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2. Zwroty grzecznościowe 
 

W języku włoskim są dwa sposoby powitania kogoś, różniące się od tych używanych w języku 
angielskim. „Ciao” jest nieoficjalnym sposobem witania przyjaciół, rodziny i znajomych, natomiast „Salve” 
jest znacznie bardziej formalne i używane w stosunku do ludzi, którym należy się szacunek lub 
nieznajomych. Podobnie jak po angielsku, można się powitać mówiąc „Buongiorno”, „Buon pomeriggio” i 
„Buona sera”, zależnie od pory dnia: pierwszego z tych zwrotów używając od rana do południa, drugiego do 
około 19.00, i wreszcie trzeciego do 21.00. 
Najczęstszym sposobem przeproszenia kogoś jest „Scusa”, którego używamy również prosząc o zgodę; 
innym często używanym zwrotem jest „Mi dispiace”, nieco bardziej formalny; pierwszy ze zwrotów 
stosowany jest w przypadkach mniej poważnych. Nacisk na dobre maniery nie jest tak silny jak w języku 
angielskim, ale są one doceniane. „…per favore” używamy w prośbach (tak jak polskie „proszę”) natomiast 
„Si/No grazie” oznacza „Tak/Nie, dziękuję”.  
Znajdując się w sytuacji formalnej lub przybywając w nowe miejsce, zostaniemy powitani „Benvento/a”, co 
w wolnym tłumaczeniu oznacza „dobrze przybyły”. 
 

W języku hiszpańskim możemy innych powitać „Hola” (typowe nieformalne powitanie w gronie 
znajomych), lub „Buenos dias” albo „Buenas tardes”. Pierwszego z nich używamy od wczesnego rana do 
południa, a drugiego – do zapadnięcia zmroku.  
Podobnie jak po włosku, aby kogoś przeprosić lub uzyskać jego zgodę, należy powiedzieć „Perdón”, które 
jest mniej formalne niż „Lo siento”.  Tego ostatniego używamy w sytuacjach, kiedy jest nam naprawdę 
przykro. Prosząc o coś, dobrze jest dodać „...por favor” na końcu zdania, a kiedy nam coś proponują, 
mówimy „Sí /No gracias”. Aby kogoś po hiszpańsku powitać, mówimy „Bienvenido/a”.  Słowo to pełni tę 
samą funkcję i ma to samo znaczenie, co jego włoski i angielski odpowiednik, z tą różnicą, że po hiszpańsku 
słowo to może mieć rodzaj żeński lub męski. 
 

W języku francuskim, podobnie jak w hiszpańskim, istnieje tylko jeden sposób powitania, zarówno 
w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych: „Salut”. W sytuacjach formalnych można także użyć typowych 
powitań zależnie od pory dnia, mówiąc: „Bonjour” lub „Bonsoir”. Tu także, podobnie jak w języku 
hiszpańskim, nie ma rozróżnienia na popołudnie i wieczór. Cechą wyjątkową jest jednak fakt, że „Bonjour” 
używać można praktycznie o każdej porze dnia. 
W ramach przeprosin mówimy „Désolé”, aby uzyskać zgodę na coś mówimy: „Excusez-moi”. 
Podobnie jak w języku angielskim, dobre maniery są zawsze wymagane, dlatego dobrze jest używać 
zwrotów typu „s'il vous plaît” czy „Oui/Non merci”. Na powitanie stosuje się francuskie słowo „Benvenue”, 
które ma to samo znaczenie i funkcję, co w językach opisanych wcześniej. 
 

Z uwagi na swoje podobieństwo do angielskiego, po niemiecku można powiedzieć „Hi” i „Hallo”, 
które odpowiadają angielskim „Hi” i „Hello”. W przypadku innych zwrotów używanych na powitanie: „Guten 
Morgen”, „Guten Tag” i „Guten Abend”, ich użycie nie różni się szczególnie od użycia odpowiedników tych 
zwrotów w języku angielskim: pierwszego z nich używamy do południa, drugiego do godziny 17.00, a 
ostatniego do 21.00.  
Aby przeprosić, można użyć zwrotu najbliższego włoskiemu: „Entschuldigung”, kiedy chcemy wyrazić, że jest 
nam przykro w jakiejś banalnej sprawie, a „Es tut mir leid” w sytuacjach poważniejszych. 
Występuje tu także kolejne podobieństwo do języka angielskiego. Każdą prośbę najlepiej zakończyć zwrotem 
grzecznościowym „Bitte”, a odpowiadając na propozycję zawsze podziękować „Ja/Nein danke”. 
Słowo „Willkommen” przypomina angielskie „Welcome” nie tylko z wyglądu, ale także znaczeniowo. 
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Grecy witają się w sposób otwarty i spontaniczny; jednak i tu występują pewne różnice między 
powitaniem formalnym i nieformalnym. Spotykając kogoś po raz pierwszy unika się całowania w policzki, 
chyba że druga osoba pierwsza to zaproponuje. W sytuacjach formalnych najlepszym powitaniem jest: 'Γεια 
σας.' (Yàsas), dosłownie „witajcie” (w liczbie mnogiej). W mniej formalnych sytuacjach najlepszym 
powitaniem jest 'Γεια σου.' (Yàsu) (w liczbie pojedynczej). Można też powiedzieć 'Καλημέρα' (Kalimera) do 
południa, ale także przybywając w jakieś miejsce lub je opuszczając. Po południu i wieczorem zaleca się 
mówić 'Καλησπέρα' (Kalispera).  
Istnieją dwa sposoby przepraszania: 'Απολογούμαι' (aplogume) i 'Λυπάμαι' (Lypáme). Oznaką uprzejmości 
jest użycie formy: 'Παρακαλώ' (parakaló), oznaczającej „proszę” i „Ευχαριστώ” (efcharisto), co oznacza 
„dziękuję”. Aby kogoś powitać lub po prostu ugościć, dobrze jest użyć formy „Καλωσόρισες” (kalosórises) – 
dla liczby pojedynczej lub „Καλωσορίσατε” (kalosorisate) – dla liczby mnogiej. 
 

Polski. Podobnie jak włoskie „ciao”, „cześć” używane jest zarówno do powitania, jak i pożegnania 
kogoś. „Cześć” jest zbyt potoczne, by używać go podczas oficjalnych spotkań. Wita się nim rodzinę i 
znajomych, jednak nieznajomi Polacy, którzy dość sztywno przestrzegają norm społecznych, mogliby poczuć 
się urażeni, gdyby zostali tak powitani przez kogoś, kogo widzą po raz pierwszy. W takiej sytuacji lepiej jest 
powiedzieć „Witam” lub „Dzień dobry” rano, a „Dobry wieczór” po południu i wieczorem.  
Aby kogoś przeprosić, mówimy „Przepraszam”, w sytuacjach formalnych, dodając „Pana/Panią”, w 
zależności od płci rozmówcy; można też powiedzieć „Bardzo mi przykro”. 
Jak już wspomnieliśmy, dla Polaków przestrzeganie protokołu jest bardzo ważne, dlatego zaleca się 
dodawanie: „Proszę” w przypadku próśb i „Tak/Nie, dziękuję” w odpowiedzi na propozycje.  
 

Albański tworzy własną grupę językową: należy do języków indoeuropejskich i stanowi połączenie 
słów i dźwięków z odległych zakątków świata. 
Jeżeli chodzi o powitanie, w Albanii często wita się gestem, można też powiedzieć „Përshëndetje”, zarówno 
w sytuacjach oficjalnych, jak i nieoficjalnych. Młodzi ludzie często używają powitania „ç'kemi”. Rano można 
powiedzieć „Mirëmëngjes”, a po południu „Mirëdita”, co oznacza także coś w rodzaju „dobrego dnia” i w 
końcu wieczorem mówimy „Mirëmbrëma”. Przepraszając kogoś, mówimy „Më falni” lub „Më vjen keq”, w 
bardziej poważnych sytuacjach.   
Podobnie jak w innych, wspomnianych wcześniej językach, dobrze jest używać form grzecznościowych, 
kończąc prośby „Ju lutem”, a na propozycję odpowiadając „Po/Jo, faleminderit”, aby nie być postrzeganym 
jako osoba niegrzeczna. 
„Mirëpritur”, albańskie powitanie, znaczy dosłownie „dobrze zaplanowane”.  
 

Po chińsku najlepiej powiedzieć „cześć” mówiąc „nǐ hǎo” 你好. Wymowa tego powitania może być 
różna, w zależności od używanego dialektu języka chińskiego. W chińskim mandaryńskim standardowym, 
nieformalnym powitaniem jest właśnie wspomniane wyżej „nǐ hǎo”. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to 
„masz się dobrze”. W bardziej formalnych sytuacjach możemy powiedzieć „nín hǎo”, co oznacza to samo, 

ale jest bardziej oficjalne i rzadziej używane. Zapisuje się to: 您好 i wymawia „ne-in haOŁ”. Kultury 

zachodnie miały silne oddziaływanie na język chiński, i na przykład z kultury anglosaskiej pochodzą: 早上好 

zǎoshang hǎo (dosł.: dobry ranek), 下午好 Xiàwǔ hǎo (dosł. dobre popołudnie) oraz  晚上好wǎnshang hǎo 
(dosł. dobry wieczór).  
W Chinach przeprosiny i przebaczenie mają zupełnie inną wartość. Przeprosiny nie są związane z uznaniem 
winy, są obowiązkiem, wymogiem jest ich dokonanie i powtarzanie przy każdej okazji. Oczyszczająca siła 
przebaczenia nie jest w tej kulturze powszechna, stąd nie jest ono częste. Przeprosiny wyrazić można za 

pomocą 对不起 (Duìbuqǐ), a przebaczenie – 我很抱歉 (Wǒ hěn bàoqiàn). 

 
W Rosji najczęściej używanym nieformalnym powitaniem jest „привет” (pri-wiet). Jest to 

najpopularniejszy odpowiednik słowa „cześć”. Aby powitać kogoś bardziej formalnie, mówimy 
„Здравствуйте” (ZDRAST-wuj-tie). W dosłownym tłumaczeniu oznacza to „Bądźcie zdrowi”. Także w tym 
języku, zależnie od pory dnia, możemy kogoś powitać mówiąc Доброе утро (Dobraje utra) rano, добрый 
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день (dobryj deń) przez cały dzień, a Добрый вечер (Dobrij wieczier) – wieczorem. Aby kogoś przeprosić, 
należy powiedzieć „Извини, пожалуйста”, wymawiane: „Izwini pażałsta”. Słowo „izwini” pochodzi od 
„winy”, można też powiedzieć „Простите” (Prostitie); słowo to ma podobne znaczenie, używa się go 
zazwyczaj prosząc innych o wybaczenie. Aby komuś podziękować, mówimy „Спасибо”, wymawiane 
„Spasiba”, w dosłownym tłumaczeniu: „Niech Bóg cię chroni”. Słowo „Pozhaluysta” (pażałsta) oznacza 
proszę, zarówno kiedy coś komuś dajemy, jak i kiedy prosimy o coś. Powitanie wyrażane jest słowami 
„добро пожаловать” (dobro pożałować), w dosłownym tłumaczeniu „dobro pozwoli”. 
 
          Arabski. مكيلع مالسلا (As-salam alajkum) to formalne powitanie, jakim zwracamy się do mężczyzn i do 
kobiet w większości sytuacji formalnych, w dosłownym tłumaczeniu jest to błogosławieństwo i znaczy: 
„pokój z tobą”. Najczęściej używane w społecznościach muzułmańskich, może być też użyte w innych 
ukolicznościach i sytuacjach. Na takie powitanie należy odpowiedzieć innym błogosławieństwem:  مكيلعع 
 الهأ co oznacza „pokój również z tobą”. Powitanie to można skrócić, mówiąc ,(Ła Alejkum al sa-LAM) مالسلا
('Ahlan, co wymawia się „Salam”). Jest to odpowiednik naszego nieformalnego „cześć”, a słowo to oznacza 
„pokój”. Przed południem można również witać się słowami ريخلا حابص  (Sabaḥu Al-khair). Po południu i 
wieczorem używa się powitania ريخلا ءاسم  (Masa’u Al-khair).  
Aby kogoś przeprosić, mówimy رذتعأ ('A'tadhir), a jeśli chcemy powiedzieć, że jest nam przykro z jakiegoś 
powodu: فسآ انأ  (ana asif). Dobre maniery są niezwykle ważne, dlatego należy pamiętać, aby powiedzieć نم 
كش proszę” i„ - (Min fadlik)  لضف  dziękuję”. Zapraszając kogoś do domu, biura czy w inne„ - (Shukrān lak) كل ار
miejsce, najlepiej powitamy ich mówiąc الهأ

ً
الهس ع 

ً
 (Ahlan wa sahlan) , dosłownie: „obyś znalazł rodzinę أ

َ
ه
ْ
 i ل

równinę  لْهَس”. 

 

 


