrob nie nia, mo żli -
we do za sto so wa nia w ob rę bie wy ra że -
nia, ma ją funk cję grzecz no ścio wą
(nadaw ca, zdrab nia jąc, chce w ten spo -
sób za sy gna li zo wać, że nie zaj mie od -
bior cy du żo cza su)

[są siad ka] 
Cześć.�Ja�tyl�ko�na�chwil�kę.
[pod wład na do dy rek to ra] 
Dzień�do�bry.�Ja�na�mo�ment.�Chcę�tyl�ko
zo�sta�wić�fak�tu�ry.

MAM�DO�CIE�BIE�/�PA�NA�RO�MANS
prze sta rza ła już dzi siaj – choć prze ży -
wa ją ca re ne sans w ję zy ku lu dzi mło -
dych – for ma za ini cjo wa nia kon tak tu
słow ne go; for ma sy gna li zu ją ca rze czo -
wy przed miot roz mo wy (nie grzecz no -
ścio wą roz mo wę to wa rzy ską)

[uczel nia; do po ko ju wy kła dow cy w śred nim
wie ku wcho dzi młod sza ko le żan ka]
–�Dzień�do�bry.�Ja�mam�do�pa�na�ro�mans.
Mo�żna�na�chwi�lecz�kę?

[dwaj stu den ci za po śred nic twem ko mu ni ka to ra]
A: Sor�ry,�że�Ci�prze�szka�dzam,�ale�mam
do�cie�bie�ro�mans.
B: Spo�ko�lo�ko.�Da�waj!

MAM�DO�CIE�BIE�/�PA�NA�SPRA�WĘ
rze czo we roz po czę cie kon tak tu

[stu dent ka do stu dent ki, od któ rej ma za miar
po ży czyć no tat ki]
Cześć,� Aniu,� słu�chaj,� mam� do� cie�bie
spra�wę.

MÓ�WI…
zob. (TU)�MÓ�WI…

PROS�ZĘ
for ma wy po wia da na przez oso bę od bie -
ra ją cą te le fon
por. (HA�LO�/�TAK),�SŁU�CHAM, por. HA�LO�1,
por. TAK

PROS�ZĘ!�...�NIE�WCHO�DZIĆ!
żar to bli wa re ak cja na pu ka nie do drzwi,
za kła da ją ca za ży łość part ne rów oraz
wie dzę, kto mo że pu kać (np. w aka de mi -
ku, in ter na cie, wspól nie wy naj mo wa -
nym miesz ka niu); for ma sto so wa na już
w okre sie PRL

[pu ka nie do drzwi jed ne go z po ko jów w wy -
naj mo wa nym przez stu den tów miesz ka niu]
Pro�szę!� [krót ka pau za] Nie� wcho�dzić!
[śmiech]

PRZE�PRAS�ZAM,� (CZY)� MASZ� /
MA�PAN�(MO�ŻE)�ZE�GA�REK?
proś ba o po da nie go dzi ny; dziś rzad ko
spo ty ka na ze wzglę du na po wszech ne
po sia da nie wy świe tla ją cych czas te le fo -
nów ko mór ko wych

[na uli cy; na sto la tek do ko bie ty w śred nim
wie ku]
–�Prze�pra�szam,�czy�ma�pa�ni�mo�że�ze�ga�rek?
–�Tak.�Jest�za�pięć�dru�ga.
–�Dzię�ku�ję.

UWAGA.
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PRZY�CHO�DZĘ�+�po�co
for ma po in for mo wa nia o ce lu przyj ścia
gdzieś, do ko goś, wy stę pu ją ca na ogół
po for mie po wi ta nia

[stu dent ka do 55-let niej fi zjo te ra peut ki]
Dzień�do�bry.�Przy�szłam�na�re�ha�bi�li�ta�cję
tego�mojego�krę�go�słu�pa.�

[stu dent ka do pro mo tor ki]
–�Dzień�do�bry,�pa�ni�pro�fe�sor.�Przy�cho�-
dzę�w�spra�wie�mo�jej�pra�cy�li�cen�cjac�kiej.
–�Dzień�do�bry.�Pro�szę�wejść�i�usiąść.

PRZY�PADŁ�MI�W�UDZIA�LE�ZASZ-
C�ZYT...
sza blo no wa for ma roz po czę cia pu blicz -
ne go mó wie nia w sy tu acji ofi cjal nej 

[kon fe ren cja na uko wa, mó wi pro fe sor]
Przy�padł�mi�w�udzia�le�za�szczyt�prze�wod�-
ni�cze�nia�na�szej�kon�fe�ren�cji.

SŁU�CHA�PAN�(!)�
for ma zwró ce nia się do ko goś lub pod -
trzy ma nia kon tak tu; for ma po cho dze nia
gwa ro we go, uzna wa na za nie po praw ną

[szat niarz na uni wer sy te cie, do wy kła dow cy]
Słu�cha�pa�ni,�tu�jest�ko�per�ta�dla�pa�ni.�Zo�-
sta�wił�ja�kiś�pan.

SŁU�CHAM
zob. (HA�LO�/�TAK)�SŁU�CHAM
por. TAK,�SŁU�CHAM, por. TAK

SŁU�CHAM�PA�NA�/�CIĘ�
urzę do wy zwrot na kła nia ją cy ni żej usy -
tu owa ne go part ne ra roz mo wy do wy łusz -
cze nia isto ty spra wy; ak cent zda nio wy na
wy ra zie słu�cham

[mat ka stu dent ki do wy kła dow cy] 
–�Dzień�do�bry,�pa�ni�pro�fe�sor.�Mo�je�na�-
zwi�sko�Zu�brzyc�ka,�je�stem�mat�ką�Ewy�Zu�-
brzyc�kiej.
–�Dzień�do�bry,�pro�szę�usiąść.�Słu�cham
pa�nią.
[uczen ni ce do wy cho waw czy ni] 

–�Czy�mo�że�my�za�jąć�pa�ni�mi�nut�kę?
–�Słu�cham�was.

SO�RY
for ma roz po czę cia kon tak tu – wpro wa -
dze nia py ta nia lub wtrą ce nia się do roz -
mo wy; jed no z wcze śniej szych za poży-
czeń grzecznościowych z ję zy ka an giel -
skie go ostat niej de ka dy XX wie ku

[mło dy mę żczy zna wcho dząc do po ko ju 
w pra cy]
–�So�ry,�nie�wie�cie,�gdzie�jest�Aś�ka?
–�Chy�ba�wy�szła�za�pa�lić.

TAK
1.�for ma wy po wia da na przez oso bę od -
bie ra ją cą te le fon (ta kże do mo fon); uzna -
wa na za zbyt zdaw ko wą, je śli kie ro wa na
jest do nie zna jo mej oso by

[dzwo ni te le fon; mó wi do słu chaw ki oso ba
od bie ra ją ca]
Tak.

For ma ta jest do przy ję cia w ta kich
na przy kład sy tu acjach, kie dy po łą cze nie zo -
sta je prze rwa ne i oso ba te le fo nu ją ca dzwo ni
jesz cze raz; wów czas praw do po do bień stwo,
że za dzwo ni ła ta sa ma oso ba, jest du że. Je -
że li jed nak nie ma my pew no ści, że dzwo ni
ktoś zna jo my, le piej jest za sto so wać for mę
Słu�cham.
por. HA�LO�1, por. (HA�LO� /�TAK), por. SŁU�-
CHAM
2.�for ma pod trzy ma nia kon tak tu przez
od bior cę pod czas roz mo wy bez po śred -
niej lub te le fo nicz nej 

[roz ma wia ją w ka wiar ni dwie mło de ko bie ty]
–�No�i�on�mi,�wy�obraź�so�bie,�mó�wi,�że�je�-
go� by�ła� dziew�czy�na� jest� cię�żko� cho�ra,
więc�on�mu�si,�wiesz…
–�Tak.
–�A�ja�mil�czę.�A�on�da�lej,�że�te�go,�śme�-
go,�że�ma�obo�wią�zek.�On�i�obo�wią�zek!�
–�No�tak!

W trak cie roz mo wy te le fo nicz nej
po twier dza nie kon tak tu za po mo cą mię dzy

UWAGA.

UWAGA.



in ny mi sło wa Tak�jest ko niecz ne ze wzglę -
dów prak tycz nych. Słu ży in for mo wa niu roz -
mów cy, że po łą cze nie nie zo sta ło prze rwa ne.
3.�po twier dze nie skie ro wa nej do ko goś wy -
po wie dzi ma ją cej na ce lu na wią za nie kon -
tak tu
[ko bie ta w tłu mie do in nej ko bie ty]
–�Pro�szę�pa�ni,�pro�szę�pa�ni!!!
–�Tak?

TAK,�SŁU�CHAM
zob. (HA�LO�/�TAK),�SŁU�CHAM

(TU)�MÓ�WI...�
for ma przed sta wie nia się przez te le fon
oso by dzwo nią cej, czę sto po prze dzo na
po wi ta niem

[roz po czę cie roz mo wy te le fo nicz nej przez
oso bę dzwo nią cą]
Dzień�do�bry.�Tu�mó�wi�An�na�Ją�tek.

WI�DZĘ,�ŻE...
for ma za ga je nia roz mo wy po przez na wią -
za nie naj czę ściej do wy glą du part ne ra, 
w tym wi docz nych zmian w wy glą dzie

[ko le żan ki]
Wi�dzę,�że�pod�cię�łaś�wło�sy.
[zna jo mi z wi zy tą]
O,�wi�dzę,�że�zmie�ni�li�ście�me�ble.
[za przy jaź nio na ko bie ta do go spo dy ni do mu]
No�to�wi�dzę,�że�masz�już�pan�nę�na�wy�da�-
niu.
[mat ka do 20-let nie go sy na]
Wi�dzę,�że�mi�nę�masz�nie�tę�gą.�Sta�ło�się
coś?

WIE�PAN�(CO)
ma ło wy szu ka na for ma zwró ce nia się do
ko goś na ogół na po cząt ku kon tak tu lub
na po cząt ku ja kiejś czę ści dia lo gu 

[śnia da nie w re stau ra cji ho te lo wej w for mie
szwedz kie go stó łu – za bra kło mle ka; gość
ho te lo wy do kel ner ki] 
Wie�pa�ni�co,�mle�ka�chcie�li�by�śmy�jesz�cze
po�pro�sić.

[dzien ni kar ka w stu diu te le wi zyj nym do za -
pro szo ne go po li ty ka]
Wie�pan,�pa�nie�po�śle...
[po li tyk do prze pro wa dza ją cej z nim wy wiad
dzien ni kar ki te le wi zyj nej]
Wie�pa�ni,�mo�ja�par�tia...

For ma do syć po wszech na, ucho -
dzą ca za nie ele ganc ką w re la cjach ofi cjal -
nych czy w re la cjach oso by pod rzęd nej 
z oso bą nad rzęd ną. Na przy kład: [uczel nia;
roz mo wa pro fe so ra ze stu dent ką] – Za�póź�-
no�pa�ni�od�da�je�pra�cę.�Nie�mam�już�do�stę�pu
do�USOS�-a.�–�Wie�pan�co,�mia�łam�ta�ką�sy�-
tu�ację�(...).

ZA�STA�ŁEM...?
zob. (CZY)�ZA�STA�ŁEM...?

SO�RA�SIK u

sto so wa na przez mło dzież (utwo rzo na
od ang. zwro tu sor�ry) for ma na wią za nia
kon tak tu, czę sto wpro wa dza ją ca proś bę

[li ce alist ki]
So�ra�sik,�Ew�cia,�masz�mo�że�błysz�czyk?

SOR�KA�u
mło dzie żo wa for ma na wią za nia kon tak -
tu – naj czę ściej wpro wa dze nia py ta nia

[na sto la tek za cze pia na sto lat ka na uli cy]
Sor�ka,�gdzie�tu�jest�przy�sta�nek�116?

SOR�KI�u
for ma roz po czę cia kon tak tu, głów nie
wpro wa dze nia py ta nia

[mło dy mę żczy zna wcho dząc do po ko ju 
w pra cy]
–�Sor�ki,�ma�cie�mo�że�faj�ki?
–�Tak,�ja�mam.
[stu dent ka do stu dent ki]
–�Sor�ki,�czy�wiesz�mo�że,�gdzie�jest�sa�la
49?
–�Nie�ste�ty�nie�mam�po�ję�cia.
[ko mu ni ka tor]
sor�ki�że�tak�wy�le�ce�z�te�ma�tu,�ale�ile�masz
lat?

UWAGA.
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2. PRó BA IDEN TY FI KA CJI ROZ MóW CY

By wa ją ta kie sy tu acje, w któ rych tyl ko je den z roz mów ców wie, z kim roz -
ma wia, dru gi na to miast nie wie wca le lub ma wąt pli wo ści. Wów czas – zwłasz -
cza gdy jest oso bą wy żej usy tu owa ną w hie rar chii to wa rzy skiej (tj. ko bie tą lub
oso bą star szą) czy za wo do wej (tj. zaj mu je wy ższe sta no wi sko) – po wi nien ele -
ganc ko za py tać o to żsa mość roz mów cy bądź się upew nić, czy je go przy pusz cze -
nia są słusz ne. Wte dy zaś, gdy jest oso bą usy tu owa ną ni żej, po wi nien za cho wać
więk szą ostro żność i użyć for my do sto so wa nej do swo je go roz mów cy.

Sy tu acje zwy kłe, co dzien ne i sy tu acje wy ma ga ją ce zwer ba li zo wa nia dy stan -
su mię dzy roz mów ca mi wy ma ga ją uży cia zu peł nie in nych form.

Ogól na treść tej funk cji grzecz no ścio wej to: ‘Mó wię, że chcę wie dzieć,
z kim roz ma wiam / bę dę roz ma wiać’.

CZY�MAM�PRZY�JEM�NOŚĆ�Z...?
for ma grzecz nej iden ty fi ka cji part ne ra przez
oso bę usy tu owa ną wy żej lub na tym sa mym
po zio mie w hie rar chii wa żno ści; for ma uży -
wa na zwy kle w kon tak cie bez po śred nim, ale
mo żli wa też do za sto so wa nia w kon tak cie
te le fo nicz nym (po uprzed nim przed sta wie -
niu się dzwo nią ce go)

[kli ni ka; za pro szo ny pro fe sor do le kar ki]
Prze�pra�szam,� czy� mam� przy�jem�ność�
z�pa�nią�do�cent�Wol�ską?
[na uczy ciel ka dzwo ni do se kre ta ria tu kie row -
ni ka in nej szko ły]
Mó�wi�Jo�an�na�Bo�ruń�ska.�Czy�mam�przy�-
jem�ność�z�pa�nem�kie�row�ni�kiem?
[te le fon pra cow ni ka ban ku do klien ta]
– Dzień�do�bry,�An�drzej�No�wak�z�Ban�ku
Pół�noc�ne�go�się�kła�nia.�Czy�z�pa�nem�Ja�-
nem�Ko�wal�skim�mam�przy�jem�ność?
–�Tak,�słu�cham.

CZY�MY�SIĘ�ZNA�MY?
for ma re ak cji na na wią za nie kon tak tu
przez oso bę, któ rej so bie nie przy po mi -
na my, nie mo że my roz po znać itp.

[star sze ko bie ty w sa na to rium]
–�Dzień�do�bry,�dzień�do�bry!
–�Dzień�do�bry.�Czy�my�się�zna�my?�Chy�-
ba�nie.
–�Jak�to,�prze�cież�w�ze�szłym�ro�ku�sie�dzia�-
ły�śmy�przy�sto�li�ku�we�„Włók�nia�rzu”!
[ga le ria han dlo wa; mło da ko bie ta do wpa tru -
jące go się w nią oko ło trzy dzie sto let nie go
mę żczy zny]
–�Prze�pra�szam,�czy�my�się�zna�my?
–�Nie,�ale�za�raz�się�po�zna�my.
–�Nie�wy�da�je�mi�się,�do�wi�dze�nia.

JAK�MNIE�OCZY�NIE�MY�LĄ,�TO�+
na�zwa�roz�mów�cy
for ma iden ty fi ka cji na ce cho wa na eks -
pre sją, uży wa na w sy tu acjach co dzien -
nych, po tocz nych; nie raz żart – mó wią cy
roz po zna je oso bę, ale uda je, że nie jest
te go pew ny

[mło da ko bie ta i mło dy mę żczy zna spo ty ka -
ją się przy pad ko wo na uli cy]
Ja�nie�mo�gę!�Jak�mnie�oczy�nie�my�lą,�to
Zdzich!



KTO�TAM?
1.�re ak cja na pu ka nie (nie raz na dzwo -
nek) do drzwi, wy ma ga ją ca od oso by
pu ka ją cej (dzwo nią cej) przed sta wie nia
się przez drzwi; for ma nie na le żą ca do
ele ganc kich za cho wań grzecz no ścio -
wych

[dzwo nek do drzwi miesz ka nia pry wat ne go
– mó wi wła ści ciel ka]
–�Kto�tam?
–�Pocz�ta!
2.�re ak cja na dzwo nek do mo fo nu; ma ło
ele ganc ka – le piej: Słu�cham, Pro�szę�(tak
jak w sy tu acji od bie ra nia te le fo nu)

Z�KIM�MAM�PRZY�JEM�NOŚĆ?
zob. CZY�MAM�PRZY�JEM�NOŚĆ�Z�...?

[spo tka nie to wa rzy skie]
–�Dzień�do�bry.�Do�my�ślam�się,�że�mam
przy�jem�ność�z�pa�nią�Mag�da�le�ną�Kuć�ko.
–�Tak,� to� ja.�A�z�kim�ja�mam�przy�jem�-
ność?
[te le fon; od bie ra mę żczy zna]
– Dzień� do�bry.� Czy� mo�gę� roz�ma�wiać�
z�pa�nią�Ja�nik?
–�Prze�pra�szam,�a�z�kim�mam�przy�jem�-
ność?�

Po rad ni ki sa vo ir -vi vre’u ta ką re ak -
cję na za ini cjo wa nie roz mo wy te le fo nicz nej,
jak w przy kła dzie ostat nim (a�z�kim�mam�przy�-
jem�ność?), uzna ją za nie sto sow ną. Mi mo że
oso ba dzwo nią ca zła ma ła za sa dę grzecz no ści,
nie przed sta wia jąc się, nie wy pa da jej zwra cać
uwa gi.

UWAGA.

Próba identyfikacji rozmówcy25



3. POWITANIE

Po wi ta nie jest obo wiąz ko wym za cho wa niem grzecz no ścio wym w sy tu acji,
gdy wi dzi my po raz pierw szy w da nym dniu ko goś, ko go zna my – zna my do -
brze, oso bi ście lub tyl ko z wi dze nia. (Gdy wi dzi my go w tym sa mym dniu po raz
dru gi i ko lej ny, po wi ta nie mo że my – z mniej szą eks pre sją – po wtó rzyć lub ski -
nąć tyl ko gło wą bądź uśmiech nąć się).

Za sto so wa nie po wi ta nia jest z punk tu wi dze nia sa vo ir -vi vre’u nie zbęd ne też
wów czas, gdy na wią zu je my kon takt z przed sta wi cie lem in stu tu cji (w skle pie,
w biu rze itp.). 

Po wi ta nie sta no wi część skła do wą tzw. na wia su grzecz no ścio we go, któ ry
– wraz z po że gna niem – obej mu je ka żdą roz mo wę czy dłu żej trwa ją ce zda rze -
nie ko mu ni ka cyj ne ta kie jak przy pad ko we spo tka nie na uli cy, spo tka nie
to wa rzy skie w lo ka lu czy w do mu pry wat nym, ze bra nie w fir mie czy prze pro -
wa dze nie trans ak cji han dlo wej. 

W związ ku z ro dza jem kon tak tu ogól na treść po wi ta nia ma dwa wa rian ty: ‘Mó -
wię, że wi dzę cię, wy od ręb niam z tła in nych osób’ (gdy kie ru je my po wi ta nie do oso -
by zna nej nam czy zna jo mej) oraz  ‘Mó wię, że roz po czy nam słow ny kon takt z to bą’
(gdy po dej mu je my dzia ła nie słow ne ma ją ce okre ślo ny cel ko mu ni ka cyj ny).

Po wi ta nie kie ro wa ne do osób, z któ ry mi się zna my – wcho dzą ce w skład na wia -
su grzecz no ścio we go – jest obu do wy wa ne in ny mi zwro ta mi grzecz no ścio wy mi, ta -
ki mi jak py ta nia grzecz no ścio we, kom ple men ty, wy ra zy za do wo le nia z kon tak tu,
ta kże for ma mi na zy wa ją cy mi od bior cę (np. ma�mo, Aniu, pa�nie�dok�to�rze). 

Te go ty pu for mu ły po wi tal ne wy stę pu ją szcze gól nie wte dy, gdy roz mów cy
po zo sta ją ze so bą w bli skich sto sun kach i gdy dłu go się nie wi dzie li. Wów czas
wy po wie dze nie sa me go po wi ta nia, np. Cześć, Dzień�do�bry, mo gło by być uzna -
ne za świad czą ce o ochło dze niu sto sun ków lub wręcz o kon flik cie.

Za war tość for mu ły po wi tal nej za le ży od re la cji mię dzy roz mów ca mi. Ogól -
nie mo żna stwier dzić, że w re la cjach nie sy me trycz nych oso bom ni żej usy tu owa -
nym to wa rzy sko lub za wo do wo za le ca na jest więk sza po wścią gli wość co
do licz by i for my zwro tów grzecz no ścio wych wcho dzą cych w skład for mu ły.

DO�BRY�(DO�BRY)
for ma po wi ta nia, bę dą ca skró tem od
Dzień�do�bry, mo żli wa do za sto so wa nia
w sy tu acji bli skiej zna jo mo ści

[stu dent do gru py stu den tów przed eg za mi -
nem]
–�Do�bry�wszyst�kim.
–�Do�bry,�do�bry.



[pre zes fir my przy je żdża wcze śniej do pra -
cy i za sta je w swo im ga bi ne cie sprzą tacz -
kę]
–�Dzień�do�bry,�pa�ni�Izo.
–�A�do�bry,�do�bry...�[z dez apro ba tą] Dla
ko�go�do�bry,�dla�te�go�do�bry...�[po ci chu]
[ko mu ni ka tor]
A: wi�tam
B: do�bry!
[mło dy mę żczy zna na wsi, mi ja jąc star szą są -
siad kę]
–�Do�bry�pa�ni!
–�Do�bry,�do�bry.

DO�BRY�DZIEŃ
fo ma po wi ta nia o in no wa cyj nie prze sta -
wio nym szy ku w po rów na niu z po wszech -
ną for mą Dzień� do�bry (hi sto rycz nie
wcze śniej sza by ła for ma Do�bry� dzień, 
o czym jed nak współ cze śni użyt kow ni cy
ję zy ka nie wie dzą); naj czę ściej sto so wa na
przez lu dzi mło dych i lu dzi po zo sta ją cych
ze so bą w bli skich sto sun kach

[po czą tek ma ila gim na zja li stów]
Do�bry�dzień

DO�BRY�WIEC�ZÓR
for ma po wi ta nia, uży wa na wie czo rem,
mo żli wa do za sto so wa nia we wszyst kich
ro dza jach kon tak tu; je śli po wi ta niom 
w ró żnej for mie to wa rzy szą wy ra że nia
wska zu ją ce na ad re sa ta po wi ta nia 
(w funkcji do peł nie nia, np. Do�bry�wie�-
czór�pa�ni, lub for m ad re sa tyw nych, np.
Do�bry�wie�czór,�pa�nie�dok�to�rze), wów -
czas po wi ta nia ta kie od bie ra ne są ja ko
bar dziej ele ganc kie lub bu du ją ce do brą
re la cję z ad re sa tem

[są siad ki pod blo kiem]
–�Do�bry�wie�czór!
–�Do�bry�wie�czór,�pa�ni�Aniu!
[ma il słu żbo wy kie row ni ka zmia ny (oko ło 30
lat) do 10 kon sul tan tów po zo sta łych na wie -
czor nej zmia nie]
Do�bry�wie�czór

[pre zen ter do słu cha czy wie czor nej au dy cji
ra dio wej]
Do�bry�wie�czór�pań�stwu

1. Pol ski sa vo ir -vi vre nie okre śla pre cy zyj nie,
od któ rej go dzi ny na le ży po słu gi wać się tą for -
mą po wi ta nia. Dla te go Po la cy, ma jąc wie le
wąt pli wo ści i ró żną in tu icję ję zy ko wą, uży wa -
ją jej zwy kle wte dy, gdy na dwo rze jest na ty -
le ciem no, że za pa lo ne są świa tła w oknach 
i la tar nie ulicz ne. Nie na le ży do rzad ko ści wy -
mia na re plik: –�Dzień�do�bry.�–�Do�bry�wie�czór.
Na to miast w oświe tlo nych lo ka lach na wet 
w go dzi nach wie czor nych mo że być uży wa na
for ma Dzień�do�bry.
2. For ma Do�bry�wie�czór�– po dob nie jak for ma
Do�bra�noc�– zwią za na jest z pew nym ro dza jem
pry wat no ści i wy ci sze nia po ca łym dniu. Dla -
te go na przy kład po wi ta nie przez wy kła dow cę
stu den tów stu diów wie czo ro wych za po mo cą
tej for my uznać mo żna za ma ło sto sow ne.
3. Do nie sto sow nych za cho wań na le ży po -
pra wia nie przez od bior cę for my Dzień�do�bry,
uży tej przez oso bę ini cju ją cą kon takt. Na
przy kład: [klient ka do eks pe dient ki] –�Dzień
do�bry.�–�Do�bry�wie�czór�[to nem po ucze nia]!

DO�BRY�WIEC�ZÓR�AL�BO� DZIEŃ
DO�BRY
żar to bli wa for ma naj czę ściej roz po czę -
cia ma ila, świad czą ca o pro ble mach
nadaw cy pró bu ją ce go użyć for my do sto -
so wa nej do po ry ode bra nia ma ila

[ma il mło dej ko bie ty do przy ja ciół ki] 
Do�bry�wie�czór�al�bo�dzień�do�bry!�Mu�szę
Ci�się�z�cze�goś�zwie�rzyć�(...)
por. DZIEŃ�DO�BRY,�A�WŁA�ŚCI�WIE�DO�BRY
WIEC�ZÓR

DZIEŃ�DO�BRY
naj bar dziej po pu lar na i uni wer sal na ze
wzglę du na mo żli wość uży cia w ró żno -
rod nych re la cjach mię dzy roz mów ca mi
for ma po wi ta nia, wy stę pu ją ce go czę sto
wraz z for mą na zy wa ją cą ad re sa ta
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[ko le żan ki]
Dzień�do�bry,�Ka�siu!
[mę żczy zna, żar to bli wie do sy no wej, pra cu -
ją cej w ogród ku]
A�dzień�do�bry,�ogrod�nicz�ko!
[są siad ka w śred nim wie ku do są sia da -rów -
no lat ka]
Dzień�do�bry,�Ma�rek.
[stu dent, spo tkaw szy w skle pie swo ją le kar -
kę]
O!�Dzień�do�bry,�pa�ni�dok�tor.
[bab cia do do ro słej wnucz ki spo tka nej na
uli cy]
–�Dzień�do�bry,�Aniu.
–�O,�cześć,�bab�ciu.
[mło da ko bie ta do swo je go part ne ra]
–�Dzień�do�bry,�mo�je�ko�cha�ne�sło�necz�-
ko.
–�Cześć,�sło�dziacz�ku.
[eks pe dient ka do klient ki]
–�Dzień�do�bry.�W�czym�mo�gę�po�móc?
[ko bie ta w śred nim wie ku do zna jo mej eks -
pe dient ki] 
Dzień�do�bry�pa�ni!�Ale�po�go�da!
[mło da ko bie ta do mło de go mę żczy zny,
przez te le fon]
Dzień�do�bry,�ko�cha�nie!�No�i�cze�mu�się
nie�od�zy�wa�łeś?
[stu dent ka do eks pe dient ki w skle pie]
–�Dzień�do�bry!
–�Do�bry.
[ma il ucznia do na uczy cie la]
Dzień�do�bry,�Pa�nie�Pro�fe�so�rze.
[pe tent ka do urzęd nicz ki]
–�Dzień�do�bry.
–�Dzień�do�bry�pa�ni.�W�czym�mo�gę�po�-
móc?

1. For ma Dzień�do�bry uzu peł nio na o for mę
ce low ni ko wą na zy wa ją cą ad re sa ta (w funk -
cji do peł nie nia, nie w for mie ad re sa tyw nej)
z re gu ły za wie ra w so bie więk szą daw kę
grzecz no ści.
2. W re la cjach na pan/pa ni, nie wy ma ga ją -
cych sto so wa nia ty tu la tu ry, uzu peł nia ją ce
for mę po wi ta nia for my na zy wa ją ce ad re sa -

ta, wy stę pu ją ce w ce low ni ku, to wy łącz nie
wy ra zy pan, pa�ni, pań�stwo.� Ja ko sta ro -
świec kie po trak to wa li by śmy roz sze rze nia
tych wy ra zów o na zwy funk cji, stop ni, ty tu -
łów, na przy kład: Dzień�do�bry�pa�nu�dok�to�-
ro�wi, Dzień� do�bry� pa�ni� po�słan�ce, Dzień
do�bry�pań�stwu�pro�fe�so�rom.�Po dob nie: Dzień
do�bry�ma�mie, Dzień�do�bry�dziad�ko�wi� itp.
Wy jąt kiem jest utwo rzo na współ cze śnie, na
za sa dzie ana lo gii, for ma sto so wa na głów nie
przez mło dzież Dzień�do�bry�wam�(częst sze
oczy wi ście są for my Cześć�wam,�Hej�wam).
3. W bli skich re la cjach lu dzi do ro słych oraz
w re la cjach mło dzie żo wych po wi ta nie 
w for mie Dzień�do�bry�mo że być ode bra ne
ja ko zbyt oschłe (świad czą ce o ochło dze niu
sto sun ków), stwa rza ją ce ba rie rę mię dzy roz -
mów ca mi.

DZIEŃ� DO�BRY,� A� WŁA�ŚCI�WIE
DO�BRY�WIEC�ZÓR
for ma po wi ta nia, sto so wa na nie raz żar -
to bli wie w po rze za pa da nia zmro ku; Po -
la cy nie za wsze są pew ni, czy na le ży
jesz cze mó wić Dzień�do�bry, czy już Do�-
bry�wie�czór

[są siad ki przed do mem, o zmierz chu]
–�Dzień�do�bry,�a�wła�ści�wie�do�bry�wie�-
czór.
–�Do�bry�wie�czór.�Ja�też�ni�gdy�nie�wiem,
kie�dy�jest�wie�czór.

por. do ha sła DO�BRY�WIEC�ZÓR,
por. DZIEŃ�DO�BRY�WIEC�ZÓR

DZIEŃ�DO�BRY�BAR�DZO�
żar to bli wa for ma po wi ta nia, prze nie sio -
na z Ra dia Zet

[stu dent ki w bi blio te ce]
–�Dzień�do�bry�bar�dzo!
–�Bry!�Mia�łaś�być�wcze�śniej.

DZIEŃ�DO�BRY,�JE�STEM�Z�„KO�BRY”
żar to bli wa for ma po wi ta nia, roz po -
wszech nio na w okre sie PRL przez ka ba -
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