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WPROWADZENIE 
 

Kilku mędrców-ślepców wyruszyło za miasto, aby wreszcie dać dokładny opis słonia, 
ponieważ zwierzę to właśnie przybyło w okolice miasta. Jeden z nich, który dotknął nogi 

słonia, rzekł: – Słoń jest długi i pionowy, lekko porowaty. Drugi, który złapał za trąbę słonia, 
rzekł: – Słoń jest giętki i wijący się. Trzeci, trzymający ucho słonia, powiedział: – Nie,  

to wszystko teoria, słoń jest płaski, falujący. Wszyscy mieli rację. 

Z opowieści sufickich 

 
Powyższa historia trzech mĒdrców doskonale obrazuje kwestiĒ, która we 

współczesnym społeczeństwie stała siĒ przedmiotem wielu badań i refleksji,  
a mianowicie proces komunikowania siĒ w XXI wieku. To zagadnienie jest o tyle 
ważne, że dziś, kiedy mamy do dyspozycji coraz to nowsze sposoby 
porozumiewania siĒ, tylko z pozoru jest nam łatwiej. Bariery komunikacyjne nie 
zmieniły siĒ tak bardzo, a co istotne, pojawiły siĒ kolejne. W przytoczonej powyżej 
historii można zatem dostrzec problem, z którym bardzo czĒsto stykamy siĒ na co 
dzień, a mianowicie – jak skutecznie przekazać komunikat? W zależności bowiem 
od tego, „za jaką czĒść słonia złapiemy” – posługując siĒ słowami opowieści 
sufickiej, taka bĒdzie nasza interpretacja i postrzeganie rzeczywistości, której  
sens przekażemy kolejnym osobom. Idąc dalej, w zależności od środków 
komunikacji, jakie dobierzemy, aby przekazać komunikat, możemy być także 
różnorodnie odebrani przez innych. Subiektywnie przekazywany komunikat jest 
także subiektywnie interpretowany, a zatem pojawiają siĒ kolejne możliwości 
odmiennego rozumienia tego samego komunikatu, których może być 
nieskończenie wiele. Jedni zwrócą uwagĒ tylko na słowa, inni na intonacjĒ, jeszcze 
inni na gesty, mimikĒ czy inne elementy pozawerbalne. Wielu badaczy 
zajmujących siĒ procesem komunikacji twierdzi, że, aby przekazać skuteczny 
komunikat (czyli taki, jaki sobie zakładaliśmy) należy przede wszystkim rozmawiać, 
wzajemnie wymieniać siĒ rolą nadawcy i odbiorcy. Nawiązując jeszcze do 
wspomnianej opowieści, można by rzec, że przedstawieni w niej mĒdrcy w ogóle 
ze sobą nie rozmawiali i z tego powodu każdy z nich odmiennie rozumiał 
przekazywany komunikat. To właśnie dziĒki sprzĒżeniu zwrotnemu możliwa jest 
taka komunikacja, w której minimalizuje siĒ bariery komunikacyjne właśnie poprzez 
wymianĒ poglądów, wzajemne poznawanie siebie i dochodzenie do konsensusu. 

Nie bez przyczyny można siĒ tu odnieść do etymologii słowa komunikować, 
które pochodzi od łacińskiego słowa communico, communicare oznaczającego nic 
innego, jak czynić wspólnym, połączyć; udzielić komuś wiadomości, naradzać się.

1
 

A zatem, żeby dobrze zrozumieć przekaz, należy „uwspólnić swoje poglądy”,  
a wiĒc je wypowiedzieć, skonfrontować z poglądami rozmówcy, wymienić opinie  
i wtedy dopiero wyciągać jakieś wnioski z konwersacji. Zazwyczaj wygląda to w ten 
sposób, że „łapiemy tylko za trąbĒ” i jesteśmy gotowi sformułować swoje zdanie. 
Tymczasem należy wziąć pod uwagĒ szereg różnych czynników, które mają 
niebagatelny wpływ na sens komunikatu. Są to na przykład sygnały werbalne, 
niewerbalne (rozpatrywane całościowo, a nie w izolacji), samopoczucie rozmówcy, 
jego nastrój, sytuacyjność i wiele innych. 
  

                                                 
1
 Zob. M. Bugajski, Język w komunikowaniu. Warszawa 2006, s. 436 
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Dlatego też tegoroczny tom monografii naukowej „Edukacja XXI wieku”  
– Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, został poświĒcony 
zagadnieniu porozumiewania siĒ ludzi miĒdzy sobą i pokazuje, jak bogaty  
i niewyczerpany jest jego zakres. Interesują siĒ nim bowiem nie tylko teoretycy  
i badacze procesu komunikacji, ale również osoby, które chciałyby usprawnić swój 
sposób komunikowania siĒ, a zatem niezwiązane z komunikacją w sensie 
naukowym. W obecnych czasach jest to temat niezwykle ciekawy, którym z roku 
na rok interesuje siĒ coraz wiĒcej osób. 

ChĒć zmierzenia siĒ z jakże szerokim obszarem badawczym pokazali Autorzy 
monografii, a owocem ich merytorycznych dyskusji, badań i refleksji jest niniejszy, 
dwudziesty piąty już tom z cyklu „Edukacja XXI wieku”. Obrazuje on wielość 
spojrzeń na niejednokrotnie te same procesy komunikacyjne i pozwala dostrzec  
w nich, niezwykle istotne, sprzĒżenie zwrotne. Jest ono swoistą rozmową, 
wymianą ról, które w rezultacie pozwalają czytelnikowi na wyciagniĒcie wniosków  
i zbudowanie własnego zdania. I dlatego też, dziĒki temu interaktywnemu 
charakterowi niniejszego tomu, możemy z najwiĒkszą przyjemnością zaprosić 
czytelników do zagłĒbienia siĒ w niezwykle interesujące zagadnienia. 
Różnorodność poruszonych w nim kwestii oraz ujĒć sprawia, że z pewnością 
każdy znajdzie w nim coś dla siebie. 

Począwszy od edukacji jako procesu wielorakiego komunikowania siĒ, 
poprzez porozumiewanie siĒ w relacjach osobistych i zawodowych oraz media  
w procesie komunikowania siĒ, a kończąc na porozumiewaniu siĒ w sytuacji 
kryzysu i zagrożenia można stwierdzić, że wieloaspektowość to dominująca  
cecha tomu, który oddajemy w rĒce czytelników. Rozpoczyna go niezwykła 
refleksja i przekrojowe ujĒcie zagadnienia procesu komunikacji w odniesieniu  
do Internetu jako narzĒdzia w aspekcie globalnym. Autorzy pierwszego rozdziału 
tomu dotyczącego edukacji poruszają kwestie kompetencji komunikacyjnych  
i dydaktycznych nauczycieli, społeczno-retorycznego aspektu zmian zachodzących 
w komunikacji, umiejĒtności negocjowania potrzebnych każdemu dydaktykowi,  
a także właściwości pośredniej komunikacji interpersonalnej oraz czynników 
wspomagających edukacjĒ szkolną. Szeroki repertuar zagadnień poruszonych  
w drugim rozdziale także pozwoli czytelnikom rozpoznać różnorodne spojrzenia  
na proces komunikacji w kontekście stosunków osobistych i zawodowych. Jego 
Autorzy omówili miĒdzy innymi problemy, jakie ma młodzież, z poprawnym 
redagowaniem tekstów i wpływ Internetu oraz innych narzĒdzi komunikacji  
na ten stan rzeczy; zagadnienia manipulacji i perswazji stosowane przez  
młodzież w relacjach z rodzicami, a także potrzebĒ prowadzenia dialogu 
miĒdzypokoleniowego. 

Z kolei trzeci rozdział tomu poświĒcony mediom zawiera miĒdzy innymi 
ciekawe publikacje dotyczące społeczności internetowych i ich udziału w procesie 
komunikowania siĒ; bezpieczeństwa sieciowego w kontekście regulacji Unii 
Europejskiej; metodyki tworzenia kursów e-learningowych; Akademickiej Biblioteki 
Cyfrowej jako nowej jakości w dostĒpie do literatury fachowej dla studentów  
z dysfunkcją wzroku, a także portali społecznościowych i problemu uzależnienia od 
Internetu. Czwarty i ostatni rozdział naszej monografii dotyczy komunikowania siĒ 
w sytuacji kryzysu i zagrożenia, a zatem czytelnik zainteresowany tą tematyką 
bĒdzie mógł poznać różne poglądy na temat form i sposobów porozumiewania siĒ 
w sytuacjach kryzysowych; szumu komunikacyjnego i jego wpływu na przebieg 
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sytuacji kryzysowej; wybranych aspektów teleinformacyjnych w sytuacji kryzysu 
oraz zagrożenia, a także organizacyjno-prawnych aspektów komunikacji na 
podstawowych szczeblach zarządzania. Z czwartym rozdziałem niejako wiąże siĒ 
bogate merytorycznie zakończenie dotykające również problemu kryzysu  
i zagrożenia, ale w kontekście komunikacji miĒdzykulturowej. 

Wszystkim Autorom tekstów, które znalazły siĒ w naszej monografii naukowej 
serdecznie dziĒkujemy za podjĒty dialog oraz przedstawienie swoich refleksji  
i przemyśleń na temat jakże niezwykle popularny i to nie tylko w edukacji  
XXI wieku, ale również w każdej dziedzinie naszego życia, a to dlatego, że to 
właśnie od komunikacji wszystko siĒ zaczyna… Niezwykle ciepło dziĒkujemy 
również Recenzentom niniejszego tomu: Panu prof. dr hab. inż. Jarosławowi 
WOŁEJSZO oraz Panu prof. dr hab. Zbigniewowi ZALEWSKIEMU za bogate 
merytorycznie i skłaniające do głĒbszego zastanowienia siĒ nad omawianą 
tematyką refleksje. 
 

Natalia MAJCHRZAK 
Andrzej ZDUNIAK 
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ZAMIAST WSTđPU 
 
 
Violetta KRAWCZYK-WASILEWSKA 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego 
 

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI GLOBALNEJ 
 
 

Początek dziejów komunikacji miĒdzyludzkiej – w świetle odkryć 
paleologiczno-antropologicznych – siĒga epoki wczesnego paleolitu, oczywiście 
przy założeniu, że system jĒzykowy ukształtował siĒ w tej właśnie epoce. Tak wiĒc 
rozwój procesów komunikowania rozpoczął siĒ wraz z rozwojem życia 
społecznego. Początkowo ludzie porozumiewali siĒ przy pomocy sygnałów 
niewerbalnych, z czasem proces ten wzbogacono o mowĒ. Trzydzieści tysiĒcy  
lat później, człowiek opanował sztukĒ pisania. Tak wiĒc, przez tysiące lat sposoby 
komunikacji nie ulegały istotniejszym zmianom, a świat kultury oralno-auralnej  
i wizualnej dominował nad światem kultur chirograficznych. Tego stanu przewagi 
nie zmienił nawet wynalazek Gutenberga z połowy XV w. naszej ery, ponieważ 
pisemne i drukowane formy przekazu ograniczone były do wąskiego krĒgu ludzi 
wykształconych. 

W połowie XIX wieku, po około 5 tysiącach lat od wynalezienia pisma  
i 35 tysiącach lat trwania kultur oralnych, sytuacja zaczĒła siĒ zmieniać, a to  
dziĒki rozlicznym wynalazkom i postĒpującej demokratyzacji życia społecznego 
Europejczyków, skutkującej walką z analfabetyzmem oraz rozwojem masowego 
czytelnictwa. Gwałtowny postĒp w dziedzinie technik komunikowania nastąpił  
wraz z wynalezieniem telegrafu, telefonu, gramofonu i aparatu fotograficznego. 
Początkowo wynalazki takie jak telegraf i telefon umożliwiły komunikacjĒ 
dwustronną na daleki dystans, natomiast technologie gramofoniczne i fotograficzne 
umożliwiły pojedynczemu przekazowi dotarcie do znacznie wiĒkszej populacji 
odbiorców, nadal nie wymagając od nich umiejĒtności pisania i czytania. 

Wiek XX nie tylko udoskonalił owe wynalazki, ale wprowadził całkowicie nowe: 
radio, telewizjĒ, komputery, satelity komunikacyjne, teleksy, faxy etc. Równolegle  
z rozwojem cybernetyki w drugiej połowie XX wieku udoskonalono technologie 
informacyjne i komunikacyjne, na lata zaś siedemdziesiąte oraz osiemdziesiąte 
przypada rozwój tzw. nowych mediów, które zapoczątkowały epokĒ globalnego 
społeczeństwa informacyjnego.

1
 

W latach dziewiĒćdziesiątych nowe środki komunikacji stały siĒ powszechnie 
dostĒpne, o czym świadczy zwiĒkszająca siĒ wówczas popularność komputerów 
osobistych i telefonii komórkowej. Jednakże najwiĒkszym kamieniem milowym 
rewolucji technologicznej stała siĒ idea Internetu, zainicjowana przez Tima 
Bernersa-Lee w 1989 roku, która – jako pajĒczyna WWW (ang. World Wide Web) 
– już w 1992 r. oplotła 1 milion komputerów w ponad 100 państwach. Jak podają 
statystyki MiĒdzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), liczba użytkowników 

                                                 
1
 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse , zagrożenia ,wyzwania, 
Fundacja PostĒpu Telekomunikacji, 1999; L.W. Zacher (red.), Społeczeństwo informacyjne  
w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki. Warszawa 1999 
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Internetu na świecie wyniosła w 2010 r. prawie 2 miliardy, a liczba użytkowników 
telefonii komórkowej liczy dziś 5 miliardów, wykazując stałą tendencjĒ wzrostową. 
Podkreślić tu należy, że prawdziwa rewolucja w telefonii dokonała siĒ wraz  
z wprowadzeniem usług multimedialnych, czyli przekazywaniem, np. przez łącza 
ISDN (ang. Integrated Services Digital Network), dźwiĒku, obrazu i danych  
w formie cyfrowej (digitalnej). DziĒki tzw. aplikacjom telefony komórkowe zaczĒły 
pełnić funkcjĒ podrĒcznych minikamer filmowych i fotograficznych oraz 
komputerów, w których e-mail nazywany jest SMS-em (ang. Short Messaging 
Service), zaś MMS (ang. Multimedia Messaging Service) umożliwia wysyłanie 
obrazków i małych filmików. 

Ten dynamiczny, bezprecedensowy w historii ludzkości postĒp technologiczny 
pozwolił człowiekowi na błyskawiczną wymianĒ komunikatów na poziomie 
globalnym o tak ogromnym ładunku informacyjnym, o jakim prawdopodobnie nie 
marzył wielki wizjoner przyszłości środków masowego przekazu i twórca pojĒcia  
„globalna wioska”, Marshall McLuhan.

2
 Oto dziĒki nowoczesnej aparaturze, 

człowiek wkroczył w całkowicie nowy wymiar przestrzeni (tzw. cyberprzestrzeń)  
z jej wirtualną rzeczywistością i możliwością istnienia w niej również jako dwu – lub 
trójwymiarowy podmiot, zmieniający swą tożsamość online z pomocą 
animowanego awatara. Komputer, telefon komórkowy i wszystkie pochodne, 
interaktywne urządzenia cyfrowe wytworzyły nową sferĒ komunikacyjno-kulturową, 
określaną rozmaicie – od epoki multimediów, poprzez wtórną oralność (określenie 
Waltera Jacksona Onga)

3
 i cyberkulturĒ,

4
 aż po kulturĒ digitalną,

5
 do którego  

to terminu siĒ skłaniamy. 
Dla antropologa kultury, pojĒcie „kultura digitalna” wydaje siĒ bliższe, 

ponieważ kulturowy sposób wydobywania i przekazywania znaczeń natury 
odbywał siĒ zawsze drogą kodowania (lub raczej kategoryzacji pojĒć), która 
współcześnie ulega digitalizacji. Oczywiście digitalizacja kultury globalnej jest 
pewnym skrótem myślowym, pamiĒtać bowiem trzeba, że wciąż dotyczy ona 
zaledwie 1/6 ludności świata. Paradoksalnym przykładem tego stanu rzeczy może 
być drugie po Dolinie Krzemowej centrum komputerowe na świecie, zatrudniające 
aż 150 tys. informatyków i obsługujące serwery w Europie i na innych 
kontynentach. Zlokalizowane jest ono w stanie Radżastan, w parku industrialnym 
indyjskiego miasta metropolitalnego Bangalore, liczącego ponad 6,5 mln 
mieszkańców, z których wiĒkszość nie tylko nie może marzyć o dostĒpie  
do komputerów, ale nawet nie posiada oświetlenia elektrycznego. 

Rozwijająca siĒ na naszych oczach kultura digitalna powoduje adekwatne, 
wielorakie implikacje w różnych dziedzinach życia współczesnych społeczeństw 

                                                 
2
 M. Mc Luhan, The Gutenberg Galaxy:The Making of Typographic Man, University of Toronto Press 
1962; idem, Understanding Media: The Extensions of Man, MacGraw Hill. New York 1964. Por. 
przekłady polskie 

3
 W.J. Ong .Orality and Literacy: The Technologizing of the Word,1982. Por. przekład polski z 1992 r. 

4
 M. Dery, Escape Velocity: Cyberculture at the End of the Century: Grove. New York 1996; J. Stratton, 
Cyberspace and the Globalization of Culture (w:) D. Porter (red.), Internet Culture, Routledge.  
New York 1997 

5
 V. Krawczyk-Wasilewska: E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej (w:) „Transformacje. Pismo 
Interdyscyplinarne”, 2008-2009 (t. 58-63), s. 220-228 
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wysoko i średnio rozwiniĒtych, a także i tych, które do nich aspirują.
6
 Ponieważ 

triumfalny pochód „technopolu” – że użyjemy Postmanowskiego wyrazu 
złożonego

7
 – trwa, kultura digitalna staje siĒ żywym laboratorium nauk 

społecznych
8
 światowych autorytetów, wśród których na szczególną uwagĒ 

zasługują prace Manuela Castellsa.
9
 Dyskusji tej dzielnie sekunduje polskie 

czasopismo interdyscyplinarne „Transformacje” pod redakcją prof. Lecha  
W. Zachera, udzielając łamów zarówno apologetom nowej kultury, jak i jej 
krytykom.

10
 

Kultura digitalna stanowi istotne podglebie dla zjawisk o charakterze 
globalnym. Globalizacja bowiem jest procesem internacjonalizacji o zasiĒgu 
światowym, w toku którego narastają wzajemne powiązania państw i społeczeństw 
położonych od siebie w znacznej odległości geograficznej.

11
 Od 1990 roku 

intensywność tych relacji (od gospodarczych, a zwłaszcza finansowych  
i handlowych poprzez polityczne, naukowe aż po kulturĒ masową i obyczaje) 
systematycznie zwiĒksza siĒ dziĒki globalnemu systemowi informatycznemu, jakim 
jest Internet.

12
 

Nadmienić tu należy, że proces globalizacji umożliwił wyjście z nĒdzy ponad 
200 milionom ludzi na świecie (choć zwiĒkszył też różnicĒ miĒdzy najbogatszymi  
i najbiedniejszymi), rozpowszechniając idee gospodarki wolnorynkowej oraz 
konsumeryzmu. Zwolennicy globalizacji podnoszą, iż proces ten sprzyja 
demokracji i kreowaniu społeczeństw partycypacyjnych, w których respektowane 
są: indywidualizm, ochrona praw człowieka i tolerancja, ochrona środowiska  
i zasobów naturalnych (ekologia), jak również ochrona własności, w tym 
intelektualnej. Oczywiście, obok apologetów globalizacji, liczba jej przeciwników 
jest całkiem znacząca, zwłaszcza w środowiskach postrzegających globalizacjĒ 
jako narzuconą formĒ unifikacji kulturowej i westernizacji ze strony liberalnego 

                                                 
6
 Por. rozbieżne stanowiska: A. Appadurai, Modernity at Large.Culture Dimensions  
of Globalization, University of Minnesota Press 1997; A. Giddens, Runaway World: How Globalisation 
is Reshaping Our Lives, Profile Books. London 1999 

7
 N. Postman, Technopol – Triumf techniki nad kulturą, PIW. Warszawa 1995 

8
 Por. np.: J. van Dijk, The Network Society. Social Aspects of New Media, Sage 1999; D. Miller,  
D. Slater, The Internet. An Ethnographic Approach, Berg Publishers. New York 2000; K. Krzysztofek, 
M. Podgórski, M. Grabowska, A. Hupa, M. Juza, Wielka sieć. E – seje z socjologii Internetu , WstĒp  
i red. naukowa J. Kurczewski, Trio. Warszawa 2006 

8
 Por. jego trylogiĒ: The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and 
Culture Vol. I. Blackwell Oxford 1996 (polski przekład 2007); The Power of Identity.The Information 
Age ,Vol.II, idem1997 (polski przekład 2008); End of Millenium.The Information Age… Vol. III, idem 
1998 
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 Redakcja planuje wydanie w 2011/2012 roku monograficznego tomu pokonferencyjnego 
(Wirtualizacja: problemy – wyzwania – skutki. Warszawa 17-18.10.2011 r.) 

11
 R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage. London 1992; J. Baylis,  
S. Smith (red.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford 
University Press. Oxford 1977; K. Kempny, Globalizacja (w:) Encyklopedia Socjologiczna. Kraków 
1997 

12
 M. Castells, The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford 
University Press 2001 (polski przekład 2003) 
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Zachodu.
13

 Skrajne poglądy i zachowania w tej sferze skutkowały – jak wiadomo  
– tragicznymi aktami terrorystycznymi.

14
 

PostĒpująca globalizacja, wspomagana nowoczesnymi technologiami 
elektronicznymi, wytworzyła nowy styl komunikowania siĒ pomiĒdzy ludźmi  
i instytucjami, nie tylko w obrĒbie najbliższej okolicy, ale także w najdalszym 
zakątku świata. Internet i telefonia komórkowa spełniają rozliczne funkcje 
komunikacyjno-informacyjne, w tym marketingowe, biznesowe, polityczne  
i edukacyjne.

15
 Funkcja Internetu jako gigantycznej, całkowicie demokratycznej 

encyklopedii wiedzy globalnego ludu, ale też jako medium najszybciej 
przekazującego i pozyskującego informacjĒ jest nie do przecenienia. Wraz  
z rozwojem usług dostĒpnych w tzw. Sieci, jak również wraz z ich uatrakcyjnieniem 
zwiĒksza siĒ rola Internetu na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Każdy, 
kto ma dostĒp online do komputera, posiada możliwość nieograniczonego 
nadawania, przetwarzania i odbioru przekazu w formie tekstu, łącznie z obrazem  
i dźwiĒkiem lub też zupełnie osobno. 

Internet sprzyja globalizacji, ponieważ ułatwia umiĒdzynarodowienie produkcji, 
zmienia system zarządzania tzw. outsourcingiem i zasadami logistyki oraz kontroli, 
a przede wszystkim ułatwia kontakty miĒdzy klientami i samymi 
przedsiĒbiorstwami. Mobilność kapitału sprzyja zwiĒkszeniu inwestycji 
regionalnych, a wiĒc wpływa na wzrost gospodarczy i zmniejszenie bezrobocia  
na terenach, gdzie lokują siĒ firmy przynoszące zysk. Nowym zjawiskiem jest 
rozwój gospodarki wirtualnej, mającej wpływ na ekonomiĒ realną (2,7% polskiego 
Produktu Krajowego Brutto to gospodarka internetowa z tendencją wzrostową),  
a także migracja rynków pracy do cyberprzestrzeni. Wreszcie, Internet sprzyja 
rozwojowi społeczeństw partycypacyjnych i ogranicza monopolistyczny wpływ 
rządów na własne społeczeństwa, które są bardziej wyczulone na wszelkie 
nieprzeźroczyste działania organów władzy, która – dziś bardziej niż kiedykolwiek 
– podlega kontroli społecznej. 

DziĒki Internetowi świat usług skurczył siĒ na wyciągniĒcie rĒki, wobec tego 
aktywny internauta, bez wychodzenia z domu, załatwi transakcjĒ bankową  
i giełdową, wypożyczy książki z biblioteki, zrobi tygodniowe zakupy spożywcze, 
kupi nowe lub używane ubranie, przeczyta ulubioną gazetĒ, kolorowy magazyn 
(webzine albo e-zine) lub książkĒ (e-book), obejrzy film, pogra w gry towarzyskie, 
postawi pasjansa, posłucha ulubionego radia podczas podróży zagranicznej, 
prześle bukiet kwiatów narzeczonej poznanej w Sieci, sprawdzi notowania 
giełdowe i pogodĒ, zamówi hotel na antypodach, kupi bilet samolotowy i na 
ulubiony koncert lub posłucha i obejrzy ten koncert w Sieci, sprzeda i kupi dom 
wraz z odpowiednim wyposażeniem, ukończy studia drogą e-learningu i nauczy siĒ 
nowego jĒzyka, wreszcie poszuka pracy online, by na to wszystko zarobić 
pieniądze. Realne pieniądze bĒdą mu również potrzebne, gdy zechce opłacić 

                                                 
13

 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza S.A. Warszawa 2000;  
K. Krzysztofek, Globalizacja – interpretacje i spory (w:) „Transformacje”, 2002, t. 27-34, s. 252-265; 
J.E. Stiglitz, Globalizacja, PWN. Warszawa 2004 

14
 K. Booth, T. Dunne (red.), Worlds in Collision:Terror and Future of Global Order, Palgrave Mc Millan. 
New York 2002 (idem zwłaszcza przyczynki F. Fukuyamy, R.Barbera); V. Krawczyk-Wasilewska,  
Po 11.września, czyli folklor polityczny jako wyraz globalnego lęku (w:) „Literatura Ludowa” 2003,  
nr 3, s. 25-34 

15
 D. Miller, D. Slater, The Internet: An Ethnographic Approach, Berg Publishers. Oxford 2001; D. Miller, 
H. Horst, The Cell Phone: An Anthropology of Communication, Berg Publishers. Oxford 2006 
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nagrobek na wirtualnym cmentarzu lub kupić – po wymianie na lindeny – działkĒ  
w przestrzeni świata wirtualnego Second Life.

16
 

Kto zaś ma do czynienia jedynie z wewnĒtrzną siecią organizacji lub firmy 
zwaną Intranetem, tego zasiĒg możliwości jest z natury rzeczy ograniczony, ale 
nadal cechuje siĒ charakterem komunikacyjno-informacyjnym. Obecnie Intranet 
wychodzi czĒsto poza daną instytucjĒ, ponieważ do zasobów danej instytucji 
logować siĒ można z Internetu przy użyciu hasła i loginu pracownika lub studenta 
(w wypadku uczelni wyższych). Wspomnieć tu należy, że Korea Północna posiada 
od (2000 r.) własny Intranet o nazwie Kwangmyong, który obejmuje swą siecią cały 
kraj i oferuje dostĒp do kont osobistych, wyszukiwarki i forów społecznościowych, 
pozostawiając wybranym i nielicznym użytkownikom dostĒp do globalnego 
Internetu. 

Przypomnijmy, że naturalna komunikacja interakcyjna „twarzą w twarz” 
odbywała siĒ tradycyjnie pomiĒdzy nadawcą (S-ubject) komunikatu a jego odbiorcą 
(R-eceiver), podczas gdy w komunikacji typu technicznego komunikat nadawany 
przez nadawcĒ dociera do odbiorcy za pośrednictwem technicznego środka 
przekazu (M-edium), którym dawniej był rĒkopis, później druk, nastĒpnie audio  
i wideo, współcześnie zaś medium elektroniczne: 
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 S. Robbins, M.R. Bel, Second Life for Dummies, Hoboken , Wiley Publ. New York 2008; A.M. Kaplan, 
M. Haenlein, The Fairyland of Second Life: About Virtual Social Worlds and How to Use Them, 
”Business Horizons” – Indiana University 2009, t. 52/6, s. 563-572 
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Współcześnie komunikacja „face-to face” ustąpiła miejsca  komunikacji 

„interface-to-interface”, otwierając siĒ na wszystkie grupy jej uczestników. Tak oto 
pośrednictwo Internetu w natychmiastowym przekazywaniu wiadomości zmienia 
świat, który staje siĒ coraz bardziej otwarty i mniej tajemniczy. Dobitnym tego 
przykładem są ostatnie rozruchy polityczne na kontynencie afrykańskim,  
że wymienimy tzw. egipskie przebudzenie, do którego walnie przyczynił siĒ lokalny 
bloger Wael Abbas, obecnie liczący siĒ politycznie orĒdownik egipskiej demokracji. 

Internet pośredniczy wiĒc w wymianie idei, ale także osobistych poglądów, 
opinii, reagowaniu na nowe fakty i zjawiska oraz dzieleniu siĒ zbiorowymi 
emocjami online; kontaktując siĒ z innymi, użytkownicy Internetu dają upust 
radości, smutkowi czy agresji, a grupy i fora dyskusyjne, wszelkiego rodzaju 
portale społecznościowe , komunikatory (na czele ze słynnym Skype), e-mailing, 
chatting i blogging pośredniczą w komunikacji miĒdzy jednostkami i grupami  
na skalĒ lokalną i transnarodową. 

DziĒki internetowym serwisom społecznościowym, komunikują siĒ ludzie  
o zbliżonych pasjach i preferencjach życiowych, a także zainteresowaniach 
niszowych, od miłośników Chucka Norrisa czy szczególnej „celebrytki” 
internetowej, zwanej panią Basią

17
 po użytkowników cmentarzy wirtualnych. Fora  

i grupy dyskusyjne o charakterze klubowym oraz serwisy społecznościowe,  
z najwiĒkszym, liczącym ponad 800 milionów użytkowników Facebookiem 
(zwanym też państwem świata) są również swoistym, bezprecedensowym  
w historii dziejów człowieka komunikatorem społecznym i jednocześnie globalnym 
archiwum personalnym i instytucjonalnym początku XXI wieku.

18
 

Nadmienić tu też trzeba o sektorze tzw. randek online, który rozrósł siĒ  
do ogromnych rozmiarów, stanowiąc transnarodowy biznes internetowy z tysiącem 
stron łączących i kontaktujących miliony ludzi, odczuwających samotność  
w zglobalizowanym i zatomizowanym świecie. SpĒdzając czĒść życia przy 
komputerze, a wiĒc samotnie, tym chĒtniej korzystają z możliwości zakochania  
siĒ lub znalezienia bliskich przyjaciół online, ufając w omnipotencjĒ elektronicznej 
maszyny.

19
 PotrzebĒ kontaktu z podobnymi sobie ludźmi można zrealizować dziĒki 

serwisom uwzglĒdniającym kryterium rasy, orientacji seksualnej, religii, 
zamożności, wykształcenia, wieku i miejsca zamieszkania. Istnieją również oferty 
niszowe, kontaktujące np. palaczy tytoniu i marihuany, fanów Star Treka, ludzi 
uważających siĒ za wyjątkowo piĒknych, także chorych na różne choroby, 
wreszcie inwalidów czy środowisko kobiet za kratkami. 

Przypomnijmy, że tzw. randkowanie online pojawiło siĒ w Sieci już w 1995 
roku, dziĒki pomysłowi amerykańskiej korporacji Match.com. W Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii biznes randek internetowych wyprzedza digitalny 
przemysł muzyczny i rynek gier video. W środowisku polskich internautów serwisy 
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 D. Miller, Tales from Facebook, Polity Press, Cambridge 2011; S. Turkle, Alone Together: Why We 
Expect More from Technology and Less from Each Other, Basic Books. New York 2011. Por.też film 
fabularny poświĒcony historii portalu Facebook pt. The Social Network (2010 r.) w reżyserii Davida 
Finchera (oparty na książce Bena Mezricha wydanej w 2010 roku) 

19
 V. Krawczyk-Wasilewska, D. Beer, Global Singlevillage and Cultural Attitudes of  Older British Males 
to Dating Online, “Ethnologia Polona”, 2008, t.28, s.161-169 też, Randka z awatarem, czyli  
o społecznym znaczeniu tożsamości wirtualnych (w:) „Transformacje”, 2012 (w druku) 
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randkowe powoli stają siĒ coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród młodszych 
użytkowników. O skali zjawiska świadczy fakt, iż podczas VIII Internet Dating 
Conference w Miami (styczeń 2011) obradowali przedstawiciele ponad 500 
randkowych firm internetowych. WiĒkszość z nich prowadzi własne, czĒsto 
odpłatne portale, w których użytkownicy, posiadający status członków 
zamieszczają swoje fotografie wraz z tzw. profilami, czyli krótkimi informacjami  
o sobie i poszukują zdjĒć oraz profili innych, odpowiadających im osób. Członkowie 
tego rodzaju wirtualnych klubów randkowych wymieniają siĒ wewnĒtrznymi  
e-mailami, później przechodzą do wymiany prywatnych adresów  
e-mailowych, by na koniec przejść do etapu końcowego – spotkania w przestrzeni 
świata realnego. W najwiĒkszych portalach (np. eHarmony, Match.com) maszyny 
kojarzą konkretne pary na podstawie psychologicznych testów zgodności  
w kompletnej izolacji społecznej. Z kolei rozrastające siĒ sieci społecznościowe, 
takie jak Facebook (obecnie 800 milionów użytkowników) czy kompania znana do 
niedawna pod nazwą MySpace (ponad 100 milionów użytkowników), prowadzące 
serwisy towarzyskie skłaniają siĒ raczej ku społecznej integracji via tekst  
i publicznemu flirtowaniu niż poszukiwaniu realnych partnerów życiowych  
w sytuacji zupełnie nieanonimowej. 

Równolegle, ze zwiĒkszającą siĒ popularnością życia towarzyskiego  
i społecznego online, rozwijał siĒ również sektor gier komputerowych typu MMO 
[massively multiplayer online] i MMORPG [massively multiplayer online role-playing 
games], które oddziaływują psychologicznie na graczy, wywołując ich uzależnienie 
od nierealnego świata i komunikacji pomiĒdzy awatarami. Do takich gier, 
bazujących na trójwymiarowych awatarach należy, wspominana już wcześniej, 
najbardziej popularna – Second Life, wymyślona w 2003 roku przez firmĒ Linden 
Lab, giganta finansowego, który zgromadził ponad 20 milionów graczy, zwanych 
rezydentami. Wielką popularnością cieszy siĒ również IMVU [Instant Messaging 
Virtual Universe],opracowany w 2004 roku trójwymiarowy graficzny komunikator, 
liczący 90 milionów stałych użytkowników i 6 milionów gości miesiĒcznie. 

Wszystkich form interpersonalnej komunikacji internetowej nie sposób  
tu nawet wymienić. Służą one nie tylko kontaktom online, ale też spełniają funkcjĒ 
ludyczną. Wypełnia ona bowiem potrzebĒ szeroko rozumianej rozrywki,  
od wspomnianych wyżej, uzależniających gier komputerowych, poprzez nagrania 
muzyczne i filmy oraz nagrywane amatorsko filmiki (z najsłynniejszym, liczącym 
1,5 mld przekazów filmowych portalem YouTube,), po wymianĒ dowcipnych 
fotografii i wszelkich przekazów satyrycznych oraz parodystycznych, które  
są natychmiast komentowane i chĒtnie dalej kopiowane. 

Ta możliwość natychmiastowego, interspołecznego reagowania przyczyniła 
siĒ do ukształtowania specyficznego rodzaju pisanego, wizualnego i para-oralnego 
folkloru o charakterze transnarodowym, wrĒcz globalnym, który może być 
określony jako folklor przekazywany drogą elektroniczną (e-folklor).

20
 

Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do folkloru elektronicznego, tradycyjny folklor 
charakteryzował siĒ komunikacją „twarzą w twarz” przeważnie w obrĒbie małych 
lokalnych społeczności. Przekazy folklorystyczne, odzwierciedlające tradycyjny 
światopogląd, postawy, zachowania oraz obrzĒdy, obyczaje i sztukĒ, odtwarzali  
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 Taż, e-Folklore in the Age of Globalization, (in:) ”Fabula. Journal of Folktale Studies”, 2006, t. 47,  
s. 248-254 
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i upowszechniali w środowisku utalentowani lokalni narratorzy, śpiewacy  
i muzykanci, wĒdrowni bardowie i obraźnicy, szamani i „menadżerowie” rytuałów. 
Obecnie, gdy odbiorcą przekazu może być nieograniczona ilościowo widownia 
online, każdy w jej obrĒbie może stać siĒ również nadawcą przekazu  
i jednocześnie aktywnym twórcą, odtwórcą i modyfikatorem wĒdrujących w Sieci 
treści. Dawniejszy folklor miał zasiĒg lokalny, przez co silnie oddziaływał  
na tożsamość środowiskową grupy. Dzisiejszy e-folklor utracił charakter lokalny, 
nie różnicuje tak silnie środowisk i prowadzi do dyslokacji, czĒsto znosząc bariery  
i granice przestrzenne, kulturowe i etniczne oraz sprzyja powstawaniu mnogich 
tożsamości wirtualnych. Warunki techniczne sprzyjają rozprzestrzenianiu siĒ 
zwłaszcza folkloru wizualnego, wykorzystującego programy typu Photo-shop  
i Power-Point. 

Internetowy folklor wizualny (ang. PhotoShop-lore), wywodzący siĒ z tzw. 
XeroxCopy-lore, jest rozpowszechniany od 1990 roku drogą załączników  
e-mailowych, rozsyłanych w obrĒbie określonych grup i środowisk społecznych. 
Barwna, czĒsto animowana grafika i dowcipne, niekiedy pełne sarkazmu  
obrazy i fotografie są natychmiastowym komentarzem do wielu współczesnych 
zjawisk, stanowiąc swego rodzaju masową ars electronica. Folklor wizualny  
jest w istocie graficznym odpowiednikiem ustnie przekazywanych kawałów  
i odzwierciedla te same frustracje, uprzedzenia, tabu kulturowe, stereotypy oraz 
potrzebĒ ludzkiego fantazjowania. Jak interesujący badawczo jest to materiał, 
doświadczyliśmy gromadząc e-folklor związany z tematyką terrorystyczną. Oto 
przykłady dowcipów graficznych rozsyłanych drogą załączników e-mailowych  
z okresu po 11-tym września 2011 roku: 

 

 
 

Nowa Ameryka i nowy Manhattan 
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Papier toaletowy 
 

  
 

Maski 
 

   
 

List z wąglikiem 
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Nadmienić tu należy, że wirtualizacja dowcipu nie ogranicza siĒ tylko do 
wspomnianych przekazów zawartych w załącznikach e-mailowych; ujawnia siĒ też 
w filmikach i animacjach, wreszcie jest rozsyłana w formie prezentacji wykonanych 
z użyciem programu PowerPoint. Powyższe potwierdza synkretyczny charakter 
folkloru jako sztuki już nie naiwnej, lecz całkowicie świadomie kreowanej, 
odtwarzanej i multiplikowanej na skalĒ globalną. 

Folklor elektroniczny nie zmienił swych tradycyjnie rozlicznych funkcji 
społecznych, nadal też cechuje siĒ anonimowością, wariantowością i dynamizmem 
przekazu. Błyskawicznie roznoszą siĒ różne tekstowe załączniki do emaili, a wiĒc 
łańcuszki szczĒścia, plotki, pogłoski

21
 i dowcipne dialogi czy tzw. demotywatory 

oraz inne przekazy komentujące ludzi (w tym tzw. celebrytów internetowych), 
aktualne fakty i zjawiska, że wymienimy np. oswajanie globalnej traumy po  
11-tym września,

22
 a w skali lokalnej agitacjĒ wyborczą w 2007 roku, czy tzw. 

folklor smoleński wraz z bitwą o krzyż (2010r.), którą wykorzystano jako wątek gry 
komputerowej. 

 

 
 

DziĒki najbardziej demokratycznemu medium, jakim jest Internet, takie  
gatunki folklorystyczne jak plotka, pogłoska i dowcip obiegają świat w ciągu  
minuty. WymianĒ tych przekazów podtrzymują najaktywniejsi internauci, głównie 
młodzież i pracownicy biurowi. Przekazy e-folkloru mnożą siĒ do niewyobrażalnych 
granic, szybko zmieniają adresatów i ukrywają siĒ w obrĒbie różnych,  
wyspecjalizowanych tematycznie stron www, ale też bardzo szybko znikają 
bezpowrotnie, dając miejsce nastĒpnym, aktualnym efemerydom. Odszukiwanie 
dawniejszych przekazów bywa utrudnione, mimo posługiwania siĒ popularnymi 
przeglądarkami. CzĒsto w odnalezieniu ich nie pomaga nawet „modlitwa”  
do patrona Internetu – świĒtego Izydora z Sewilli (Isidorus Hispalensis, 560-636). 
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Szczególne miejsce w komunikacji internetowej odgrywa jĒzyk jej 
użytkowników.

23
 Angielski, jako jĒzyk odkrywców technologii medialnych, stał siĒ 

wspólnym, globalnym jĒzykiem, pełniącym funkcjĒ współczesnej lingua franca. Dla 
określenia dyskursu komunikacji elektronicznej istnieje wiele różnych nazw,  
np.: Netspeak, Cyberspeak, Netlish, Weblish, Internet Language, Electronic 
Language, Interactive Written Discourse, Computer-Mediated Communication 
(CMC). Przejmując technologie komunikacyjne, jĒzyki narodowe przejĒły 
jednocześnie cały angielski zasób leksykalny, nie tylko w zakresie terminologii 
technicznej, ale też w postaci swoistego „dialektalnego” żargonu, rozwijanego 
adekwatnie do postĒpu technicznych możliwości komunikacyjnych. 

Żargon ów objawia siĒ używaniem nie tylko określonego nazewnictwa, ale też 
popularnych – w skali miĒdzynarodowej – angielskich akronimów ( np. ”a.s.a.p”  
– „as soon as possible”, BFN – „bye for now”, ”LOL”- „laughing out loud”). Slang 
ten stworzył także subżargony, używane przede wszystkim w społeczności 
internautów i użytkowników SMS-ów, łącząc elementy jĒzyka dla wtajemniczonych 
ze specjalnym kodem, przypominającym jako żywo jĒzyki tajemne dzieci czy 
wiĒźniów. Do takich należy np. a leet (pochodzący od ang. élite), polegający  
na transliteracji słów z wykorzystaniem cyfr, liter alfabetu i innych znaków 
graficznych, fonetycznym zapisie i odczycie , opuszczaniu niewymawianych liter, 
umyślnym używaniu „z” zamiast „s” w liczie mnogiej oraz  błĒdach typograficznych. 
Oto popularne przykłady angielskie: „r” zamiast „are”; „ 4 U” zamiast „for you”, 
„prOn” zamiast „porn”, „u2” (you too). 

Leet speak (albo: 1337 5p34K), zwany też mową hakerską to żargon oparty  
na jĒzyku angielskim, rozpowszechniony na różnego rodzaju forach i czatach 
sieciowych oraz uwielbiany przez młodzieżowych włamywaczy komputerowych  
i piratów programów oraz miłośników gier komputerowych. Wywodzący siĒ  
z potrzeby unikniĒcia cenzury nakładanej przez czĒść usługodawców sieciowych 
na treści kolidujące z prawem i dobrymi obyczajami oraz podlegając stałej ewolucji, 
leet speak sprzyja ograniczeniu długości komunikatu, dlatego też przeszedł do 
formuł korespondencji e-mailowej, SMSowej i jĒzyka reklamy. Sieciowy jĒzyk 
polski, ze wzglĒdu na rozbudowany system gramatyczny w mniejszym stopniu 
przyswoił zasady leet speaku. 

W przekazie, zwłaszcza e-folkloru funkcjĒ integracyjną na poziomie globalnym 
pełnią też specyficzne znaki graficzne i piktogramy, służące do wyrażania emocji  
i nastroju użytkownika, zwane z angielska emoticonami i smileys’ami (polskie 
odpowiedniki to „śmieszki” i „buźki”). Złożone ze znaków tekstowych (ASCII) lub 
wywodzące siĒ z japońskiej stylizacji mangowej albo animowanej grafiki, czasem 
opatrzone możliwością wydawania dźwiĒku przedstawiają symboliczny ludzki 
grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara,  
w licznych wariantach. Niektóre programy służące do komunikacji automatycznie 
zmieniają emotikony na ich graficzny odpowiednik. 
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Oto przykładowe emotikony: 

 :) uśmiech; 

 ;) uśmiech z przymrużeniem oka; 

 :( smutek, zmartwienie 

 ;( płacz 

 :P pokazanie jĒzyka; 

 :D szeroki uśmiech 

 :* pocałunek; 

 :O zdziwienie; 

 :/ grymas niezdecydowania/zniesmaczenia, sceptycyzmu. 

Przykład emotikonów mangowych: 

 ^^, ^_^ – uśmiech, radość, duma; 

 O_O, o_O, O_o – szok, zdumienie, sceptycyzm 

 -.-, -_- – obojĒtność, niezadowolenie, irytacja. 

Przykłady tzw. buziek: 

 
 

JĒzyk e-folkloru, stanowiąc nową odmianĒ jĒzyka narodowego, usytuowaną 
pomiĒdzy formą pisaną i mówioną, podlega ciągłej ewolucji, przedostając siĒ  
do jĒzyka potocznego, a także do przekazów pisanych odrĒcznie. Jednakowoż 
jĒzyk ten zachowuje swoje cechy charakterystyczne, takie jak: dążność do 
skondensowanej i ekspresywnej wypowiedzi; posługiwanie siĒ określonym kodem; 
stosowanie formuł, neologizmów, akronimów i zdrobnień; pogarda dla tradycyjnej 
ortografii oraz interpunkcji. 

JĒzyk e-folkloru, którego funkcja fatyczna (np. powszechnie stosowane „wow!) 
przeważa nad innymi funkcjami, sprzyja podtrzymywaniu szczególnej 
obyczajowości jego użytkowników. Określa siĒ ją mianem netykiety (ang. 
netiquette), czyli niepisanego zbioru zasad korzystania z Internetu, inaczej  
– internetowego savoir-vivre’u. Zbiór zasad przyzwoitego zachowania w sieci ma 
już pewną tradycjĒ, która podlega ciągłej modyfikacji. Do zasad tych należy  
np. nakaz odpowiadania na e-maile tak szybko, jak to możliwe, nakaz 
zapoznawania siĒ z wykazem FAQ (ang. Frequently Asked Questions) przed 
zadaniem pytania, nakaz pisania na temat, zakaz wysyłania „na kanał” zbyt dużych 
plików, zakaz molestowania innego użytkownika, zakaz wysyłania wulgaryzmów, 
zakaz wysyłania e-maili czy postów do kilku grup naraz i zaśmiecania sieci, zakaz 
pisania tylko wielkimi literami, co traktowane jest jako krzyk oraz szereg innych 
zasad postĒpowania. Przykładem zachowań sprzecznych z netykietą jest choćby 
flamewar, czyli wojna na obelgi odbywająca siĒ w przestrzeni, listy dyskusyjnej czy 
forum tematycznego. Świadome i uporczywe przeciwstawianie siĒ zasadom 
netykiety skutkować może dyscyplinarnemu usuniĒciu użytkownika z forum 
dyskusyjnego czy chatu, albo nawet banicją z serwera. 

Nie zawsze jednak mamy do czynienia z idyllicznym wizerunkiem Internetu. 
Wiemy, że Internet bywa określany najwiĒkszym śmietnikiem, składającym siĒ  

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Face-sad.svg&filetimestamp=20070604061141
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Face-wink.svg&filetimestamp=20051201032953
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Face-surprise.svg&filetimestamp=20051201032949
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z tysiĒcy nieautoryzowanych, czĒsto pomyłkowych lub celowo wprowadzających  
w błąd informacji, czego przykładem bywa ulubiona przez leniwych studentów 
Wikipedia lub wiadomości medyczne cytowane za niepoważnymi źródłami.  
W Internecie znajdziemy reklamy usług bez pokrycia, w tym uczelni wyższych  
(tzw. fake universities), pseudo-lekarzy i innych specjalistów od wyłudzania 
pieniĒdzy na lokalną lub globalną skalĒ. 

W Internecie znajdują siĒ liczne strony faszystowskie, tysiące stron 
pornograficznych o różnym stopniu szkodliwości, strony i portale prowadzone 
przez psychopatów, kryminalistów, monomaniaków, oszustów, sekty oraz 
ultraradykalne organizacje polityczne oraz religijne itp. Dlatego też coraz czĒściej 
dyskutuje siĒ o strategiach walki z cyberzagrożeniami i o problematyce 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa oraz jego gospodarki. Podnosi siĒ 
również problematykĒ prawa w przestrzeni wirtualnej, zwłaszcza ochrony 
prywatności e-obywatela z jednej strony, z drugiej zaś dylematów związanych  
z podmiotowością sprawczą online, zwłaszcza na gruncie cyberaktywizmu 
politycznego. Tak, jak nieskończenie długa jest lista pozytywnych lub obojĒtnych 
moralnie aspektów Internetu, tak również można wymienić wiele negatywnych 
cech tego medium.

24
 

Zdając sobie sprawĒ, że z wątpliwymi moralnie zachowaniami ludzi i instytucji 
można siĒ również zetknąć w świecie realnym, należy mieć jednak na uwadze,  
iż zasiĒg społecznego oddziaływania Internetu jest jednak nieporównanie wiĒkszy. 
Dlatego też najmłodsi internauci powinni odebrać w szkole odpowiednie 
przygotowanie do życia „online”, nie tylko w aspekcie umiejĒtności posługiwania 
siĒ wciąż udoskonalaną technologią, lecz przede wszystkim w aspekcie 
problematyki etycznej. Jest to zupełnie nowe zadanie badawcze tzw. antropologii 
wychowania i praktycznych działań wychowawczych stojących przed współczesną 
pedagogiką. Również opieką psychologiczną należałoby objąć młode osoby, 
uzależniające siĒ od świata wirtualnego hazardu (gry komputerowe) i innych form, 
w których granica miĒdzy życiem realnym i wirtualnym ulega niebezpiecznemu 
przesuniĒciu w stronĒ świata fantazji i fikcji oraz mnogich tożsamości, które – gdy 
przekroczą granice zabawy – mogą wpłynąć na zaburzenie stanu psychicznego 
uzależnionego, czĒsto już bardzo samotnego internauty. 

Nie bez znaczenia jest też wielogodzinne przebywanie w świecie tzw.  
pixel-art, które czyni, iż młody człowiek nieustannie obcuje z kiczem, realizującym 
bajkowe klisze pop-kultury, w których niewybredny gust plastikowych wytworów 
przypomina styl Barbie i Kena. Być może ów lalkowy świat online odzwierciedla 
produkty zglobalizowanego świata offline, w którym stylistyka towarów 
produkowanych w Chinach zdominowała lokalne kanony estetyczne i indywidualny 
gust. 

Na kształtowanie form artykulacji ponowoczesnej, a raczej pomasowej kultury 
egalitarnej opartej na zasadzie – określanej w żargonie informatyków i grafików 
koputerowych jako KISS („Keep it simple, stupid !”) – wpływają elementy 
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powszechnie wykorzystywane w przekazie internetowym, a wiĒc gotowe dialogi 
eksperckie, obcowanie z tzw. chatterbotami, zacieranie siĒ sfery prywatnej  
z publiczną i inne formy „usieciowionych” zachowań twórców oraz  uczestników 
komunikacji wirtualnej.

25
 Dobrodziejstwo Internetu jako przekazu – w zamierzeniu  

– wolnego od cenzury stanowi dziś również problem etyki, polityki oraz 
bezpieczeństwa nie tylko indywidualnego, ale i zbiorowego. 

W komunikacji na skalĒ nie tylko masową, ale – jak już wspominano  
na początku niniejszego artykułu – także globalną, Internet, jako środek transmisji 
przekazu, stanowi apogeum dotychczas stosowanych technik komunikacyjnych. 
Jak twierdzą specjaliści w zakresie teorii komunikowania masowego …znajdujemy 
się w samym środku rewolucji w technikach komunikowania, która prowadzi  
do przekształceń w porządkach społecznych i kulturowych na całym świecie. 
Każde nowe urządzenie poszerza zakres możliwości wykorzystania nowych 
technologii. Nowe media można łączyć ze sobą, tworząc systemy medialne 
obejmujące olbrzymie obszary i mogące służyć różnym, bardzo specjalistycznym 
celom.

26
 Przykładem mogą tu być tzw.„ chmury” informatyczne (cloud computing) 

do gromadzenia i wymiany danych np. biznesowych, podrĒczne komputery-tablety 
zaopatrzone w liczne, interaktywne aplikacje (iPady oraz iPhony) z najnowszym 
gadżetem Apple’a – telefonem komputerowym Siri, charakteryzującym siĒ funkcją 
osobistego asystenta, z którym użytkownik porozumiewa siĒ drogą głosową. 

Jaka bĒdzie przyszłość Internetu jako środka komunikacji? Na to pytanie 
odpowiedzą kolejne generacje społeczeństw, ewoluujące w kierunku 
denaturalizacji człowieka na rzecz technicznie rozwiniĒtych e-społeczeństw  
w świecie cyberprzestrzeni trans- i posthumanistycznej. 
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SPOŁECZNO-RETORYCZNY ASPEKT ZMIAN W KOMUNIKACJI W 
PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ W KONTEKŚCIE REFORM EDUKACYJNYCH 

 
 

Wstęp 
Wszelkie reformy i modernizacje państwa w dziedzinie oświaty niechybnie  

kształtują zmienioną przestrzeń, w której najbardziej zauważalne są transformacje 
komunikacji społecznej i używanych chwytów retorycznych. Komunikacja 
społeczna i retoryka odpowiadają zarówno konkretnej epoce historycznej jak też 
celom i zadaniom reform. Zagadnienie jakości i treści komunikacji społecznej  
i retoryki – to zagadnienie do głĒbokiego przemyślenia i badań. Wyjaśnienie tego 
zagadnienia to wyjaśnienie zagadnienia jakości treści samych reform w dziedzinie 
oświaty. Współczesne społeczeństwo potrzebuje ludzi, którzy w warunkach 
rozwoju procesów globalnych, informacyjnych i społeczno-ekonomicznych są 
zdolni do samodzielnego myślenia, przekonywania i pobudzania do czynu słowem. 

 
Cele nowoczesnej edukacji 
Nie ma innego sposobu nauczania poza organizacją obcowania (dialogu). Bez 

tego osoba nie może zrozumieć siebie i znaleźć swojego miejsce w życiu. 
Współczesna oświata powinna pomóc w rozwiązywaniu problemów 

powstających w nastĒpujących sytuacjach: 

 W poznawaniu i wyjaśnianiu zjawisk rzeczywistości; 

 W trakcie opanowywania współczesnej techniki i technologii; 

 W stosunkach wzajemnych ludzi, w normach etycznych oraz w ocenie 
własnych czynów; 

 W życiu praktycznym, w trakcie wykonywania roli społecznych obywatela, 
członka rodziny, nabywcy, widza, mieszkańca miasta, wyborcy i innych; 

 W normach prawnych i strukturach administracyjnych, w ocenach 
konsumpcyjnych i estetycznych; 

 W trakcie wyboru zawodu i oceny własnej gotowości do nauki na uczelni 
zawodowej, gdy jest konieczne orientowanie siĒ na rynku pracy; 

 W wypadku potrzeby rozwiązywania własnych problemów: samookreślenia 
siĒ życiowego, wyboru stylu i trybu życia, sposobów rozwiązywania 
konfliktów. 

Każda epoka historyczna wysuwa swoje wymagania wobec procesu 
gromadzenia i przekazu wiedzy młodemu pokoleniu. Zmiany w dziedzinie intelektu, 
poziomu naukowego poznawania świata, dynamiki procesów ekonomicznych  
i społecznych niechybnie powodują konieczność ponownego przemyślenia celów  
i zadań oświaty. 

Państwa, narody, społeczeństwo formułują nowe wymagania wobec instytucji 
oświaty ze wszech miar modernizując proces kształcenia i opierając siĒ  
o najlepsze tradycje historyczne. 
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Historia reformowania oświaty w Rosji 
Okres XVIII-XX w.: Powstanie Akademii Nauk i uniwersytetów; rozwój sieci 

gimnazjów i szkół; przygotowanie specjalistów w dziedzinie wojskowej i morskiej,  
w naukach przyrodniczych i humanistycznych; przygotowanie specjalistów  
w dziedzinie inżynierii i budownictwa; powstanie społeczności studenckiej jako 
„klasy buntowniczej”; hasło Lenina: „Uczyć siĒ, uczyć siĒ, uczyć siĒ... komunizmu!”; 
ideologizacja oświaty; radziecka społeczność studencka i szkoła radziecka. 

Duży wpływ na naukĒ, kulturĒ i oświatĒ Rosji w tym okresie wywarli światowej 
sławy rosyjscy uczeni, filozofowie, pedagodzy, działacze sztuki i literatury. Oni 
nadali kształt przestrzeni informacyjnej, intelektualnej i kulturowej oświaty, sprzyjali 
budowie modelu oświaty posiadającej zarówno wyraźne cechy narodowe jak i duży 
potencjał integracyjny. 

Okres lat 90-tych XX w. – pierwsze dziesiĒciolecie XXI w.: komputeryzacja 
oświaty (wyposażenie w komputery i szkolny Internet); wprowadzenie Jednolitego 
Egzaminu Państwowego; przyłączenie siĒ do Systemu Bolońskiego; priorytetowy 
narodowy projekt „Oświata”; zmiana standardów w oświacie; deideologizacja 
wiedzy; zmiana finansowania oświaty; programowo-projektowe podejście do 
rozwoju oświaty. 

 
Obraz współczesnej lekcji 
Zgodnie z postawionymi zadaniami reformowania zmienia siĒ też 

współczesna lekcja w szkole. Po pierwsze, lekcja powinna uwzglĒdniać 
współczesne możliwości techniczne uzyskiwania informacji. Jeżeli nauczyciel nie 
nadąża za swymi uczniami w umiejĒtności korzystania ze współczesnych źródeł 
informacji, jego autorytet wyraźnie obniża siĒ. Rola nauczyciela we współczesnej 
szkole ulega istotnej zmianie: odchodząc od przekazu wiedzy i sposobów 
dzałalności powinien nauczyć siĒ projektowania indywidualnej trajektorii 
intelektualnego (i osobowościowego) rozwoju każdego dziecka w trakcie nauki. 
Znany psycholog S. Rubinsztejn wyodrĒbnił 4 rodzaje motywów do nauki: 
bezpośrednie zainteresowanie treścią przedmiotu, charakter działań umysłowych 
niezbĒdnych do jego poznania, posiadanie zdolności, związek z zakładaną 
działalnością praktyczną. W związku z tym znacznie wzrastają wymagania  
wobec kompetencji retorycznej nauczyciela jako specjalisty od gromadzenia, 
interpretowania i przekazywania informacji dotyczących nauki. 
 

 

Kompetencja retoryczna specjalisty 
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nego 
obcowania 
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Obecnie jako cel oświaty rozumiana jest taka działalność, w której w wyniku 
przekazywane w trakcie nauki wiadomości dopuszczałyby operowanie nie tylko 
samymi tekstami do nauki, lecz też przedmiotami, umożliwiałyby nie tylko 
rozumienie tekstów, lecz też samodzielne ich budowanie. W związku z tym ulegają 
istotnej zmianie zasady nauczania: 

1. Nauczanie poprzez działanie, rozumienie poprzez poznanie; 
2. Personalizacja – „Sprawdź siebie – uwierz w siebie!”; 
3. Dialogizm. Ponieważ dialog jest związany z działaniem, natomiast 

działanie społeczne jest zawsze kolektywne, stosunki informacyjne 
powinny być takie, aby mowa nie powodowała destrukcji społeczeństwa. 
Dialog stanowi jednostkĒ elementarną. 

 
Internet we współczesnej przestrzeni oświatowej 
„Razem z Internetem wychowujemy w naszych dzieciach indywidualizm  

i wolność”. Aby określić rolĒ Internetu we współczesnym procesie oświatowym, 
należy najpierw postawić szereg zagadnień wymagających dalszego zgłĒbienia: 
chrakterystyka typu użytkownika; znaczenie Internetu dla tych użytkowników; 
praktyczne wykorzystanie zasobów Internetu; ulubione strony internetowe. 

 
Typy użytkowników i funkcje Internetu 
1. „Żądni wiedzy”. Dla „żądnych wiedzy” dzieci, Internet jest środkiem  

do poszukiwania informacji o dowolnym charakterze, czĒstokroć 
zastĒpującym czytanie książek; 
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2. „Buntownicy”. Internet jest dla buntowników środkiem i strefą wolnego 
wyrażania siebie. To nasuwa pytanie, czy mają oni możliwości 
wykazywania swoich społecznych, emocjonalnych i kulturowych 
wyobrażeń w rodzinie, w szkole, w otwartym społeczeństwie; 

3. „Gracze”. Dla tej kategorii użytkowników Internet jest miejscem, gdzie 
można grać. Dana kategoria użytkowników dąży do przezwyciĒżenia 
niedoboru obcowania, w miarĒ możliwości sensownego spĒdzenia czasu 
wolnego; 

4. „Bywalcy”. Dla „bywalca” Internet jest miejscem poszukiwania przyjaciół, 
współwyznawców, środkiem obcowania. Internet jest miejscem znalezienia 
codziennego sensu, uzyskania potwierdzenia słuszności wybranego trybu 
życia i sposobu myślenia; 

5. „Konsumenci”. Współczesna sieć jest jedną ze szkół przygotowania 
obywateli społeczeństwa konsumpcyjnego. Dla „konsumentów” Internet  
to wielki sklep, nieograniczone możliwości i oferty; 

6. „Fanatycy nauki”. Dla „fanatyka nauki” Internet, to przede wszystkim źródło 
informacji dotyczącej nauki poszerzającej zakres wiedzy; 

7. „PrzedsiĒbiorcy”. Dla tej najmniej licznej grupy nastolatków Internet jest 
środkiem badania rynku pracy, poszukiwania pracy, analizy różnych 
rodzajów działalności, przestrzenią, gdzie ilość informacji nie jest niczym 
ograniczona. 

 
Komunikacja społeczna i retoryka czasu są ściśle związane: z ogólnym 

charakterem epoki; z utrwalonym typem stosunków społecznych; z jednostkami, 
które określają treść epoki, cele i zadania rozwoju społeczeństwa i państwa. 

 
Reformowanie systemu oświaty wywiera wpływ: na interpretacjĒ realiów; 

na treść i jakość komunikacji społecznej; na ocenĒ źródeł informacji; na treść 
informacji dotyczącej nauki i treść komunikacji miĒdzyosobowej w przestrzeni 
oświatowej. 

 
Współczesne technologie informacyjne wykorzystywane w oświacie to: 

istotny czynnik treści oświaty i procesu kształcenia; środek uzyskania dużej ilości 
informacji i opracowania alternatywnych interpretacji wiedzy; czynnik wpływający 
na zmiany w jĒzyku pokolenia, w argumentacji; środek poszukiwania rozwiązań 
problemów obcowania miĒdzypokoleniowego i miĒdzykulturowego. 

 
Podsumowanie 
Sukces wszelkich reform i modernizacji w znacznej mierze zależy od tego, 

jakimi środkami są one formułowane i przekazywane, o ile są zrozumiałe  
i aktualne, jaki jest stan komuniukacji społecznej i kompetencji retorycznej  
w społeczeństwie. Oświata, jako przedmiot i podmiot reformowania, powinna  
z uwagą traktować jakość współczesnej informacji, źródła jej kształtowania  
i przekazu, wychowania nauczycieli i uczniów jako kompetentnych konsumentów 
ofert przestrzeni informacyjnej. 
  



35 

 Summary 
The success of any reforms and modernizations depends on the means by 

which they are formulated and transmitted, whether they are clear and topical and 
what the state of social communication and rhetoric competency in society  
is. Education, as both the object and subject of reform, should pay especial 
attention to the quality of modern information, its sources and the way it is 
transferred as well as the education of teachers and students as competent 
consumers of information space. 
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NEGOCJACJE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM – TO PODSTAWOWY 
ZAKRES WIEDZY KAŻDEGO NAUCZYCIELA 

 
 

Negocjacje to jedna z wielu umiejĒtności, których trzeba siĒ nauczyć, gdyż  
są niezbĒdne w życiu, ponieważ pozwalają nam osiągnąć to, co chcemy, 
prowadzimy je codziennie. Czym jest proces negocjacji? W ujĒciu najogólniejszym 
jest to każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska  
w danej sprawie. Można wiĒc powiedzieć, że istnieje tyle rodzajów negocjacji ile 
spraw załatwiają ludzie miĒdzy sobą, w tym prowadząc nauczanie. 

 
1. Sens negocjacji – czym są i czemu służą? 
Negocjacje to każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie stanowiska, czyli 

porozumienie siĒ i uzyskanie od innych tego, czego od nich chcemy. Celem 
negocjacji jest osiągniĒcie porozumienia, a wiĒc znalezienie wspólnego 
rozwiązania, zwanego też consensusem. W drodze negocjacji strony osiągają 
korzystne rozwiązania nawet w przypadku konfliktu interesów. Negocjacje nie 
wymagają szczególnych predyspozycji. Wbrew powszechnemu mniemaniu dobry 
negocjator nie musi być ani elokwentny ani przebiegły. Sztuka” negocjowania  
w swej istocie nie jest sztuką, a raczej rzemiosłem, którego można się nauczyć  
jak zarządzania. Umiejętność przygotowania się do negocjacji, wyboru strategii 
negocjacyjnej i właściwego poprowadzenia rozmów znacząco zwiększa 
prawdopodobieństwo sukcesu.

1
 

Negocjacje powinny być prowadzone w sposób konstruktywny, kooperacyjny. 
SytuacjĒ, w której korzyść jest uzyskiwana wyłącznie przez jedną stronĒ, nazwać 
można quasi-negocjacjami, manipulacjami lub perswazją mającą na celu 
wymuszenie. Jeśli rozmowy przetargowe prowadzone są przez wiĒcej niż dwie 
strony, to w pomyślnie realizowanym procesie korzyść powinna być oczywiście 
wielostronna. Dążeniem każdej osoby przystĒpującej do negocjacji powinno być 
osiągniĒcie takiego stanu rzeczy, który bez przeprowadzenia rozmów  
i wzajemnych ustĒpstw w ich trakcie byłby niemożliwy do osiągniĒcia. Mówiąc 
jeszcze inaczej: negocjacje są procesem, w którym dwie strony – o częściowo 
rozbieżnych, a częściowo zbieżnych interesach – dążą do osiągnięcia 
porozumienia.

2
 Podstawowym mechanizmem porozumienia jest wymiana 

ustĒpstw, koncesji, wzajemne stawianie sobie warunków, których spełnienie 
określa dalsze postĒpowanie stron. 

WystĒpujące w literaturze przedmiotu sposoby definiowania negocjacji 
akcentują różne aspekty tego procesu. Można wyróżnić definicje określające jako 
proces wymiany handlowej, trwający tak długo, aż zostanie osiągnięte 
porozumienie. Kolejne podejście zakłada, że podstawą negocjacji jest 
podejmowanie decyzji w drodze wzajemnego przekonywania się, argumentacji. 
Chodzi w tym przypadku o traktowanie przedmiotu negocjacji jako wspólnie 
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rozwiązywanego problemu i nadanie kolejnym posunięciom charakteru 
informacyjno – zadaniowego.

3
 Celem tak rozumianych negocjacji powinna być 

zmiana sposobu widzenia i interpretowania sprawy: interpretacje w kierunku 
dostrzegania wspólnych korzyści z zawarcia umowy bĒdą sprzyjać zbliżeniu; 
interpretacje w kierunku dostrzegania rozbieżności bĒdą powodować roszczenia, 
pretensje, działania izolacyjne, oddzielenie siĒ od rozmówcy, a tym samym 
prowadzić bĒdą do izolacji a nie do współpracy. Takie określenie szczególnie 
trafnie odpowiada, sytuacji konfliktu społecznego czy wewnątrz organizacyjnego,  
w którym trzeba doprowadzić do powtórnej integracji rozpadającego się układu 
społecznego, przedsiębiorstwa, organizacji, partii czy stowarzyszenia.

4
 Jak z tego 

pobieżnego przeglądu definicji negocjacji wynika zaznaczyć należy, że prowadzą 
one do różnych skutków. Na przebieg negocjacji wpływają nie tylko czynniki 
związane z konkretnym przedmiotem rozmów, lecz także wiele innych.  
Do najważniejszych zaliczamy cechy osobowości rozmówców, sytuację w jakiej 
dochodzi do procesu przetargowego, kontekst. Czasem te wzajemne zachowania 
trwają dziesiątki lat, sprzyjając swą stabilnością rozwojowi oraz przyjętym 
założeniom strategicznym.

5
 PamiĒtać także należy, że rzeczywiste transakcje 

ekonomiczne, polityczne czy też rodzinne i koleżeńskie nie składają się  
z jednorazowych spotkań, w których w trakcie dochodzi do pewnych ustaleń 
kończących układ.

6
 Realistyczne spojrzenie na proces negocjacji wymaga 

zrozumienia, iż składa siĒ on z długotrwałych sekwencji wzajemnych zachowań 
zaangażowanych w układ stron. Długotrwałość pozwala na znacznie wiĒkszą 
tolerancjĒ wobec ewentualnych strat krótkoterminowych, partnerzy bowiem 
bilansują wyniki w szerszej perspektywie czasowej. Długi okres wzajemnej 
znajomości zwiĒksza zaufanie i pewność co do przewidywania posuniĒć partnera. 
Pojawienie siĒ nowych możliwości, nowych ofert jest szansą nowych korzyści,  
ale i nowych strat.

7
 Trzeba określić ryzyko, szanse sukcesu i prawdopodobieństwo 

porażki. Służy temu w dużym stopniu prowadzenie negocjacji.
8
 Wszechstronna 

znajomość partnera ma olbrzymie znaczenie dla podejmowania trafnych posuniĒć 
negocjacyjnych. Nie trzeba wiĒc żałować czasu na rozpoznanie obecnych lub 
przyszłych rozmówców. 

Każda podejmowana negocjacja może być oceniana z różnych punktów 
widzenia. NajczĒściej wymienia siĒ uzyskany efekt i subiektywne poczucie 
zadowolenia z sukcesu. Warto przytoczyć tu przekonania Tishera i Ury

’
ego, którzy 

proponują trzy kryteria oceny: rozsądek, sprawność i konstruktywność. W ocenie 
negocjacji należy także uwzględnić: obustronność korzyści, uczciwość, trwałość, 
przydatność społeczną, sprawność prowadzenia oraz pogłębianie dobrych 
stosunków między pertraktującymi stronami.

9
 Negocjacje należy wiĒc traktować 

jako nieuchronnie towarzyszące sytuacje, uzgadnianie sprzecznych stanowisk, 
rozbieżnych opinii. Są wiĒc one procesem, bez którego funkcjonowanie ludzi 
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zarówno w grupach formalnych jakimi są np. organizacje – klasy, szkoły, czy 
nieformalnych np. grupy rówieśnicze, byłoby jeśli nie niemożliwe to na pewno 
znacznie utrudnione. 

 
2. Rola negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych 
Negocjacje są ważne i to, że prowadzimy je w sytuacjach konfliktowych. Gdy 

nie ma punktów spornych, nie ma czego negocjować. Konflikt jest zjawiskiem,  
z którym stykamy siĒ na co dzień. Jego podłoża mogą być różne i nie  
zawsze można go rozwiązać poprzez negocjacje. Najważniejszym i najczĒściej 
spotykanym źródłem konfliktu są ludzkie potrzeby, m.in. potrzeba bezpieczeństwa 
socjalnego, przynależności do grupy czy akceptacji. Potrzeby te przekładają siĒ  
na aspiracje. Stawiamy sobie cel, który chcemy osiągnąć, a jednocześnie ustalamy 
minimum, poniżej którego nie chcemy zejść. Konflikt interesów pojawia siĒ, gdy 
dostrzegamy, że osiągniĒcie naszych celów, a nierzadko nawet utrzymanie 
założonego minimum jest niemożliwe lub utrudnione ze wzglĒdu na aspiracje 
innych. Możemy wiĒc powiedzieć, że konflikt w takim przypadku to rozbieżność 
interesów lub przekonanie stron, że ich aktualne dążenia nie mogą być 
zrealizowane równocześnie.

10
 

W konfliktach bardzo dużą rolĒ odgrywa czas. Jego czynnikiem sprawczym 
jest jednocześnie pragnienie realizacji potrzeb. Przykładem tego może być rodzina, 
która kłóci siĒ czy oglądać mecz piłki nożnej, czy kolejny odcinek serialu. Do kłótni 
tej w ogóle by nie doszło, gdyby np. mecz pokazywany był o kilka godzin później. 
Konflikt jest wprawdzie naturalną konsekwencją zróżnicowania ludzkich dążeń, 
postaw, zachowań i wyznawanych wartości, ale współcześnie stał siĒ również 
symbolem wolności. 

Źródłem sytuacji konfliktowych najczęściej jest: odmienność poglądów 
odnośnie celów jakie powinny być osiągniĒte, różnice w wyborze metod 
zmierzających do osiągniĒcia określonego celu, niezgodność w postrzeganiu ról, 
wadliwa komunikacja miĒdzyludzka (np. zbyt wieloszczeblowa organizacja sprzyja 
różnego rodzaju potajemnym rozgrywkom personalnym i powstawaniu grup 
nieformalnych), różnica światopoglądowa lub wyznawanie odmiennych wartości, 
poglądów i postaw (np. palenie papierosów wśród niepalących), różnice cech 
osobowości człowieka, przenoszenie swoich stanów frustracyjnych wynikających  
z kłopotów rodzinnych lub zdrowotnych na grupĒ współpracowników.

11
 Bardzo 

czĒsto niepostrzegalnym źródłem konfliktów są intrygi i plotki. Stanowią one 
„czarny rynek” konfliktów i polegają na nieetycznych sposobach walki o wpływy  
w przedsiĒbiorstwie. Są one tak stare jak ludzkość.

12
 

 
3. Najważniejsze formy rozwiązywania konfliktów 
Jak postĒpować, aby konflikty nie przynosiły zbyt wielkich szkód? Sposobów 

jest wiele, a zależą one od rodzaju problemu, typu interesów, osobowości ludzi  
i publicznego lub prywatnego charakteru sytuacji. Według Fischalecka 
najważniejsze formy konstruktywnego postępowania zależą od równorzędności 
partnerów – jeśli traktujemy się nierównorzędnie, to zagrożenie konfliktem będzie 
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trwałe. Nawet przy bardzo dużej różnicy obiektywnego potencjału ekonomicznego, 
edukacyjnego czy politycznego nie wolno poniżać strony słabszej – ucznia. 
Samodzielności partnerów – w niektórych sytuacjach zależność jednego partnera 
od drugiego jest absolutna, ale w normalnych warunkach nie bywa zbyt wielka. 
Złudzenie totalnego uzależnienia jest niebezpieczne. Model „pan – niewolnik” jest 
nie do przyjęcia. Traktując partnera jako potencjalnie samodzielnego będziemy go 
bardziej szanować. Otwartego i jednoczesnego komunikowania się – konflikt 
wymaga ujawnienia intencji i posunięć. Bez otwartości sprawy mogą się znacznie 
bardziej skomplikować. Analizy i zrozumienia konfliktu – zamiast prowadzić otwartą 
wymianę ciosów, należy sobie pozwolić na przerwę i spokojnie rozważyć źródła, 
przebieg i aktualną sytuację konfliktową. Refleksja o przeżytym właśnie konflikcie 
pozwala na korektę zachowania w przyszłości.

13
 

Podejście eksperymentalne do badania zachowań w sytuacji konfliktu 
przyniosło jeszcze inne spostrzeżenia. Łagodzenie ostrości spirali „atak – obrona  
– atak” wymaga cierpliwości i powtarzania „intencji pokojowych”. Jednorazowe 
działania pokojowe niewiele dają. Partner nastawiony na walkĒ nie ufa deklaracjom 
i jednorazowym posuniĒciom ugodowym. Dopiero trzykrotne wyciągniĒci  
rĒki łagodzi nastroje, jest wiarygodną przesłanką szczerości, podkreśla 
odpowiedzialność inicjatora redukcji konfliktu i jego dobrą wolĒ. Kiedy zatem 
„nauczycielu”, potrafi Pan wyciągnąć rĒkĒ? Niecierpliwość, obwinianie i wrogość  
są niebezpieczne. Istnieje jednak również niebezpieczeństwo nadmiernej, 
bezwarunkowej uległości, która może zostać wykorzystana przeciwko nam. 
Okazuje siĒ bowiem, że: stałe posunięcia kooperacyjne wobec przeciwnika 
nastawionego rywalizacyjnie (jak miłość bezwarunkowa) działają w pewnym sensie 
demoralizująco. Jeśli kilkakrotnie ponawiane zabiegi (pokojowe) nie przynoszą 
skutku, należy okazać stanowczość i działać tak, by nie poddać presji 
przeciwnika.

14
 

Konsekwentnie jest stosowana idea wzajemności w odniesieniu do 
negatywnych zachowań. Ludzie, którzy byli karani silnymi, bolesnymi uderzeniami 
prądu elektrycznego, przejawiali wyraźną chęć odwetu i udzielali takich samych 
dawek, jakie otrzymywali. Ci, wobec których stosowano łagodniejsze procedury 
„odwzajemniali się” znacznie mniejszymi dawkami.

15
 Świadomość, że otrzymujemy 

tyle samo, ile dajemy, znacznie temperuje zapędy do nadużywania przewagi – pod 
warunkiem, że ktoś zdaje sobie sprawę, iż sytuacja może się odwrócić. Zasada  
ta jest dla negocjatorów dość ważna – traktuje drugiego tak, jak chciałbyś, by 
traktowano ciebie. Rywalizacja, przesada, blokowanie informacji, unikanie 
szczerości, okazywanie wrogości prawie zawsze spotykają się z podobnym 
odzewem – wzajemność ciosów jest ścisła. Czasem jednak spotyka się jednostki, 
które osobowościowo nie nadają się do takiej wymiany – wówczas najczęstszą 
reakcją jest wycofanie się z kontaktu.

16
 

Specyficznym zagadnieniem negocjacyjnym, mogącym zwiĒkszyć 
konfliktowość sytuacji jest poziom oczekiwań wobec przyszłego kontraktu.  
Im wyższy, tym trudniejsze jest jego osiągniĒcie. Ale jak to wygląda dokładniej? 
Negocjują dwie strony, zawsze wiĒc mamy do czynienia z oczekiwaniami obu 
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stron. Przebieg i rezultat negocjacji zależy od tych oczekiwań i od relacji miĒdzy 
nimi. Jeśli obie strony są ustawione na niskie zyski – uzgodnienia nie są trudne, 
podobnie jak wtedy, gdy obie strony ustawione są na duże zyski. NajwiĒksze 
trudności pojawiają siĒ wtedy, gdy jedna strona ma niskie wymagania, a druga  
– wysokie. Asynchroniczne ustawienie tworzy sytuacjĒ najbardziej skomplikowaną, 
czĒsto po prostu niemożliwą do rozwiązania. Sytuacja konfliktowa powstaje nie 
wtedy, gdy oczekiwania wzajemne są wysokie, ale wtedy gdy oczekiwania 
wzajemne są niezgodne.

17
 

Wyróżniamy wiele typów reakcji na konflikt. Spośród istniejących reakcji 
typologii na konflikt na szczególną uwagĒ zasługuje, podejście opracowane przez 
A. Pikea i G. Sillensa. Autorzy ci wymieniają trzy główne rodzaje zachowań, 
unikanie podejmowania tematu, odcinanie siĒ, wspieranie przeciwnika. Akty 
unikowe polegają na negowaniu istnienia konfliktu bądź na braku jego kontynuacji. 
By go nie kontynuować, można dążyć do zmiany tematu konfliktowego, nie 
reagować na zaczepki, kontynuować wątek spokojniejszy. Można też rozpocząć 
rozważania proceduralne, które z kwestii spornej kierują uwagĒ na zagadnienia 
organizacji rozmów. Dwa kolejne sposoby unikowe to uabstrakcyjnienie sporu 
poprzez wprowadzenie zagadnień bardzo ogólnych i odległych, oraz żartowanie, 
przenoszące rozmowy na zupełnie inny poziom. Akty odcinania siĒ, podkreślania 
swej odrĒbności i niechĒci do wspólnego działania są najbardziej destrukcyjne, 
pogłĒbiają konflikt i prowadzą do konfrontacji sił. Na czym polegają? Jest ich sześć 
rodzajów. Należą do nich: obwinianie, odrzucenie, nakazy, rozkazy, żądania, 
wrogie pytania, negatywne domniemania, unikanie odpowiedzialności.

18
 

 
4. Efektywność negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów 
Konflikty można rozstrzygać różnymi sposobami. Jednym z wielu stosowanym 

bardzo czĒsto, a przy tym uważanym za najsprawniejszy i stosunkowo mało 
kosztowny, są negocjacje. Nie zawsze jednak można je stosować. Kiedy 
negocjacje nie mają sensu? Gdyby założyć, że ludzie powinni negocjować  
w każdej sprawie, w której nie mogą dojść do porozumienia, prowadziłoby to do 
wielu absurdów. Istnieją również inne sposoby rozwiązywania konfliktów jak: 
głosowanie, losowanie, wyrok niezależnego arbitra (np. sądu), odrzucenie złożonej 
oferty.

19
 

Każdą z tych procedur czĒsto poprzedzają negocjacje. Czasami prowadzenie 
negocjacji byłoby po prostu zbyt kosztowne lub niemożliwe ze wzglĒdów 
technicznych. Negocjacje opierają siĒ wszak na rozmowie, poznawaniu  
i uwzglĒdnianiu interesów wszystkich stron, a w dyskusji nie może przecież 
uczestniczyć kilkanaście milionów ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, negocjacje nie mają 
sensu, jeśli nie istnieje współzależność stron. OsiągniĒcie naszych celów zależy 
czĒsto od innych ludzi. Kiedy nie warto negocjować? Obustronna zależność nie 
jest wystarczającym warunkiem negocjacji. Czasem zależność taka istnieje,  
a mimo to nie warto, a czasem wrĒcz nie wolno negocjować. 
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Podstawowym problemem w negocjacjach jest niepewność interesów, celów  
i możliwości drugiej strony. Nie warto na przykład negocjować, gdy wiemy 
wszystko o drugiej stronie. Wówczas możemy po prostu zaproponować 
rozwiązanie bardzo korzystne dla nas, a zarazem akceptowalne dla drugiej 
strony.

20
 Kiedy nie wolno negocjować? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być 

prosta. Nie negocjuje się z terrorystami. Każde ustępstwo wobec terrorystów, 
którzy np. porwali samolot, tworzy bowiem precedens i stanowi dowód, że 
stosowanie przemocy się opłaca.

21
 Jednak w rzeczywistości negocjacje takie mają 

miejsce i nie zawsze ich celem jest zyskanie na czasie, osłabienie czujności 
terrorystów czy odwrócenie uwagi od przygotowań do odbicia zakładników. Istotą 
problemu nie jest bowiem sam fakt prowadzenia negocjacji, ale to, co może być ich 
przedmiotem.

22
 

Podsumowując ustalenie obowiązujących „reguł gry” pozwala rozwiązać wiele 
kłopotów z partnerami, którzy wykorzystywali nasze niezdecydowanie lub 
„miĒkkość”, nie wolno ustanawiać reguł, których nie można dotrzymać, a także 
negocjować wolno zawsze, ale nie zawsze wolno negocjować o wszystkim. Czy 
zatem może tak postĒpować nauczyciel wobec ucznia? Ależ tak, i właśnie do tego 
jest niezbĒdna wiedza o negocjacjach. 

 
3. Charakterystyka negocjacji 

3.1. Strategie negocjacyjne 
Negocjowanie jest procesem trudnym. Spośród wielu źródeł trudności,  

na pierwszym miejscu wymieniamy przypuszczalną nieszczerość drugiej strony  
i dążenie do takiego przedstawienia sytuacji, by uzyskać jak najwiĒkszą korzyść. 
Poszczególne konkretne rodzaje negocjacji są łatwe lub trudne w zależności  
od złożoności problemu, stylu kooperacyjnego lub rywalizacyjnego, ostrości 
posunięć i indywidualnych cech ludzi prowadzących rozmowy. Również niemałe 
znaczenie ma zmienność sytuacji zewnętrznej oraz presja czasu i sytuacji.

23
  

Jak należy traktować drugą stronĒ, z którą spieramy siĒ w sytuacjach 
konfliktowych? Jak wroga, z którym trzeba walczyć, czy raczej jak partnera,  
z którym szuka siĒ najlepszego rozwiązania problemu? Te dwa podejścia 
przekładają siĒ na dwie fundamentalne strategie negocjacyjne. Choć stylów, 
metod, technik i tricków negocjacyjnych istnieje bardzo dużo, to sposób 
postĒpowania jest jednak przede wszystkim konsekwencją postrzegania drugiej 
strony konfliktu – jako wroga czy jako partnera. 

Podejście pierwsze określane mianem „kto kogo” – wynika z założenia,  
że negocjacje są grą o sumie zerowej. Nasza wygrana jest porażką partnera, 
którego traktujemy jak wroga. Skala naszego zwycięstwa równa się skali klęski 
przeciwnika.

24
 Jak należy prowadzić negocjacje, jeśli uważamy, że druga strona 

jest naszym wrogiem? Nie wolno być otwartym. Można kłamać. Trzeba być 
twardym. Każde ustĒpstwo wobec drugiej strony poczynione za darmo jest 
błĒdem. Strategia, kto kogo jest racjonalna, gdy bardzo zależy nam na  
przedmiocie negocjacji, nie dbamy natomiast o przyszłe stosunki z drugą stroną.  
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W rzeczywistości jednak taki sposób postrzegania negocjacji – odpowiadający 
strategii dominacji – stosowany bywa znacznie częściej niż tylko przy 
jednorazowych transakcjach.

25
 Negocjacje prowadzone, według zasady „kto kogo” 

są proste, nie wymagają od stron konfliktu kreatywności. To podejście jest również 
głęboko zakorzenione w naszej tradycji.

26
 Ludzie czĒsto patrzą na świat  

w kategoriach czarno-białych. Wierzą, że jeśli oni mają racjĒ, to druga strona jej 
mieć nie może. Chcą wreszcie dokładnie wiedzieć, kto w danej sytuacji jest 
zwyciĒzcą, a kto pokonanym. Z negocjacji powinno wiĒc wynikać, kto wygrał,  
a kto przegrał. Jeśli jednak, strony prowadzące negocjacje chcą w przyszłości dalej 
współpracować, strategia „kto kogo” okazuje się zwodnicza. Forsowanie  
za wszelką cenę własnych interesów powoduje, że druga strona przestaje nam 
ufać. Zwycięstwo może okazać się pozorne lub chwilowe. Przyszłe straty  
– wynikające np. z zerwania współpracy – mogą znacznie przewyższyć bieżące 
korzyści.

27
 Dlatego też do negocjacji opłaca siĒ podchodzić z przekonaniem,  

że druga strona jest naszym partnerem a nie wrogiem. Czy negocjacje mogą 
zakończyć siĒ tym, że wszyscy wygrywają? Mogą, ale nie zawsze jest to proste. 
Model tradycyjny prowadzenia negocjacji zakłada, że druga strona jest wrogiem 
lub – w najlepszym razie – kimś, z kim niestety musimy rozmawiać. Nie powinno 
nas wiĒc obchodzić, jakie są jej interesy. Liczy siĒ tylko nasza wygrana, a wiĒc 
realizacja naszych interesów i zamierzeń.

28
 Strony wspólnie poszukują 

najlepszego rozwiązania i przechodzą w ten sposób na strategiĒ „wygrany  
– wygrany”. Ten sposób prowadzenia negocjacji opiera siĒ na założeniu,  
że w sytuacji negocjacyjnej nie wszystkie interesy stron są konfliktowe. Uczestnicy 
negocjacji mają też interesy wspólne, wynikające np. z faktu, że żadna ze stron nie 
jest w stanie czegoś zrobić sama. Ze wspólnymi interesami mamy do czynienia 
niemal we wszystkich przedsiĒbiorstwach gospodarczych.

29
 Oprócz interesów 

wspólnych strony mogą też mieć interesy różne. Coś, co dla jednego uczestnika 
negocjacji jest niezwykle ważne, dla drugiego może mieć marginalne znaczenie. 
UstĒpstwo w tym przypadku staje siĒ wiĒc mało kosztowne. Kierowanie negocjacji, 
ku wspólnemu rozwiązywaniu problemu wiąże siĒ z niebezpieczeństwem, że druga 
strona postąpi nie fair, wykorzystując do własnych celów naszą otwartość i dobrą 
wolĒ. Takie dostrzeżenie własnych interesów może stanowić problem. Negocjacje 
mogą zakończyć siĒ wygraną obu stron tylko wtedy, gdy wszyscy naprawdĒ chcą, 
aby tak siĒ stało.

30
 Podsumowując: uwzglĒdnienie interesów wspólnych i różnych 

pozwala na wygraną wszystkich stron uczestniczących w negocjacjach.
31

 
Innym podejściem wobec sytuacji negocjacyjnej jest „przegrana – przegrana”. 

Ta strategia jest najmniej konstruktywna, przynosi wiele szkód – „zimna wojna” jest 
praktycznym przykładem tej formuły negocjacji. Rzadko siĒ zdarza, by którakolwiek 
strona miała z takiego podejścia pożytek. Jedyną korzyścią psychologiczną jest 
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poczucie pognĒbienia przeciwnika co stanowi skutek znacznego pobudzenia 
emocjonalnego. Bardziej standardowy, typowy przykład sytuacji „przegrana  
– przegrana” odnosi się do negocjacji, w których żadna strona nie uzyskała 
korzyści i każda poniosła straty w postaci czasu i kosztów prowadzenia rozmów. 
Równocześnie mogło też się zdarzyć, że dwie strony „przegapiły” lepsze okazje, 
znalazły się więc w gorszej sytuacji niż przed podjęciem negocjacji. Poza 
powodami emocjonalnymi, jedynym ich uzasadnieniem jest chęć zdobycia czasu 
na umocnienie swej obiektywnej oferty, poprawienie istniejącej sytuacji, zebranie 
sił. Chwilowa strata łączy się wtedy z przygotowaniem sytuacji do uzyskania 
większych korzyści w przyszłości.

32
 

Dużą rolĒ w stworzeniu sytuacji „przegrana – przegrana” ma nastawienie do 
rozmówcy. Jeśli dostrzega siĒ w nim jedynie zło i nieżyczliwość, łatwo ulec 
uprzedzeniu i prowokować rzeczywiste zachowania negatywne. Troska o kontrolĒ 
własnych nastawień jest obowiązkiem osób prowadzących negocjacje, a raczej  
– osób prowadzących działalność angażującą innych ludzi. Nie jest to łatwe, gdyż 
subiektywne nastawienia są odczuwane jako w pełni uzasadnione, odpowiadające 
obiektywnej prawdzie. 

NastĒpny rodzaj podejścia do negocjacji to „wygrana – przegrana”. 
Przypomina nastawienie graczy w pokera – wygrana jednego z konieczności 
oznacza przegraną drugiego. W strategii tej sztuka polega na przyjęciu pewnych 
zasad podziału określonej ilości jakiegoś dobra – stąd nazwa „podejście 
dystrybucyjne”. W tym przypadku siła negocjacyjna decyduje o wygranej. 
Negatywna orientacja w strategii rywalizacyjnej rozpoczyna się od sposobu 
interpretacji drugiej strony. Druga strona jest widziana jako wróg. Jeżeli jest  
to wróg, nie tylko można, ale i trzeba go zwalczać. Można mu szkodzić i nie trzeba 
się przejmować jego punktem widzenia sytuacji.

33
 Ponadto wobec wroga 

obowiązuje zawsze nieufność oraz podejrzliwość, co do jego zamiarów. 
Podejrzliwość zaś prowadzi do usztywnienia stanowisk. 

Nastawienie rywalizacyjne w negocjacjach można określić jako walkĒ,  
w której druga strona jest odbierana jako przeciwnik, różnica stanowisk – jako 
konflikt, a sposób i środek osiągniĒcia celu – jako siła i przewaga. Taktyka twarda 
prowadzenia tego rodzaju negocjacji pozwala na odwołanie się do groźby jako 
elementu wymuszenia jednostronnych ustępstw drugiej strony, a także  
do stosowania chwytów i manipulacji, pozwalających na ukrycie swych 
prawdziwych intencji i poglądów. Jednostronne zwycięstwo jako rezultat negocjacji 
może zostać osiągnięte także poprzez budowanie napięcia i stawianie 
wygórowanych żądań.

34
 

Jak siĒ bronić przed negocjatorami, którzy wybrali tĒ strategiĒ?  
Po pierwsze – trzeba sprawdzić, czy oponent ma rzeczywiście tak silną pozycję, 
czy jedynie robi takie wrażenie, blefuje. Następnie trzeba się starać uzyskać 
równie silne stanowisko, przyjąć wariant zdecydowanej obrony – z jedną 
dodatkową uwagą: niezbędna jest kontrola swych emocji. Kolejnym zadaniem  
jest doprowadzenie do wyjaśnienia poglądów w sposób otwarty oraz wyjaśnienie 
motywów drugiej strony. Końcową fazą jest rzeczowe przedstawienie konsekwencji 
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zerwania rozmów, czyli niepowodzenia negocjacji. Intencją tych działań jest 
odbudowa wzajemnego szacunku i określenie, na ile strat narażają się obie strony 
nie dochodząc do porozumienia. Jeśli się uzna że zerwanie rozmów jest 
rzeczywiście bardzo niekorzystne, należy próbować kształtować atmosferę 
negocjacji kooperacyjnych w stylu „wygrana – wygrana”. Najczęściej bowiem 
prawdą jest, że obie strony mogą wiele zyskać nie kosztem wzajemnych strat, lecz 
kosztem wielostronnej analizy sytuacji.

35
 

Warunkiem osiągniĒcia sukcesu w negocjacjach jest opracowanie planu 
strategicznego przed przystąpieniem do nich oraz podejmowanie trafnych decyzji 
taktycznych w trakcie negocjacji. 

StrategiĒ negocjacji można zdefiniować jako ogólne podejście do 
zagadnienia, którego realizacja daje wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia 
celów negocjatora. Przykładowo, niektórzy negocjatorzy stosują „twardą” strategię 
wobec swych oponentów, inni natomiast uważają, że strategia „łagodna” przynosi 
dużo lepsze rezultaty.

36
 Specjaliści w dziedzinie negocjacji, Fisher i Ury proponują 

inną strategię zwaną „strategią negocjacji opartych na ustalonych regułach”. 
Regułą jest oddzielanie czynnika ludzkiego od problemu. Ponieważ w proces 
negocjacji zaangażowani są ludzie, łatwo o to, by emocje wzięły górę nad 
obiektywnymi przesłankami merytorycznymi, które są przedmiotem negocjacji. 
Negocjacje mogą okazać się nieefektywne jeśli plan rozmów dostosowany jest  
do osób w nich uczestniczących, a nie do natury problemów, którymi strony  
są zainteresowane. Negocjacje są coraz trudniejsze, kiedy stają się testem woli 
zamiast wspólnymi działaniami mającymi na celu rozwiązanie problemu.

37
 

Oddzielenie ,,czynnika ludzkiego od istoty problemów wymaga na wstĒpie 
poczynienia wnikliwych obserwacji. Każda ze stron bezwzglĒdnie musi rozumieć 
punkt widzenia przeciwnika oraz aprobować stopień determinacji z jakim go broni. 
Po drugie, zaangażowanie emocjonalne włożone lub udzielające siĒ podczas 
negocjacji powinno być wyraźnie określone i usankcjonowane. Tylko otwarta 
dyskusja na temat emocji zaangażowanych w proces negocjacji pomoże 
powstrzymać obie strony negocjacji od przekształcenia ich w bezproduktywne 
spotkanie. Po trzecie, pomiĒdzy stronami musi istnieć niezakłócona komunikacja. 
SzansĒ uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania zwiĒkszy uważne 
wysłuchiwanie, potwierdzanie tego, co zostało powiedziane, koncentrowanie siĒ 
nad problemem, a nie na niedostatkach strony przeciwnej. Skoncentrowanie 
działania na interes, a nie na tym, jaką zająć pozycjĒ. Różnica pomiĒdzy 
interesami a pozycją polega na tym, że zajĒcie pozycji jest czymś na co ktoś siĒ 
zdecydował, podczas gdy interes jest tym co spowodowało, że ktoś zajął daną 
pozycjĒ. Tak wiĒc pozycja zajĒta podczas negocjacji może być po to, by kontrakt 
zawierał kary za zbyt późną wysyłkĒ, interesem dla strony jest utrzymanie 
niezachwianego przepływu surowców. Łatwiej pogodzić swe interesy, ponieważ 
dla każdego istnieje zwykle kilka możliwych do przyjĒcia pozycji, które mogą 
zagwarantować przeprowadzenie tego interesu. Wyszukiwanie możliwości 
osiągniĒcia obopólnych korzyści. Polega to na „poszukiwaniu wiĒkszego tortu 
zamiast spierania siĒ nad wielkością każdego z jego kawałków”. Poszukiwanie 
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takich możliwości pomaga określić wspólne interesy. Upieranie siĒ przy ustalaniu 
obiektywnych kryteriów. Kiedy negocjator z przeciwnej strony jest 
bezkompromisowy oraz stara siĒ forsować raczej swoją pozycjĒ niż swój interes, 
dobrą strategią jest upierać siĒ by porozumienie było oparte na kilku prawdziwie 
obiektywnych kryteriach, niezależnych od pozycji jakie przyjmie każda ze stron. 
Decydując siĒ na obiektywne kryteria, żadna ze stron nie ustĒpuje drugiej, a obie 
strony dochodzą do zadowalającego rozwiązania. Takimi kryteriami mogą być: 
wartość rynkowa, wartość ksiĒgowa, konkurencyjne ceny, koszty przeniesienia, 
indeks cen hurtowych itd.”.

38
 

 
3.2. Taktyki negocjacyjne 

Opisując negocjacje nie można pominąć terminu „taktyka”. Pojęcie to służy  
do identyfikacji najróżniejszych posunięć negocjatorów – od pojedynczych pytań 
czy oświadczeń aż do ogólnych sposobów prowadzenia rozmów. Termin taktyka  
(z greckiego tattein – układać, porządkować) to sposób użycia siły, pozwalający  
na osiągnięcie największej przewagi w konkretnej sytuacji walki.

39
 Negocjacje 

służą osiągniĒciu zamierzonych przez nas celów. Wymagają też poszukiwania 
działań najpewniejszych, najmniej kosztownych i wiążących siĒ z najmniejszym 
ryzykiem. Sukces w negocjacjach nie zawsze oznacza pokonanie czy zniszczenie 
drugiej strony. Nie zawsze też jest ona przeciwnikiem. 

Taktyka zatem to środki pozwalające nam osiągnąć założone, cząstkowe 

cele
.40

 Po pierwsze, istnieje co najmniej kilkadziesiąt taktyk, dotyczących  

np. przekonywania drugiej strony, manipulowania jej emocjami, ustępowania  
i domagania się ustępstw, stosowania gróźb i obietnic, wykorzystywania czasu  
w negocjacjach. Po drugie, taktyki negocjacyjne nie są ściśle przyporządkowane 
obronnej strategii. Czasami do niej nie pasują np. gdy staramy się dojść  
do dobrego porozumienia godzącego interesy obu stron, trudno go osiągnąć 
poprzez wywieranie presji psychologicznej, szantaż, stawianie coraz bardziej 
wygórowanych żądań. Bardzo wiele taktyk daje się jednak zastosować, niezależnie 
od tego, jaką strategię obierzemy. Po trzecie, taktyki negocjacyjne muszą być 
dostosowane, muszą pasować zarówno do sytuacji, jak i osoby negocjatora, jego 
osobowości, doświadczenia, preferencji. Oznacza to, że nie należy oceniać 
konkretnego posunięcia, konkretnej taktyki negocjacyjnej bez uwzględnienia tego, 
kto i w jakich okolicznościach ją stosuje.

41
 

Co składa siĒ na negocjacje? Na pewno dyskusja o kwestiach 
merytorycznych. Jednak w praktyce bardzo często o sukcesie bądź niepowodzeniu 
w negocjacjach decydują czynniki „niewymierne”. Przedstawiciel drugiej strony 
ustępuje, bo udało nam się go zastraszyć, albo zrywa rozmowy, bo boi się 
zarzutów swoich współpracowników, że był zbyt „miękki”, albo podpisuje kontrakt 
bo zyskaliśmy jego zaufanie.

42
 Wiele taktyk negocjacyjnych dotyczy nie meritum 

sporu ale psychologii. Skierowane są one w negocjatorów jako ludzi. Oprócz 
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kwestii merytorycznych i psychologicznych, negocjatorzy biorą też pod uwagĒ,  
jaki wpływ mogą mieć obecne rozmowy na przyszłe stosunki stron.  
Poszczególnym typom problemów można przyporządkować określone taktyki 
negocjacyjne. Mówiąc najkrócej, taktyki negocjacyjne można podzielić na 
konkurencyjne prowadzące do osiągniĒcia przewagi, uzyskania wiĒcej niż druga 
strona. Kooperacyjne, zmierzające do wspólnego wypracowania warunków, 
przynoszących korzyści każdej ze stron. Kreatywne, polegające na wymyślaniu 
nowych rozwiązań, niestandardowych propozycji. które mają zwiĒkszyć 
zainteresowanie stron zawarciem porozumienia, chociaż nie muszą dawać 
stronom równych korzyści ani wiązać siĒ z identycznymi kosztami.

43
 

Poniżej przedstawiono kilka standardowych taktyk wykorzystywanych  
w procesie negocjacji. Zarażenie entuzjazmem, wywarcie wrażenia na przeciwniku 
poprzez widoczne manifestowanie twego emocjonalnego przywiązania do zajĒtego 
stanowiska. ZwiĒksza to wiarygodność i może dać oponentowi usprawiedliwienie 
by przyjął twoje warunki. Wysoki pułap, pozostawienie miejsca na negocjacje.  
Na początku anglezy postawić duże wymagania. Po dokonaniu kilku ustĒpstw, 
korzyści nadal bĒdą wiĒksze niż gdybyś wystartował zbyt nisko. Należy zdobyć 
prestiżowego sojusznika. Sojusznikiem może być osoba lub prestiżowe 
przedsiĒwziĒcie. PrzyjĒcie, że nie można pozwolić na wiĒcej ustĒpstw  
w negocjacjach. Ograniczona władza powoduje, że w grĒ wchodzą autorytety. 
Uzgodnienie z przełożonym decyzji w sprawie negocjacji, jeśli negocjacje 
przebiegają z zespołem oponenta należy zdobyć aprobatĒ jednego z członków 
grupy dla swoich propozycji. Osoba ta pomoże przekonać resztĒ grupy. 
Odkładanie negocjacji na pewien czas. Powróć gdy warunki poprawią siĒ i spróbuj 
wtedy od nowa. Czas ten może być długi lub krótki. Nie ujawnianie stanowiska ani 
werbalnie, ani emocjonalnie. Wyprowadzenie oponenta z równowagi poprzez 
drastyczną, dramatyczną, nagłą zmianĒ swojej ogólnej taktyki nie można pozwolić, 
aby druga strona przewidziała nasze posuniĒcia.

44
 

Negocjacje wymagają dużego sprytu i inteligencji, ponieważ w każdych 
rozmowach mamy do czynienia z mieszanką problemów i sposobów ich 
rozwiązywania i czĒsto trudno „trafić w dziesiątkĒ” dobierając odpowiednią taktykĒ 
do danego typu problemu. 

 
3.3 Fazy negocjacji 

W klasycznych negocjacjach można wyodrĒbnić wiele faz i etapów. Jeszcze 
zanim zaczną siĒ właściwe rozmowy, trzeba wykonać co najmniej dwa  
posuniĒcia: przygotowanie merytoryczne, i wytworzenie właściwego nastawienia. 
Jest to etap przednegocjacyjny. NastĒpnym ,jest otwarcie, rozpoczĒcie rozmów, 
które jest początkiem spotkania ludzi, a także momentem podania pierwszych 
ofert, tworzących wyjściowe warunki przyszłego kontraktu. Trzeci etap  
to prowadzenie rozmów: kolejne propozycje i kolejne wzajemne koncesje. 
Wreszcie czwarty etap – zakończenie negocjacji przez przyjĒcie kontraktu lub 
zerwania rozmów. W dalszych fragmentach pracy omówiono poszczególne etapy 
negocjacji. 
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Przygotowanie do negocjacji. Dokładne przygotowanie siĒ do rozmów  
jest połową sukcesu w negocjacjach. Niepodważalną prawdą jest to, że: 
niepowodzenie w planowaniu to planowanie niepowodzenia.

45
 Oczekiwanie na 

rozwój wydarzeń to zła taktyka. Stworzenie podstawowego planu nie może być 
odkładane do momentu negocjacji. Już przed ich rozpoczĒciem trzeba sobie 
odpowiedzieć na wiele pytań, z których najważniejsze to:

46
 Dlaczego 

rozpoczynamy negocjacje i czego w gruncie rzeczy mają one dotyczyć? Kto będzie 
naszym przeciwnikiem? Jaki przyjmie styl? Czy można załatwić sprawę bez 
odwoływania się do negocjacji? Kiedy najlepiej, a kiedy najgorzej będzie rozpocząć 
negocjacje? Jakie oferty wyjściowe zamierzamy przedstawić? Do jakiego poziomu 
jesteśmy skłonni czynić ustępstwa? Czy zamierzamy zaprosić do udziału 
pośredników, czy zamierzamy utworzyć zespół, czy też prowadzimy rozmowy 
sami? Jeśli tworzymy zespół, to kto ma do niego wejść? Gdzie będziemy 
prowadzić negocjacje, w jakim miejscu? Czy korzystniej będzie rozmawiać  
na naszym terytorium czy na terytorium strony przeciwnej? Może na terenie 
neutralnym? Jak długo zamierzamy prowadzić rozmowy? Ile czasu możemy  
im poświęcić? Jak sprawdzić trafność postrzegania sytuacji, istniejące możliwości, 
uboczne zagadnienia i ewentualne ograniczenia zawarte w naszym stanowisku?

47
 

Tych dziesiĒć pytań należy rozważyć spokojnie, pomagając sobie poprzez 
wykorzystywanie technik twórczego myślenia. Im bardziej otwarty i nowy sposób 
spojrzenia na sytuacjĒ, tym wiĒksza szansa na nowe pomysły. Z tego też wzglĒdu 
przed samym rozpoczĒciem rozmów warto poświĒcić nieco czasu i wysiłku  
na doprowadzenie siĒ do dobrego stanu psychicznego, bo może to mieć kapitalne 
znaczenie dla osiągniĒcia pożądanych efektów.

48
 

 
Myślenie twórcze. Istnieje wiele sposobów zwiększenia własnej potencji 

twórczej, dzięki której wytwarzane pomysły zyskują dwa znaczące znamiona: stają 
się nowatorskie, oraz stają się przydatne w konkretnej sytuacji.

49
 Niektóre techniki 

można stosować indywidualnie, inne polegają na współdziałaniu grupy wzajemnie 
inspirujących siĒ osób. Wszystkie one są przydatne do rozwiązywania problemów, 
w odniesieniu do których istnieje możliwość znalezienia różnych rozwiązań. Jedną 
z najważniejszych zasad myślenia twórczego jest oderwanie siĒ od szczegółów  
i atmosfery powagi. Swobodny nastrój w dużo wiĒkszym stopniu sprzyja 
swobodzie myśli. Pierwsza faza grupowego treningu twórczego myślenia polega 
na rozładowaniu napiĒcia i wprowadzeniu poczucia swobody, rozrywki, ciekawości. 
Nastawienie na zabawĒ z problemem zwiĒksza motywacjĒ, wprowadza konieczny 
dystans wobec problemu i uodparnia na poczucie przeciążenia, znudzenia, 
zmĒczenia. W indywidualnej technice myślenia twórczego można zastosować  
takie metody jak na przykład: prowokowanie wątpliwości, stymulacja 
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przypadkowych słów, metaforyczne rozwijanie cech. Skutek tych technik ma być 
taki, że odczuwamy znacznie lepiej zagadnienie i odkrywamy nietypowe  
na nie spojrzenie. Oczywiście, technik tych jest znacznie wiĒcej, niektóre są łatwe 
w stosowaniu, inne trudniejsze. 

 
Dobór reprezentantów. Dobór reprezentantów jest bardzo ważny  

w przypadku prowadzenia negocjacji przez przedstawicieli. Bywa tak, gdy  
na przykład wszyscy pracownicy chcą wybrać swoich reprezentantów do rozmów  
z władzami zakładu lub gdy prowadzone są negocjacje miĒdzy dużymi 
przedsiĒbiorstwami państwowymi, a nawet grupami państw. Pierwsza kwestia 
dotyczy ilości negocjatorów. Najprościej można by powiedzieć, że powinno być  
ich tylu, ilu potrzeba, by zabezpieczyć każdy omawiany aspekt. Ale równocześnie 
nie powinno ich być zbyt wielu. Idealnie jest, by po przeciwnych stronach znalazło 
siĒ tyle samo przedstawicieli. Daje to poczucie równości. Dobór osób powinien 
uwzglĒdniać: zdolności negocjacyjne i przymioty osobowości, znajomość 
specjalistycznych zagadnień związanych z przedmiotem, zdolność współdziałania 
z zespołem, ograniczony indywidualizm, przewidywane role do spełnienia w trakcie 
negocjowania. Jakimi cechami kierować siĒ przy doborze ludzi? Oto niektóre 
kryteria związane z umiejĒtnością współżycia: dopasowanie, wewnĒtrzna 
równowaga, zaufanie, uznanie ze strony przeciwnej, role grupowe. W skład 
reprezentantów powinni wchodzić: 

Lider – w danej sekwencji rozmów liderem może być tylko jedna osoba. 
Trzeba się zgodzić co do jej uznania. Nie musi nią być najstarszy czy 
najważniejszy człowiek. Powinien to być ktoś, kto potrafi sprawnie organizować 
pracę zespołu, a zarazem posiada kompetencje do podejmowania decyzji,  
choć nie musi ich ujawniać. Do najbardziej pożądanych cech przewodniczącego 
zespołu należą: kompetencje merytoryczne tj. orientacja w danym zagadnieniu, 
kompetencje intelektualne; zdolność precyzyjnego myślenia w warunkach 
napięcia, konstruktywna kreacja najlepszych rozwiązań, kompetencje 
emocjonalne; zdolność zachowania spokoju, takt, pogoda ducha, poszukiwanie 
płaszczyzn porozumienia z drugą stroną, umiejętność budowania obustronnego 
zaufania, kompetencje specjalistyczne; umiejętność prowadzenia negocjacji.

50
 

Protokolant – osoba ta ma dwa najważniejsze zadania: Notowanie 
wszystkich ustaleń podejmowanych w trakcie dyskusji, łączenie ich z ujawnianymi 
przez obie strony danymi, aktywna współpraca z liderem. Podsuwanie mu 
najważniejszych danych. Czuwanie nad kolejnością zagadnień. Dokonanie 
krótkiego podsumowania.

51
 

Słuchacz – Jest to jedna z najtrudniejszych funkcji. Doświadczenie wskazuje, 
że nie jest łatwo jednocześnie słuchać i mówić. Wprowadzenie osoby, która 
pozornie nic nie robi (tylko „biernie słucha”), jest bardzo istotne. Zadanie 
„słuchacza” polega na tym, by zapamiętywał wszystko co jest mówione i wszystko, 
co nie zostało powiedziane, a także, w jaki sposób było to powiedziane. Słuchacz 
musi być zatem także sprawnym obserwatorem.

52
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Krytyk – jest to rola dwuznaczna. Z reguły pełni ją osoba o najwyższej 
pozycji, autorytecie. Ocenia ona działalność zespołu i uzyskane postępy, już nie 
ograniczając się do krytyki poszczególnych technik. Generalna kontrola może być 
przydatna, ale bywa i tak, że obecność wyższych władz wprowadza napięcie  
i zamraża atmosferę, blokuje klimat rozmów. Zbyt duże różnice pozycji 
wprowadzają hierarchizację zespołu i powodują zmniejszenie jego spójności. 
Warto również pamiętać o zakresie kompetencji w dokonywaniu ustępstw.

53
 

Dogodna bywa sytuacja, w której negocjator może z pełną szczerością przyznać, 
że ponad pewne decyzje wychodzić mu nie wolno i że musi przeprowadzić 
konsultacje z wyższymi władzami. Wtedy nieobecność władz jest pożądana. 
Przerwa w negocjacjach, zwłaszcza w trudnych momentach, jest potrzebna. 

 
Przygotowanie miejsca rozmów. Istnieją koncepcje, by tak organizować 

samo miejsce negocjacji, by mieć możliwie wygodną pozycję, podczas gdy strona 
przeciwna ma mniej wygodną. Jednak nie należy tego rekomendować. Najlepsze 
wyniki uzyskuje się najczęściej wtedy, gdy obie strony są ulokowane możliwie 
wygodnie. Również właściwe oświetlenie i estetyczne dekoracje są jak najbardziej 
zalecane. Zasada ogólna przygotowania miejsca negocjacji wymaga, by 
sugerowało ono nastawienie życzliwe i partnerskie, a nie konfrontacyjny chłód.

54
 

Podsumowując, przygotowanie do negocjacji wymaga podjĒcia wielu decyzji, 
dlatego dobrze jest wykorzystać techniki twórczego myślenia. DziĒki tym 
ćwiczeniom – bo tak można je nazwać – mamy wiĒksze możliwości wytworzenia 
bogatej gamy pomysłów, odnoszących siĒ do danego problemu. Posiadamy 
również zawsze możliwość wszechstronnego przeanalizowania sytuacji. 

 
3.4. Otwarcie rozmów 

Rozpoczynając negocjacje zachowujemy się jak sportowcy – najpierw 
rozgrzewka. W tym wypadku polega ona na wyrównaniu nastroju i zbudowaniu 
zaufania do siebie oraz do swoich ofert. Oferta ma być pewna, ale musi też być 
uczciwa. Przygotowaniem do jej wprowadzenia powinna być rozmowa wstępna  
– wiele osób uważa, że natychmiastowe przejście do sedna sprawy jest 
niegrzeczne, lekceważące i robi złe wrażenie. Potem następuje ustalenie sposobu 
prowadzenia negocjacji, jej zakresu, czasu trwania i procedury. Można też 
wymienić uwagi o członkach zespołu, a prezentując ich starać się wprowadzić 
przyjazną atmosferę. Atmosfera taka jest wielce pożądana, nawet jeśli planuje się 
twarde, rywalizacyjne negocjacje. Gdy mamy wyraźną przewagę, możemy sobie 
pozwolić na życzliwość, gdy nie mamy przewagi, musimy być życzliwi. Uśmiech nic 
nie kosztuje.

55
 Kolejnym zadaniem, jakie stoi przed negocjatorem w fazie 

otwierania rozmów, jest eksploracja, czyli przeprowadzenie wywiadu na temat 
głównych elementów sytuacji: Czy przedstawiciele drugiej strony mają 
wystarczająco dużo władzy, by podejmować końcowe decyzje ? Jeśli tak, który  
z nich jest osobą najważniejszą? Czy przygotowana została właściwa strategia 
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negocjacyjna? W tej fazie można jeszcze stosunkowo łatwo przejść od kooperacji 
do rywalizacji lub do rozmów rzeczowych. Czy trafnie zostały przewidziane 
aspiracje i intencje drugiej strony? Jakich oczekuje ona korzyści? Co chce załatwić 
(jaką ma listę zakupów)?

56
 By uniknąć zaskoczenia później, od razu należy dążyć 

do ustalenia kompletnego obrazu oczekiwań przeciwnika. 
 

3.5 Przedstawienie propozycji 
Podstawą formułowania propozycji jest stwierdzenie, że to właśnie propozycje 

są motorem negocjacji, a nie argumenty i uzasadnienia. Propozycje są formą 
kontrolowania sytuacji, albowiem, kto stawia propozycje ten ma kontrolę nad 
przebiegiem rozmów.

57
 Jeżeli odrzuca siĒ jakąś propozycję, to trzeba przedstawić 

inną, w przeciwnym wypadku jest to działanie niszczące. Propozycję należy 
stawiać w formie warunkowej. Ważną sprawą jest to, aby propozycje składane 
przez drugą stronę zawierały konkretne koncesje, podczas gdy własne deklaracje 
dobrze jest przedstawić w sposób nie koniecznie równie konkretny (np. zmiana 
wartości zamówień). Daje to pewną przewagę negocjacyjną. I jeszcze jedna 
uwaga: nigdy nie należy przerywać drugiej stronie, gdy rozpoczęła przedstawianie 
własnych propozycji. Przerywanie wywołuje irytację, wprowadza podejrzenie o złą 
wolę i stosowanie siły.

58
 W okresie stawiania propozycji ofert, należy zachować 

maksymalnie szerokie spojrzenie na zagadnienia. Zagadnień jest bardzo wiele,  
a wszystkie mogą być podjęte w trakcie negocjacji. Problemy negocjacyjne  
o bardzo skomplikowanym charakterze stwarzają znacznie większe możliwości 
wytwarzania propozycji. Doprawdy, negocjator, który przyjmuje jeden jedyny 
wariant kontraktu końcowego, nie może być przykładem twórczego działania, lepiej 
żeby w ogóle nie zasiadał przy stole negocjacyjnym.

59
 Minimum stanowią dwa 

stanowiska. Jedno – najbardziej preferowane i drugie – możliwe do 
zaaprobowania. Prowadząc rozmowy stwarza się kolejne możliwości, co znacznie 
zwiększa plastyczność i skuteczność negocjacji. Zarówno indywidualnie, jak  
i zespołowo powinno się nastawić na twórcze poszukiwania nowych ujęć. Jest ich 
na pewno więcej niż dwa. Musi też być brana pod uwagę inna niż najlepsza 
możliwość: dobrze jest pamiętać, że niekoniecznie dojdzie do porozumienia.

60
 

Wytwarzając nowe warianty oferty należy również zastanawiać siĒ, co zrobić, jeśli 
nie osiągnie sie zamierzonego celu. Liczba ofert i oferentów nie jest wszak 
nieskończona – stawiając propozycjĒ należy zachować obiektywizm i pamiĒtać,  
że zrywając jedne negocjacje, musimy siĒ liczyć z koniecznością rozpoczĒcia 
innych. Również niekorzystne jest jednak przyjĒcie perspektywy pesymistycznej, 
polegającej na niedostrzeganiu żadnych innych możliwości. Realizm w ocenie 
sytuacji zawsze jest najlepszym wyjściem”.

61
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3.6 Ustępstwa i oferty 
Wydaje siĒ oczywiste, że pierwsza oferta w negocjacjach jest nie  

do przyjęcia – określa ona bowiem górny, ambitny kraniec oczekiwań. Aby 
negocjacje mogły się toczyć, konieczne są ustępstwa. Jednak ustępstwa mają 
różną wartość dla obu stron: to, co dla jednej stanowi duży krok ku zgodzie, przez 
drugą może być odebrane jako nieznaczący, pusty gest. Sprawdzenie tego jest 
dosyć proste. Należy się domagać jasnego przedstawienia korzyści, jakie 
otrzymamy za nasze ustępstwo. Ustępować bez wzajemności można jedynie  
w sytuacjach rzeczywiście krańcowych, gdy nie ma już żadnych szans manewru. 
W normalnych warunkach zasada „ustępstwo za ustępstwo” jest zasadą żelazną.

62
 

Zaczynając negocjacje należy podawać oferty lepsze niż te, które zakładają z góry 
pewne ustępstwa. Różnice między pierwszą ofertą a oczekiwanym kontraktem 
nazywamy marginesem negocjacyjnym – musi on być dość spory, by mieć z czego 
ustępować, ale nie powinien być zbyt duży, gdyż łatwo wyjść na szaleńca.

63
 

UstĒpstwa powinny być dokonywane drobnymi kroczkami – jeżeli udaje się 
wykonywać mniejsze niż drugiej stronie, to można uzyskać realnie większe 
korzyści. Negocjacje pozycyjne nie przewidują ustępstw. Obie strony „okopują się” 
na nowych pozycjach i oczekują na ruch przeciwnika. Jest to strategia silnie 
rywalizacyjna, konfliktowa. Przekonanie drugiej strony, że nasza pozycja jest 
niezmienna ma pewien skutek uboczny – rzeczywiście stajemy się mniej 
plastyczni, mniej podatni na zmianę. Im dłużej bronimy danej pozycji, tym  
bardziej zostajemy zaangażowani emocjonalnie i zablokowani. Zaczyna się  
obrona jednostki, zamiast negocjacji. Uzyskanie rozsądnego porozumienia, 
odpowiadającego obu stronom, staje się coraz mniej prawdopodobne. Znika też 
zainteresowanie propozycjami drugiej strony. Nie bez znaczenia jest też fakt, że 
negocjacje pozycyjne, bez ustępstw, są niezwykle czasochłonne. Upór i przyjęcie 
skrajnych stanowisk powoduje, że trzeba włożyć dużo wysiłku w uzyskanie efektu 
„odmrożenia” sytuacji. Zagrożone zostają również kontakty negocjujących 
pozycyjnie stron. Zamiast wspólnego poszukiwania rozwiązań, pojawia się walka, 
groźby i szantaże.

64
 Reasumując to wszystko, brak ustępstw powoduje stratę 

czasu, niemożliwość uzgodnienia kontraktu i jego zerwanie.
65

 
Jeśli są już ustalone kryteria, którym ma odpowiadać końcowy kontrakt  

i jeśli umiemy oddzielić zagadnienia rzeczowe od osobistych, można przystąpić  
do formułowania propozycji, ujawnienia stanowiska rzeczowego. Zasada mówi:  
im niższe oczekiwania, tym niższe rezultaty, im wyższe oczekiwania, tym rezultaty 
wyższe. Warto więc być ambitnym.

66
 Zasada obszaru środkowego, stosowana 

symetrycznie przez dwie strony, pozwala określić ofertę. Oferty bardzo rozbieżne 
to pułapka niewygodna dla obydwu stron. Złagodzenie różnicy stanowisk wymaga 
ustępstw – z reguły pierwsza ustępuje strona słabsza. Jeśli pierwsi musimy 
zaczynać my, to staramy się robić niewielkie ustępstwa, w odniesieniu do mniej 
ważnych stron sprawy. Towarzyszyć temu powinny wyjaśnienia trudności, 
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podkreślenie poświęcenia i silne zaakcentowanie swych dobrych chęci, 
potwierdzonych owymi korzystniejszymi ofertami.

67
 

Żądając ustępstw należy stosować strategię minimalizacji – nie ujawniamy 
wagi uzyskiwanych ustępstw, ani nie okazujemy entuzjazmu, gdy zostaną 
przedstawione. Wyrażanie zadowolenia w trakcie rozmów powoduje, że druga 
strona może uznać poczynione przez siebie koncepcje za wystarczające. 
Utrzymanie spokoju i pewnej tajemniczości stawia ją w sytuacji mniej wygodnej,  
co sprzyja uzyskaniu kolejnych ustępstw. Inna zasada głosi, iż: lepiej jest obniżać 
oferty częściej, ale o mniejsze wartości, niż rzadziej o większe.

68
 Chodzi przede 

wszystkim o umiejĒtność budowania dobrego kontaktu – zbyt szybkie oferty tworzą 
atmosferĒ nadmiernego oczekiwania, zbyt wolne – atmosferĒ „napiĒcia 
pozycyjnego”, odrzucenia.

69
 Negocjowane mogą być tylko oferty, propozycje. 

Uzasadnienia i argumenty są tylko jedynie materiałem dodatkowym. Ustępuj  
z wyczuciem, rezygnując z niewielkich „porcji” – ani zbyt szybko, ani zbyt wolno. 
Pierwsze koncesje powinny być podane jako „dowód dobrej woli”. Należy pamiętać 
o punkcie środkowym – dążenie do niego jest naturalnym kierunkiem 
postępowania negocjacyjnego obu stron. Zawsze słuchaj uważnie ofert drugiej 
strony, nie lekceważ ani słów, ani sposobu mówienia; zwracaj uwagę na 
okazywane uczucia. Określ wewnętrznie swoje „minimum”, a ogłoś pozycję 
znacznie wyższą, tworząc przestrzeń dla ustępstw. Staraj się przekonać drugą 
stronę, że mimo najlepszych chęci nie możesz ustąpić poniżej pewnego progu. 
Jednak nie strać elastyczności. Zawsze przygotuj kilka różnych ofert, nigdy nie 
ograniczaj się do jednej, bądź twórczo poszukujący. Formułuj swoje oferty  
w sposób pewny, bez wahania. Natomiast ustępstwa rób podkreślając trudności, 
wątpliwości, wahanie. Ustępstwa akceptuj bez okazywania tryumfu, sugeruj, że są 
niewystarczające. Pozwól drugiej stronie uważać się za zwycięzcę, podkreślaj 
wielkość jej korzyści. Nierealistyczne oferty i nieuzasadnione wymagania są 
szkodliwe dla negocjacji. Stawiaj konkretne i poważne oferty mające uzasadnienie 
w obiektywnych kryteriach. Mierz wysoko. Utrzymując realistyczne spojrzenie, 
maksymalizuj swoje pozycje – zarówno globalne, jak i w poszczególnych 
drobniejszych zagadnieniach.

70
 

 
Kontrakt końcowy – podsumowanie 
Gdy negocjacje zbliżają siĒ do końca, a strony wyrażają zgodĒ  

na zawarcie kontraktu, przychodzi czas na staranne sprawdzenie, co zostało 
osiągniĒte. Nieporozumienia są zawsze możliwe. Kontrakt końcowy powinien być 
opracowany na piśmie i zawierać wszystkie ustalenia i warunki ich realizacji. Nie 
należy brać niczego na wiarĒ. W systemach zdemokratyzowanych waga 
przywiązywana do dokumentów jest bardzo ważna – zwyczaje polskie w tym 
wzglĒdzie są dobrze znane. Dokumentacja rezultatów jest gwarancją poprawnej 
realizacji nastĒpujących potem działań handlowych, gospodarczych, czy 
politycznych, pozwala też uniknąć ewentualnych pomyłek, przekłamań  
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i tendencyjnej interpretacji. Kontrakt końcowy o charakterze np. handlowym 
powinien zawierać preambułę, określenie zakresu kontraktu, sposób dostarczenia 
towaru, cenę, okres płatności, dokumentację techniczną, gwarancję, zasady 
arbitrażu w przypadku nieporozumień, warunki zerwania umowy na skutek 
nieprzewidywalnych okoliczności.

71
 Jeżeli obie strony będą się kierować zasadą 

szerokiego spojrzenia i obiektywnych kryteriów dotyczących zasadniczego zysku  
– optymalny kontrakt zostanie zawarty szybciej i korzystniej.

72
 

 
Summary 
Superiors and subordinates (teachers and students) differ from one another  

in many respects. They manifest different goals, needs, characters, attitudes, 
temperaments and interests. It is not uncommon that these inevitable and universal 
differences become a hotbed of disputes, quarrels and conflicts. Some working  
or studying conditions, especially an excess of duties, lack of time and resources, 
too excessive monitoring and control, the prevalence of formal relationships over 
friendship, conditions of residence, rest, make these individual differences more 
intense. The intensity of the conflict atmosphere is increasing when competition for 
the same limited goods occurs in tangible financial, social and public spheres. Such 
situations are common in a teacher’s life and to solve them, a teacher must be able 
to negotiate. 

The ability to negotiate needs to be acquired as it is essential in everyday life. 
Negotiations occur daily and allow us to achieve what we want. What is the process 
of negotiation? In the most general terms, it is any discussion that aims  
at establishing a common position on a matter. Hence, one may say that there are 
as many types of negotiations as many various cases people handle among 
themselves, including teaching-related situations. 
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WYBRANE KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE I DYDAKTYCZNE  
W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI GEOGRAFII 

 
 

Wprowadzenie 
W związku z wprowadzeniem ważnych zmian w związku z realizacją założeń 

Deklaracji Bolońskiej, konieczne wydaje siĒ zwrócenie uwagi na efekty 
oddziaływania wprowadzanych tych zmian na proces kształcenia przyszłych 
nauczycieli. W kształceniu przyszłych nauczycieli, w tym nauczycieli geografii 
istotną rolĒ odgrywają kompetencje, ukształtowane głównie w toku studiów 
geograficznych oraz praktyki zawodowej w szkole. Autor niniejszego opracowania 
prowadząc od wielu lat badania dotyczące nabycia kompetencji zarówno wśród 
czynnych nauczycieli geografii w gimnazjum i liceum, jak i studentów geografii  
o różnych specjalnościach, jest przekonany, że nabycie przez nich odpowiednich 
kompetencji stanowi najważniejszy element w profesjonalnym przygotowaniu 
przyszłego nauczyciela. W przeprowadzonych badaniach dokonano samooceny 
poszczególnych kompetencji zarówno przez nauczycieli geografii, jak i studentów 
geografii – kandydatów na nauczycieli. 

Do badań kompetencji dydaktycznych zastosowano metodĒ sondażu 
diagnostycznego, zwanego też metodą ankietową. NarzĒdziem badawczym był 
kwestionariusz ankiety, zawierający pytania zamkniĒte, wyboru jednokrotnego  
i wielokrotnego. Badania ankietowe przeprowadzono zarówno wśród nauczycieli 
geografii – opiekunów praktyk zawodowych, jak i studentów geografii. 

Publikowany artykuł zawiera wyniki badań i rozważania na temat kompetencji 
przedmiotowych i dydaktycznych nauczycieli geografii oraz kandydatów  
na nauczycieli do tego przedmiotu opisane w monografii,

1
 a także kompetencji 

komunikacyjnych, w serii Edukacja – PrzedsiĒbiorczość nr 7.
2
 

 
Kompetencje – wybrane definicje i ich klasyfikacje 
W zakresie definiowania kompetencji, jak również stosowania kryteriów  

i podziałów kompetencji w odniesieniu do kształcenia nauczycieli istnieje bogata 
literatura. W niniejszej publikacji ograniczono siĒ do prezentacji dokonań tylko 
wybranych autorów. 

Przykładowo, H. Kwiatkowska – termin kompetencje (łac. competentia) 
rozumie jako (…) zdolność i gotowość podmiotu do wykonania zadań  
na określonym poziomie; powstaje w wyniku zintegrowania wiedzy, dużej liczby 
drobnych umiejętności oraz sprawności w dokonywaniu wartościowań.

3
 

Ch. Kyriacou dokonał podziału profesjonalnych kompetencji nauczycieli  
na: kompetencje specjalistyczne (przedmiotowe), psychodydaktyczne, 
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komunikacyjne, organizacyjne i kierownicze, diagnostyczne i interwencyjne, 
kompetencje w zakresie refleksji nad własną działalnością.

4
 Tak przyjĒty podział 

kompetencji stał siĒ inspiracją dla nastĒpnych autorów do dalszych badań 
dotyczących kompetencji nauczycieli. 

A. Erhard
5
 pisał o kompetencjach studentów geografii – kandydatów  

na nauczycieli w Uniwersytecie w Insbruku. Kompetencje podzielone zostały  
na grupy, np. w zakresie komunikacji, specjalistyczne (fachliche) w zakresie 
kształcenia nauczycielskiego, w zakresie geografii i nauk o gospodarce, oraz 
dydaktyki geografii. O kształceniu studentów geografii – kandydatów na nauczycieli 
w Holandii w aspekcie analizy programów kształcenia geografów i praktyk  
w szkole, sylwetki absolwenta oraz kompetencji pisał H. De Jong.

6
 Kompetencje 

podzielił na: komunikacyjne, pedagogiczne, specjalistyczne i dydaktyczne, 
organizacyjne, w zakresie współpracy z nauczycielami, rodzicami, w zakresie 
refleksji i profesjonalnemu rozwojowi. Co ciekawe, kompetencje przedmiotowe  
z geografii nie są oddzielnie eksponowane, ale łącznie traktowane  
z dydaktycznymi. 

Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli (według  
J. Kunikowskiego

7
) jest rozwijanie ich wiedzy i kompetencji. Do nich autor zaliczył 

nastĒpujące kompetencje: 
- wychowawcze i społeczne, które dotyczą umiejĒtności rozpoznawania 

potrzeb ucznia, współpracy w relacjach miĒdzyludzkich, zwłaszcza  
z rodzicami, a także rozpoznawania i kształtowania pozytywnych  
i społecznie oczekiwanych wartości; 

- prakseologiczne, które obejmują planowanie procesu kształcenia, 
skutecznego działania oraz osiągania zamierzonych celów dydaktycznych  
i wychowawczych; 

- kreatywne, które wynikają z zamiłowania i motywacji do zawodu,  
i zawierają innowacyjność działań oraz umiejĒtność samodoskonalenia; 

- komunikacyjne, które dotyczą możliwości wykorzystania wiedzy  
i umiejĒtności w sytuacjach edukacyjnych. 

Psychologia pracy także wydziela nastĒpujące kompetencje wraz z cechami 
kryterialnymi wzorca: 

- kompetencje interpersonalne i przywództwo, zespołowość, przebojowość, 
negocjacyjność; 

- kompetencje intelektualne: organizacyjność, zorientowanie na źródło, 
motywacja, odporność na stres; 

- kompetencje komunikacyjne i jasność komunikowania siĒ w formie 
pisemnej i ustnej.

8
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Spośród kilku zacytowanych podziałów kompetencji, zarówno w literaturze 
krajowej, jak i zagranicznej, istotną rolĒ we współczesnych czasach odgrywają 
kompetencje komunikacyjne. Samo pojĒcie „komunikacji” jest wieloznaczne i bywa 
różnie rozumiane i definiowane. Komunikacja w znaczeniu porozumiewania siĒ  
to proces, w trakcie którego ludzie w różny sposób (werbalny lub niewerbalny,  
np. gestami) przekazują sobie informacje (komunikaty).

9
 Współcześnie sposób 

nawiązywania kontaktów, prowadzenia dyskusji, negocjacji, a także treści 
przesyłanych komunikatów i sposobów ich odbierania decyduje o sukcesach lub 
porażkach nie tylko zawodowych, ale i osobistych. T. Rachwał podaje szereg cech, 
warunków i metod, jakie powinny być spełnione, aby komunikacja była skuteczna. 
Komunikacja werbalna powinna być wiarygodna, czyli nie tendencyjna, oparta  
na kompetencyjnych wypowiedziach oraz atrakcyjna dla słuchaczy.

10
 

W praktyce do umiejĒtności komunikacyjnych zaliczamy: aktywne słuchanie, 
zachowanie odpowiednich proporcji pomiĒdzy mówieniem a słuchaniem, mowĒ 
ciała, głos, słowa, empatiĒ, asertywność, wywieranie wpływu, wystąpienia 
publiczne i wypowiadanie siĒ w piśmie.

11
 

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. (poz. 2110)
12

 
w sprawie standardów kształcenia, przygotowanie do zawodu nauczyciela powinno 
prowadzić do nabycia kompetencji w nastĒpujących zakresach: 

- dydaktycznym; 
- wychowawczym oraz społecznym – związanym z umiejĒtnością 

rozpoznawania potrzeb ucznia oraz zdolnością do współpracy  
w różnorodnych relacjach miĒdzyludzkich; 

- kreatywnym – wyrażającym siĒ zdolnością do samokształcenia, 
innowacyjnością oraz niestandardowością działań w powiązaniu  
ze zdolnościami; 

- prakseologicznym – wyrażającym siĒ skutecznością w planowaniu, 
realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych; 

- komunikacyjnym – wyrażającym siĒ skutecznością zachowań werbalnych  
i pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych; 

- informacyjno-medialnym – wyrażającym siĒ umiejĒtnością korzystania  
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich stosowania  
w nauczaniu; 

- jĒzykowym – wyrażającym siĒ znajomością co najmniej jednego jĒzyka 
obcego w stopniu zaawansowanym. 

 
Kompetencje komunikacyjne i dydaktyczne – wyniki badań 
Autor niniejszej publikacji, zaproponował podział kompetencji na merytoryczne 

(przedmiotowe z geografii), psycho-dydaktyczne – podzielono na dydaktyczne  
w zakresie dydaktyki przedmiotu oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 
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kompetencje w zakresie prawa oświatowego. Taki wybór podziału kompetencji 
został podyktowany mało precyzyjnym ministerialnym zapisem kompetencji 
(według Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r.)., który skłonił autora  
do znacznego poszerzenia pola badawczego i opracowania szczegółowych 
kompetencji. 

W badaniach wziĒło udział 96 nauczycieli geografii (2008-2009),  
głównie absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Ponadto do celów porównawczych dokonano oceny 
nabycia kompetencji przez 136 studentów geografii trzech różnych typów studiów 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Zbiorczą tabelĒ wybranych kompetencji komunikacyjnych i dydaktycznych 
prezentuje tabela. 1. W niniejszej publikacji ograniczono siĒ do analizy  
i komentarzy tylko niektórych kompetencji. 

(tab. 1 – jako załącznik – tabela zaczerpnięta z pracy Autora)
13

 
 
Poniżej przedstawiono analizĒ i komentarz do wyników badań dotyczących 

nabycia wybranych kompetencji nauczycieli i studentów geografii. 
Istotną rolą w procesie komunikacji interpersonalnej i kształceniu przyszłych 

nauczycieli jest umiejĒtność prowadzenia dialogu edukacyjnego z uczniem.  
W zakresie umiejĒtnego prowadzenia dialogu edukacyjnego z uczniem (w tym 
umiejĒtności słuchania) 50% nauczycieli gimnazjum, 54% nauczycieli liceum, 
prawie 53% studentów studiów podyplomowych i 35% studentów stacjonarnych 
uzyskało oceny bardzo dobre. To przykład kompetencji, w której nie zanotowano  
w badaniach ankietowych przypadku nie wykształcenia tej umiejĒtności.

14
 

Kompetencje w zakresie rozróżniania postawy asertywnej od niegrzecznego 
zachowania nabyło (na ocenĒ bardzo dobrą) prawie 54% nauczycieli gimnazjum 
oraz liceum i ok. 33% studentów studiów podyplomowych, a także 23% studentów 
stacjonarnych). Wśród studentów piĒcioletnich studiów stacjonarnych 
(magisterskich) obserwuje siĒ znaczny udział nie wykształcenia tej kompetencji 
(ok. 12% studentów nie jest kompetentna w zakresie rozróżniania postawy 
asertywnej od niegrzecznego zachowania, a ok. 8% studentów studiów 
stacjonarnych i 10% studentów studiów licencjackich nabyło tĒ umiejĒtność słabo  
– zaznaczyli tylko po 2 pkt. w ankiecie). Należy podkreślić, że studenci obydwóch 
ankietowanych roczników nie mieli w programie studiów przedmiotu komunikacja 
interpersonalna. Nie powinno być to żadnych usprawiedliwieniem tak słabo 
wykształconych kompetencji, zwłaszcza, że pojĒcie asertywności czy postawy 
asertywnej znane jest w Polsce i powszechnie używane od kilkunastu lat. 
Dodatkowo dziwi fakt, że studenci ci byli ankietowani po odbyciu praktyk 
zawodowych w szkołach. Spośród studentów studiów podyplomowych kliku 
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procentowa grupa nie nabyła, bądź w słabym stopniu nabyła tĒ umiejĒtność. 
Dotyczy to prawdopodobnie bardzo młodych stażem nauczycieli.

15
 

Wysokie wyniki uzyskano natomiast w zakresie nabycia nastĒpujących 
kompetencji dydaktycznych i komunikacyjnych (w nawiasie podano procentowy 
udział ocen bardzo dobrych): 

- analizowania zachowań uczniów oraz zrozumienia motywów ich działania 
(u 54% nauczycieli gimnazjum, tylko 25% u nauczycieli liceum, ponad 30% 
u studentów studiów podyplomowych i tylko u 15% studentów 
stacjonarnych); 

- rozpoznawania uczniów o wybitnych zdolnościach, inteligencji, specjalnych 
talentach (58% wśród nauczycieli gimnazjum i tylko 31% wśród nauczycieli 
liceum, ponad 31% u studentów studiów podyplomowych i prawie 18%  
u studentów stacjonarnych); 

- umiejĒtnego zachĒcania uczniów do aktywności pozalekcyjnej (65%  
u nauczycieli gimnazjum, 44% u nauczycieli liceum i odpowiednio prawie 
31% i prawie 9% wśród studentów studiów podyplomowych  
i stacjonarnych); 

- umiejĒtnego prowadzenia dialogu edukacyjnego z uczniem (w tym 
umiejĒtności słuchania) (50% u nauczycieli gimnazjum, 54% u nauczycieli 
liceum, prawie 53% u studentów studiów podyplomowych i 35%  
u studentów stacjonarnych); 

- rozróżniania postawy asertywnej od niegrzecznego zachowania (prawie 
54% wśród nauczycieli gimnazjum oraz 29% nauczycieli liceum i ok. 33%  
u studentów studiów podyplomowych i 23% studentów stacjonarnych); 

- zaplanowania organizacji zajĒć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz 
spotkań z rodzicami (73% wśród nauczycieli gimnazjum, 54% wśród 
nauczycieli liceum, 45% wśród studentów studiów podyplomowych  
– czynnych nauczycieli oraz tylko wśród 10% studentów studiów 
stacjonarnych) W tym przypadku wystĒpuje znaczna różnica w nabyciu 
kompetencji pomiĒdzy czynnymi nauczycielami a studentami. Ukazuje siĒ, 
że organizacja dodatkowych zajĒć pozalekcyjnych, pozaszkolnych  
i spotkań z rodzicami stanowi poważny problem dla 40% studentów 
studiów stacjonarnych (20% nie nabyło tej kompetencji, a kolejne 20%  
w stopniu niewielkim – ocena 2 pkt), Co ciekawe, wśród studentów studiów 
podyplomowych, a także licencjatu studiów niestacjonarnych oceny były 
znacznie wyższe. Studenci studiów stacjonarnych kompetencje 
dydaktyczne oraz komunikacyjne nabywają nieco później od czynnych 
nauczycieli, a nawet studentów studiów niestacjonarnych z racji młodszego 
wieku i prawie żadnego doświadczenia w pracy w szkole z młodzieżą, 
kontaktach z innymi nauczycielami, rodzicami czy dyrekcją szkoły.

16
 

Kolejnym, istotnym zagadnieniem wymagającym naświetlenia jest 
umiejĒtność informowania uczniów i rodziców o wymaganiach i osiągniĒciach 
uczniów. Aż 32% studentów studiów stacjonarnych w ogóle nie wykształciło tej 
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kompetencji, a tylko niecałe 13% na ocenĒ bardzo dobry. Wśród nauczycieli 
gimnazjum oraz liceum, jak również studentów studiów podyplomowych  
– czynnych nauczycieli wyniki nabycia kompetencji były znacznie wyższe. Tak 
duże różnice w nabyciu tej kompetencji można tłumaczyć brakiem doświadczenia 
studentów w kontaktach personalnych z rodzicami i uczniami. Studenci w trakcie 
trwającej kilka tygodni praktyce zawodowej w szkołach mają ograniczony  
do przeprowadzenia kilkunastu lekcji kontakt z uczniami i praktycznie żadnego 
kontaktu z rodzicami. Uczestnictwo w zebraniach z rodzicami jest dla studentów 
pożądane, jednak w praktyce nawet jeśli do takiego dochodzi, to studenci w nim 
jedynie biernie uczestniczą. Szkoda, że programach studiów specjalności 
nauczycielskiej z przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych nie przewiduje siĒ 
zajĒć czy szkolenia z zakresu kontaktów, wzajemnych relacji i współpracy  
z rodzicami. 

Podanych wyników badań z pewnością nie można uznać za doskonałe  
i w pełni wystarczające dla nauczyciela geografii, pełniącego obowiązki 
wychowawcy klasowego. 

Najniższe wyniki w zakresie analizowanych kompetencji nauczyciele 
gimnazjum i liceum uzyskali w zakresie stosowania indywidualnych technik  
do diagnozy społecznej uczniów (prawie 29% ocen bardzo dobrych u nauczycieli 
gimnazjum i prawie 13% u nauczycieli liceum) (tab. 1). 

Na podstawie badań ankietowych oraz indywidualnych wywiadów  
z nauczycielami stwierdzono, że nabycie wielu analizowanych kompetencji 
nierzadko wydaje siĒ trudne i wymaga dłuższego czasu, zaangażowania i dużego 
doświadczenia w pracy nauczyciela – wychowawcy, jak również nie zawsze 
podjĒte działania gwarantują sukces. Potwierdzają to spostrzeżenia B. Makieły

17
 

(2006), mówiące że umiejĒtności komunikacyjnych nie sposób nauczyć siĒ  
w krótkim czasie i dlatego ważne jest permanentne doskonalenie nabywanych  
w toku edukacji czy treningów kompetencji. Ankietowani nauczyciele geografii  
w bardzo niewielkim stopniu ocenili możliwość kształtowania tych kompetencji na 
zajĒciach teoretycznych w uczelni, jednak praca zawodowa w szkole i pełnienie 
funkcji wychowawcy klasowego spowodowało konieczność nabycia tych 
kompetencji. Niestety studenci geografii takiej możliwości jeszcze nie mieli,  
a praktyka w szkole, co prawda prowadzona najczĒściej wśród wyróżniających siĒ 
nauczycieli geografii, z odpowiednim stażem pracy, nie była w stanie w tak krótkim 
czasie w znaczący sposób pomóc w zdobyciu tych kompetencji.

18
 

Zauważa siĒ, że wyniki wszystkich przeanalizowanych kompetencji 
dydaktycznych i komunikacyjnych wśród nauczycieli liceum są czĒsto znacznie 
niższe od tych nabytych przez nauczycieli gimnazjum. Można przyjąć, że różnica 
jest znaczna i siĒga nawet około 15-20 punktów procentowych mniej w stosunku 
do ocen bardzo dobrych, i dalej konsekwentnie mniej o kilkanaście procent  
do ocen dobrych (tab. 1). 

Nie wszyscy nauczyciele geografii w liceum są kompetentni w pełnieniu 
funkcji wychowawcy klasowego, bowiem nie mieli dotychczas możliwości 

                                                 
17

 B. Makieła, Komunikacja interpersonalna w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości – propozycje 
ćwiczeń (w:) Zioło, Rachwał (red.) Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności 
społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość – Edukacja nr 2. Warszawa-Kraków 2006, s. 288 

18
  W. Osuch, Kompetencje nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli, 
Prace Monograficzne nr 570. Kraków 2010, s. 140 



61 

zetkniĒcia siĒ z niektórymi przypadkami w liceum i zdobycia doświadczenia czy 
biegłości w niektórych sprawach. Świadomie unikają podejmowania niektórych 
sytuacji wychowawczych, uznając, że inny jest charakter czy misja szkoły licealnej 
od gimnazjum, a koncentrują siĒ bardziej na procesie nauczania – uczenia siĒ 
geografii. Autor niniejszego artykułu postawił tezĒ, że w liceach nauczyciele 
koncentrują siĒ przede wszystkim na solidnym przygotowaniu uczniów do 
egzaminu dojrzałości, uczestnictwie młodzieży w olimpiadzie geograficznej  
i nautologicznej. Sprawy wychowawcze, niestety traktowane są drugoplanowo, 
czĒsto za przyzwoleniem dyrekcji szkoły, która stara siĒ zwłaszcza w rankingach 
szkół wypaść najkorzystniej. Wydaje siĒ także, że nie ma potrzeby i konieczności 
poświĒcania dużej ilości czasu sprawom wychowawczym wśród prawie dojrzałej  
i ukształtowanej młodzieży, a rzadziej wystĒpujące poważne sytuacje 
wychowawcze, zwłaszcza w renomowanych liceach, rozwiązywane są radykalnie  
i definitywnie. Prawdopodobne, że np. nadzór pedagogiczny z kuratorium jest 
zdecydowanie wiĒkszy w gimnazjach niż w liceach. Takich rozwiązań 
wychowawczych nie można jednak generalizować, bo w „słabszych” liceach czy 
zespołach szkół ponadgimnazjalnych nie są one takie rzadkie, a zawsze wymagają 
właściwej interpretacji i skutecznych działań.

19
 

Bardzo poważnym problemem wydaje siĒ korzystanie, a właściwie nie 
korzystanie z literatury obcojĒzycznej w nauczaniu geografii. Badania prowadzone 
wcześniej przez autora artykułu

20
 (2002) pokazują, że niewiele siĒ w tym zakresie 

zmieniło. Tylko około 8% nauczycieli przyznaje, że nabyło tĒ kompetencjĒ  
w sposób bardzo dobry. W gimnazjum aż 43% nie wykształciło tej kompetencji 
wcale (1 pkt), nie zna żadnego jĒzyka obcego, a dalsze 8% przyznaje, że zna 
słabo (2 pkt). Podobne wyniki uzyskano wśród nauczycieli liceum (tab. 1). 
Niewysoki jest poziom nabycia kompetencji wśród studentów stacjonarnych,  
a najniższe wyniki uzyskali studenci studiów podyplomowych (prawie 58% 
czynnych nauczycieli nie korzysta w nauczaniu z literatury obcojĒzycznej). 

Jest to bardzo poważny problem w edukacji geograficznej i wymaga szerszej, 
wielopłaszczyznowej analizy. Brak motywacji studentów do uczenia siĒ jĒzyków 
obcych w macierzystych uczelniach wyższych wynikał czĒsto z dużego obciążenia 
kierunkowymi przedmiotami. Z drugiej strony nierówny poziom prowadzonych 
zajĒć w grupach nie sprzyjał motywacji nawet ambitnych studentów do nauki 
jĒzyków. To tylko wybrane aspekty tego zagadnienia. Znane są przykłady bardzo 
dobrych nauczycieli geografii, którzy nie umieją posługiwać siĒ jĒzykiem obcym,  
a mimo to odnoszą spore sukcesy zawodowe, pracują z laureatami i finalistami 
konkursów czy olimpiad geograficznych. Z drugiej jednak strony we współczesnym 
świecie, rozszerzającej siĒ Unii Europejskiej, prawie codziennych kontaktach  
z obcokrajowcami, nauczanie – uczenie siĒ geografii bez kontaktów ze źródłami 
zagranicznymi, wydaje siĒ niezwykle ubogie. Autor niniejszego opracowania, 
prowadząc różne badania dotyczące wykształcenia kompetencji na przestrzeni  
ok. 8-10 lat przyznaje, że procentowy udział nauczycieli nie korzystających  
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z literatury obcojĒzycznej w nauczaniu geografii, bardzo powoli spada,
21

  
a do zawodu trafiają powoli nauczyciele, znający lepiej jĒzyki obce, niż ich koledzy 
sprzed kilkudziesiĒciu lat. Choć obecnie jednym z warunków awansu zawodowego 
na stopień nauczyciela dyplomowanego jest potwierdzona znajomość jĒzyka 
obcego. 

Źródłem przyszłego sukcesu w nabywaniu kompetencji przyszłych nauczycieli 
można szukać z pewnością w kompleksowym zweryfikowaniu dotychczasowych 
programów i planów studiów bloku nauczycielskiego, doborze kadry nauczającej 
przedmioty kształcenia nauczycielskiego, zwłaszcza spoza macierzystego instytutu 
czy katedry (przedmioty o treściach psychologiczno-pedagogicznych), jak również 
wzroście motywacji samych studentów do przedmiotów psycho-dydaktycznych 
(wprowadzeniu na wszystkich poziomach i typach studiów wyboru ścieżki 
kształcenia nauczycielskiego). 

 
Streszczenie 
W procesie kształcenia przyszłych nauczycieli, w tym nauczycieli geografii 

istotną rolĒ odgrywają kompetencje, ukształtowane głównie w toku studiów 
geograficznych oraz praktyki zawodowe w szkole. Autor niniejszego opracowania 
prowadzi od wielu lat badania dotyczące nabycia kompetencji przedmiotowych, 
dydaktycznych i komunikacyjnych wśród czynnych nauczycieli geografii oraz 
studentów – kandydatów na nauczycieli. 

Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych zarówno 
wśród nauczycieli geografii – opiekunów praktyk studentów, jak również studentów 
geografii – kandydatów na nauczycieli. Badania dotyczyły m. in. nabycia 
wybranych kompetencji, wyboru w przyszłości pracy w szkole oraz sugestii 
dotyczących przygotowania do zawodu nauczyciela geografii. 

Kontynuacja badań może skutecznie przyczynić siĒ do optymalizacji procesu 
kształcenia nauczycieli, w tym nauczycieli geografii oraz do wypracowania 
skutecznego i efektywnego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli. 

 
Summary 
In the process of training future teachers, including geography teachers, 

competences, developed mainly during geography studies at university and 
teacher training, play a vital role. The author of this article has, for over ten years, 
conducted research on geography trainee teachers’ development of subject, 
didactic and communication competence. 

This paper presents the results of a questionnaire survey conducted among 
geography teachers (mentors of teacher training) as well as geography students 
(candidates for teachers). The research discusses, among other things, the 
acquisition of selected competences, the choice of a future career in education and 
suggestions concerning preparation for a career as a geography teacher. 
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Research in this area can contribute to the optimization of the teacher training 
process, including geography teachers (not only in Poland), as well as the 
development of an effective and efficient model of teacher training and 
competence acquisition. 
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Tabela nr 1: Ocena nabycia wybranych kompetencji dydaktycznych i komunikacyjnych wśród nauczycieli i studentów geografii 
 

 
Zakres wybranych 

kompetencji w zakresie: 
 

 
Ankietowane grupy 

Ocena kompetencji w skali 
od 1 do 5 

1 2 3 4 5 

Lp. % Lp. % Lp. % Lp. % Lp. % 

1. 
UmiejĒtnego prowadzenia 
dialogu edukacyjnego z uczniem 
(w tym umiejĒtność słuchania). 
 

nauczyciele gimnazjum 1 1,9 0 0,0 1 1.9 24 46,1 26 50,0 

nauczyciele liceum 0 0,0 0 0,0 7 14,6 15 31,2 26 54,2 

studenci stacjonarni 
(studia magisterskie) 

0 0,0 5 6,25 10 12,5 37 46,25 28 35,0 

studenci podyplomowi 0 0,0 0 0,0 5 13,8 12 33,3 19 52,8 

studenci licencjatu 0 0,0 0 0,0 5 25,0 10 50,0 5 25,0 

2. 
Rozróżniania postawy 
asertywnej od niegrzecznego 
zachowania. 
 
 
 
 

nauczyciele gimnazjum 0 0,0 0 0,0 3 5,8 21 40,4 28 53,8 

nauczyciele liceum 0 0,0 0 0,0 6 12,5 20 41,7 14 29,2 

studenci stacjonarni 
(studia magisterskie) 

10 12,5 7 8,75 20 25,0 25 31,25 18 22,5 

studenci podyplomowi 1 2,8 1 2,8 2 5,5 20 55,6 12 33,3 

studenci licencjatu 0 0,0 2 10,0 8 40,0 6 30,0 4 20,0 

3. 
Analizowania zachowań uczniów 
oraz zrozumienie motywów ich 
działania. 

nauczyciele gimnazjum 0 0,0 0 0,0 4 7,7 20 38,5 28 53,8 

nauczyciele liceum 1 2,1 2 4,2 6 12,5 27 56,3 12 25,0 

studenci stacjonarni 
(studia magisterskie) 

1 1,25 8 10,0 16 20,0 43 53,75 12 15,0 

studenci podyplomowi 0 0,0 1 2,8 6 16,7 18 50,0 11 30,6 

studenci licencjatu 0 0,0 0 0,0 6 30,0 12 60,0 2 10,0 
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4. 
Rozpoznawania uczniów  
o wybitnych zdolnościach, 
inteligencji, specjalnych 
talentach. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

nauczyciele gimnazjum 
0 0,0 0 0,0 4 7,7 18 34,6 30 57,7 

nauczyciele liceum 0 0,0 0 0,0 3 6,3 30 62,5 15 31,2 

studenci stacjonarni 
(studia magisterskie) 

4 5,0 10 12,5 10 12,5 42 52,5 14 17,5 

studenci podyplomowi 0 0,0 0 0,0 7 19,4 18 50,0 11 30,6 

studenci licencjatu 0 0,0 4 20,0 6 30,0 8 40,0 2 10,0 

5. 
UmiejĒtnego zachĒcania 
uczniów do aktywności 
pozalekcyjnej. 
 
 
 
 

nauczyciele gimnazjum 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 30,8 34 65,4 

nauczyciele liceum 0 0,0 1 2,1 12 25,0 14 29,2 21 43,7 

studenci stacjonarni 
(studia magisterskie) 

10 12,5 8 10,0 22 27,5 33 41,25 7 8,75 

studenci podyplomowi 0 0,0 1 2,8 6 16,6 18 50,0 11 30,6 

studenci licencjatu 0 0,0 3 15,0 8 40,0 9 45,0 0 0,0 

6. 
Zaplanowania organizacji zajĒć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
oraz spotkań z rodzicami. 
 
 
 
 

nauczyciele gimnazjum 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 26,9 38 73,1 

nauczyciele liceum 0 0,0 0 0,0 3 6,3 17 35,4 28 54,2 

studenci stacjonarni 
(studia magisterskie) 

16 20,0 16 20,0 14 17,5 26 32,5 8 10,0 

studenci podyplomowi 0 0,0 1 2,8 2 5,5 17 47,2 16 44,5 

studenci licencjatu 0 0,0 3 15,0 8 40,0 7 35,0 2 10,0 

7. 
Stosowania indywidualnych 
technik do diagnozy społecznej 
uczniów. 
 

nauczyciele gimnazjum 
2 3,8 3 5,8 12 23,1 20 38,5 15 28,8 

nauczyciele liceum 0 0,0 5 10,4 10 20,8 27 56,3 6 12,5 

studenci stacjonarni 
(studia magisterskie) 

15 18,75 14 17,5 34 42,5 12 15,0 5 6,25 

studenci podyplomowi 0 0,0 2 5,5 12 33,3 16 44,4 6 16,7 

studenci licencjatu 2 10,0 6 30,0 7 35,0 5 25,0 0 0,0 
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8. 
Opracowania koncepcji pracy 
wychowawczej zgodnie z 
preferencjami  zespołu 
klasowego oraz rodziców. 
 
 
 

nauczyciele gimnazjum 0 0,0 0 0,0 8 15,3 16 30,8 28 53,8 

nauczyciele liceum 
1 2,1 4 8,3 6 12,5 19 39,6 18 37,5 

studenci stacjonarni 
(studia magisterskie) 

12 15,0 37 46,25 16 20,0 12 15,0 3 3,75 

studenci podyplomowi 2 5,5 1 2,8 5 13,8 14 38,8 14 38,8 

studenci licencjatu 0 0,0 6 30,0 10 50,0 4 20,0 0 0,0 

9.  
Korzystania z literatury 
obcojĒzycznej w nauczaniu 
geografii. 
 

nauczyciele gimnazjum 22 42,3 4 7,7 10 19,2 12 23,1 4 7,7 

nauczyciele liceum 20 41,6 8 16,7 10 20,8 6 12,5 4 8,4 

studenci stacjonarni 
(studia magisterskie) 

28 35,0 12 15,0 22 27,5 12 15,0 6 7,5 

studenci podyplomowi 21 58,4 4 11,1 4 11,1 3 8,3 4 11,1 

studenci licencjatu 10 50,0 5 25,0 2 10,0 3 15,0 0 0,0 

10. 
Informowania uczniów i rodziców 
o wymaganiach i osiągniĒciach 
szkolnych. 
 
 
 
 

nauczyciele gimnazjum 
0 0,0 0 0,0 1 1,9 12 23,1 39 75,0 

nauczyciele liceum 1 2,1 0 0,0 2 4,2 20 41,7 25 52,1 

studenci stacjonarni 
(studia magisterskie) 

26 32,5 10 12,5 14 17,5 20 25,0 10 12,5 

studenci podyplomowi 2 5,5 0 0,0 1 2,8 12 33,3 21 58,4 

studenci licencjatu 4 20,0 2 10,0 4 20,0 8 40,0 2 10,0 

Źródło: W. Osuch, 2010, s. 262-271 

 

 



67 

Anna KOSSOBUCKA 
Uniwersytet Gdański 

 
WŁAŚCIWOŚCI POŚREDNIEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ  

W KSZTAŁCENIU METODĄ E-LEARNINGU A KOMPETENCJE 
KOMUNIKACYJNE STUDENTÓW SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ 

 

 
1. Wstęp 
Współczesny człowiek wykorzystuje media w wielu wymiarach swojego życia, 

m.in. do poszukiwania i przesyłania informacji, komunikacji, rozrywki. Od blisko 
wieku stanowią one także narzĒdzie wspierające proces edukacji. Już w latach  
20-tych ubiegłego wieku w kształceniu zaczĒto wykorzystywać „radio  
edukacyjne”, a w 1945 r. „telewizjĒ edukacyjną”. Jednak wszystkie ówczesne 
środki dydaktyczne, czy to w postaci materiałów do nauki publikowanych na 
różnego typu nośnikach, czy też audycji radiowo – telewizyjnych zakładały 
bierność uczącego siĒ. Prasa, radio, telewizja są bowiem mediami 
asymetrycznymi, w których rola odbiorcy i nadawcy jest z góry określona, 
a interakcja pomiĒdzy nimi niemożliwa lub znacznie utrudniona.

1
 Prawdziwy 

przełom w tej dziedzinie nastąpił w drugiej połowie XX wieku wraz z rozwojem 
i upowszechnieniem Internetu. DziĒki umożliwieniu niemal nieograniczonej 
komunikacji media symetryczne, w postaci włączonych w globalną sieć 
komputerów oraz bezprzewodowych sprzĒtów elektronicznych takich jak palmtopy, 
czy telefony komórkowe (tzw. smartfony), wniosły zupełnie nową jakość do 
systemu kształcenia na odległość. Nie są one narzĒdziami przekazu, lecz 
środowiskiem komunikacji interpersonalnej, a ponadto pozwalają na wybór 
i zamianĒ ról pomiĒdzy nadającym i odbierającym informacjĒ. 

Komunikacja rozumiana jako „proces porozumiewania siĒ ludzi, którego celem 
jest przekazywanie informacji lub zmiana zachowania osoby bądź grupy osób”,

2
 

jest podstawą wszystkich procesów społecznych. Stanowi także pojĒcie ściśle 
związane z problematyką edukacji. Jak stwierdza Z. Aleksander: Dzięki 
komunikowaniu młode pokolenie korzysta z wiedzy poprzednich pokoleń, dzięki 
niemu kształtują się postawy i zachowania.

3
 Efektywne komunikowanie siĒ 

w różnych sytuacjach wraz z takimi kwalifikacjami jak:  
a) współdziałanie w zespole; 
b) planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia siĒ; 
c) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; 
d) sprawne posługiwanie siĒ komputerem, zaliczane jest do tzw. umiejĒtności 

kluczowych.
4
 

Mają one charakter ponadprzedmiotowy, uniwersalny i cechują siĒ szerokim 
transferem, co ujawnia się w wielorakich możliwościach ich zastosowań 

                                                 
1
 Wyróżnienie w obrĒbie komunikacji elektronicznej dwóch typów mediów: symetrycznych  
i asymetrycznych, pochodzi z opracowania J. Grzeni: Komunikowanie się w Internecie. Warszawa 
2006, s. 60. Ich podział oparty jest na stosunku nadawcy i odbiorcy wzglĒdem siebie. 

2
 Z. Aleksander, Komunikacja. (w:) T. Pilch (red.): Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa 
2003, 707 

3
 Ibidem 

4
 S. Juszczyk, Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Toruń 2003, s. 11 

 



68 

w różnorodnych sytuacjach, w tym zawodowych.
5
 Skuteczne porozumiewanie siĒ 

ludzi uzależnione jest m.in. od poziomu posiadanych przez nich kompetencji 
komunikacyjnych, czyli zdolności posługiwania siĒ jĒzykiem odpowiednio do 
sytuacji i słuchacza.

6
 Osoba kompetentna komunikacyjnie to taka, która nie tylko 

potrafi mówić, ale także orientuje siĒ, kiedy zabrać głos, gdzie i w jaki sposób  
to zrobić. 

W dobie ogromnych możliwości technicznych, jakie stwarza Internet oraz 
coraz doskonalsze urządzenia elektroniczne, głównym wyzwaniem e-edukacji nie 
są możliwości techniczne i dostĒpność mediów, przy pomocy których nastĒpuje 
porozumiewanie siĒ w relacjach uczeń – uczeń oraz uczeń – nauczyciel. W XXI 
wieku są one doskonale rozwiniĒte i stały siĒ dobrem powszechnym. Kluczowym 
zagadnieniem związanym z efektywną organizacją i przebiegiem nauczania  
– uczenia siĒ on–line są właśnie kompetencje komunikacyjne, jakimi dysponują 
uczestnicy tego procesu – nauczyciele oraz studenci. Mają one tutaj szczególne 
znaczenie, gdyż w e-learningu bezpośrednia komunikacja interpersonalna zostaje 
zastąpiona komunikacją pośrednią. 

W niniejszym tekście, w oparciu o kilkuletnie doświadczenia pedagogiczne 
w nauczaniu technologii informacyjnej i przeprowadzone badania, pragnĒ opisać 
specyfikĒ pośredniej komunikacji interpersonalnej oraz wynikające z niej trudności, 
z jakimi zmagali siĒ studenci specjalizacji nauczycielskiej uczestniczący w kursie 
„Technologia informacyjna w edukacji” (TIwE). 

 
2. Właściwości pośredniej komunikacji interpersonalnej a uczenie się 

„TIwE” metodą e-learningu 
Prowadzony przeze mnie od roku akademickiego 2009/10 kurs e-learningowy 

„Technologia informacyjna w edukacji” w wymiarze 30 godzin całkowicie zastĒpuje 
tradycyjne zajĒcia. Adresowany jest do studentów studiów dziennych I stopnia: 
kierunku biologia i geografia (II rok) oraz makrokierunku przyroda (I rok), którzy 
uczestniczą w specjalizacji nauczycielskiej. Zagadnienia realizowane podczas 
kursu podzielone zostały na 15 tematów (15 tygodni semestru). Przedmiot 
uwzglĒdniony jest w planie zajĒć, jednak aby zapewnić maksimum swobody 
uczestnikom kursu nie mają oni obowiązku nauki w czasie wyznaczonym przez 
plan. Studenci mogą uczyć siĒ w najdogodniejszym, wybranym przez siebie 
terminie. Dany temat dostĒpny jest przez tydzień czasu – 7 dni, 24 godziny na 
dobĒ. Po upływie tygodnia zostaje usuniĒty i zastąpiony nowym. Raz w tygodniu 
studenci rozliczani są z obecności na ćwiczeniach. Ten system pracy ma ich 
zmobilizować do obowiązkowości i systematyczności. ZajĒcia kończą siĒ 
zaliczeniem praktycznym, które odbywa siĒ w sali komputerowej w obecności 
nauczyciela. 

Ze wzglĒdu na wyłącznie elektroniczną formĒ zajĒć, typowy dla 
konwencjonalnej edukacji, bezpośredni sposób komunikowania siĒ zastąpiony 
został komunikacją pośrednią odbywającą siĒ przy pomocy sieci komputerowej.

7
 

                                                 
5
 Ibidem 

6
 I. Kurcz, Język i komunikacja (w:) J. Strelau (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk 
2006, t. 2, s. 246 

7
 Według S. Juszczyka, Pośrednia komunikacja interpersonalna (zwana wymiennie zapośredniczoną) to 
każda interakcja dwóch osób posługujących się środkiem przekazu w celu pokonania ograniczeń 
czasowo – przestrzennych. Pomiędzy komunikujące się strony wkracza określony środek techniczny, 
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Chociaż opiera siĒ ona na zasadach i regułach obowiązujących w bezpośredniej 
komunikacji interpersonalnej, to w wielu aspektach jest od niej zdecydowanie 
różna. Poniżej w kontekście kształcenia metodą e-learnigu omówiłam trzy 
zasadnicze cechy komunikacji internetowej związane z:  

1. formą komunikatów; 
2. wielością możliwych kontaktów i interakcji; 
3. czasem porozumiewania siĒ w wirtualnej rzeczywistości. 

 
2.1. Pisemna forma komunikatu 

Porozumiewanie siĒ w sieci internetowej przybiera głównie formĒ jĒzyka 
pisanego. Tendencja ta widoczna jest także na prowadzonych przeze mnie 
ćwiczeniach. W toku tych zajĒć komunikacja pomiĒdzy mną i studentami może 
odbywać siĒ na kilka sposobów: 

- typ konwersacyjny – związany z typowym czatem (komunikatory Gadu-
Gadu oraz Skype), jak i rozmową głosową oraz wideokonferencją 
(komunikator Skype); 

- typ korespondencyjny (e-mailowy) – oparty na liście elektronicznym: poczta 
elektroniczna oraz forum dyskusyjne dostĒpne na platformie edukacyjnej; 

- typ hipertekstowy – materiał nauczania opracowany w postaci stron 
WWW.

8
 

Wszystkie wymienione wyżej kanały, z wyjątkiem rozmów głosowych 
i wideokonferencji,

9
 oparte są na jĒzyku pisanym. Taka forma przekazu powoduje 

ograniczenie sensorycznych doświadczeń uczestników procesu komunikowania 
siĒ. Na komunikat mówiony składają siĒ bowiem oprócz kodu fonicznego 
(informacje niesione przez jĒzykowe składniki wypowiedzi), także kod kinezyczny 
(tzw. „mowa ciała”, mimika i gestykulacja) oraz kod proksemiczny (dotyczący  
m.in. relacji przestrzennych miĒdzy partnerami rozmowy).

10
 W bezpośrednim 

porozumiewaniu siĒ oprócz warstwy komunikatu rzuca się w oczy 
metakomunikat,

11
 jego nośnikami są wszystkie środki jĒzykowe i wyrażenia, dziĒki 

którym nastĒpuje: nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu miĒdzy rozmówcami, 
oddziaływanie na ośrodki aktywacyjne odbiorcy oraz kontrolowanie i pomoc we 
właściwym zrozumieniu komunikatu.

12
 Warstwa ta ulega znacznemu zubożeniu 

w pisemnym trybie porozumiewania siĒ. Podejmowane są próby zastąpienia jej 
różnego typu znakami graficznymi tzw. emotikonami,

13
 jednak nie są one w stanie 

w całej pełni oddać bogactwa komunikacji pozawerbalnej. 

                                                                                                                            
stając się integralnym elementem procesu komunikacji, jako że decyduje o ilości i jakości 
przepływających informacji oraz kształtuje stosunki pomiędzy uczestnikami. S. Juszczyk, op. cit.,  
s. 210 

8
 Przedstawione przeze mnie rozróżnienie typów komunikacji zostało oparte na typologii 
zaprezentowanej przez Jana GrzeniĒ w publikacji pt. Komunikowanie się w Internecie. Warszawa 
2006 

9
 Możliwych do przeprowadzenia za pomocą komunikatora Skype 

10
 F. Nieckula, Język mówiony i język pisany. (w:) J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.): Język a Kultura. 
Potoczność w języku i kulturze. Tom 5. Wrocław 1992, s. 89 

11
 Ibidem, s. 92 

12
 Ibidem 

13
 Emotikony są właściwie niewerbalną formą ekspresji, są zjawiskiem ulokowanym na styku słowa  
i znaku: nie posiadają kształtu słowa, ale mają jego bogactwo znaczeniowe. Spełniają jednocześnie 
podstawowe kryterium nowoczesnego języka – szybkość i nośność informacyjną.” Porównaj  
E. Lubina, Ewolucja języka edukacji zdalnej. (w:) „E-mentor”. 2005, nr 4 
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Ponadto pisemna postać komunikatu wprowadza istotne zmiany w jego 
charakterze, polegające na: 

- wzmocnieniu ważności użytych argumentów; 
- wydłużeniu czasu ekspozycji komunikatu (możliwość stałego zapisu 

interakcji w postaci plików elektronicznych); 
- zwiĒkszeniu ilość możliwych interpretacji oraz ciĒżaru emocjonalnego słów, 

co w konsekwencji prowadzić może do wzrostu zakłóceń na poziomie 
dekodowania.

14
 

 
2.2. Dialogowość komunikacji internetowej 

Kolejną specyficzną cechą komunikacji w cyberprzestrzeni jest zwiĒkszenie 
liczby możliwych kontaktów oraz zrównanie statusu porozumiewających siĒ osób.

15
 

Internet, bĒdący medium symetrycznym, stanowi nie tyle środek przekazu, co 
raczej ukierunkowane na dialog narzĒdzie komunikacji.

16
 Ponadto jako jedyny 

umożliwia kontakt z wiĒcej niż jedną osobą w tym samym czasie. 
Prowadzony przeze mnie kurs e-learningowy został zaplanowany w taki 

sposób, aby jego uczestnicy mogli w pełni wykorzystać dialogiczny i interakcyjny 
charakter komunikacji internetowej. Zagadnienia poruszane podczas ćwiczeń 
dotyczą problemów związanych z: 

- posługiwaniem siĒ w pracy nauczyciela narzĒdziami TI; 
- rolą i wykorzystaniem TI w dziedzinie właściwej dla nauczanego 

przedmiotu; 
- humanistycznymi, etyczno – prawnymi i społecznymi aspektami używania 

TI.
17

 
Materiał nauczania opracowany został w postaci stron WWW. Prezentowane 

na kursie treści zestawione są w dwóch grupach:  
1) zadania problemowe (oparte głównie na programach MS Office i Hot 

potatoes); 
2) obudowa teoretyczna bĒdąca punktem wyjścia do ćwiczeń praktycznych. 
Zamieszczone przeze mnie komentarze i zagadnienia teoretyczne w żadnym 

wypadku nie stanowią zestawu gotowych wiadomości, które uczestnicy kursu 
powinni przyswoić. Ich głównym zadaniem jest wspieranie studentów 
w poszukiwaniu możliwych odpowiedzi i sposobów rozwiązania postawionych 
przed nimi problemów. Zgodnie z założeniem, sednem działań edukacyjnych na 
prowadzonym przeze mnie kursie jest współpraca pomiĒdzy uczestnikami kursu. 
Uczący siĒ powinni podejmować nieustanny dialog pomiĒdzy sobą oraz ze mną,  
w celu tworzenia i weryfikacji wiedzy oraz wspólnego wypracowywania rozwiązań 
stawianych przed nimi problemów. Możliwość: 

- zaprezentowania własnego sposobu rozumienia zadanych problemów; 
- wymiany doświadczeń za pomocą komunikatorów, forów dyskusyjnych czy 

poczty elektronicznej; 
- dokonywania przeglądów pomysłów i wyników pracy innych osób pozwala 

na przebudowĒ własnej wiedzy i głĒbsze jej zrozumienie. 

                                                 
14

 Porównaj E. Lubina, op. cit. 
15

 Porównaj E. Lubina, op. cit. 
16

 J. Grzenia, op. cit., s. 98 
17

 Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia 
nauczycieli. 
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Tak szeroka interakcja pomiĒdzy uczestnikami zajĒć możliwa jest wyłącznie 
w kształceniu metodą e-learningową. Ze wzglĒdu na zróżnicowany poziom  
wiedzy i umiejĒtności związanych z obsługą oprogramowania w trakcie 
tradycyjnych ćwiczeń, każdy ze studentów pracował przy samodzielnym 
stanowisku komputerowym w indywidualnym tempie i zwykle nie podejmował 
żadnej współpracy z pozostałymi członkami grupy.

18
 W przypadku problemów 

w rozwiązaniu zadań przeważnie zwracał siĒ do mnie. Tymczasem uczenie siĒ  
on–line, dziĒki wykorzystaniu komunikacji internetowej, umożliwia uczącym siĒ 
prowadzenie dialogu nie tylko z nauczycielem, czy z osobami z grupy 
ćwiczeniowej, lecz także ze wszystkimi uczestnikami kursu. Ponadto swoistego 
rodzaju trudność, jaką w przypadku tradycyjnych ćwiczeń stanowi zróżnicowane 
zaawansowanie umiejĒtności uczestników zajĒć, staje siĒ ogromną zaletą na 
kursie e-learnigowym. W zależności od poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu 
omawianych treści student może przyjmować rolĒ uczącego siĒ, bądź 
nauczającego innych. Prowadzący zajĒcia nie jest tutaj centralną postacią procesu 
kształcenia, lecz jedynie przewodnikiem, który wspiera uczących siĒ w ich  
pracy grupowej, radzi jak analizować postawiony przed nimi problem oraz zachĒca 
do aktywności i twórczości w jego rozwiązywaniu. Co wiĒcej, w związku 
z dynamicznym rozwojem TI, a co za tym idzie koniecznością niezwykle szybkiej 
aktualizacji wiedzy i umiejĒtności z tego zakresu, może mieć miejsce sytuacja, 
w której to uczestnik kursu, a nie prowadzący zajĒcia bĒdzie ekspertem w danej 
dziedzinie. 

Ogromny potencjał jaki niesie ze sobą dialogiczny i interakcyjny charakter 
komunikacji internetowej powoduje, że w takcie kursu e-learningowego bierność 
studentów może zostać całkowicie wyeliminowana. 

Pragnąc uzmysłowić uczestnikom kursu i podkreślić znaczenie współpracy 
w kształceniu on-line, przewidziałam możliwość zdobycia w toku ćwiczeń 
dodatkowych punktów za aktywność, którą rozumiem jako twórczy dialog na 
tematy związane z poruszaną na zajĒciach problematyką. W szczególnych 
wypadkach dopuszczałam także możliwość zaliczenia przedmiotu tylko i wyłącznie 
na podstawie aktywności studenta. 

 
2.3. Komunikacja w systemie synchronicznym i asynchronicznym 

Biorąc pod uwagĒ czas relacji miĒdzy osobami porozumiewającymi siĒ przy 
pomocy Internetu, wyróżnić można dwa typy komunikacji: 

- synchroniczną – rozmówcy mają stały kontakt, a zdarzenia komunikacyjne 
zachodzą równocześnie; 

- asynchroniczną – użytkownicy nie mają stałego kontaktu, a zdarzenia 
komunikacyjne są rozdzielone w czasie.

19
 

DziĒki wielości i różnorodności narzĒdzi komunikacji wykorzystywanych 
podczas prowadzonych przeze mnie zajĒć studenci mają możliwość wyboru 
sposobu porozumiewania siĒ. Komunikacja asynchroniczna pomiĒdzy 
uczestnikami kursu możliwa jest przy pomocy stron WWW, forum dyskusyjnego 
oraz poczty elektronicznej. Z kolei do komunikacji synchronicznej służą 

                                                 
18

 W poprzednich latach to jest od roku akademickiego 2006/07 przedmiot „Technologia informacyjna  
w edukacji” prowadziłam w formie tradycyjnych zajĒć. 

19
 J. Grzenia, op. cit., s. 65 
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komunikatory Gadu-Gadu oraz Skype, wykorzystywane do prowadzenia czatu, 
rozmowy głosowej, bądź wideokonferencji. 

Ćwiczenia z „TIwE”, o czym była mowa wyżej, uwzglĒdniane są w planie 
zajĒć. W konsekwencji w określonym terminie, kilka razy w tygodniu studenci mają 
możliwość kontaktu ze mną oraz pozostałymi uczestnikami kursu w trybie on-line 
w czasie rzeczywistym. Jednak pragnąc zapewnić uczestnikom kursu maksimum 
swobody, spotkania w ściśle wyznaczonym czasie nie są obowiązkowe. 
W konsekwencji w zależności od potrzeb i preferencji uczący siĒ mogą wybrać 
najbardziej odpowiadający im w danej chwili typ komunikowania siĒ. Dla osób, 
które cenią sobie elastyczność jaką zapewnia im e-edukacja, kształcenie na 
prowadzonym przeze mnie kursie przebiega w trybie asynchronicznym. Dla 
studentów preferujących uczenie siĒ w czasie rzeczywistym oraz kontakt interface 
to interface,

20
 nauka odbywa siĒ z wykorzystaniem modelu synchronicznego. 

 
3. Kompetencje komunikacyjne uczestników kursu „TIwE” 
Przedstawione właściwości pośredniej komunikacji interpersonalnej wywierają 

znaczący wpływ na kształt i przebieg procesu kształcenia on-line. Jak wskazują 
przeprowadzone przeze mnie badania, obok ogromnych możliwości jakie  
stwarza komunikacja internetowa, stanowi ona również poważne wyzwanie dla 
uczestników kursu e-learningowego. Zaprezentowane poniżej wyniki analiz opisują 
trudności komunikacyjne, z jakimi zmagały siĒ osoby uczące siĒ w trybie on-line 
oraz zmiany, które w opinii niektórych z nich zaszły na tej płaszczyźnie po 
zakończeniu szkolenia. 

 
3.1. Charakterystyka próby i metody badawczej 

Badania, których wyniki prezentujĒ, przeprowadziłam w latach 2010-2011, 
wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego studiów dziennych I stopnia:

21
 

makrokierunku przyroda (I rok) oraz kierunku biologia i geografia (II rok), 
realizujących specjalizacjĒ nauczycielską. Ćwiczenia z „TIwE” były pierwszym 
i jedynym kursem e-learningowym całkowicie zastĒpującym tradycyjne zajĒcia, 
w którym brali udział. Pozostałe przedmioty przewidziane programem studiów 
odbywały siĒ w salach wykładowych. W związku z tym, studenci uczestniczący 
w moich zajĒciach nie byli dla siebie anonimowi, znali siĒ i mieli możliwość 
codziennych bezpośrednich kontaktów na uczelni. 

W celu odpowiedzi na problem badawczy wykorzystałam ilościowe 
i jakościowe metody badań. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń z „TIwE”, to jest 90 osób, 
poddani zostali badaniu ankietowemu, które odbyło siĒ tuż po zakończeniu  
kursu. Ankieta była anonimowa, miała formĒ pisemną, zawierała 30 pytań 
pogrupowanych w trzy zestawy: 

- ocena organizacji kursu oraz prowadzącego zajĒcia; 
- autoewaluacja uczestnika kursu; 
- ewaluacja treści kursu. 

                                                 
20

 Określenia komunikacja interface to interface jako tożsamego z terminem komunikacji synchronicznej 
używam za J. Grzenią, op. cit., s. 65 

21
 Wiek studentów uczestniczących w zajĒciach to 20-21 lat. 
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Pozycje kwestionariusza miały charakter zamkniĒty (pytania ze skalowaniem) 
oraz otwarty. Obok badania za pomocą ankiety, z blisko połową uczestników kursu 
przeprowadziłam indywidualne niestandardowe wywiady.

22
 

Ponadto analizie poddałam materiał badawczy w postaci: zapisów zebranych 
z czatów na komunikatorach Gadu-Gadu i Skype, postów z funkcjonującego  
na kursie „TIwE” forum dyskusyjnego oraz korespondencji e-mailowej, związanych 
z realizacją zajĒć w roku akademickim 2009/10 oraz 2010/11. 

 
3.2. Wyniki i wnioski z badań 

Analizując wyniki badań dotyczące jakości komunikacji pomiĒdzy mną oraz 
studentami, wnioskować można, że w opinii uczestników kursu plasuje siĒ ona  
na dość wysokim poziomie. Studenci nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń, co do 
mojej obecności we wszystkich udostĒpnionych im kanałach komunikacyjnych 
(Tab. 1). 

Dla zdecydowanej wiĒkszość z nich (80%) moje komunikaty były zrozumiałe. 
Jedynie 3% uczących siĒ odbierało je jako zdecydowanie niejasne, jednak 
wypełniając kwestionariusz nie podali oni przyczyn takiego stanu rzeczy (Rys. 1). 
Równie dobre noty otrzymały materiały nauczania opracowane w postaci stron 
WWW (Rys. 2). Fakt ten wymaga szczególnego podkreślenia, gdyż są one 
podstawą całego kursu oraz stanowią punkt wyjścia i wpływają na kształt 
wszystkich procesów komunikacyjnych zachodzących podczas ćwiczeń.

23
 

 

Tabela nr 1: Odpowiedzi ankietowanych studentów na pytanie dotyczące dostĒpności 

prowadzącego zajĒcia. 
 
 

Źródło: opracowanie własne, październik 2011 
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 K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000, s. 117 
23

 Dyskusje i uwagi wymieniane na forum dyskusyjnym, pocztą elektroniczną oraz za pomocą 
komunikatorów zgodnie z ideą uczenia siĒ on-line mają dotyczyć materiału nauczania. Nieprecyzyjne 
i zawiłe przedstawienie treści przez nauczyciela skutkuje tym, że efektywne zrealizowanie zajĒć 
metodą e-learningu jest praktycznie niemożliwe, a komunikacja pomiĒdzy uczestnikami kursu 
zakłócona. 

 

Pytanie 
 

 

Możliwe odpowiedzi 

Czy 
prowadzący 
zajĒcia był 
dostĒpny: 

Prowadzący był dostĒpny 
zawsze gdy tego 
potrzebowałem/łam.  
W krótkim czasie 
otrzymałem/łam odpowiedź 
na swoje pytania 

Nie wiem, nie 
korzystałem  
z tej formy 
komunikacji 

Brak kontaktu  
z prowadzącym. 
Moje pytania 
pozostały bez 
odpowiedzi 

przez 
komunikatory 
(Skype, GG) 

23% 77% 0% 

na Platformie 
Edukacyjnej 
(forum): 

82% 18% 0% 

poprzez  
e-mail: 

91% 9% 0% 
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Rysunek nr 1: Odpowiedzi ankietowanych studentów na pytanie: Czy podczas 

realizacji kursu komunikaty prowadzącego były dla Ciebie zrozumiałe? 
 

 

 

Źródło: opracowanie własne, październik 2011 
 

Rysunek nr 1: Odpowiedzi ankietowanych studentów na polecenie: Udostępnione  

do nauki materiały oceniam: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, niedostatecznie, nie mam 
zdania. 
 
 

 

Źródło: opracowanie własne, październik 2011 
 

Podsumowując przedstawione wyżej wyniki, wnioskować można, że, 
prezentowany przeze mnie w trakcie zajĒć on-line, poziom kompetencji 
komunikacyjnych satysfakcjonuje uczestniczących w nich studentów. 
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Zdecydowanie słabiej ocenią oni własne umiejĒtności w zakresie 
porozumiewania siĒ w trybie on-line. Najlepiej obrazują to odpowiedzi na dwa 
pytania dotyczące aktywności w trakcie ćwiczeń (Rys. 3 i 4). Znaczna czĒść 
uczestników kursu, pomimo moich nieustannych próśb i zachĒty,

24
 nie włączyła siĒ 

w dialog i wspólne rozwiązywanie problemów na platformie edukacyjnej. 
 

Rysunek nr 2: Odpowiedzi 

ankietowanych studentów na pytanie:  
Czy podczas realizacji kursu wyjaśniałeś  
w module on-line innym studentom  
swoje pomysły dotyczące rozwiązania 
postawionych problemów. Proszę wyjaśnij 
dlaczego? 

Rysunek nr 3: Odpowiedzi 
ankietowanych studentów na pytanie: Czy 
podczas realizacji kursu prosiłeś innych 
studentów o wyjaśnienie w module  
on-line ich pomysłów na rozwiązanie 
przedstawionych problemów? 

 

  
 

Źródło: opracowanie własne, październik 2011 
 

Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone i różnorodne. Niektóre z nich nie 
są związane z kompetencjami komunikacyjnymi uczestników kursu. Ich 
wystĒpowanie jest przeze mnie jedynie sygnalizowane, gdyż szczegółowe ich 
omawianie wykracza poza tematykĒ niniejszego opracowania. Wymienić można 
tutaj np.: 

- odkładanie nauki, na ostatnią chwilĒ (niedzielny wieczór bądź noc), 
w skutek czego brakuje czasu na dyskusjĒ i wspólne poszukiwanie 
rozwiązań; 

- preferowanie samodzielnej nauki, o czym świadczą nastĒpujące 
wypowiedzi studentów: „Staram się rozwiązać problemy we własnym 
zakresie, sprzyja to nauce”; „Potrafiłam sobie poradzić z ćwiczeniami i nie 
potrzebowałam dodatkowej pomocy ”; „Wolę sama rozwiązywać tego 
rodzaju problemy”; „Sama rozwiązywałam problemy, bo uważałam, że tak 
nauczę się więcej”; 

- obawa przed kompromitacją z powodu niewiedzy: „Wolę pytać się kolegów 
poza forum, po co wszyscy mają wiedzieć, że nic nie rozumiem”.

25
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 Na pytanie: Czy prowadzący zachęcał mnie do aktywnego brania udziału w kursie? 41% 
ankietowanych odpowiedziało – zdecydowanie tak, 28% – raczej tak, 13% – raczej nie, 0%  
– zdecydowanie nie. 

25
 Na platformie edukacyjnej UG każdy wpis studenta na forum sygnowany jest jego imieniem  
i nazwiskiem. Niestety nie ma takiej możliwości by dane te widoczne były tylko dla nauczyciela. 

Tak; 17% 
Nie mam 

zdania; 9% 

Nie; 74% 

Tak; 23% 

Nie mam 
zdania; 

10% 

Nie; 67% 
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Analiza zebranych danych wskazuje, że niechĒć przed podejmowaniem 
współpracy i dialogu pomiĒdzy uczestnikami kursu wynikała czĒsto 
z niewystarczającego poziomu kompetencji komunikacyjnych związanych 
porozumiewaniem siĒ w trybie on-line. Zasadniczym problemem jest tutaj 
nieumiejĒtność precyzyjnego i klarownego formułowania komunikatów. Trudność 
ta wystĒpuje zarówno po stronie tych, którzy poszukują pomocy w nauce, jak 
i wśród osób, do których prośba o wsparcie była kierowana. Potwierdzają  
to przytoczone poniżej przykładowe wypowiedzi uczestników zajĒć: 

- student 1: „Czasami ciężko było sformułować w jasny sposób swój problem 
i często zdarzało się tak, że osoba, która odpowiada wklejała fragment 
instrukcji, co nie było w niczym pomocne, bo dalej się tego nie rozumiało”; 

- student 2: „Raczej wolę, kiedy ktoś wytłumaczy mi to, przed komputerem 
wygodniej jest mówić i pokazać niż pisać. I łatwiej jest wtedy zrozumieć 
przekazaną treść”; 

- student 3: „Nie pytałam on-line, ponieważ wolałam rozwiązać problem 
z kolegą czy koleżanką na żywo. Lepiej umiałam im przedstawić problem 
i lepiej tłumaczyli zadania niż on-line. Wolę kontakt personalny na żywo, 
a nie wirtualny. Wirtualne problemy są źle odczytywane i sprawiają 
dodatkowe trudności”; 

- student 4: „W dużej mierze realizowany materiał był dla mnie nowym, 
miałam dużo pytań, a nie zawsze umiałam sprecyzować ich”; 

- student 5: „Czasami trudno sprecyzować na czym polega problem, więc 
dogadanie się drogą elektroniczną nie zawsze jest dobre”. 

W trakcie tradycyjnych zajĒć prowadzonych w sali komputerowej, w sytuacji 
w której student zwracał siĒ o pomoc w rozwiązaniu zadania, najczĒściej 
formułował swoją wypowiedź w nastĒpujący sposób: „Tutaj nie wychodzi”, „Coś mi 
nie działa”. Możliwość bezpośredniej komunikacji zwalniała studentów 
z konieczności precyzyjnego wysławiania siĒ i formułowania swoich wypowiedzi. 
Klarowny opis problemu zastĒpowany był zwykle, jak określił to w swojej 
wypowiedzi student nr 2 „pokazywaniem”. CzĒsto lakoniczność wypowiedzi 
uczestników tych zajĒć była tak dalece posuniĒta, że nie podawali nawet numeru 
zadania, które próbują rozwiązać. W takiej sytuacji próba pomocy z mojej strony 
wiązała siĒ z koniecznością zadania studentowi serii pytań wstĒpnych. O ile 
w osobistym kontakcie udało siĒ w końcu efektywnie porozumieć, o tyle 
przeniesienie przez studentów opisanego wyżej stylu komunikowania siĒ do 
wirtualnej rzeczywistości kończy siĒ całkowitym fiaskiem. Oto przykład:  

 

Student 1: Niedz., 20 lutego 2011, 20:54 – „Jestem nieogarniętym studentem […], dlatego 
nie potrafię pojac tych skomplikowanych funkcji wcale. Do czego one sa? Co ja mam wpisywac 
po wybraniu danej funkcji w kolejnym okienku? Informatyka mnie przerasta  Obawiam się, że 
bez pokazania tego i jednoczesnego wyjanienia nie zakumam”. 

 
Student 2: Niedz., 20 lutego 2011, 21:57 – „A czego dokladnie nie wiesz? Hmm możesz 

sprecyzowac z jakimi zadaniami masz problem? I do jakiego momentu wiesz jak rozwiazac.” 
 
Student 3: Pon., 21 lutego 2011, 11:48 – „[…], dasz rade, jak ja ogarniam, powoli, ale 

ogarniam, to Ty ogarniesz też ” 
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Pon., 21 lutego 2011, 12:59 – Prowadzący zajĒcia: „Pana Koleżanki, mają rację  Niech 
Pan spróbuje sprecyzować problem – numer zadania, punkt w którym Pan utknął itp. Po pierwsze 
popracujmy wspólnie na forum, a jeśli nie przyniesie to skutku znajdziemy inne rozwiązanie”. 

 

Pomimo szybkiej i życzliwej oferty pomocy Student nr 4 pozostawił bez 
komentarza wszystkie posty, które pojawiły siĒ w odpowiedzi na jego problem. 
Ponadto do końca kursu nie zabrał już głosu na forum dyskusyjnym. Proces 
komunikacji został przez niego zerwany. W takim wypadku bezradny pozostaje  
nie tylko nauczyciel, ale także pozostali uczestnicy kursu. Zupełnie inaczej  
wygląda sytuacja, kiedy pomimo nieporozumień wynikających z nieprecyzyjnego 
formułowania komunikatów rozmówcy dokładają wszelkich starań, aby jak najlepiej 
siĒ porozumieć: 

 
Student 1: „Czy potrafi ktos poprawnie zapisac tekst logiczny do cwiczenia 7?  Nie bardzo 

wiem jak. Szukam, probuje, ale już nie mam pomyslow” 
 
Student 2: „Wiesz ja probowalam to zrobic tak : wstaw funkcje, muisz wybrac funkcje Jeżeli 

 i wtedy sie pokaze w nawiasie test_logiczny; wartosc_jezeli_prawda itd i musisz wybrac ktoras  
i wpisac enter i Ci wyskoczy i dalej wlasiciwie to sama mysle ” 

 
Student 1: „Tak, to wiem. Moj problem jest trochę innego źrodla. Jakos nie moge sobie 

poradzic z tym w zadaniu nr 7 
operator obliczeń porównawczych(=,>,<,>=(wieksze badz rowne),<=(mniejsze badz 

rowne),<>(znak nierownosci, np A1 nie jest rowneB1) 
W pozostalych zadanich sa wartosci liczbowe i to jest latwe, bo to jakies zaleznosci 

matematyczne, a tu mam slowa i nie bardzo wiem jak zapisac ten test logiczny, bo slow nie moge 
uzyc, a jak porownuje komorki to nie wychodzi. Brak pomyslu.” 

 
Student 2: Hm...to nie wiem. Ale nie znaczy ze nie będę próbować. Jak tylko coś wymysle 

wrzuce obrazek 
 
Student 3: „Ja to zrobilam tak wybralam funkcje jezeli w tekst logiczny  zaznaczylam 

komorki od B2 do B90 B2:B90="nieodpowiednie", wartosc jeżeli prawda:"konslutacja  
z rodzicami", wartosc jezeli falsz:0 no i wyszlo))” 

 
Student 4: Ja wpisalama taka funkcje i wyszlo ;) 

=JEŻELI(B4:B92<>"nieodpowiednie";"0";JEŻELI(B4:B92="nieodpowiednie";"wymaga konsultacji  
z rodzicami")) 

 
Student 1: „O już widzĒ swoj blad, napis bez cudzyslowia, nie wpadlam na zakres komorek 

B2:B90. Dzieki, dzieki.;) Mozna ulepszyc (mniej wpisywania) formule. 
=JEZELI(B2:B90="nieodpowiednie";konsutacja z rodzicami";) już nie wpisujemy 0, bo jeżeli  
w miejsce wartosci_jeżeli_falsz nic nie wpiszemy, to automatyczne bedzie 0 wyskakiwac, trzeba 
pamietac koniecznie o ; ktory zaznaczylam na czerwono w formule.;] 

 

Na przykładzie przytoczonej wyżej rozmowy z forum dyskusyjnego widoczny 
jest proces dążenia uczestników kursu do jak najbardziej efektywnej komunikacji. 
Pierwszy post studenta nr 1 jest bardzo ogólny i nieprecyzyjny, nie określa w czym 
dokładnie tkwi problem. W konsekwencji odpowiedź sformułowana przez studenta 
nr 2 jest całkowicie chybiona. Student nr 1 nie zraża siĒ jednak i próbuje 
doprecyzować swoją wypowiedź. Dopiero po uściśleniu problemu pojawiają siĒ 
prawidłowe podpowiedzi ze strony innych uczestników kursu (student nr 3 i 4). 
DziĒki temu, że są bardzo precyzyjne i klarowne, to student nr 1 nie tylko jest 



78 

w stanie zrozumieć i naprawić swój błąd, lecz także podaje inny, prostszy sposób 
rozwiązywania zadania. 

Podejmowanie przez studentów prób porozumienia i współpracy, pomimo 
trudności wynikających ze specyfiki komunikacji pośredniej, w sposób pozytywny 
wpływa na rozwój ich umiejĒtności związanych z komunikowaniem siĒ za 
pośrednictwem komputera. Potwierdzają to wypowiedzi uczestników kursu. CzĒść 
z nich na pytanie: Czy nauczyłam(em) się podczas kursu nowych dla mnie 
umiejętności? Odpowiedziała: 

- „Obsługi programów, w których pracowaliśmy, ale także konkretnego 
sprecyzowania problemów, czy też samodyscypliny”; 

- „Samodzielności i lepszego opisywania swoich trudności w rozumieniu 
zdań”; 

- „Bardziej precyzyjnego wyrażania swoich myśli, szlifowania silnej woli oraz 
systematyczności”; 

- „Nauki z wypowiedzi i pracy innych studentów”; 
- „To były pierwsze zajęcia na ocenę w formie e-learningu, dowiedziałam się, 

jak taka forma zajęć wygląda i jak można porozumiewać się na platformie”. 
Przedstawione tutaj opinie studentów świadczą, że dla niektórych z ich 

powodzeniem zakończyła siĒ próba przełamania barier komunikacyjnych 
związanych z porozumiewaniem siĒ w cyberprzestrzeni. 

 
4. Zakończenie 
Specyfika komunikacji zapośredniczonej powoduje, że proces 

porozumiewania siĒ w trakcie e-learningu przebiega inaczej, niż na tradycyjnych 
zajĒciach. Każdy komunikat wyrażony w wirtualnej rzeczywistości, niezależnie czy 
pochodzi od nauczyciela czy studenta, musi być bardziej jednoznaczny 
i treściwszy niż komunikat o tym samym znaczeniu wypowiedziany w tradycyjnej 
sali ćwiczeń. Rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie porozumiewania  
siĒ w Internecie stanowi wyzwanie dla współczesnej edukacji. UmiejĒtność 
skutecznego porozumiewania siĒ w sieci jest bowiem konieczna nie tylko do tego, 
aby zwiĒkszyć efektywność kształcenia metodą e-learningu. Pozwala ona uniknąć 
lub zminimalizować nieporozumienia komunikacyjne, które zaburzają wzajemne 
relacje. Dobra komunikacja pomiĒdzy uczestnikami e-zajĒć jest sprawą 
priorytetową, gdyż „(…) proces edukacji nie ogranicza się jedynie do udostępniania 
i dystrybucji materiału dydaktycznego, ale skonstruowany jest zgodnie z zasadą 
jak najszerszego rozpoznawania i zaspokojenia potrzeb uczącego się, który 
angażuje się w indywidualne i grupowe aktywności w sieci oraz pozostaje 
w centrum zainteresowania instytucji edukacyjnej”.

26
 

                                                 
26

 J.M Rosenberg, E-learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. New York 2000, 
za: A. Wierzbicka: Komunikowanie się w procesie e-nauczania. Student i wykładowca w Internecie 
(w:) M. Tanaś (red.) Kultura i język mediów. Kraków 2007, s. 270 
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Izabela RUDNICKA 
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 

 
WYBRANE METODY KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI 

KOMUNIKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INTERNETOWYCH 
 
 

Internet nie jest jednym prostym zjawiskiem, jest jak książka: 
czy książka jest dobra czy zła?(…) 

 to narzędzie, które w wielu wypadkach zmieniło nasze  
życie, naszą zdolność dokumentacji, komunikacji… 

Umberto Eco  

 
Komunikowanie jest procesem porozumiewania siĒ jednostek, grup lub 

instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie siĒ wiedzą, informacjami  
i ideałami. Proces ten odbywa siĒ na różnych poziomach, przy użyciu 
zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki. Ma zatem charakter 
społeczny. Technologia dostarczyła nowych możliwości porozumiewania siĒ. 
Zarówno komunikacja telefoniczna, jak porozumiewanie siĒ za pośrednictwem 
komputera, umożliwiają nowy rodzaj kontaktów. Porozumiewanie siĒ za pomocą 
Internetu wykluczyło całą gamĒ sygnałów niewerbalnych, dostĒpnych w zetkniĒciu 
z drugą osobą. Komunikacja za pośrednictwem komputera, przyczyniła siĒ do 
zwiĒkszenia liczby i jakości kontaktów społecznych z wielu powodów, min. ułatwia 
porozumiewanie siĒ wszelkich instytucji, stowarzyszeń, firm z odbiorcami, gdy 
odległości dzielące ludzi utrudniają lub uniemożliwiają bezpośrednie spotkanie. 
Internet daje możliwość przesłania szybkiej wiadomości drogą elektroniczną, 
nieosiągalną w inny sposób, skłania ludzi do wyrażania opinii o zjawiskach, 
treściach, organizacjach, społecznościach. 

Procesy globalizacyjne i zachodzące w zawrotnym tempie przemiany 
cywilizacyjne, wpływające na życie człowieka w różnych jego obszarach,  
są czynnikiem wymuszającym osobisty rozwój i ciągłe doskonalenie. Wśród wielu 
form kształcenia, odpowiednią, bo mobilną i elastyczną dla człowieka dorosłego, 
jest formuła kształcenia przez Internet. Teoria i praktyka edukacyjna wskazują  
na dwa modele kształcenia i komunikowania (transmisyjny i interakcyjny), 
stosowane także w e-learningu. Jakie są możliwości rozwiązania najbardziej 
pilnych problemów współczesnej edukacji – czy Internet i technologie mobilne 
obsługujące narzĒdzia powszechnie dostĒpne młodym społecznościom, mogą być 
uzupełnieniem oferty edukacyjnej już teraz? Odpowiedzi na te pytania szukają 
zarówno pracownicy naukowi, instytucje oświaty i kultury, ośrodki doskonalenia, 
jak i sami nauczyciele, poszukujący rozwiązań zwiĒkszenia możliwości szkoły we 
włączaniu kreatywnych i innowacyjnych działań w zakresie edukacji przyszłości. 
Należałoby tu zwrócić uwagĒ na umiejĒtności i potrzeby nauczycieli różnych 
etapów nauczania, jednakże zarówno obszar, jak i różnorodność potrzeb, nie 
pozwalają w tym artykule szerzej rozwinąć tego tematu. Pewnym spojrzeniem na 
temat potrzeb współczesnego nauczyciela jest wydana ostatnio pozycja Koniec 
epoki kredy pod redakcją Aleksandry Pezdy (dziennikarza Gazety Wyborczej). 
Wraz z nauczycielami, naukowcami oraz różnymi środowiskami edukacyjnymi  
i medialnymi stworzyła informator-poradnik dla nauczycieli i rodziców poświĒcony 
zagadnieniom nowych potrzeb edukacyjnych uczniów a także nauczycieli. 
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Szkolne projekty unijne i współpraca online formą inicjowania nowych 
metod pracy szkoły. 

Metody nauczania, których wspólną cechą jest wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, stanowią podstawy e-kształcenia (e-learning)  
i służą poprawie jakości kształcenia, m.in. dziĒki asynchronicznej komunikacji  
i współpracy nauczycieli i uczących siĒ oraz ułatwieniu i zwiĒkszeniu dostĒpu  
do materiałów i usług edukacyjnych.

1
 

Niezliczona ilość projektów i rodzajów współpracy online, realizowana jest  
w ramach różnorodnych działań edukacyjnych. Najbardziej znane z nich: Socrates 
Comenius i Leonardo da Vinci, angażują szkoły, instytucje, nauczycieli. W całej 
Europie grupy zadaniowe w ramach współpracy online realizują tematy i działania, 
pracując w oparciu o wykorzystywanie nowych technologii. Jest ona niezbĒdna  
już na etapie informacyjno-komunikacyjnym, gdzie podstawowe narzĒdzia  
internetowej komunikacji, takie jak poczta e-mail, czat, różnego rodzaju 
komunikatory są już codziennością. Uzupełnieniem każdego projektu, (poza 
bardziej zaawansowanymi narzĒdziami i platformami) jest cała gama narzĒdzi  
Web 2.0 – serwisów narzĒdziowych do tworzenia, zarządzania i dokumentacji 
całych projektów. W internetowych „chmurach” i aplikacjach powstają miejsca 
współtworzenia, współdzielenia i prezentacji (Picasa Web Albums, Blogger, Prezi, 
Filckr, You Tube, TacherTube), także współpracy i wymiany poglądów na stronach 
serwisów społecznościowych (Facebook, My Space, Skype, Twitter). 

OdrĒbną, bardzo liczną grupĒ projektów, którą ze wzglĒdu na zbyt obszerny 
temat tu pominĒ stanowią działania w ramach programu eTwinning. Mimo, że jest 
czĒścią Comeniusa, unijnego programu dla szkół, stanowi ogromną grupĒ 
projektową wartą uwagi. Inną odmianĒ stanowią obszary projektów w ramach 
działań stowarzyszeń i programów typu Partnerstwo dla Przyszłości, Edukacja dla 
Przyszłości. 

Zbyt duża liczba powstających nowych form projektów i rodzajów współpracy 
online, nie pozwala na przedstawienie chociaż niewielkiej grupy reprezentatywnej 
działań edukacyjnych. Niemal każdy nowy projekt wchodzący do realizacji, jest 
szczególną formą edukacyjną, zawierającą kolejne, ciekawe rozwiązania,  
z wykorzystaniem najnowszych technologii. Ze wzglĒdu na ich mnogość i ogromną 
różnorodność, zasygnalizowane przykłady bĒdą tylko wyrazem świadczącym  
o szerokim przekroju treści i niezwykłych obszarów realizacji. Współczesny 
nauczyciel styka siĒ z tego rodzaju działaniami we własnej pracy nader czĒsto. 
Czynnym uczestnikiem konkretnych działań w projekcie może być prawie każdy, 
nawet kilkakrotnie we własnej szkole. Jako ilustracjĒ podsunĒ przypadki mojego 
uczestnictwa w projektach. Były to takie, z którymi zetknĒłam siĒ bezpośrednio, 
pracując z grupą nauczycieli i uczniów. Projekty, których rodzaj i tematyka były 
bardzo odmienne, w swych działaniach edukacyjnych uwzglĒdniały wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jako nauczyciel Zespołu Szkół nr 24  
w Warszawie, w ramach programu Socrates Comenius uczestniczyłam  
(2003-2006) w realizacji Projektu Rozwoju Szkół „Europejskie metody nauczania  
i uczenia siĒ z wykorzystaniem technologii komputerowej”, który przeprowadzony 
był wspólnie ze szkołami z Austrii, Finlandii i Bułgarii. Celem jego, było nabycie 

                                                 
1
 Maciej M. Sysło, E-learning w szkole. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/611 
(dodano 9.09.2011 r.) 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/611
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umiejĒtności komunikowania siĒ za pomocą poczty elektronicznej oraz platformy 
komunikacyjnej WebCT, tworzenie mini przedsiĒbiorstwa i wykorzystywanie 
Internetu w czasie lekcji, przy realizacji metody nauczania on-line. Innym, 
odmiennym projektem, w którym miałam możliwość uczestniczyć, był Projekt 
ICTime – „TI jako narzĒdzie Edukacji interkulturowej i medialnej” realizowany 
w ramach akcji Comenius w latach 2006-2009 przez Ośrodek Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie we współpracy  
z partnerami z Rumunii, Portugalii i na Łotwie. Celem tego projektu było wspieranie 
nauczycieli, edukatorów oraz innych osób związanych z oświatą, a pośrednio także 
samych uczniów poprzez przedstawienie sposobu użycia cyfrowych mediów 
w ramach edukacji interkulturowej. Był to jeden z wielu projektów europejskich 
realizowanych w ostatnich latach przez OEIiZK. Inny typ projektu, gdy w latach 
2005-2006 wraz z młodzieżą mojej szkoły uczestniczyłam w pierwszej edycji  
projektu „Przedszkole filmowe”. Uczniowie uczyli siĒ tworzyć film dokumentalny  
w ramach warsztatów filmowych dla gimnazjalistów i licealistów „od pomysłu do 
realizacji” w Wyższej Szkole Filmowej Andrzeja Wajdy. Obecnie szkoła, w której 
pracujĒ, przystąpiła do kolejnego programu, w ramach Programu Leonardo da 
Vinci 2011. Projekt ten "Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie 
budownictwa w Saksonii" obejmuje m.in. poznanie nowych technologii 
stosowanych w budownictwie poza granicami kraju oraz kultury i współczesnego 
życia Niemiec i regionu Saksonii. 

Inne przykłady, to programy edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii 
informacyjno-komunikcyjnych, stosowane jako najszybsza droga dotarcia do 
najbardziej oddalonych zakątków Europy. Program REVIT (Revitalizing Small 
Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning). Realizowany przy udziale 
Grecji, Cypru, Włoch, Bułgarii, Finlandii i Polski. Zaproszono do udziału duże 
ośrodki edukacyjne (uniwersytety, instytuty, ośrodki kształcenia, doskonalenia) 
oraz małe, odległe szkoły, które zostały objĒte swego rodzaju opieką tych dużych 
instytucji. PolskĒ reprezentuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, który objął patronatem 
niewielką szkołĒ niepubliczną położoną w północno-wschodnim zakątku kraju,  
tuż przy granicy z Litwą, w miejscowości Fornetka. Twórcy programu chcą dotrzeć 
do ludności na terenach oddalonych z propozycją kursów e-learningowych 
przygotowanych z myślą o zainteresowaniach i potrzebach mieszkańców, tak dla 
młodzieży uczącej siĒ, jak i społeczności dorosłych. Wykorzystują możliwości, jakie 
dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, dziĒki innowacyjnemu 
podejściu metodycznemu, współpracy, która może przynieść wzajemne korzyści 
poprzez możliwość uczestniczenia w wartościowych zajĒciach edukacyjnych, 
wymianĒ doświadczeń, poznanie sposobu życia innych kultur.

2
 Przygotowywane 

zostały kursy e-learningowe, które przy zastosowaniu konkretnej struktury 
technologicznej, są realizowane w trybie synchronicznym. Kursy umieszczane  
są na stronie internetowej projektu REVIT (http://revit.cti.gr), aby uczestnicy mogli  
z nich skorzystać, adaptując ich treści do własnych potrzeb. 

Niezwykle ciekawe wsparcie nauczycieli w działaniach rozszerzających 
zakres edukacji jĒzykowych, daje projekt poetycki – eMultipoetry realizowany  
z programu Unii Europejskiej Grundtvig. Projekt prowadzony jest przez instytucje 

                                                 
2
 E. Piech, REVIT – szansa na ożywienie małych szkół, http://www.trendy.ore.edu.pl/articles/view/163 
(dodano 23.07.2011 r.) 
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kultury w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Grecji. Skierowany 
zarówno do indywidualnych użytkowników w dowolnym wieku, jak i do osób 
prowadzących zajĒcia z tzw. creative writing oraz kursy tłumaczeniowe. Przy 
pomocy narzĒdzi aplikacji można zakładać swoje profile, publikować wiersze, 
tłumaczyć je, komentować i oceniać twórczość innych osób, pisać wiersze  
w specjalnie skonstruowanych grach internetowych, współtworzyć grupowe 
wiersze online pod kierunkiem moderatorów na specjalnie stworzonych czatach. 
Można także tworzyć grupy zainteresowań, oraz zamkniĒte grupy studenckie, które 
pod okiem wykładowców doskonalą techniki pisarskie w różnych gatunkach 
wiersza i prozy. Projekt ma na celu m.in. zainspirować Europejczyków do 
rozszerzania swoich umiejĒtności jĒzykowych z zastosowaniem innowacyjnych 
technik multimedialnych, takich jak muzyka, zdjĒcia, film, telewizja i cyber 
literatura. Wynikiem projektu bĒdzie stworzenie gotowych narzĒdzi ICT do 
wykorzystania przez szkoły europejskie w oparciu o innowacyjne metody 
edukacyjne opracowane przez miĒdzynarodowy zespół ekspertów jĒzykowych.

3
 

Zupełnie odmienny przykład działań szkolnych i lokalnych to chociażby  
– Augustowskie Centrum Edukacyjne, gdzie nauczyciel technologii informacyjnej  
– Jadwiga Prawdzik założyła w połowie marca 2009 roku platformĒ edukacyjną 
MOODLE „E-nauka w ACE” – tymczasowo na darmowym wirtualnym serwerze, 
jako wersjĒ doświadczalną w celu rozwijania zainteresowania nauczycieli szkoły 
innowacyjnymi formami wspomagania nauczania i uczenia siĒ. Założyła Klub 
Innowacyjnych Nauczycieli. ZachĒciła nauczycieli uczących różnych przedmiotów: 
od religii po jĒzyk polski i przedmioty zawodowe hotelarsko-gastronomiczne. 
ZajĒcia związane z nauką posługiwania siĒ platformą prowadzi wirtualnie  
(w ramach oswojenia siĒ nauczycieli z nowym narzĒdziem), jak i w systemie 
stacjonarnym – w ustalonym czasie i zakresie. W e-kształceniu kontakt nauczyciela 
z uczniem możliwy jest za pośrednictwem Internetu i odbywa siĒ w trybie 
synchronicznym (w czasie rzeczywistym, jednoczesna obecność w sieci ucznia  
i nauczyciela) lub asynchronicznym (uczeń sam wybiera czas nauki). Szkolna 
platforma Moodle pozwala na pracĒ z uczniami w trybie asynchronicznym,  
a oprogramowanie komputerowe w postaci platformy pełni rolĒ pośrednika 
pomiĒdzy uczniem a nauczycielem. NajczĒściej stanowi ona połączenie bazy 
danych, zawierającej wiedzĒ merytoryczną (czasami z dużym udziałem 
multimediów), modułu poczty elektronicznej, forum dyskusyjnego, czatu, modułu 
testującego nabytą wiedzĒ i umiejĒtności, mechanizmu logowania ucznia/studenta, 
a niekiedy również elektronicznego dziennika. (…) Tak wiĒc przydatność narzĒdzi 
e-learning w realiach szkolnych może być duża, a wszystko zależy od tego, czy 
nauczyciele potrafią otworzyć siĒ na nowe i zastosować to narzĒdzie we 
wspomaganiu nauczania.

4
 

Centrum Edukacji Obywatelskiej również prowadzi wartościowy serwis 
poświĒcony Gimnazjalnemu projektowi edukacyjnemu. Został on przygotowany  
z myślą o wszystkich członkach szkolnej społeczności zaangażowanych  
w realizacjĒ nowej podstawy programowej w praktyce szkolnej: dyrektorów, 
nauczycieli różnych przedmiotów, wychowawców i uczniów. Serwis ma przede 

                                                 
3
 Projekt emultipoetry. Cele projektu, http://www.emultipoetry.eu/pl/ (dodano 12.08.2011 r.) 

4
 Jadwiga Prawdzik / Augustowskie Centrum Edukacyjne, http://www.eid.edu.pl/publikacje/e-learning_w 
_szkole_ponadgimnazjalnej,204.html (dodano 15.09.2011 r.) 

http://www.eid.edu.pl/publikacje/e-learning_w
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wszystkim charakter praktyczny i jest nastawiony na wspieranie uczestników 
projektu. Organizatorzy zamieszczają w nim wiele narzĒdzi przydatnych  
do planowania i realizacji rozmaitych działań edukacyjnych w szkole. Informacje  
na temat projektu i współpracy online, zamieszcza na stronie CEO 
(http://www.ceo.org.pl/projekt). Wsparcie w realizacji projektu gimnazjalnego  
to wycinek szerokiej gamy działań projektowych tej instytucji edukacyjnej od  
kliku lat. 

 
Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi i technologii dostępnych 

w Internecie. 
Wykorzystanie możliwości narzĒdzi Web 2.0 może być przesłanką do zmian  

w nauczaniu online, w projektach e-lerningowych i samokształceniu. W sieci 
dostĒpnych jest wiele wskazówek, poradników, serwisów, nawet programów 
szkoleń o tematyce związanej z zastosowaniem narzĒdzi Web 2.0 w bibliotekach. 
W 2006 roku Helene Blowers opracowała dla biblioteki specjalny program Learning 
2.0:23 Things. Kurs e-lerningowy przeznaczony do samodzielnej pracy zawiera 
opisy w formie postów bloga z zachowaniem miejsca na komentarze. Materiały 
dźwiĒkowe w postaci podcastów, a także praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem 
popularnych narzĒdzi dostĒpnych w sieci są uzupełnieniem szkolenia. Jako 
dostĒpny na licencji CC wdrożony został do ponad 700 bibliotek na świecie.

5
 

Zespół Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH przeprowadził 
ostatnio badania w celu rozpoznania m.in. sytuacji w zakresie wykorzystania 
technologii Web 2.0. Dokonano przeglądu dostĒpnych serwisów oferujących 
pomoc nauczycielom w zakresie wspomagania edukacji za pomocą komputerów  
i Internetu oraz całego bogactwa rozwiązań, jakie ze sobą niosą. Są to m.in. 
aplikacje wykorzystywane do tworzenia materiałów dydaktycznych, umożliwiające 
publikowanie i przechowywanie zasobów edukacyjnych, pozwalające na 
porządkowanie zasobów, a także na organizacjĒ repozytoriów, jak również 
stosowane w komunikacji online i wspomagające współpracĒ zdalną. Web 2.0 
oznacza także uczestnictwo w życiu internetowych społeczności i współdziałanie 
za pośrednictwem Internetu, dotyczy komunikowania siĒ i współpracy online. 
Grupy narzĒdzi komunikacyjnych to m.in.: aplikacje stosowane w komunikacji 
online, aplikacje wspomagające współpracĒ zdalną, aplikacje pomocnicze, 
gadżety. 

Jest tu wiele darmowych narzĒdzi do prowadzenia wideokonferencji czy 
pozwalających członkom grupy na jednoczesne edytowanie dokumentów lub 
transmitowanie tego, co dzieje siĒ na pulpicie naszego komputera. Ważne miejsce 
w edukacji mogą odegrać tak popularne w Web 2.0 blogi, mikroblogi i narzĒdzia 
wiki. Poziom zaangażowania w zajĒcia podnieść może także wspólne tworzenie 
map myśli, edytowanie interaktywnych map czy organizowanie pracy przy pomocy 
kalendarzy.

6
 

Wybrane próbki stanowiące ilustracjĒ takich miejsc to m.in.: Museumbox  
– aplikacja pozwalająca na tworzenie i przechowywanie dokumentów podczas 
realizacji kolejnych etapów lub całych projektów. Glogster – jako miejsce tworzenia 

                                                 
5
 A. Koszowska, Web 2.0 w bibliotece – jak zacząć? http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/338 
(dodano 27.03.2011 r.) 
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interaktywnych i multimedialnych plakatów wspierających promocjĒ i prezentacjĒ  
w sieci konkretnych akcji lub wybranych zdarzeń projektowych. Evernote – jest 
miejscem poszukiwania i zachowywania dokumentów, ułatwiającym zarządzanie 
projektem oraz wykorzystaniem stron internetowych, dokumentów, pomysłów  
i całych projektów w tzw. chmurze bez konieczności przenoszenia dokumentacji  
na różnorodnych nośnikach. Wiele innych przykładów tworzenia materiałów 
dydaktycznych i zajĒć w sieci, m.in. ToonDoo – jeden z programów do tworzenia 
komiksów sieci, Cacoo – miejsce współpracy przy tworzeniu diagramów, wykresów 
i wizualizacji omawianych tematów i procesów w projekcie, Show Zoho – daje 
możliwość współpracy i współdzielenia w sieci przy tworzeniu dokumentów  
od tekstowych Word, Excela po prezentacje Power Point. Dodatkowe funkcje 
współtworzenia i prezentowania zawiera aplikacja Dokumenty Goggle, która 
posiada możliwość planowania, organizacji i zarządzania projektem  
z wykorzystaniem m.in. Kalendarza Google, Google Maps i innych. Kolejny 
przykład, to aplikacja Prezi – prezentacja systematyzująca i porządkująca treści  
w ciekawej formie graficznej, czĒsto wystĒpuje zamiennie z inną – prezentacją 
Pecha Kucha, najkrótszą formą (syntezą treści w 20-30 sek. slajdach) zajmująca 
do 5 minut całości czasu odbiorcy. Blogger i inne serwisy umożliwiające założenie 
blogów, to oddzielna, szeroka oferta wykorzystania tej aplikacji w e-lerningu. Blog 
służy nie tylko publikacji treści, ale także umożliwia wymianĒ poglądów i dyskusjĒ 
oraz dołączanie przez osoby odwiedzające go nowych treści lub odsyłaczy  
do ciekawych zasobów sieciowych. Wzbogacając warsztat pracy nauczyciela  
na każdym poziomie edukacji, w różnych grupach i społecznościach współpracują 
z innymi portalami, narzĒdziami Web 2.0, dając możliwość realizacji prostej formy 
e-lerningowej. 

Praktyczne wykorzystania narzĒdzi Web 2.0, może być przydatne zarówno  
w pracy dydaktycznej, badawczej czy naukowej. Proponowane narzĒdzia 
pozwalają na prezentacjĒ treści i wymianĒ poglądów oraz współtworzenie 
projektów. Działanie obejmować może realizacjĒ zadań grupowych, wspierając 
interaktywny udział w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu wspólnych materiałów 
dydaktycznych. Jest to grupa narzĒdzi wspomagających konkretne zajĒcia m.in.: 
Voice Thread – aplikacja pozwalająca na wymianĒ poglądów i dyskusjĒ, Wiggio  
– narzĒdzie, które pozwala na organizowanie pracy grupowej, Voki –  narzĒdzie do 
tworzenia prostych awatorów w celu interaktywnej wypowiedzi tekstowej lub 
dźwiĒkowej w określonym temacie; Buuble, Cacoo – to z kolei narzĒdzia do 
tworzenia online map myśli, schematów; natomiast Stixy, Middlespot, Dokumenty 
ZOHO – są narzĒdziami do gromadzenia i udostĒpniania materiałów; Picasa  
Web Albums, Album – wspomaga gromadzenie, edycjĒ, współtworzenie albumu, 
prezentacjĒ i udostĒpnianie zdjĒć i grafik; Diigo – sieciowa usługa, która umożliwia 
efektywne zarządzanie informacją (wyszukiwanie, oznaczanie i współdzielenie); 
Zotero – narzĒdzie, które pozwala z tak wyszukanych i oznakowanych zasobów 
utworzyć bibliografiĒ do opracowywanych publikacji.

7
 

Na etapie poszukiwań, materiałów edukacyjnych związanych z tematem 
projektu, potrzebne są wyszukiwarki i znajomość podstawowych zasad 
wyszukiwania. Wśród licznych propozycji mamy m.in. Google, wyszukiwarki 

                                                 
7
 I. Rudnicka, Biblioteczna blogosfera – nowa przestrzeń edukacyjna i nowa jakość postrzegania 
biblioteki. http://www.up.krakow.pl/biblio/konferencja/streszczenia.html#46 (pobrano 25.05.20011 r.) 
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anglojĒzyczne, socjal bookmarking, narzĒdzia wspomagające wyszukiwanie, np.: 
Delicio.us, Flickr itp. Warto zwrócić uwagĒ na wykorzystanie aplikacji 
wspomagających publikowanie w sieci opartych na mechanizm Wikispace,  
z nowymi funkcjami i elementami Web 2.0, wspomagającymi tworzenie  
stron (blogi, mikroblogi itp.). Przy ustalaniu grup zadaniowych, które są 
niezbĒdnym etapem realizacji zarówno projektu, jak i wszelkich nowych form 
szkolenia/samokształcenia, mogą być wykorzystane do komunikacji narzĒdzia 
portali społecznościowych lub dołączone do innych platform grupy dyskusyjne, 
mikroblogi, komunikatory. 

Szczególnie przydatne w fazie prezentacji są miejsca umożliwiające dzielenie 
siĒ multimediami, zarządzanie i organizowanie treści, cyfrowe programy do 
prezentacji, tworzenia własnych prac graficznych, filmowych, dźwiĒkowych. 
Wykorzystywane powszechnie sieci społeczne i narzĒdzia komunikacyjne, 
wspierające kreatywność i współpracĒ użytkowników, to także poczty 
elektroniczne, komunikatory i serwisy społecznościowe. W procesie edukacji  
z wykorzystaniem nowych technologii dostĒpnych w Internecie można wykorzystać 
możliwości poczty elektronicznej, komunikatorów, Skypa, a także grup 
dyskusyjnych w Google Groups, podobnie Facebook, My Space, Twitter i innych. 
Blog może być uzupełnieniem narzĒdzi współpracujących (Albumy Web, You 
Tube, Flickr, strony WWW – filmy, podcasty i podobne). 

Cechy, które łączą omawiane technologie również przemawiają za 
stosowaniem tych właśnie narzĒdzi. Wszystkie omawiane aplikacje są 
udostĒpniane na zasadzie SaaS (Software as a Service), wiĒc: aby z nich 
korzystać, nie trzeba instalować żadnych dodatkowych programów; dostĒp  
do aplikacji uzyskuje siĒ poprzez przeglądarkĒ internetową; całe oprogramowanie 
znajduje siĒ na serwerze dostawcy, który odpowiada za jego aktualizacjĒ oraz 
sprawne funkcjonowanie; zainteresowany użytkownik tworzy w serwisie 
indywidualne konto, do którego dostĒp chroniony jest hasłem; w serwisie dostĒpne 
są także obszerne materiały pomocnicze – tutoriale, przykłady zastosowań; coraz 
czĒściej posiadają one wbudowane narzĒdzia do tworzenia społeczności 
użytkowników i dzielenia siĒ doświadczeniem (blog, forum); umożliwiają  
integracjĒ kont z innymi aplikacjami społecznościowymi, takimi jak: Facebook, 
Twitter, usługi Google; pozwalają na prosty transfer danych do- i z- innych 
serwisów, zawierających np. zdjĒcia czy nagrania wideo.

8
 

Przykładem konkretnych działań edukacyjnych wspierających nauczycieli  
w podnoszeniu kompetencji komunikacyjnych może być wybór z zestawienia 
szkoleń (stacjonarnych, mieszanych, online) oferowanych w ostatnim roku 
szkolnym nauczycielom wszystkich etapów edukacji, w Ośrodku Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Wybrane propozycje dla 
nauczycieli rożnych przedmiotów, mogą być ilustracją, w jakim obszarze 
nauczyciel może pracować nad podnoszeniem swoich umiejĒtności w zakresie 
podniesienia kompetencji komunikacyjnych i ich wykorzystania w praktyce 
szkolnej. Oferowane szkolenia zostały podzielone na grupy tematyczne, każda  
z nich zawiera od kilku do kilkunastu szkoleń. Są to m.in.: Posługiwanie siĒ 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; Szkolenia doskonalące umiejĒtności 
posługiwania siĒ technologiami informacyjno-komunikacyjnymi kierowane do 
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wszystkich nauczycieli; Użytkowanie sieci komputerowych, opiekun szkolnej 
pracowni komputerowej; Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu 
różnych przedmiotów; Szkolenia doskonalące oraz warsztaty przedmiotowo 
-metodyczne kierowane do nauczycieli różnych przedmiotów przygotowujące do 
efektywnego stosowania TIK w uczeniu siĒ i nauczaniu; Technologie informacyjno 
-komunikacyjne w pracy doradcy metodycznego; Technologie informacyjno 
-komunikacyjne w pracy nauczyciela bibliotekarza; Technologie informacyjno 
-komunikacyjne w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym (dziecko, mały 
uczeń w świecie współczesnym); Warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane 
do nauczycieli przedszkoli, kształcenia zintegrowanego i nauczycieli informatyki  
w klasach I-III. 

Inny przykład, to strategia otwartych zasobów wychodząca naprzeciw 
wszelkim inicjatywom wspólnotowego tworzenia zasobów wiedzy, jako dorobku 
cywilizacyjnego. Chodzi zatem o różne formy uczestnictwa w tworzeniu 
komponentów wiedzy w ramach: otwartych zasobów edukacyjnych (Open 
Educational Resources, OER), udostĒpnianych szerszemu gronu użytkowników, 
wspólnie podejmowanych inicjatyw naukowych, czĒsto aktywnie rozwijanych jako 
"element" wirtualnych kampusów. (…) Są one udostĒpniane na zasadzie otwartych 
licencji. Kontent e-learningowy (e-kontent) – to zbiór materiałów stanowiących 
treść określonego kursu. Do kontentu zalicza siĒ m.in. testy, ćwiczenia, informacje 
teoretyczne, pliki kursu, słowniki, linki. Stanowią go także treści zawierające m.in.: 
filmy i nagrania dźwiĒkowe niosące przekaz edukacyjny, zasoby repozytoriów 
wiedzy udostĒpniane przez platformĒ z portali wiedzy, materiały udostĒpniane jako 
pomoc dydaktyczna w trakcie połączeń wideokonferencyjnych lub konferencji 
internetowych, edukacyjne gry interaktywne, gry symulacyjne.

9
 

Działania pojedynczych osób dają również ciekawe rezultaty – na swoim 
blogu C4LPT, Jane Hart zanotowała, iż po wygłoszonym kilka dni wcześniej 
wykładzie dla nauczycieli zebranych na konferencji zatytułowanej The Social 
Learning Revolution usłyszała wiele pytań i próśb o wskazanie aplikacji 
umożliwiających nauczanie i uczenie siĒ w oparciu o technologie społecznościowe. 
(…) Utworzyła i udostĒpniła, w ramach już istniejącego katalogu Learning Tools 
Directory (LTD), osobną kategoriĒ, którą nazwała Social learning tools for the 
school classroom, czyli narzĒdzia społecznościowe dla edukacji szkolnej. 
Kategoria ta obejmuje aplikacje i narzĒdzia przeznaczone do pracy z uczniami  
w wieku od 5 do 18 lat.

10
 

Przykładem rozwiązania wspierającego kształtowanie kompetencji,  
zarówno ogólnych, jak i „miĒkkich”, jest kurs LATINA (Learning and teaching  
in a digital world) oferowany przez Oslo University College studentom, 
nauczycielom i bibliotekarzom (ale nie tylko) z całego świata, którzy chcą rozwijać 
swoje umiejĒtności edukacyjne w oparciu o wykorzystanie Internetu oraz 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy kursu pracują nad takimi 
zagadnieniami, jak: budowa i planowanie lekcji oraz szkoleń; kształcenie poprzez 
wykonywanie projektów; edukacyjne znaczenie wyszukiwania wiedzy w Internecie; 
kształcenie poprzez tworzenie stron WWW, blogów, albumów zdjĒć (obrazkowych 

                                                 
9
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historii), cyfrowych opowiadań (obraz z dźwiĒkiem i animacjami), miksowanie 
otwartych zasobów edukacyjnych, gromadzenie oraz przetwarzanie danych na 
określony temat; edukacyjne znaczenie informacji zwrotnej oraz wymiany myśli  
i opinii; mapa myśli w kształceniu; e-learning jako metoda kształcenia; uczenie siĒ 
poprzez nauczanie innych.

11
 

 
Wykorzystanie e-lerningu zadaniem nauczyciela XXI wieku. 
Rozwój technologii związanych z Web 2.0, a w szczególności wdrożenie 

mechanizmów Wiki, w zasadniczy sposób przekształciło zdecentralizowanych, 
pasywnych użytkowników klasycznego Web w aktywną wspólnotĒ jego twórców  
i moderatorów. Tworzy on warunki rozwoju społeczności wirtualnych (virtual 
community). 

Jednoczesny rozwój technologii mobilnych i bezprzewodowych doprowadził 
do kolejnych zmian. Szeroka klasa komputerów przenośnych (subnotebooki, 
notebooki, laptopy) wyposażonych w systemy operacyjne takie same jak 
komputery stacjonarne, posiada cechy urządzeń mobilnych. Ponadto nowoczesne 
telefony komórkowe, komputery narĒczne i kieszonkowe (palmtopy) coraz czĒściej 
wykorzystywane hybrydy palmtopa i telefonu komórkowego m.in. smartfony,  
to widoczne oznaki zmian. Spowodowały one zainteresowanie mobilnym 
kształceniem, korzystającym z narzĒdzi umożliwiających dostĒp do zasobów 
edukacyjnych w sieci. Generuje to nowe możliwości komunikacyjne, wyzwalające 
potrzeby poszerzenia gamy możliwości edukacyjnych o technologie mobilne. 
Problem zmieniających siĒ technologii i potrzeby przełamania barier w systemie 
nauczania, poprzez włączanie do procesu dydaktycznego nowych metod, które 
wymuszają zachodzące zmiany (nowe możliwości komunikacji i powszechnie 
dostĒpne narzĒdzia Web 2.0) przybliża Lechosław Hojnacki w swoim artykule 
Pokolenie m-lerningu – nowe wyzwania dla szkoły. Analizuje problem 
przyspieszenia technologicznego i potrzebĒ włączenia technologii mobilnych  
do współczesnej szkoły, szczególnie na drugim i trzecim etapie kształcenia. 
Działań niezbĒdnych, do kolejnego kroku włączenia kształcenia mobilnego  
(m-lerningu), jako uzupełnienie pedagogiki szkolnej, aby zmniejszyć przestrzeń 
oddalającą możliwość skutecznej komunikacji miĒdzy nauczycielem i uczniem. 
Jest to konieczne do rozwiązania współczesnego problemu dzisiejszej edukacji, 
gdy nauczyciele, cyfrowi imigranci, mówiący archaicznym językiem (ery 
precyfrowej) usiłują uczyć populację, która porozumiewa się zupełnie nowym 
językiem (Prensky).

12
 

Zarówno proces ogromnego przyspieszenia technologicznego i postĒpu 
społecznego, jak i zmiany w stylu i organizacji uczenia siĒ młodego pokolenia, 
wyraźnie uświadamiają nauczycielom konieczność ustawicznego podnoszenia 
kwalifikacji, uzupełnionych o nowe metody i narzĒdzia wspierające proces 
dydaktyczny. NiezbĒdna jest przy tym zmiana spojrzenia na cykl edukacji znany 
dotąd, jako jedynie wstĒp – wprowadzenie w przygotowanie ucznia do zdobycia 
umiejĒtności radzenia sobie w nowym świecie informacji, technologii i wiedzy. 
Możliwe to bĒdzie, gdy nauczenie uczenia się, widoczne w działaniu z pomocą 
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nauczyciela, w oparciu o szerokie spektrum możliwości, bĒdzie realizowane  
w sposób mądry i skuteczny. Oczekuje siĒ wiĒc włączenia dodatkowych działań, 
zmierzających ku rozwijaniu możliwości oraz kreatywności – we wspólnych 
poszukiwaniach wspierających nauczyciela i ucznia w pracy nad tworzeniem 
innowacyjnych projektów, wspólnym zdobywaniu wiedzy. Musimy „Nauczyć, jak siĒ 
uczyć” poprzez wykorzystanie narzĒdzi komunikacji TI. Wszelkie formy  
nauczania e-learningowego, włączające odbiorców procesu kształcenia w jego 
współtworzenie, stanowią doskonałe uzupełnienie pracy kreatywnego nauczyciela, 
dla którego przyszłość ucznia jest powiązana z własnymi osiągniĒciami, dając mu 
szansĒ na wejście w XXI wiek. 

Zgodnie z zawartymi założeniami w najnowszych standardach przygotowania 
nauczycieli w zakresie technologii, gdzie nauczyciele mają wspierać uczniów  
w ich indywidualnym przygotowaniu się do życia osobistego i zawodowego  
w społeczeństwie informacyjnym, w którym technologia jest jedną  
z najważniejszych sił napędowych rozwoju jednostki i całych społeczeństw

13
 – aby 

pracować w nowym świecie technologii, musimy podjąć wysiłek angażowania 
siebie i swoich uczniów w profesjonalny rozwój. 
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 Standardy  przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Polskie 
Towarzystwo Informatyczne, 2010 (w:) mrostkow.oeiizk.waw.pl/standardy_nauczania_IT.pdf (pobrano 
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PRÍRODOVEDA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA KOMUNIKÁCIE DETÍ 

MLADŃIEHO ŃKOLSKÉHO VEKU 
 
 

Úvod 
Oblasť, v ktorej sa ĉlovek realizuje poĉas ņivota ovplyvňuje jeho jazyk, spôsob 

myslenia, intelektové schopnosti, a naopak. Táto ńablóna platí aj pre komunitu 
vedcov. Veda presne opisuje, analyzuje a kategorizuje skúmané javy a vysvetľuje 
ich podstatu. Je hlavnou oblasťou kognitívneho a praktického pôsobenia ĉloveka, 
generuje vedomosti, ktoré sú zvyĉajne základom technologických aplikácií alebo 
vysvetľujú fungovanie sveta. Vedecká komunikácia sa na vńeobecnej úrovni 
vyznaĉuje presnosťou, jasnosťou, strohosťou, úspornosťou vonkajńích výrazových 
prostriedkov. Reĉový prejav je charakteristický pouņívaním odbornej terminológie 
nezriedka s mnoņstvom cudzojazyĉných slov (latinĉina, gréĉtina, angliĉtina). 
O vede hovoríme v tomto význame ako doméne vedeckej komunity s presne 
vymedzenou komunikaĉnou ńtruktúrou. Reńpektujúc psychologické a pedagogické 
princípy moderného vzdelávania vńak veda nie je iba doménou vedcov a nedá sa 
vyĉleniť z beņného ņivota. Vedecký diskurz je prirodzenou súĉasťou spontánneho 
uĉenia sa ĉloveka prostredníctvom vlastných skúseností, konńtruovania a rôznych 
spôsobov overovania fyzického sveta v socio- kultúrnom alebo prírodnom 
prostredí. Primárnu úlohu tu teda zohráva komunikácia, ktorú v kontexte 
vzdelávania a výuĉby oznaĉujeme termínom pedagogická komunikácia. Jej cieľom 
je rozvoj osobnosti nielen prijímateľa, ale vńetkých úĉastníkov komunikácie a cez 
ich rozvoj ovplyvnenie spoloĉenských procesov. V príspevku budeme teda 
vedeckú gramotnosť spolu s jazykovou, literárnou, poĉítaĉovou a ďalńími 
oblasťami gramotnosti povaņovať za prirodzenú súĉasť funkĉnej gramotnosti 
ĉloveka. Zameriame sa na vedeckú (prírodovednú) gramotnosť a popíńem 
prírodovednú schopnosť komunikovať ako dimenziu rozvoja vedeckej gramotnosti 
v primárnom vzdelávaní, ktorá umoņňuje jednotlivcovi zaradiť sa a fungovať ako 
aktívny ĉlen v spoloĉnosti. 

 
Rozvoj a dimenzie rozvoja vedeckej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 
Prírodovedná gramotnosť podľa OECD PISA

1
 je definovaná ako „schopnosť 

pouņívať individuálne prírodovedné poznatky, vyuņívať tieto poznatky pri 
identifikovaní otázok, pri získavaní nových poznatkov a utváraní záverov, ktoré sú 
podloņené faktami a dôkazmi, priĉom pomáhajú utvárať si urĉité predstavy 
o prírodnom svete, pri vysvetľovaní javov z oblasti prírodných vied a zmenách, 
ktoré v ňom prebiehajú alebo ich spôsobuje ĉlovek svojou ĉinnosťou a ochota 
vstupovať do problémov súvisiacich s prírodnými vedami ako mysliaci obĉan“. 
Cieľom moderného prírodovedného vzdelávania je rozvoj prírodovednej 
gramotnosti. Ņiak mladńieho ńkolského veku zastáva rolu „malého vedca“, je 
aktívnym subjektom rozvoja vedeckej gramotnosti. Aktívnym manipulovaním, 
komunikovaním, bádaním v ńkole i doma ņiak rozvíja svoje prírodovedné 

                                                 
1
 OECD.: Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy. PISA 2006 
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kompetencie ako komplex prírodovedných poznatkov, schopností a postojov 
k realite. Preto pri formovaní vedeckého prístupu má v rámci formálneho 
vzdelávania nezastupiteľnú funkciu vyuĉovací predmet prírodoveda. Predstavuje 
úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných 
poznatkov. Didaktický systém prírodovedy prispôsobený moņnostiam ņiakov na 
zaĉiatku ńkolskej dochádzky v súlade s psychologickými a pedagogickými 
poņiadavkami má svoj vedný základ v poznatkoch prírodovednej povahy, keďņe 
obsahom zasahuje do vńetkých oblastí prírody. Prírodoveda integruje 
prírodovedné oblasti – biológia, fyzika, chémia, zdravoveda a snaņí sa 
o rovnomerné vyváņenie ich obsahu ako celku. Povinná ĉasová dotácia 
prírodovedy je vymedzená v Ńtátnom vzdelávacom programe ISCED 1 pre 
primárne vzdelávanie

2
 nasledovne: pre prvý roĉník je to 0,5 hodiny, pre druhý, tretí 

a ńtvrtý roĉník 1 h/týņdeň. Uĉitelia môņu zvýńiť ĉasovú dotáciu v súlade so 
ńkolským vzdelávacím programom. Základným cieľom prírodovedy je „rozvíjať 
poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním 
súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách 
a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to dovoľuje jeho 
kognitívna úroveň“. Ńtátny vzdelávací program teda reńpektuje vńeobecný cieľ 
prírodovedného vzdelávania, a teda rozvíjať prírodovedné myslenie kaņdého 
ĉloveka, jeho prírodovednú, resp. vedeckú gramotnosť (J. Podrouņek,

3
  

R. Feasey
4
). V ńkolskom prostredí nie je moņné aplikovať vńetky procesy, ktoré 

spejú k rozvoju vedeckej gramotnosti. K tým, ktoré moņno efektívne na primárnom 
stupni ńkoly rozvíjať patria: 

 Prírodovedné predstavy a pojmy. V súvislosti s komunikáciou vedy 
s verejnosťou a rozvíjaním predstáv ide napríklad o popularizáciu vedy, 
tzn. v súĉasnosti ide o zmenu zauņívanej predstavy o povolaní vedca 
a o vedcoch samotných. Výsledkom sú osvojené pojmy, samotná 
predstava o pojmoch (napr. pojmy ako vedec, ĉinnosti ńpecifické pre 
profesiu vedca, metódy skúmania a podobne), ktorá sa premieta aj do 
vedeckých postojov k realite. Ĉlovek, resp. ņiak si viac nepredstaví 
zatrpknutého pleńatého pána v bielom pláńti s pariacou sa a bublajúcou 
kvapalinou, ale predstaví si doktora, zdravotnú sestru, inņiniera, 
farmaceutov, elektrikárov, tety, strýkov, samého seba. Samotní ņiaci 
prostredníctvom zmysluplných mentálnych a fyzických ĉinností, ktoré na 
prírodovedných predmetoch vlastnou aktívnou ĉinnosťou realizujú, sa 
stávajú vedcami. Ďalńí význam vedeckého diskurzu v prírodovedných 
predmetoch súvisí s pedagogickou komunikáciou. Dieťa si prostredníctvom 
vedeckej komunikácie s uĉiteľom, uĉebnicou, internetom a pod. na výuĉbe 
vytvára vlastné paradigmy o fungovaní sveta a tieto vlastnou potrebou po 
poznaní a dokonalosti pretvára aktívnym uĉením sa na logicky i prakticky 
ucelený komplex osvojených prírodovedných poznatkov, zruĉností, 
vlastných postojov a hodnôt efektívne pouņiteľných poņadovaným 
spôsobom. 

                                                 
2
  Ńtátny vzdelávací program 1. stupňa základnej ńkoly v Slovenskej republike ISCED 1 – Primárne 
vzdelávanie. http://www.statpedu.sk/buxus/docs//kurikularna_transformacia/isced1.pdf 

3
 L. Podrouņek, Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu. Dobrá Voda u Pelhřimova 
2003, s. 7 

4
  R. Feasey, Primary Science for Teaching Assistants. New York 2007, s. 130 

http://www.statpedu.sk/buxus/docs/kurikularna_transformacia/isced1.pdf
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 Prejavy vedeckého postoja k realite. Postoje podmieňujú to, ĉo ĉlovek 
povie, aké slová  vyberá, aké správanie zvolí v situácii, akým spôsobom sa 
celkovo prejavuje, ĉo sa mu páĉi a ĉo nie, aký má postoj k ľuďom, ako 
reaguje na rôzne podnety a celé situácie. Vo vńeobecnosti moņno 
rozlińovať postoje pozitívne a negatívne. U prírodovedne gramotného 
ĉloveka dominujú práve pozitívne postoje k prírode, k ĉloveku, k samému 
sebe a k vede ako takej. Podľa K. Ņoldońovej

5
 s prírodovedným 

vzdelávaním súvisia hlavne dva smery rozvoja postojov: zmena orientácie 
od seba samého k orientácii k druhým ľuďom a zmena externej motivácie 
k osobnej– internej motivácii. V kontexte primárneho prírodovedného 
vzdelávania treba zdôrazniť, ņe od ņiaka sa neoĉakáva zaujatie 
rozvinutého vedeckého postoja. Prírodovedné vzdelávanie skôr poskytuje 
ņiakovi moņnosť zorientovať sa v mnoņstve otázok, na ktoré ņiak nepozná 
odpoveď, povzbudzovať ņiaka k postupnému vytváraniu si vlastných 
postojov a predstáv, ktoré treba skúsenosťou overiť a formovať; 
v budovaní a usmerňovaní vzťahov k sebe, k ľuďom, k svetu. 

 Prírodovedné schopnosti. Ņiakove alternatívne koncepcie a elementárne 
pojmy o svete (ĉloveku, prírode, fungovaní a vysvetlení prírodných javov) 
sú neoddeliteľné od prírodovedných schopností, a naopak. Preto ďalńou 
kategóriou procesov, ktoré moņno prírodovedným vzdelávaním 
v podmienkach ńkoly rozvíjať, sú prírodovedné schopnosti. 

 
Komunikácia ako prírodovedná (vedecká) schopnosť žiaka mladńieho 

ńkolského veku 
Prírodovedné schopnosti sa utvárajú aktívnou manipuláciou ņiaka 

s prírodovednými predstavami, vlastnou skúsenosťou, ale aj pozorovaním ĉinnosti, 
ĉi komunikáciou s ľuďmi, ktorí urĉitými schopnosťami disponujú. Pomocou 
komplexu prírodovedných schopností testujeme vedecké predstavy, rozvíjame 
a spájame prekoncepty. Keďņe ide o komplex schopností, ktorý zväĉńa vyuņívame 
spontánne a podvedome, je ich moņné skúmať a opisovať len teoreticky.  
K. Ņoldońová povaņuje za základ rozvoja schopností údaje, z ktorých sa ich 
interpretáciou stávajú informácie. Skúsenostným získavaním údajov a ich 
transformáciou na informácie získavame mnoņstvo schopností. V tomto zmysle 
potom schopnosť chápeme ako aplikovanú, aktívne využívanú informáciu. Medzi 
najĉastejńie sa vyskytujúce schopnosti vo výuĉbe prírodovedy na primárnom stupni 
patrí schopnosť pozorovať, schopnosť komunikovať, klasifikovať, analyzovať, 
dedukovať, verifikovať a ďalńie. Obrázok 1 znázorňuje prírodovedné schopnosti, 
ktoré v kombinácii s poznatkami vytvárajú rôzne prírodovedné kompetencie 
pouņiteľné pri rieńení konkrétnych problémov a situácií. Nie je dôleņité, ktoré 
z uvedených prírodovedných schopností bude primárne vzdelávanie rozvíjať. 
Dôleņitá je kvalita ich osvojenia ņiakom, pretoņe na základe ich pouņívania ņiak 
získa nové poznatky, pretvára prekoncepty a rozumie fungovaniu okolitého sveta. 

 

 

                                                 
5
 K. Ņoldońová, op. cit., s. 75-76 
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Obrázok 1: Register schopností a kompetencií pouņívaných pri rieńení konkrétnych 

problémov a situácií. Zdroj: L.D. Newton
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objavovanie, bádanie a iné spôsoby praktickej aktivity ņiaka sú primárne 

myńlienkové aktivity. Ņiaci ich nemôņu efektívne realizovať bez toho, aby uvaņovali 
nad tým ĉo robia. Keď sú ego-angaņovaní vo vedeckých aktivitách, pre rozvoj ich 
predstáv je rozhodujúci dialóg ako urĉitá forma komunikácie. Ņiaci na hodinách 
prírodovedy prichádzajú do styku s rôznymi formami komunikácie:  

 Ústna komunikácia – napríklad diskusia ņiakov v malých skupinách, 
riadený rozhovor medzi ņiakmi a uĉiteľom, prezentácia pred skupinou 
ņiakov, celou triedou, ńkolou a pod; 

 Písomná komunikácia – napr. voľné texty, ńtruktúrované pracovné listy; 

 Grafická komunikácia – napr. práca s obrazom pred a po kreslení, 
rozprávkové sekvencie, práca a zakresľovanie do diagramov, grafov, 
tabuliek a pod; 

 Iné formy komunikácie – napr. fotografie, audio-vizuálna technika, IKT 
a pod. 

                                                 
6
 L.D. Newton, Meeting the standards in primary science. New York 2006, s. 36 

SCHOPNOSTI 

 
analyzovanie   verifikovanie 
porovnávanie   manipulovanie 
klasifikovanie   meranie 
riadenie premenných  pozorovanie 
komunikovanie   organizovanie 
dedukovanie   plánovanie 
opisovanie   predpokladanie 
odhadovanie   dosiahnutie záverov 
vysvetľovanie   zaznamenávanie 
vyvodzovanie   triedenie 
testovanie   usudzovanie 
predpokladanie   syntetizovanie 
interpretovanie dát  .... 

 

KOMPETENCIE 

 
objasňovanie problému  rieńenie problému 
kritické myslenie   definovanie problémov 
vytváranie otázok pre skúmanie skúmanie 
formulovanie hypotéz  experimentovanie rozpoznávanie 
problémov   tvorba záverov a  
preskúmanie pozadia   odporúĉaní... 
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Prírodoveda ako vyuĉovací predmet s jasne vymedzeným cieľom a obsahom 
vzdelávania dáva uĉiteľovi priestor na to, aby u ņiaka prostredníctvom uĉebných 
ĉinností pravidelne a zámerne zaraďovaných do výuĉby, rozvíjal vńetky 
komunikaĉné schopnosti v rámci uvedených foriem komunikácie. Napríklad 
poskytnutím moņnosti skúmať, pozorovať ņiak získava priestor pre myńlienkovú 
aktivitu; cielený monológ ņiaka a diskusia sú rozhodujúce pre rozvoj ich myńlienok; 
premýńľanie o vhodných spôsoboch prezentácie informácií ńpecifickému publiku; 
prezentovaním rôznych techník tak príkladom, ako aj vysvetlením základných 
konvenĉných pravidiel pri ich vyuņívaní; poskytnutím moņnosti diskutovať nielen 
o vlastných prezentáciách výsledkov, ale aj výsledkoch svojich spoluņiakov; 
pozorným poĉúvaním uĉiteľa a vyņadovaním od ņiakov, aby robili to isté; 
vytvorením pocity bezpeĉia a istoty v diskusii – uĉiteľ utvorí u ņiakov pribliņnú 
predstavu, ĉo sa od nich v diskusii oĉakáva, aby sa cítili lepńie v tom ,ĉo robia; 
poskytnutím moņnosti vyjadriť svoj názor a argumentovať preň v riadenej diskusii 
a pod. Ņiak je potom schopný vedecky komunikovať, tzn. má osvojené viaceré 
z nasledovných komunikaĉných a súĉasne prírodovedných spôsobilostí: 

 Vie tvoriť skúmateľné otázky. Dopytovanie sa povaņujú autori za primárnu 
metódu rozvíjania komunikaĉných zruĉností (J. Palenĉárová, K. Ńebesta)

7
 

a súĉasne je to ústredná ĉinnosť, ktorú vedci realizujú. Celá veda je 
v podstate zaloņená na dopytovaní sa a hľadaní odpovede. Napríklad 
Isaac Newton (1643-1727) tvoril otázky o obehu planét okolo Slnka  
a gravitácii, priĉom objavil teóriu o univerzálnej gravitácii. Moņno jeho 
otázky zneli: Preĉo Mesiac neodletí od Zeme? Preĉo veci pri páde padajú 
na zem? Ĉo núti planéty obiehať okolo vlastnej osi? Podobne i ďalńí vedci 
ako Charles Drew a darovanie krvi, Alexander Fleming a penicilín... Otázky 
sú spúńťacím mechanizmom rôznych druhov myńlienkových prostriedkov. 
Ak by si ľudia prestali klásť zmysluplné otázky, neobjavili by nové poznatky 
z oblasti medicíny, inņinierstva, stravovania, cestovania vo vesmíre, 
zdravotníctve, a pod. Z uvedeného vyplýva, ņe najdôleņitejńím aspektom 
prírodovedy je spôsobilosť pýtať sa ńkálou rôznych otázok, a tieņ objaviť 
na ne odpoveď. Podľa funkcie otázok poloņených v prírodovede môņeme 
potom hovoriť o otázkach, ktoré vedú žiakov k premýńľaniu (ide 
o otázky, ktoré vzbudzujú zvedavosť, záujem, zameriavajú pozornosť 
ņiakov. Vyņadujú si od ņiaka myslenie vyńńieho rádu, podľa Bloomovej 
taxonómie ide teda o úrovne: hodnotenie (napr. Ĉo si myslíte o...? Podľa 
ĉoho hodnotíte...?), syntéza (napr. otázky typu Ako by sme mohli zlepšiť, 
vyriešiť, navrhnúť...?), analýza (napr. otázky typu Aké ĉasti, znaky.... 
dôkazy pre...?) alebo overujú vybavovanie a reprodukciu poznatkov 
(ide o otázky, ktoré zisťujú porozumenie, zisťujú nepochopenie, kontrolujú 
uĉenie a vedú k ďalńiemu uĉeniu sa ņiaka. Vyņadujú si myslenie niņńieho 
rádu – podľa Bloomovej taxonómie úroveň aplikácie (napr. Aké sú ďalńie 
príklady...?), porozumenia (napr. Ĉo znamená...? Vieš to vysvetliť?), 
vedomosti (otázky typu Kto...? Ĉo...? Kde...? Kedy...? Ako...?). Nauĉiť 
ņiakov pýtať sa zmysluplné otázky v prírodovede dosiahne uĉiteľ 
 

  

                                                 
7
 J. Palenĉárová, K. Ńebesta, Aktivní naslouchání při vyuĉování. Praha 2006, s. 54-57 
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zdôrazňovaním významu tvorby otázok ako nevyhnutnej súĉasti 
akéhokoľvek výskumu; podporovaním zvedavosti rôznymi materiálmi, 
výstavkou k danej téme; diskutovaním o otázkach, spoloĉným 
formulovaním otázok a postupným prechádzaním k takým otázkam, 
z ktorých je jasné, aké informácie je potrebné získať, aby sme na otázku 
vedeli odpovedať a pod; 

 Vie používať vedecké pojmy adekvátne k situácii; 

 Rozumie inštrukciám a formulovať hypotézy – uĉiteľ môņe deťom pomôcť 
v rozvoji hypotetického myslenia: vyuņívaním situácií, javov, ktoré môņu 
mať rôzne vysvetlenia a upriamovaním pozornosti na kľúĉové body pre ich 
identifikovanie; poņadovaním od detí pracujúcich v skupine ĉo najväĉńieho 
mnoņstva vysvetlení, dôvodov, príĉin pozorovaných javov, existencie 
objektov;  interpretovaním alternatívnych vysvetlení, ich testovaním 
vzhľadom na evidentnú skutoĉnosť; diskutovaním o nich; 

 Vie interpretovať výsledky, zapisovať a zakresľovať zistenia - poskytnutím 
ĉasu a moņností identifikovať jednoduché vzory alebo vzťahy, ktoré spájajú 
oddelené výsledky; vedením detí k diskusii o zisteniach a ich porovnávaniu 
s tým, ĉo bolo predpokladané pred výskumom (pozorovaním); vlastnou 
pomocou deťom zlepńovať ich interpretáciu; závery oznaĉovať  
za doĉasné; 

 Vie sa aktívne zúĉastniť skupinovej diskusie a prezentovať vysvetlenia; 

 Vyberať vhodné spôsoby prezentovania informácií; 

 Erudovane komunikovať s uĉiteľom, spolužiakmi; 

 Zodpovedať otázky širšieho okolia; 

 Poĉúvať a uvažovať o nápadoch spolužiakov; 

 Porozumieť a riešiť problémové situácie, nie len v škole, ale i v bežnom 
živote. 

Efektívne komunikaĉné schopnosti na hodinách prírodovedy teda umoņňujú 
ņiakom mladńieho ńkolského veku: 

 Dávať zmysel ich skúsenostiam, objasňovať ich a navzájom ich prepájať; 

 Logicky triediť myńlienky, radiť udalosti, rozhodovať o ich dôleņitosti; 

 Produkovať rámec reprezentovania celkovej skúsenosti a syntetizovať ich 
myńlienky; 

 Rozvíjať a pouņívať vhodnú slovnú zásobu v rozliĉných kontextoch 
a aplikovať rôzne jazykové zruĉnosti; 

 Opakovane skúmať svoje skúsenosti z rôznych uhlov pohľadu na ne 
a reflektovať ich. 

Z uvedených súvislostí je evidentné, ņe uĉiteľ prírodovedy by mal okrem 
pedagogických, profesijne a osobnostne kultivujúcich, manaņérskych 
a normatívnych, diagnostických, odborne predmetových kompetencií disponovať 
tieņ kompetenciami sociálnymi a komunikaĉnými. Efektívne komunikaĉné 
schopnosti uĉiteľa mu v predmete prírodoveda umoņňujú:  

 Poskytovať rolový model efektívnej komunikácie a vedeckej komunikácie; 

 Predstaviť novú prírodovednú slovnú zásobu vo vhodnej chvíli; 

 Vytvárať moņnosti na preskúmanie predstáv ņiaka, spôsobov myslenia; 

 Zachytiť medzery v ņiakových vedomostiach a komunikaĉných 
zruĉnostiach; 
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 Identifikovať silné a slabé stránky v ņiakovom chápaní prírodovedného 
uĉiva; 

 Slovne spevňovať uĉenie sa ņiaka v procese výuĉby. 
 

Záver 
Zámerom príspevku bolo poukázať na potrebu komunikácie v prírodovedných 

predmetoch a rozńíriť zorné pole uĉiteľa v súvislosti s moņnosťami rozńirovania 
komunikaĉných, resp. prírodovedných kompetencií na hodinách prírodovedy. 
Z výskumu, ktorý som realizovala v rámci dizertaĉnej práce v roku 2010 som mala 
moņnosť pozorovať vo výuĉbe prírodovedy fakt, ņe uĉitelia prírodovedy chápu 
komunikáciu len ako rozhovor uĉiteľa so ņiakmi zameraný na motiváciu ņiakov, 
prípadne rozhovor na zisťovanie prekonceptov, upevňovanie uĉiva, resp. ako 
ĉítanie a prepisovanie textov, poznámok z uĉebnice. Treba poznamenať, ņe 
v súvislosti s moderným poňatím prírodovedného vzdelávania s cieľom rozńirovať 
vedeckú gramotnosť ĉloveka, má byť tento prístup na ńkolách dávno prekonaný. 
V príspevku som ponúkla moņné spôsoby komunikácie do výuĉby prírodovedy. 
Ďalńou skúsenosťou je, ņe poĉas pedagogickej praxe ńtudentov uĉiteľstva pre 
primárne vzdelávanie som sa stretla s tým, ņe ńtudenti sa síce pýtajú ņiakov veľa 
zaujímavých otázok, ktoré nútia ņiaka premýńľať, no nedávajú im ĉas na 
premyslenie odpovede, formulovanie odpovedí, prípadne priestor na vyjadrenie sa. 
Jednoducho povedané neoĉakávajú na svoje otázky odpovede. Treba si uvedomiť, 
ņe komunikácia je fyzická i mentálny aktivita. Ņiak potrebuje ĉas a priestor na to, 
aby premyslel a formuloval otázky, identifikoval a popísal problém, opísal svoje 
prekoncepty, diskutoval a argumentoval moņné rieńenia problému, vybral vhodné 
spôsoby prezentácie zistení, ĉas na vyjadrenie a zdieľanie svojich myńlienok 
prostredníctvom riadenej diskusie v malých skupinách, ĉi diskusie celej triedy. 
Uĉiteľ prírodovedy si má byť vedomí, ņe kaņdá vedecká aktivita vyņaduje 
starostlivé plánovanie a monitorovanie. Je  preto dôleņité chápať komunikáciu ako 
nepostrádateľný prostriedok bádania, skúmania, pozorovania a ďalńích vedeckých 
aktivít, pretoņe práve vedecká komunikácia pripisuje spomínaným schopnostiam 
konkrétny význam. Je prostriedkom sprostredkovania zistení, triedi myńlienky 
v logickom poradí, umoņňuje ņiakovi mladńieho ńkolského veku objavovať  
a pouņívať vedeckú slovnú zásobu v rôznych kontextoch. 
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AGRESJA W LEKSYCE I FRAZEOLOGII ŚCIEŻEK DŹWIĘKOWYCH FILMÓW 
ANIMOWANYCH DLA DZIECI 

 
 

Elementy języka telewizji 
Każda ogólna refleksja o jĒzyku zawiera sugestiĒ, że służy on nie tylko  

do formowania i przekazywania myśli o rzeczywistości, lecz także  
do uzewnĒtrzniania uczuć. JĒzyk posiada bowiem zasób środków i sposobów ich 
organizowania, które mogą być wykorzystywane właśnie do uzewnĒtrzniania uczuć 
i obrazowania osobowości nadawcy. 

Przekaz telewizyjny wyróżnia siĒ specyficznym jĒzykiem, który bazuje  
na pewnym systemie znaków; mają one charakter werbalny, wizualny i dźwiĒkowy. 
W jĒzyku telewizji ważne są m.in. trzy aspekty: semantyka (czyli znaczenie 
poszczególnych znaków telewizyjnych, bądź ich całych grup), składnia (czyli 
zasady łączenia znaków w wiĒksze ciągi) oraz pragmatyka (która analizuje 
stosunki miĒdzy znakami przekazu telewizyjnego a ich odbiorcami). Pierwsze dwa 
aspekty są domeną semiologii i semantyki, trzeci natomiast – psychologii  
i pedagogiki. 

Środki audiowizualne, do których zalicza siĒ telewizjĒ, reprodukują prawie 
idealnie proces percepcji człowieka, posługując siĒ kodem audiowizualnym  
w percepcji, przekazie i rozpoznawaniu. Obraz telewizyjny jest przykładem kodu 
ikonicznego, ponieważ stanowi odbicie rzeczywistości, mimo że nią nie jest. 

Czynniki telewizyjne, takie jak muzyka, ruch czy kolor, mogą powodować 
reakcje emocjonalne niezależnie od doświadczeń własnych oglądającego program 
telewizyjny. W przekazie telewizyjnym jest również możliwe (choć rzadko 
stosowane) wytworzenie środowiska emocjonalnego bez korzystania ze słów  
– jedynie dziĒki obrazowi. 

Elementy jĒzyka telewizyjnego, takie jak: przyciemnianie lub rozjaśnianie 
obrazu, przenikanie, zbliżenia, plany ogólne, dźwiĒki mają tak samo ważne 
znaczenie jak kropka, myślnik, wykrzyknik czy wielkość liter w druku. 

 
Dyskurs agresywny 
Przy pomocy słów można budować w stosunkach miĒdzyludzkich zarówno 

agresjĒ i nienawiść, jak również życzliwość i miłość. Jednak przewodnia kultura 
współczesna narzuca model człowieka cybernetycznego, którego cechują: 
narcyzm, skłonność do zachowań zrutynizowanych, egoizm oraz użycie jĒzyka 
raczej do manipulacji. 

Terminem „dyskurs” obejmuje siĒ jedność trzech podstawowych elementów: 
tekstu, kontekstu (sytuacyjnego i społeczno – kulturowego) oraz działania.

1
 

Badacze przyjmują,
2
 że dyskurs jest formą użycia jĒzyka, chcą też włączyć  

w zakres pojĒcia kilka innych istotnych składników, a mianowicie: kto używa danej 

                                                 
1
 S. Gajda, Agresja językowa w stosunkach międzyludzkich, (w:) Język narzędziem myślenia i działania, 
pod. red W. Gruszczyńskiego. Warszawa 2002, s. 62 

2
 T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa 2001, s. 10 
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formy jĒzykowej, jak, dlaczego i kiedy? Zdarzenia dyskursywne przedstawiają 
świat, konstytuują i konstruują go. Przyczyniają siĒ do stanowienia określonych 
wymiarów świata społecznego, jego norm, konwencji itp., które go z kolei 
bezpośrednio lub pośrednio wyznaczają. 

Dyskurs agresywny, to ta czĒść obcowania jĒzykowego, która zasadza siĒ na 
konflikcie zorientowanym na negatywny efekt, tj. głównie na wyrządzenie komuś 
szkody. Ujawnia siĒ w różnych gatunkach wypowiedzi, jednak za najbardziej 
typową jego konkretyzacjĒ uznaje siĒ kłótniĒ, która rodzi siĒ w specyficznej sytuacji 
komunikacyjnej i interakcji. Kłótnia to także dynamiczna sekwencja aktów mowy  
o różnej sile, skonfliktowanych komunikatów, w tym: obelgi, wyrzutu, obrazy, 
wyzywania, wymówki, oskarżenia, itp. 

Repertuar środków używanych w dyskursie agresywnym jest bardzo bogaty  
i różnorodny pod wieloma wzglĒdami.

3
 Do najczĒściej używanych, a także 

najbardziej dotkliwych środków jĒzykowej agresji należy bardzo zróżnicowany 
zespół środków fonetyczno-fonologicznych używanych w komunikacji ustnej oraz 
uboższy repertuar środków graficznych, używanych w komunikacji pisemnej, 
wespół ze środkami leksykalno-gramatycznymi i niejĒzykowymi. 

Do najwyraźniejszych wykładników agresji należy zwłaszcza:
4
 

 podniesienie głosu (aż do krzyku) lub rzadziej ściszenie; 

 przyspieszenie tempa mowy lub rzadziej zwolnienie; 

 ostry (jadowity, rozkazujący, itd.) ton; 

 ironia (drwina, szyderstwo) połączona ze śmiechem; 

 przekrzykiwanie oraz wpadanie w cudzą mowĒ, przerywanie sobie w pół 
słowa; 

 milczenie (agresywne) i niedomówienie; 

 zniekształcanie słów; 

 przedrzeźnianie i aluzje fonetyczne. 
Duży potencjał agresji zawierają również środki leksykalne, które można objąć 

ogólną nazwą inwektyw, czyli inaczej zarzutów obrażających, zniewag słownych, 
czy obelg.

5
 Do środków tych zaliczyć można bardzo różne, krzyżujące siĒ klasy 

leksemów, m.in. wulgaryzmy, przekleństwa, stereotypy zawierające ujemne oceny, 
terminy polityczne i antroponimy o negatywnie wartościującej konotacji.  
Do szerokiego zasobu inwektyw zaliczyć można również nowe nominacje 
leksykalne i frazeologiczne, służące etykietowaniu i stygmatyzacji wroga, 
ustawianiu go na pozycji „obcego”. 

Bardzo różnorodne pod wzglĒdem treściowym i jĒzykowej realizacji są akty 
mowy straszenia.

6
 Straszenie uprzedza o możliwej agresji – straszy siĒ m.in. 

sankcjami ekonomicznymi czy fizyczna rozprawą. 
Stanisław Gajda

7
 wyróżnia trzy odmiany agresji jĒzykowej. Pierwsza z nich  

– eksplicytna – najbardziej bezpośrednia i spontaniczna, zawiera środki 
fonetyczne, inwektywy, akty straszenia, ekspresywne wolitywy i ekspresywy. Druga 
– manipulacyjna – jest formą bardziej wyrachowaną, instrumentalną, związaną  

                                                 
3
 Ibidem, s. 64 

4
 Za: S. Gajda, op. cit., s. 64 

5
 Por. Słownik Wyrazów Obcych, pod red. J. Tokarskiego. Warszawa 1980, s. 314 

6
 S. Gajda, op. cit., s. 65 

7
 Ibidem, s. 65 
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z ideologizacją wyjściowych treści, jest to m.in. etykietowanie i stygmatyzacja, 
dyskredytowanie, odmowa oraz zakaz komunikacji. Trzecia odmiana – implicytna  
– wyraża agresjĒ w sposób najbardziej zawoalowany, m.in. poprzez pośrednie akty 
mowy, predykcjĒ pośrednią czy ironiczne inwektywy. 

 
Emocje negatywne w filmach animowanych 
Emocja to pewien typ ekspresji, polegający na uzewnĒtrznianiu siĒ uczuć,  

a zwłaszcza afektów. Według K. Daty
8
 może to być także wyrażanie stosunku 

nadawcy do rzeczywistości, bądź jego wewnĒtrznego stanu emocjonalnego. 
Poprzez wyrażanie emocji nadawca ocenia zjawiska pozytywnie lub negatywnie, 
ukazując równocześnie cechy swojej osobowości. 

Nadawca wyrażający negatywne emocje ma wiele możliwości na ich 
wyeksponowanie – bĒdąc w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą może użyć nie 
tylko środków jĒzykowych, ale także pozajĒzykowych, takich jak: gesty, mimika, 
czy elementy paralingwistyczne. Negatywne emocje mogą być wyrażane przez 
krzyk, płacz, gesty i działania, a nawet przez np. rwanie włosów, skakanie, tarzanie 
siĒ, bicie. CzĒsto sposoby wyrażania tych emocji mają swoje odbicie w różnych 
frazeologizmach. 

Podstawowym środkiem wyrażania emocji negatywnych są wykrzykniki; 
odzwierciedlają one stany lĒku, złości i zdenerwowania, niezadowolenia, wstrĒtu  
i niechĒci, rozczarowania i rezygnacji, żalu i cierpienia, lekceważenia i obojĒtności, 
ironii, zdziwienia oraz niedowierzania. 

Do jĒzykowego wyrażania emocji służą oczywiście także inne środki, jednak 
główną rolĒ w wyrażaniu emocji odgrywają czynniki prozodyczne: rozkład 
akcentów, intonacja, barwa głosu, itp. 

Stany emocjonalne nie zawsze są wyrażane wprost, jednak z jĒzykowego 
kształtu wypowiedzi można wnioskować o stanie emocjonalnym nadawcy. Pauzy  
i przerwania toku wypowiedzi, zmiana intonacji, zaburzenia w składni mogą być 
spowodowane m.in. zdenerwowaniem, lĒkiem, strachem, cierpieniem, bólem, 
złością, gniewem, itd. 

Na potrzeby niniejszego artykułu przeanalizowałam trzy filmy animowane dla 
dzieci: „Król lew”, „Dawno temu w trawie”, oraz „Wielka podróż Bolka i Lolka”  
– we wszystkich znalazłam wiele przykładów wyrażania przez bohaterów 
negatywnych emocji, które można zakwalifikować jako formĒ agresji słownej. 

Najbardziej wyraźnymi i czytelnymi emocjami negatywnymi, obserwowanymi  
w oglądanych  bajkach najczĒściej są gniew i nienawiść. Gniew przejawia  
siĒ zazwyczaj w odpowiedzi na intencjonalne działania innej osoby, bądź  
na rzeczywistą lub odczuwalną niesprawiedliwość. Nienawiść to także 
dysfunkcyjna emocja, przejawiająca wrogość wobec kogoś, czegoś, a nawet 
wobec samego siebie. Różne formy nienawiści przejawiając chĒć niszczenia  
i unicestwienia, wynikają najczĒściej z poczucia faktycznej lub domniemanej 
krzywdy doznającej ją osoby. 

                                                 
8
 K. Data, W jaki sposób językoznawcy opisują emocje (w:) Język a kultura, tom XIV. Wrocław 2000,  
s. 245-250 
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Najbardziej dysfunkcyjną emocją negatywną jest lĒk, ponieważ, jak pisze  
T. Borowska

9
 agresja nie tylko idzie w parze z lĒkiem, ale wrĒcz stanowi antidotum 

na lĒk. Uczucie lĒku warunkuje czĒsto wystąpienie którejś z emocji nastĒpujących, 
bĒdąc na przykład powodem zazdrości, zawiści, chciwości, czy nienawiści. 

Zawiść stanowi z kolei pragnienie posiadania tego, co ma kto inny, a jej istotą 
jest mechanizm atrybucyjny, polegający na przypisywaniu posiadaczowi tego,  
że nie zasługuje na posiadanie dobra. Ta negatywna emocja zawsze prowadzi  
do agresji i przemocy, ma swe źródło w nienasyconej pazerności, zatem wynika  
i ściśle wiąże siĒ z chciwością. 

 
O języku bajek 
Mowa, zarówno ustna jak i pisana, jest najważniejszym środkiem informacji  

i tylko ona jest w stanie zapewnić pełne, poprawne rozumienie komunikatów. 
W tekstach filmów animowanych dla dzieci nadawca wygłasza tekst jĒzykowy 

czytany, dla którego podstawą jest tekst pisany. JĒzyk bajek telewizyjnych jest 
wiĒc jĒzykiem mówionym, ale wcześniej opracowanym, a sytuacja, w której 
powstaje jest sztuczna i skonwencjonalizowana. Teksty pisane filmów 
animowanych stylizowane są na jĒzyk mówiony i stanowią rodzaj tzw. tekstów 
nadających siĒ do wygłoszenia. 

Opierając siĒ na typologii odmian jĒzykowych zaproponowanej przez  
A. Wilkonia, jĒzyk filmów animowanych dla dzieci można określić jako połączenie 
jĒzyka pisanego artystycznego z jĒzykiem mówionym potocznym. JĒzyk pisany 
artystyczny cechuje siĒ tendencją zachowawczo – nowatorską, polegającą z jednej 
strony na respektowaniu norm ogólnego jĒzyka pisanego, w tym także norm 
kulturowych, zakładających użycie polszczyzny kulturalnej, nieżargonowej,  
z drugiej zaś strony cechuje go skłonność do negacji niektórych norm jĒzyka 
artystycznego. JĒzyk potoczny mówiony charakteryzuje siĒ natomiast naturalną, 
swobodną wymową, bez zbyt rygorystycznego przestrzegania prawideł 
poprawnościowych. 

JĒzyk bajek telewizyjnych wykazuje jednak bardzo daleko idącą otwartość 
wobec różnych odmian jĒzykowych. Cechuje go bogactwo odmian gatunkowych  
i stylowych, bowiem tradycyjny jĒzyk literacki stał siĒ tworem wyeksploatowanym  
i konwencjonalnym. Nowe możliwości kształtowania jĒzyka przypisuje siĒ przede 
wszystkim jĒzykowi  pisanemu, który kształtuje go szczególnie w zakresie 
słownictwa i jego systemu semantycznego, składni, form wypowiedzi i jej stylów,  
a ponieważ cechuje go także konserwatyzm w zakresie struktur gramatycznych,  
to poniekąd zadaniem jĒzyka mówionego jest eliminowanie ich lub poddawanie 
przekształceniom. Kanony jĒzyka pisanego wpływają również na szerzenie siĒ tak 
zwanej wymowy ortograficznej, która jest bardzo charakterystyczna dla przekazów 
telewizyjnych. Pismo eliminuje bowiem nie tylko bardzo wiele istotnych wariantów 
fonetycznych, ale także typowe dla mowy szybkiej uproszczenia głoskowe  
i redukcje sylab. 

JĒzyk mówiony wystĒpuje zasadniczo w dwóch postaciach: w monologu  
i dialogu. Najbardziej typową  formą tekstów filmów animowanych dla dzieci jest 
dialog, oparty na wymianie ról nadawca – odbiorca, tworzący typ komunikacji 

                                                 
9
 T. Borowska, Mechanizmy przemocy i agresji. Konteksty edukacyjne, (w:) „Edukacja” 2001, nr 3,  
s. 29-35 
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zwrotnej. Słowa, które wypowiadają bohaterowie, związane są najczĒściej  
z sytuacją przedstawianą na ekranie, mało w nich kodu kinezycznego, operującego 
gestykulacją i mimiką, w celu zastąpienia słowa mówionego. JĒzyk bajek cechuje 
siĒ dużą różnorodnością elementów parajĒzykowych, do których należą m.in. 
elementy suprasegmentalne, które niejako nadbudowują siĒ nad jĒzykową 
warstwą wypowiedzi (są to np.: właściwości głosu, cechy artykulacyjne  
i intonacyjne, tempo, rytm), a także elementy, bĒdące tłem dźwiĒkowym mowy (np. 
śmiech, płacz, ziewanie). Dominującą rolĒ przy segmentacji tekstu mówionego  
w filmach animowanych dla dzieci spełniają cechy prozodyczne, takie jak: akcent, 
melodia i rytm. 

 
Sposób wyrażania negatywnych emocji przez bohaterów filmów 

animowanych 
Jak twierdzi A. Grzesiuk: wypowiedzi emocjonalne powstają w momentach 

emocjonalnego wzburzenia. Przeżywane przez nadawcĒ emocje znajdują wyraz  
w doborze środków jĒzykowych oraz w ich organizacji.

10
 Dla badacza funkcji 

wyrażania emocji w jĒzyku ważne jest nie to, co w rzeczywistości czuje nadawca  
w chwili zastosowania danego aktu mowy lecz to, co jest faktycznie wyrażone  
za pomocą środków jĒzykowych.

11
 

Element uczuciowy jest składnikiem leksykalnego znaczenia wyrazu, zaś 
badanie warunków, w których wyraz nabywa zabarwienie uczuciowe oraz analiza 
środków, za pomocą których siĒ to zabarwienie sygnalizuje, należy  
do leksykologii.

12
 

Agresja słowna może przybierać formĒ bezpośrednich lub pośrednich 
wypowiedzi napastliwych, szkodzących i poniżających, skierowanych do osoby 
bĒdącej przedmiotem agresji i wystĒpujących w jej obecności. W filmach 
animowanych, bĒdących inspiracją niniejszego artykułu, przeważającą wiĒkszość 
stanowiła bezpośrednia agresja słowna, przejawiająca siĒ w formach gróźb, 
straszenia, odpĒdzania, wyśmiewania, przezywania oraz poniżania. Przykładów 
agresji słownej pośredniej było zdecydowanie mniej, jednak spośród nich wymienić 
można: zachĒcanie do agresji, odgrażanie siĒ, przezywanie oraz wyśmiewanie. 

Emocje negatywne bohaterów bajek „Król lew”, „Dawno temu w trawie”, 
„Wielka podróż Bolka i Lolka” wyrażane są przez środki jĒzykowe, które wyraźnie 
oscylują wokół trzech pól semantycznych: 1) grożenia, 2) przemocy (fizycznej  
i psychicznej), 3) śmierci, które niejednokrotnie wzajemnie siĒ przenikają. 

Grożenie to zapowiedź mającej nastąpić w przyszłości agresji fizycznej jako 
odwetu za niepowodzenia lub przykrości doznane przez agresora z winy osoby 
obranej za przedmiot agresji. Na uwagĒ i przytoczenie zasługują wyrażenia: 

 „załatwimy ciĒ” – groźba oznaczająca chĒć uśmiercenia kogoś, zabicia 
osoby, do której skierowana jest wypowiedź; sam leksem „załatwić” może 
mieć pozytywne znaczenie (np. pomyślnie załatwić sprawy = rozwiązać 
problem), jednak jego wystĒpowanie z zaimkiem „ciĒ” zawsze bĒdzie 
nadawać wypowiedzi charakter negatywny; 

                                                 
10

 A. Grzesiuk, Składnia wypowiedzi emocjonalnych. Lublin 1995, s. 15 
11

 Por. A. Awdiejew, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń. Kraków 1987, s. 124 
12

 A. Grzesiuk, op. cit., s. 24 
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 „zatłukĒ ciĒ” - grubiańskie wyrażenie, oznaczające chĒć zabicia, 
zamordowania podmiotu agresji słownej, leksem nacechowany silnie 
negatywnie; 

 „zgnieść ich” – groźba zniszczenia życia, spowodowania śmierci; 

 „jak mrówy zbiorą żarcie, to szef zgniecie królową, żeby wiedzieli, kto  
tu rządzi” – groźba w formie zapowiedzi uśmiercenia przywódcy („zgnieść” 
czyli zabić, wyraz z pola semantycznego śmierć), pogardliwe określenie 
mrówek – użycie zgrubienia o negatywnie zabarwionym znaczeniu 
„mrówy” (słowo utworzone od wyrazu podstawowego mrówki, które  
ma pozytywne znaczenie, por. „pracowity jak mrówka”), negatywnie 
wartościujące określenie jedzenia – „żarcie”. 

Użycie wyżej wymienionych leksemów bez zaimków mogłoby oczywiście 
nadać im pozytywną konotacjĒ, jednak przytoczone jednostki przesadnego 
działania, określające w jĒzyku potocznym zniszczenie kogoś, zawsze w takich 
zestawieniach, jakie wyróżniłam, bĒdą miały negatywne znaczenie. 

Straszenie jest zapowiedzią przykrych konsekwencji, które mogą spotkać 
atakowaną osobĒ w razie niespełnienia żądań agresora. Wyrażenia agresywne 
tego typu mają wpłynąć na zmianĒ zachowania  siĒ atakowanej osoby, zgodnie  
z żądaniami agresora. Z wypowiedzi zasłyszanych w analizowanych przeze mnie 
bajkach wymienić można: 

 „jak ciĒ nie wykończy upał, to załatwią ciĒ ptaki” – zapowiedź nieuniknionej 
śmierci; leksemy „wykończy” i „załatwią” mają to samo pole semantyczne 
(przemoc fizyczna), co potĒguje negatywne uczucia oraz agresjĒ w nich 
zawartą, natomiast wyrazy: „upał” i „ptaki”, pomimo że jako samodzielne 
leksemy mają wartość pozytywną, jednak w zestawieniu z tymi 
czasownikami podkreślają ogrom cierpienia oraz katusze, jakie bĒdzie 
przeżywała osoba, do której skierowana jest wypowiedź; 

 „ja siĒ mogĒ bić, ale wtedy zostanie z ciebie tylko smród” – pierwsza czĒść 
zdania ma na celu wywołanie lĒku u odbiorcy, natomiast leksem „smród” 
użyty na końcu drugiej czĒści zdania wprowadza znacznie dalej idące 
konsekwencje dla podmiotu. Słowo „smród” nie ma pozytywnej konotacji, 
kojarzy siĒ tylko negatywnie, ma za zadanie spotĒgować uczucie strachu 
przed groźbą bicia, jest to ponadto pogardliwe określenie osoby, do której 
skierowana jest wypowiedź; 

 „tak ci dosunĒ, że siĒ zesuniesz” – pole semantyczne przemocy fizycznej 
(„dosunĒ ci”) zazĒbia siĒ z polem semantycznym śmierci („zesuniesz siĒ”), 
jest to groźba agresji fizycznej, która w konsekwencji prowadzi do śmierci; 

 „jak szef siĒ zeźli to mordeczka oberwie” – zapowiedź  fizycznej agresji, 
możliwości zostania uderzonym, leksem „zeźli” (utworzony poprzez 
dodanie formantu przedrostkowego ze- do wyrazu podstawowego zły) 
wzmaga intensywność złości, ma jeszcze bardziej negatywny wydźwiĒk, 
natomiast zdrobnienie „mordeczka” (o pozytywnym znaczeniu)  
w połączeniu z leksemem „oberwie”  przyjmuje znaczenie pogardliwe; 

 „ja wam dam!” – pole semantyczne grożenia, zazĒbia siĒ z polem 
semantycznym przemocy, przewiduje przykre konsekwencje dla osób 
bĒdących przedmiotem agresji słownej. 
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OdpĒdzanie to skierowany do atakowanej osoby nakaz oddalenia siĒ, 
opuszczenia określonego miejsca, połączony zwykle  z zawartą w wypowiedzi 
napastliwej groźbą. W analizowanych materiałach filmowych wystĒpują tylko dwa 
przypadki odpĒdzania, pochodzą one z jednej bajki, zrealizowanej w wytwórni 
Walta Disney’a, pt. „Dawno temu w trawie”: 

 „spływajcie ścierwice” – w tym zdaniu zawarty jest nie tylko nakaz 
oddalenia siĒ, jest to także wypowiedź poniżająca, bowiem leksem 
„ścierwice”, utworzony poprzez dodanie do wyrazu ścierwo 
(oznaczającego obraźliwe określenie człowieka, o którym można 
powiedzieć, że jest „moralnie bezwartościowy”

13
) formatu –ice, 

stosowanego zwykle w wyrazach o negatywnym zabarwieniu 
emocjonalnym, jak np. ladacznice, buduje jeszcze wyższy stopień 
wartościowania negatywnego; 

 „wynocha!” – grubiańskie wykrzyknienie, nakazujące natychmiastowe 
odejście, oddalenie siĒ.

14
 

W filmach animowanych „Król lew”, „Dawno temu w trawie”, „Wielka podróż 
Bolka i Lolka” najwiĒcej jest wypowiedzi poniżających, upokarzających atakowaną 
osobĒ, narażających ją na śmieszność oraz pogarszających jej pozycjĒ społeczną 
w grupie. 

Przekleństwo to jednostka leksykalna, za pomocą której  mówiący może  
w sposób spontaniczny ujawnić swoje emocje wzglĒdem czegoś lub kogoś, nie 
przekazując żadnej informacji. Wulgaryzm natomiast to także jednostka leksykalna, 
za pomocą której mówiący ujawnia swoje emocje wzglĒdem czegoś lub kogoś, 
łamiąc przy tym tabu jĒzykowe.

15
 Niektóre przekleństwa oraz wulgaryzmy używane 

są czĒsto jako wyzwiska po to, aby adresat wiedział, że mówiący czuje wzglĒdem 
niego negatywne emocje i żeby czuł siĒ z tego powodu źle. Jak twierdzi  
M. Śnieżyński

16
 siła i ekspresywność przezwisk wynika z wiązania danego obiektu 

(osoby) ze skojarzeniami pozajĒzykowymi, społecznymi, środowiskowymi. 
Z zasobu słów – wyzwisk, używanych przez bohaterów analizowanych przeze 

mnie filmów animowanych wymienić można: 

 „wypłosz” – lekceważąco o osobie o dziwacznym wyglądzie, sprawiającej 
wrażenie przestraszonej, spłoszonej; 

 „stul pysk” – rubaszny frazeologizm (używany w rozkaźniku), oznaczający 
nakaz zaprzestania mówienia, zamilkniĒcia; 

 „otaczają mnie kretyni” – pogardliwe określenie opisujące osoby 
ograniczone umysłowo, bezmyślne i nieinteligentne (związek 
frazeologiczny „skończony kretyn”); 

 „durnie!” – pogardliwe określenie o znaczeniu podobnym do słowa 
„kretyni”, zawierające element sądu oraz silnie nacechowane negatywnie; 

 „tak od was jedzie, jakbyście cały czas grzebali siĒ w gnojowisku”, leksemy 
„jedzie” oraz „gnojowisko” odnoszą siĒ do określenia uczucia 
nieprzyjemnego zapachu; 

                                                 
13

 Por. Słownik polszczyzny potocznej, pod red. J. Anusiewicza i J. Skawińskiego. Warszawa-Wrocław 
1996, s. 26, 285 

14
 Por. Ibidem, s. 45 

15
 Por. M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa 1995, s. 13, 15 

16
 M. Śnieżyński, Nauczyciele w oczach uczniów – o przezwiskach. Warszawa 1990, s. 61 
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 „to ty jesteś hochsztaplerem”; oskarżenie osoby o oszustwo, leksem 
„hochsztapler” nie posiada pozytywnej konotacji; 

 „tam jest frajer, który mi siĒ postawił” – leksem „frajer” opisuje osobĒ 
niedoświadczoną, naiwną, łatwowierną, dającą siĒ bez trudu oszukać,

17
  

w połączeniu z wyrazem „postawić siĒ” (czyli sprzeciwić siĒ) uzyskuje 
wiĒkszy stopień nacechowania negatywnego; 

 „ty nĒdzne zero, ty nawet nie jesteś zero, ty jesteś nic” – leksem „zero”  
to pogardliwe określenie osoby bezwartościowej, nic nie znaczącej 
(związek frazeologiczny „kompletne zero”), zaś „nic” to lekceważące 
określenie osoby zupełnie nieprzydatnej (związek frazeologiczny „być  
do niczego”), połączenie tych dwu jednostek jĒzykowych bardzo silnie 
upokarza osobĒ atakowaną; 

 „bezczelni smarkacze”, wyraz „smarkacze” zawiera w sobie silne 
zabarwienie negatywne, jest pogardliwym określeniem młodej osoby, 
leksem „bezczelni” wystĒpuje tylko w znaczeniu nacechowanym ujemnie. 

Z wypowiedzi stanowiących pośrednią agresjĒ słowną na uwagĒ zasługują 
wypowiedzi poniżające. Ujawniają siĒ one bardzo czĒsto w postaci 
wartościujących przymiotników, np.: 

 „obrzydliwe, zapchlone półgłówki”; 

 „cuchnące, kudłate, tchórzliwe hieny”; 

 „no to chlup w ten głupi dziób”; 

 „uparte bydlĒ”; 

 „pokłuty zadzie”; 

 „wstrĒtne małpiszony”. 
Wymienione przymiotniki wartościujące uwypuklają stosunek autora 

wypowiedzi do osoby, do której jest ona skierowana. Leksemy „cuchnące”, 
„obrzydliwe”, „wstrĒtne”, itd., bĒdące określeniami rzeczowników, mają charakter 
pejoratywny same w sobie, a połączenie ich z rzeczownikami o ujemnym 
zabarwieniu uczuciowym („małpiszony”, „półgłówki”) buduje jeszcze wyższy 
stopień wartościowania negatywnego (gradacja uczuć negatywnych jest rosnąca). 

Odgrażanie siĒ, przyjmujące postać gróźb skierowanych przeciw nieobecnej 
osobie bĒdącej przedmiotem agresji, poniżanie, przezywanie czy wyśmiewanie 
także wystĒpują w analizowanych przeze mnie filmach animowanych. Wśród nich 
wymienić można nastĒpujące zwroty i wyrażenia: 

 „my go wykończymy” – odgrażanie siĒ, oznaczające chĒć spowodowania 
przez agresora czyjejś śmierci, zamordowania kogoś; 

 „to potomstwo tego durnia” – poniżająca wypowiedź, zmierzająca  
do wytworzenia negatywnej opinii o atakowanej osobie. 

W analizowanych ścieżkach dźwiĒkowych filmów animowanych dla dzieci 
niewiele jest związków frazeologicznych. Nielicznie wystĒpujące nazywają 
czynności bohaterów, charakteryzują i ożywiają jĒzyk postaci, niejednokrotnie też 
zawierają leksemy rzeczownikowe odzwierzĒce, które są metaforami cech 
ludzkich. Z zarejestrowanych w wypowiedziach bohaterów związków 
frazeologicznych wyróżnić można nastĒpujące: 

                                                 
17

 Por. Słownik polszczyzny potocznej, pod red. J. Anusiewicza i J. Skawińskiego, Warszawa – Wrocław 
1996, s. 93, 232 
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 „no to chlup w ten głupi dziób” – popularne wyrażenie używane podczas 
spożywania napojów wysokoprocentowych, użycie w bajce dla dzieci 
takiego związku wyrazowego może spowodować utrwalenie  
w świadomości młodego widza przyzwolenie na spożywanie alkoholu; 

 „niech to wszystko diabli” – przekleństwo używane w stanach wzburzenia, 
wyrażające zniecierpliwienie, irytacjĒ; 

 „sam siĒ nabij w butelkĒ” – związek frazeologiczny „nabić w butelkĒ” 
oznacza stawianie kogoś w nieprzyjemnej sytuacji, oszukiwanie, 
nabieranie kogoś. 

Przedstawiony podział wraz z analizą agresji słownej to jedynie namiastka 
całego zasobu agresywności w  jĒzyku filmów animowanych dla dzieci. PamiĒtać 
należy o tym, że duży wpływ na odbiór wypowiedzi agresywnych mają nie tylko 
same słowa, ale także kontekst sytuacyjny, w jakim są wypowiadane, a także 
intonacja, akcent, rytm, melodia i inne. 

 
Budowa wypowiedzi oraz słownictwo w tekstach filmów animowanych 
W budowie wypowiedzi w tekstach bajek najbardziej zauważalną cechą jest 

zasadnicza przewaga wypowiedzeń pojedynczych, czyli zdań pojedynczych,  
w których wystĒpuje czasownik w formie osobowej (np. „smarkacz szarogĒsi siĒ”, 
„nienawidzĒ zgadywanek”, „kpiĒ sobie z niebezpieczeństwa”). Pozostałe  
to wypowiedzenia w formie równoważników zdań (w których nie ma osobowej 
formy czasownika) oraz zdania współrzĒdnie złożone przeciwstawne (np. „jak ciĒ 
nie wykończy upał to załatwią ciĒ ptaki”), łączne (np. „królowa kipnie, oni sobie 
pobeczą, my spadamy) i wyłączające (np., ja siĒ mogĒ bić ale wtedy zostanie  
z ciebie tylko smród”). Wypowiedzeń w formie zdań złożonych podrzĒdnie jest 
niewiele, wśród nich najwiĒcej jest zdań przydawkowych (np. „jeszcze tylko 
popatrzĒ, jak smarkacze wpadają do gniazda os”), podmiotowych oraz 
okolicznikowych (np. „tak od was jedzie, jakbyście cały czas grzebali siĒ  
w gnojowisku”) i dopełnieniowych (np. „jestem pewien, że uciĒcie głowy tym 
hultajom nie sprawiłoby ci trudności”). 

W tekstach filmów animowanych dla dzieci przeważają zatem formy 
wypowiedzeń krótkich, kilkuwyrazowych, prostych w odbiorze dla małego 
słuchacza (średnio około 4 – 5 słów w zdaniu). 

Na system słownikowy tekstów bajek dla dzieci składają siĒ wyrazy jako znaki 
określonych pojĒć. Służą one porozumiewaniu siĒ, do ich podstawowych funkcji 
można zaliczyć funkcjĒ poznawczą. Na tej właśnie podstawie dziecko poznaje  
i klasyfikuje rzeczywistość. System leksykalny to zatem jĒzykowy obraz świata. 

W badanych przeze mnie tekstach filmów animowanych dla dzieci łatwo 
zauważalną cechą jest czĒste wystĒpowanie rzeczowników abstrakcyjnych, 
imiesłowów (zarówno odczasownikowych, jak również odprzymiotnikowych),  
a także zaimków wskazujących. Teksty bajek nasycone są również olbrzymią 
liczbą wyrazów samodzielnie znaczących o funkcji ekspresywnej, czyli 
wykrzykników. JĒzyk bajek cechuje ponadto czĒste wystĒpowanie elementów 
parajĒzykowych. 

W zasobie słownikowym tekstów filmów animowanych dla dzieci przeważają 
wyrazy samodzielnie znaczące o funkcji symbolicznej, czyli wyrazy nazywające 
(rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek) oraz wyrazy wskazujące 
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(zaimek). Dużo jest wykrzykników, a także wyrazów współznaczących (przyimek, 
spójnik, partykuła). 

Rzeczowniki mocno uwypuklają cechy przedmiotów i osób, dlatego czĒsto są 
stosowane jako określenia zamiast przymiotników, sterują zachowaniami 
odbiorców, mają na celu wywołanie przykrości, żalu, oburzenia, ośmieszenia  
z powodu czyjegoś postĒpowania lub wyglądu (np. określenia: kretyn, świr, frajer, 
dureń, wypłosz, smarkacz, grzdyl).

18
 

Funkcją przymiotnika jest uwypuklanie, wartościowanie cech rzeczowników, 
do których siĒ odnoszą.

19
 WystĒpujące w tekstach filmów animowanych 

przymiotniki są przede wszystkim pochodzenia odrzeczownikowego (np. wstrĒtne, 
kudłate, tchórzliwe, zapchlone, bezczelni, głupi, zborsuczony). 

WyodrĒbnienie zaimków nadaje wypowiedzi charakter ekspresywny, 
podkreśla osobĒ mówiącą i działającą, przeciwstawia ją innym osobom (np. „ja 
wam dam”, „my go wykończymy”, „ja z nim nie wytrzymam”). Zaimki czĒsto 
pojawiają siĒ także w formie drugiej i trzeciej osoby liczby pojedynczej i mnogiej 
(np. „to ty jesteś hochsztaplerem”, „oni sobie pobeczą”, „wy wstrĒtne małpiszony”), 
dziĒki czemu podmiot podkreśla swą odrĒbność (izolacjĒ) od negatywnie 
postrzeganej osoby/grupy. 

Szczególnie charakterystyczne dla wypowiedzi nacechowanych emocjonalnie 
(zwłaszcza nacechowanych ujemnie) są równoważniki nominatywne, czyli 
wypowiedzenia wyrażające subiektywne oceny, charakterystyki osób, rzeczy, 
zjawisk. Towarzyszy im czĒsto intonacja wykrzyknikowa, zwłaszcza gdy  
są wyrazem ironii, drwiny, czy oburzenia. Cechą charakterystyczną 
równoważników nominatywnych jest ich krótkość, są z reguły jedno lub 
dwuwyrazowe. Wśród omawianych równoważników najwiĒcej jest konstrukcji 
jednowyrazowych, bĒdących określeniem osoby, która spowodowała negatywne 
emocje np. „kretyn”, „dureń”, „ścierwice”, „wypłosz”, „frajer”, „grzdyle”, „smarkacze”. 

W wypowiedziach nacechowanych uczuciowo pojawiają siĒ też czĒsto 
struktury pytajne, które nie są jednak wyrazem podstawy badawczej nadawcy  
– mówiący nie dąży bowiem do uzupełnienia swojej wiedzy czy rozstrzygniĒcia 
wątpliwości. Są to pytania retoryczne – nie wymagające odpowiedzi. Podkreślają 
one twierdzenia nadawcy, czyniąc jĒzykowy przekaz emocji bardziej wiarygodnym, 
jednocześnie dramatyzują wypowiedź (np. „czy ja jestem głupi? Czy wyglądam  
na durnia?”, „czy ja bym siĒ zniżał, żeby z tobą rozmawiać?!”). 

W wypowiedziach emocjonalnych o zabarwieniu negatywnym wystĒpują także 
pytania, którymi nadawca nie pyta o nieznaną rzeczywistość, lecz wyraża niemiłe 
zdziwienie tym, że stan rzeczy jest inny niż oczekiwał, pytania te przyjmują czĒsto 
intonacjĒ wykrzyknikową, np.: „chyba zwariowałeś?!”, „czy ja jestem głupi?!”. 

CzĒsto w zdaniach rozkazujących wystĒpuje bezokolicznik w roli rozkaźnika, 
np. „zgnieść ich”, „zabić”, „walnąć mu”. Można wymienić także wiele przykładów 
rozkaźników wystĒpujących w drugiej osobie liczby pojedynczej, które skierowane 
są najczĒściej do osoby bĒdącej przedmiotem agresji, np.: „zamknij siĒ”, „stul 
pysk”, „wynoś siĒ”, „nie dotykaj”. Rozkaźniki, poza właściwą im funkcją 
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 A. Pajdzińska, Motywacja semantyczna przymiotników wartościujących (w:) „Etnolingwistyka” 1995, 
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impresywną, pełnią także funkcjĒ ekspresywną w wypowiedzeniach, w których 
wystĒpują. 

W słownictwie emocjonalnym wielką rolĒ odgrywa intonacja. Jej stosowanie 
zależne jest od odpowiednich sytuacji psychicznych. Jeżeli postać wyraża gniew, 
oburzenie, nienawiść to intonacja bĒdzie wzrastająca, a wypowiedzenia 
charakteryzować bĒdzie akcent zdaniowy (np. „stul pysk”, „ty nĒdzne zero,  
ty nawet nie jesteś zero, ty jesteś nic”). W pytaniach ironicznych dokonuje siĒ 
zwiĒkszenie siły wymawiania określonych wyrazów (lub tylko sylab), jest to tak 
zwany akcent przyciskowy – wyraz (sylaba) akcentowana wymawiana jest nie tylko 
z wiĒkszą siłą, głośniej, ale także z wiĒkszą precyzją (np. „coś mi siĒ zdaje,  
że wy, mrówki, zapomniałyście, gdzie wasze miejsce”, „czy ja bym siĒ zniżał, żeby 
z tobą rozmawiać?!”). 

Wypowiedzi bohaterów filmów animowanych wyróżniają siĒ także czĒstym 
wystĒpowaniem pauz i zawieszeń głosu. Im silniejsze emocje przeżywa nadawca, 
tym mniej dba o formalną stronĒ wypowiedzi, jego uwaga jest skupiona na tym,  
co przeżywa, na faktach, na osobie, do której skierowane są negatywne uczucia. 

Natomiast z punktu widzenia fonetyki jĒzyk bajek telewizyjnych można 
scharakteryzować w nastĒpujący sposób:  

 teksty w filmach animowanych dla dzieci mówione są poprawną 
polszczyzną, bez wiĒkszych naleciałości gwarowych (jeśli nie żadnych); 

 samogłoski nosowe wymawiane są poprawnie; 

 akcent zdaniowy, jak i wyrazowy prawidłowy w wiĒkszości przypadków; 

 upodobnienia głosek, zarówno miĒdzywyrazowe, jak i wewnątrzwyrazowe, 
mieszczą siĒ w kanonach reguł gramatycznych; 

 spółgłoski na końcu wyrazu wymawiane są mało wyraźnie; 

 upraszczanie grup spółgłoskowych, związane m.in. z szybkim 
wygłaszaniem tekstów; 

 nieliczne błĒdy wymowy, np. seplenienie. 
JĒzyk filmów animowanych dla dzieci cechuje wymowa potoczna, swobodna, 

bez zbyt rygorystycznego przestrzegania prawideł poprawnościowych. 
Współczesne bajki telewizyjne charakteryzują siĒ dużym tempem akcji, szybkością 
i pośpiechem, zauważalnym zarówno przez wzrok, jak i słuch młodego odbiorcy. 
Bohaterowie filmów animowanych wypowiadają swoje kwestie bardzo szybko  
i czĒsto podniesionym głosem, z uwagi na hałas, odgłosy i okrzyki w tle. Jest  
to niewątpliwie ujemna strona jĒzyka bajek, bowiem zbyt duże natĒżenie głosu 
mówiących przekształca siĒ czĒsto w jĒzyk piskliwy, a nawet wrzaskliwy.  

 
Filmy animowane, agresja rodzice i dzieci 
Niewątpliwie filmy animowane stanowią podstawĒ dzieciĒcego świata. Mimo 

zmian, dokonujących siĒ stale we współczesnym świecie, nadal zachowują swą 
atrakcyjność, a ich popularność nie słabnie. Stanowią  nieodłączny element kultury 
i w ten sposób należy je postrzegać i oceniać. W rozumieniu ogólnych, 
podstawowych założeń dotyczących bajek, powinny przedstawiać one istotne 
problemy, jakie można napotkać w życiu; powinny łączyć elementy świata realnego 
ze światem fikcji; bohaterowie winni pokonywać przeszkody i podejmować coraz  
to nowe wyzwania, a zakończenie zawsze powinno być pozytywne, co pozwala 
dziecku utrzymać wiarĒ w zwyciĒstwo dobra nad złem – a tym samym zapewnia 
mu poczucie bezpieczeństwa. 
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Wszystkie te założenia niewątpliwie piĒknie brzmią, ale jak pokazuje 
telewizyjna rzeczywistość, bardzo rzadko są jednak wcielane w życie. Dlatego  
to przede wszystkim na opiekunach, rodzicach i wychowawcach spoczywa ciĒżar 
nie tylko doboru odpowiednich programów dostosowanych do wieku i rozwoju 
dzieci, ale również pomoc w zrozumieniu filmów animowanych; w zrozumieniu tych 
wszystkich niewłaściwych wypowiedzi i zachowań bohaterów, których dzieci nie 
rozumieją, lub które bardzo łatwo mogą zostać niewłaściwie zinterpretowane. 
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Jacek KRZANOWSKI  
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu 
 
FILM FABULARNY JAKO CZYNNIK WSPOMAGAJĄCY EDUKACJĘ SZKOLNĄ 

– PRAKTYKA A RZECZYWISTOŚĆ 
 
 

Film wywiera na szerokie masy o wiele większy wpływ 
niż jakakolwiek inna gałąź sztuki 

Bela Balazs  

 
Tadeusz Lubelski, w najnowszej Encyklopedii Kina, definiuje film jako 

skończoną seriĒ utrwalonych na taśmie obrazów, która w trakcie projekcji daje 
wrażenie ciągłego ruchu.

1
 

Inne ujĒcia tego zagadnienia (Wilkipedia) określają film jako utwór 
audiowizualny, składający siĒ ze scen, które z kolei składają siĒ z jednego lub 
wiĒcej ujĒć. Współczesny film jest niewątpliwie istotną gałĒzią przemysłu 
rozrywkowego, w wielu przypadkach przynoszącą olbrzymie zyski. Ma on także 
charakter medium uniwersalnego. Wiekiem filmu nazwał XX wiek znany wĒgierski 
historyk sztuki Arnold Hauser. Jego zdaniem jest on najbardziej reprezentatywnym, 
chociaż nie zawierającym najwyższych wartości rodzajem sztuki współczesnej.

2
 

W polskiej rzeczywistości edukacyjnej od lat istnieje pewien szczególny 
paradoks. Paradoks ten polega na tym, że szkoły zapoznają młodzież z historią 
każdej ze sztuk (literatura, muzyka, plastyka) z wyjątkiem historii kinematografii, 
która nie zdobyła prawa wstĒpu do sal szkolnych.

3
 Wydaje siĒ to zupełnie 

niezrozumiałe, biorąc pod uwagĒ fakt, iż z filmem młode pokolenie zawiera 
znajomość najszybciej i styka siĒ najwcześniej.

4
 W Polsce jednym z prekursorów 

podejmujących problematykĒ filmu i jego bezspornych walorów edukacyjnych był 
profesor Bolesław Lewicki (1908-1981), wybitny teoretyk filmu, krytyk oraz w latach 
1968-1969 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego 
zainteresowania naukowe dotyczyły głównie teorii filmu oraz psychologii jego 
odbioru. W licznych pracach naukowych traktował film jako swoiste dzieło 
„przyliterackie”. Zabiegając o wprowadzenie wiedzy filmowej do szkół uważał,  
że edukacja filmowa może być realizowana przez nauczyciela, który sam jest 
prawdziwym znawcą filmu.

5
 W 1959 roku Lewicki zorganizował pierwszy w Polsce 

akademicki ośrodek filmoznawczy: Zakład Wiedzy o Filmie przy Katedrze Teorii 
Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich interesujących publikacjach 
podejmował kluczowe problemy szeroko pojĒtej wiedzy o filmie, którą pojmował 
jako refleksjĒ interdyscyplinarną, uwzglĒdniającą zarówno aspekty estetyczne, 
historyczne, społeczne jak i techniczne.

6
 

Od blisko czterdziestu lat, problematyką edukacji filmowej zajmuje siĒ również 
Henryk Depta (ur. 1938) – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który uważa,  

                                                 
1
 T. Lubelski, Encyklopedia kina. Kraków 2003, s. 309 

2
 A. Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, t. 2. München 1951, s. 495 

3
 J. Płażewski, Historia filmu. Warszawa 1995, s. 5 

4
 Ibidem, s. 5 

5
 Por. B. Lewicki, O filmie. Wybór pism. Łódź 1995, s. 361 

6
 T. Lubelski, op. cit., s. 564 

 



110 

że wychowanie filmowe zmierzające do rozwinięcia szeroko pojętej kultury  
filmowej odbiorcy to pewna całość, pewna struktura, w której w ścisłym związku 
występuje wychowanie do filmu i wychowanie przez film, a zadaniem 
podstawowym wychowania filmowego powinno być przygotowanie nie tylko do 
odbioru filmu (wychowanie do filmu,) ale także – i głównie – do aktywnego 
uczestnictwa w życiu i kulturze (wychowanie przez film).

7
 

Liczne powstałe do czasu Filmoteki Szkolnej koncepcje wprowadzania treści 
filmowych do programów nauczania nie znalazły w praktyce zastosowania  
w polskiej szkole, choć niektóre z nich, jak łódzki projekt Eweliny Nurczyńskiej  
-Fidelskiej był ze wszech miar interesujący z uwagi na osadzenie tematyki filmowej 
w obowiązującym wówczas programie jĒzyka polskiego. 

Bogumiła Fiołek-Lubczyńska w książce „Film, telewizja, komputery w edukacji 
humanistycznej” stwierdza, iż rozwój myśli teoretycznej pozostaje w jaskrawej 
dysproporcji do ich praktycznego wdrażania w programach nauczania.

8
 

W moim odczuciu film nadal nie jest odpowiednio wykorzystywany w edukacji 
szkolnej, o czym świadczy pogląd Bożeny Chrząstowskiej wyrażony w artykule 
wstĒpnym w „Polonistyce” głoszący, iż żywot filmu w szkolnej polonistyce jest 
rachityczny, ciągle przyliteracki.

9
 

Z kolei Andrzej Wajda w jednym z wywiadów stwierdza, że jest rzeczą 
nienaturalną, żeby młodzież, która coraz więcej filmów ogląda, nie wiedziała jak 
one są zrobione (…), i że są ciekawe książki o adaptacjach utworów literackich, ale 
nie ma podręcznika, którym mogłaby posługiwać się szkoła.

10
 

W naszej rzeczywistości edukacyjnej nierzadko mamy do czynienia  
z literaturocentryczną koncepcją kształcenia, polegającą na podporządkowaniu 
różnych dziedzin kultury (film, muzyka, sztuka) treściom literackim. Zasadnicze 
znaczenie ma wówczas przygotowanie ucznia do odbioru tekstu literackiego 
kosztem wymienionych dziedzin pełniących wyłącznie funkcje pomocnicze. 

W zakresie omawianej problematyki, szczególne znaczenie mają zatem nadal 
kluby filmowe, prowadzone na dodatkowych zajĒciach przez nauczycieli, podobnie 
jak ja, pasjonujących siĒ sztuką filmową. Wartościową inicjatywą jest również 
pierwszy ogólnopolski program edukacyjny pod nazwą Filmoteka Szkolna, 
powstały dwa lata temu z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W ramach 
tego programu, wszystkie polskie szkoły ponadgimnazjalne bezpłatnie otrzymały 
pakiet 55. wybranych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych 
ułożonych tematycznie. 

Zdaniem Małgorzaty Odorowicz, kierującej Polskim Instytutem Sztuki 
Filmowej, celem tego przedsiĒwziĒcia jest wykształcenie pokolenia świadomych, 
wymagających widzów, które poprzez wyższy poziom potrzeb i oczekiwań, oraz 
wiĒksze uczestnictwo w kulturze, przyczyni siĒ do rozwoju sztuki filmowej. Twórcy 
współczesnej edukacji filmowej stawiają przed nią nastĒpujące cele: 

- poznanie wybranych tekstów (dzieł filmowych); 
- kształcenie umiejĒtności pogłĒbionego ich odbioru i wartościowania pod 

wzglĒdem ideowym, etycznym i estetycznym; 
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- kształcenie świadomości miejsca i funkcji filmu w kulturze współczesnej  
w kontekście innych sztuk; 

- kształcenie postaw krytycznych oraz rozwijanie umiejĒtności dokonywania 
wyborów selektywnych i wartościujących; 

- poznanie reguł jĒzyka filmowego, kodu, za pomocą którego tekst filmowy 
dociera do odbiorcy (…).

11
 

Wszystkie przesłane do szkół filmy zawierają materiały metodyczne  
i filmoznawcze dostĒpne on-line oraz w formie publikacji. Projekt „Filmoteka 
Szkolna” obejmuje także warsztaty filmowe prowadzone dla nauczycieli, które: 

- wzbogacają ich wiedzĒ filmoznawczą; 
- przygotowują ich do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie 

filmu. 
Edukacja filmowa, od 2002 roku stała siĒ już poniekąd koniecznością, gdyż  

na egzaminie maturalnym od tego czasu wystĒpuje dział pod nazwą 
„korespondencja sztuk”, gdzie uczeń wykazuje związek literatury z innymi 
dziedzinami sztuki: malarstwem, filmem, muzyką. Z kolei w polskiej szkole 
obowiązuje ścieżka przedmiotowa zwana edukacją medialną i czytelniczą. 

Ewa Szczepańska, wśród zadań, jakie powinna spełniać edukacja filmowa, 
wymienia miĒdzy innymi przygotowanie do życia w społeczeństwie mediów, 
zwracając w ten sposób uwagĒ na to, iż edukacja filmowa jest czĒścią szeroko 
rozumianej edukacji medialnej.

12
 

Od ponad stu lat film jest trwałym elementem współczesnej kultury, źródłem 
bogatej wiedzy o człowieku i świecie współczesnym. Z moich obserwacji wynika 
jednak, że poziom wiedzy jest w tym obszarze u młodzieży bardzo niski. 
Współczesne młode pokolenie nie zna historii kinematografii, nie posiada wiedzy 
na temat tego, jakie znaczenie dla rozwoju X Muzy mają tacy artyści kina jak: 
Orson Welles, Akira Kurosawa, Luis Bunuel i wielu innych. A przecież geneza  
kina siĒga swymi korzeniami schyłku XIX wieku, obfitując w szereg niezwykle 
interesujących wydarzeń. 

Prawdziwym wyzwaniem edukacyjnym było zatem dla mnie podjĒcie 
działalności popularyzującej problematykĒ filmową wśród młodzieży. W tym celu 
opracowałem, a nastĒpnie wdrożyłem w życie autorski program edukacyjny pod 
nazwą „Kinoman”, który pod koniec roku szkolnego 2009/2010 przyniósł pierwsze 
wymierne efekty edukacyjne. W ramach 20-tu spotkań filmowych, młodzież 
zamieszkująca Internat Z.S.M.S. nr 2 w Poznaniu, uzyskała możliwość zdobycia 
wiedzy z zakresu: 

- początków sztuki filmowej w Polsce i na świecie; 
- wielkiej epoki kina niemego; 
- życia słynnych gwiazd przedwojennej kinematografii światowej: Chaplin, 

Keaton, Valentino, Garbo; 
- podstawowych terminów z zakresu techniki filmowej (kadr, scena, ujĒcie, 

montaż, sekwencja, plan); 
- prestiżowych, polskich i europejskich festiwali filmowych; 
- powojennych ekranizacji znanych lektur szkolnych; 
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- najważniejszych prądów i nurtów kina światowego; 
- najwybitniejszych twórców powojennego kina polskiego; 
- najciekawszych artystycznie  zjawisk ostatnich lat rodzimej kinematografii. 
Przekaz wiedzy odbywał siĒ w oparciu o krótkie prelekcje, dodatkowo 

wzbogacone tekstem pisanym. Ewaluacją projektu był quiz filmowy, obejmujący 
wiadomości nabyte podczas spotkań, oraz anonimowe wypowiedzi uczestników 
wyrażone na piśmie. 

W obrĒbie projektu „Kinoman” równolegle powstał Dyskusyjny Klub Filmowy 
„X Muza”. Ideą przewodnią dla jego założenia była nie tylko chĒć prezentacji 
wartościowych pozycji filmowych, ale również pomysł prowadzenia cyklicznych 
rozmów i dyskusji poświĒconych wybranym problemom współczesności. Każdy  
z oddzielnych bloków tematycznych – na przykład współczesna szkoła, rozkład 
wiĒzi wewnątrzrodzinnych czy przemoc w mass-mediach – zilustrowany był 
odpowiednio dobranym przykładem filmowym. Szczególne miejsce w naszych 
spotkaniach filmowych pełniło to, iż po obejrzeniu filmów w swobodnej atmosferze 
omówiona została problematyka filmu, jego główne wątki, charakterystyka 
głównych bohaterów itd. Obok tego, starałem siĒ również zachĒcać do 
samodzielnego poszukiwania wiedzy za pośrednictwem czasopism, które 
udostĒpniałem oraz portali internetowych: Filmwebu, Stopklatki, Filmboxu, 
Kinomaniaka itp. Na dużą potrzebĒ prowadzenia tego typu zajĒć wskazują opinie 
uczestników, wyrażone anonimowo, z których jednoznacznie wynika, że jest  
to interesująca forma spĒdzania czasu wolnego oraz „świetny pomysł na wtorkowe 
wieczory”. 

Kolejnym moim pomysłem z zakresu popularyzacji problematyki filmowej było 
powołanie do życia Filmoteki Lektur Szkolnych. Główną przesłanką przy jej 
powstawaniu było umożliwienie młodzieży obejrzenia ekranizacji znanych lektur 
szkolnych (Pan Tadeusz, Krzyżacy, Quo Vadis, Stary człowiek i morze, Akcja pod 
Arsenałem, Latarnik, Niekończąca siĒ opowieść, W pustyni i w puszczy, Wesele 
itd.), dodatkowo pogłĒbione analizą utworu literackiego, adaptowanego  
na potrzeby filmu oraz ciekawostkami biograficznymi z życia jej autora. W takiej 
formie zajĒcia filmowe były realnym czynnikiem wspomagającym edukacjĒ szkolną 
w zakresie przede wszystkim jĒzyka polskiego, lecz również historii, wiedzy  
o kulturze oraz wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo ich zaletą było to,  
iż w atrakcyjnej formie przekazywały określone treści, nie zwalniając wszakże 
uczniów z obowiązku przeczytania utworu literackiego. Były one zatem 
wartościowym uzupełnieniem wiadomości nabytych w szkole. Adaptacja filmowa 
jest ważnym elementem edukacji polonistycznej. Jej obecność w dydaktyce 
szkolnej umożliwia poszukiwanie wspólnych cech tych dwóch dziedzin sztuki. 
ZachĒca także do dyskusji nad granicami wierności dzieła filmowego wobec 
literackiego pierwowzoru. Film nierzadko bywa też niezastąpionym źródłem zapisu 
historycznego. Dla przykładu, film „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda kreśli 
barwny obraz epoki średniowiecza, opisując stroje i zwyczaje tego okresu. Z kolei 
„Akcja pod Arsenałem” Jana Łomnickiego, na podstawie powieści Aleksandra 
Kamińskiego „Kamienie na szaniec”, jest wiernym dokumentem okresu okupacji, 
ponieważ opowiada wyłącznie o autentycznych wydarzeniach, ludziach oraz 
miejscach. Dokonując analizy dzieła filmowego, nauczyciel koncentruje siĒ na akcji 
oraz charakterystyce postaci zawierającej takie elementy jak: wygląd zewnĒtrzny, 
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charakter, pozycja społeczna, postawa życiowa, pobudki działania. Bierze także 
pod uwagĒ ideĒ inspirującą autora do podjĒcia danej tematyki i tendencjĒ ogólną 
filmu. 

Żyjemy w czasach komunikacji medialnej, dlatego twórcze wspomaganie 
tekstu literackiego żywym obrazem i dźwiĒkiem, oddziałujące na wszystkie  
zmysły przynosi pozytywne rezultaty. Za pośrednictwem zajĒć zawierających 
problematykĒ filmową uczeń: 

- zdobywa podstawową wiedzĒ o filmie; 
- dostrzega jego powiązania z innymi dziedzinami sztuki (literaturą, teatrem, 

malarstwem, muzyką); 
- zauważa istnienie jego autonomiczności w warstwie formalnej. 
Na marginesie swoich dotychczasowych rozważań zwracam uwagĒ  

na pewien realnie wystĒpujący problem. W Polsce do dnia dzisiejszego nie ma 
sensownego systemu promocyjnego udostĒpniania filmów DVD z licencją do 
wypożyczania dla celów edukacyjnych. Co wiĒcej, wydaje siĒ, iż w świetle 
obowiązujących przepisów prawnych każda osoba, która w szkole z najczystszych 
nawet pobudek prezentuje filmy nie posiadające odpowiedniej licencji, popada  
w konflikt dotyczący prawa autorskiego. Praktyka wskazuje na to, iż zdobycie 
licencjonowanego filmu wiąże siĒ z wydatkiem rzĒdu od 30 do 200 PLN,  
w zależności od stopnia jego atrakcyjności. Dla przykładu najnowsza „Alicja  
w Krainie Czarów” uzyskana z mieleckiej firmy Videoland (jednej z niewielu 
zajmujących siĒ sprzedażą licencjonowanych filmów) wraz z ceną przesyłki 
kosztuje około 200 PLN. Nadmieniam również, że pakiet Filmoteki Szkolnej nie 
rozwiązuje jak na razie tego problemu, ponieważ nie obejmuje adaptacji filmowych 
lektur szkolnych. 

Wydaje siĒ, że dla dobra samej edukacji filmowej, powyższy problem 
powinien być w najbliższym czasie sensownie rozwiązany. 

Obecnie telewizja staje siĒ czĒsto głównym przekaźnikiem dzieł filmowych,  
co wynika ze zmniejszającej siĒ liczby kin w naszym kraju.

13
 Pomimo istnienia 

ścieżek edukacyjnych, wiedza z zakresu tematyki filmowej nie ma charakteru 
systematycznej i obowiązkowej edukacji szkolnej.

14
 

Filmoteka Szkolna to pierwszy w pełni profesjonalny i kompleksowy program 
edukacji filmowej w Polsce. Nie obejmuje on jednak swym zasiĒgiem ekranizacji 
lektur szkolnych, ograniczając siĒ wyłącznie do dzieł filmowych rodzimej 
kinematografii. Ponadto, bĒdąc cennym oraz wartościowym pomysłem w praktyce 
szkolnej, nie jest czĒsto właściwie wykorzystywany, o czym mówi filmoznawca 
Jacek Szymański w jednym z wywiadów stwierdzając, iż szkoły potraktowały  
to w najlepszym przypadku jako biblioteczkę do korzystania w wolnym czasie, 
natomiast tam są fantastyczne materiały, z prelekcjami, z opracowaniami i z tego 
co wiem, to sposób korzystania z nich jest bardzo marny.

15
 

Istniejące obecnie podstawy programowe nie określają ścisłego kanonu lektur 
filmowych, co daje nauczycielom szansĒ swobodnego doboru repertuaru  
w zależności od możliwości percepcyjnych grupy wiekowej młodzieży. 

                                                 
13

 Z. Korsak, Współczesne problemy edukacji filmowej (w) „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”  
nr 10/1997, s. 28-31 

14
 Por. Z. Korsak, Kultura filmowa – edukacja filmowa. Włocławek 2004, s. 104 

15
 ngo.pl/wiadomości/Klasyk w kinowej odsłonie 
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Wspomnieć należy również o istniejących od kilku lat Nowych Horyzontach 
Edukacji Filmowej. Jest to projekt umożliwiający dzieciom i młodzieży pogłĒbianie 
ich wiedzy na temat sztuki filmowej. Jego zadaniem jest również rozwijanie  
u młodych widzów wrażliwości oraz przygotowanie ich do samodzielnego  
i świadomego obcowania z kulturą.

16
 W praktyce wygląda to w ten sposób, iż raz  

w miesiącu odbywa siĒ spotkanie w kinie, podczas którego młodzi widzowie 
oglądają filmy wyselekcjonowane oraz powiązane w cykle tematyczne, 
poprzedzone wprowadzeniem w problematykĒ filmu wygłaszanym przez 
filmoznawców, dziennikarzy i psychologów. 

Z wypowiedzi publicystów, z badań naukowych i potocznych obserwacji 
wynika, iż publiczność filmowa to przede wszystkim młodzież. Film działa na 
młodzież najmocniej i najbardziej wszechstronnie ze wszystkich środków 
masowego oddziaływania. Młodzież uważa go za swoją własną sztukĒ, najbliższą, 
najbardziej uniwersalną i najciekawszą.

17
 

Koniec ubiegłego stulecia to kolejna reforma systemu edukacji, która objĒła 
zarówno zmiany strukturalne jak i programowe. W Podstawach programowych  
z 1997 roku znalazła siĒ również edukacja medialna w postaci ścieżki 
miĒdzyprzedmiotowej. NieuwzglĒdnienie w programie szkoły podstawowej  
i gimnazjum odrĒbnego bloku programowego edukacji medialnej, niedocenianie 
tego zagadnienia przez resort oświaty oraz brak zainteresowania ze strony 
dyrektorów szkół, to czynniki poważnie utrudniające postĒp w tej dziedzinie 
kształcenia. 

Film pełni istotną rolĒ w procesie poznania, każdy obraz filmowy ma swoisty 
ładunek poznawczy, uczy myślenia za pośrednictwem właściwego sobie  
jĒzyka. Rozszerza procesy poznawcze ukazując różnorodność życia, wzbogaca 
zakres i treść informacji o sobie, pokazując drugiego człowieka wzbogaca nas 
samych.

18
 Pozwala czĒsto przeżyć emocjonalne katharsis, czyli odreagowanie 

zablokowanego napiĒcia, tłumionych emocji, cierpienia, które trzymaliśmy  
w sobie, nie dając sobie prawa do ich wyrażania. Film jest dla młodych ludzi 
atrakcyjny i to nie tylko jako forma rozrywki, ale również metoda uczenia siĒ  
– uruchamia różne typy naszej inteligencji (matematyczno-logiczną, wizualno-
przestrzenną, muzyczną, interpersonalną, kinestetyczną i intrapsychiczną), 
oddziałuje nie tylko na zmysł słuchu, ale i wzroku.

19
 W moim przeświadczeniu 

zalicza siĒ do najbardziej wszechstronnych i najefektowniejszych środków 
audiowizualnych ponieważ umożliwia bezpośrednie uczestnictwo w oglądanych 
wydarzeniach, wyzwalając ponadto emocje w stosunku do nich. Nauczyciel, 
wprowadzając problematykĒ filmową, nie czyni tego jako ekspert-filmoznawca,  
lecz jako człowiek świadomie otwarty na różne formy przekazu kultury. 
Doświadczony pedagog jest świadomy tego, że elementy obrazowe w połączeniu  
z muzyką oraz słowem silnie oddziałują na wyobraźniĒ odbiorcy. 

Obok tych piĒknych idei i nowatorskich pomysłów edukacyjnych, w moim 
odczuciu istnieją jednak realia wskazujące na to, że wiele szkół pomarzyć tylko 
może o nowoczesnych środkach audiowizualnych. SądzĒ, iż wielkim problemem 
jest dla nich kupienie projektora filmowego lub stworzenie odpowiedniej sali 

                                                 
16

 www. mdkwagrowiec.pl/…/nowe-horyzonty-edukacji-filmowej 
17

 www.eidedu.pl/…młodziez_wobec filmowych_adaptacji literatury 
18

 J. Plisiecki, Film i sztuki tradycyjne. Lublin 1999, s.37 
19

 Zob. (PDF) Obecnie, kiedy popkultura przyzwyczaiła młodzież do odbierania… 
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projekcyjnej. Osobnym problemem jest, jak siĒ zdaje, brak nowoczesnych 
bibliotek, wyposażonych w wartościowe pozycje filmowe. Jak zatem w tak złożonej 
rzeczywistości możemy mówić o autentycznej edukacji filmowej ? MyślĒ, że  
w chwili obecnej jest w tym wzglĒdzie dużo do zrobienia. 

Dokładna analiza literatury przedmiotu oraz własne obserwacje pokazują,  
iż problem edukacji filmowej w Polsce wymaga podjĒcia konkretnych działań 
przynajmniej w czterech obszarach społecznych: 

- w systemie kształcenia nauczycieli studiów pedagogicznych, które 
umożliwiałyby zdobycie rzetelnej wiedzy o filmie oraz umiejĒtności 
prowadzenia zajĒć z tej tematyki; 

- w konieczności zapewnienia wszystkim szkołom nowoczesnej bazy 
technologiczno-sprzĒtowej; 

- w zakresie tworzenia fachowych programów nauczania wiedzy o filmie, 
uwzglĒdniających odpowiednią liczbĒ godzin przeznaczonych na tego  
typu treści; 

- w obszarze świadomości samych nauczycieli, dla których problematyka 
filmowa powinna być swoistym wyzwaniem współczesnej edukacji. 

Nie sposób przecież przecenić wartości poznawczych, kształcących  
i wychowawczych odpowiednio dobranego filmu. Na zakończenie przytoczĒ tylko 
słowa wypowiedziane przez Krzysztofa Zanussiego dla dziennika „L’Osservatore 
Romano”: Sztuka jest jednak czymś więcej, niż zwykłym narzędziem wychowania, 
jest czymś znacznie szlachetniejszym.

20
 

 
Podsumowanie 
Film, jako trwały i wartościowy element kultury współczesnej, powinien 

odgrywać znaczącą rolĒ w edukacji szkolnej. Pomimo powstania szeregu 
interesujących koncepcji teoretycznych tak siĒ jednak nie dzieje. W rzeczywistości 
istnieje głĒboki rozdźwiĒk pomiĒdzy myślą teoretyczną a realną praktyką 
wyrażającą siĒ w programach nauczania. Filmoteka Szkolna, bĒdąc pierwszym 
profesjonalnym programem edukacyjnym, problemu tego skutecznie nie 
rozwiązuje, ponieważ w moim odczuciu nie jest odpowiednio wykorzystywana. 

Z moich obserwacji wynika, iż poziom wiedzy z zakresu problematyki filmowej 
jest u młodzieży bardzo niski. Wszystko to skłoniło mnie – miłośnika X Muzy  
– do podjĒcia szerokiej działalności popularyzującej tematykĒ filmową wśród 
młodzieży. Powstał, a nastĒpnie został wdrożony w życie autorski program 
edukacyjny ”Kinoman”, który umożliwił zdobycie młodzieży określonego zasobu 
wiedzy z zakresu omawianej problematyki. W obrĒbie projektu edukacyjnego 
„Kinoman” uruchomiony został Dyskusyjny Klub Filmowy „X Muza”, którego ideą 
przewodnią była prezentacja ciekawych pozycji filmowych, uzupełniona 
prowadzeniem cyklicznych rozmów i dyskusji poświĒconych wybranym problemom 
współczesności. 

Z kolei Filmoteka Lektur Szkolnych stała siĒ czynnikiem wspomagającym 
edukacjĒ szkolną w zakresie przede wszystkim jĒzyka polskiego oraz historii, 
bĒdąc realnym uzupełnieniem wiadomości zdobytych w szkole. Obraz filmowy 
czĒsto bywa niezastąpionym źródłem zapisu historycznego, czego przykładem 
mogą być „Krzyżacy” – film stanowiący barwny opis epoki średniowiecza czy 
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„Akcja pod Arsenałem” wiernie dokumentująca okres okupacji hitlerowskiej.  
Do licznych zalet dzieła filmowego należy to, iż: 

- jest źródłem bogatej wiedzy o człowieku oraz świecie współczesnym 
(procesy poznawcze); 

- jest ważnym elementem edukacji polonistycznej; 
- jest uważany przez młodzież za własną, najbliższą i najbardziej 

uniwersalną sztukĒ; 
- nierzadko wywołuje emocjonalne katharsis, polegające na odreagowaniu 

zablokowanego napiĒcia oraz tłumionych emocji; 
- czĒsto bywa doskonałą formą rozrywki, uruchamiając przy tym różne  

typy naszej inteligencji (matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, 
muzyczna, interpersonalna, kinestetyczna, intrapsychiczna). 

W moim przekonaniu, problem edukacji filmowej w Polsce wymaga podjĒcia 
zdecydowanych działań w czterech obszarach społecznych, a mianowicie: 

- w systemie kształcenia nauczycieli studiów pedagogicznych, które 
przygotowywałyby ich do wprowadzania do szkół problematyki filmowej; 

- w obszarze zapewnienia wszystkim szkołom odpowiedniej bazy 
sprzĒtowej; 

- w zakresie tworzenia fachowych programów nauczania wiedzy o filmie, 
realnie uwzglĒdniających odpowiednią liczbĒ godzin na tego typu treści; 

- w obszarze świadomości samych nauczycieli, dla których tematyka 
filmowa powinna być swoistym wyzwaniem współczesnej edukacji. 

Na razie jednak ten rodzaj edukacji opiera siĒ w znacznym stopniu  
na działalności pozalekcyjnej, prowadzonej przez nauczycieli zafascynowanych 
sztuką filmową, którzy we własnym zakresie ją wśród uczniów upowszechniają. 
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Kazimierz ŻEGNAŁEK 
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach 
 

KOMUNIKACYJNE KOMPETENCJE 
NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 
 

Zawód nauczyciela wymaga dobrej komunikacji z uczniami (studentami). 
Efektywność pracy w tym zawodzie wrĒcz warunkowana jest zdolnościami 
nauczyciela do szybkiego i łatwego nawiązywania kontaktów z uczącymi siĒ 
podmiotami, jasnością i zrozumiałością jego jĒzyka, zdolnościami empatycznymi 
itp. Im niższy szczebel edukacji, tym kompetencje te odgrywają ważniejszą  
rolĒ. Dlatego też są one szczególnie istotne w pracy nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej. Dziecko, rozpoczynające naukĒ szkolną, potrzebuje bliskiego 
kontaktu z nauczycielem, oczekuje od niego nie tylko „ciepłych” słów, ale niekiedy 
nawet przytulenia czy pogłaskania. Stąd też nauczyciel tego poziomu edukacji 
powinien posiadać takie cechy osobowości oraz mieć ukształtowane takie 
umiejĒtności, które powinny jak magnes przyciągać dzieci do siebie i być dla nich 
osobą bliską, a nie taką, z którą dzieli ich pewien dystans, albo siĒ jej boją. Z tego 
miĒdzy innymi powodu, ale również i ze wzglĒdu na skuteczność samej pracy 
dydaktycznej, w działalności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej tak niezbĒdne 
są kompetencje komunikacyjne. 

Dalsze, bardziej szczegółowe rozważania nad tym zagadnieniem wymagają 
chociażby krótkiego wyjaśnienia znaczenia samego terminu „kompetencje” oraz 
istoty kompetencji komunikacyjnych. Termin „kompetencja” czy „kompetencje” nie 
jest jednolicie rozumiany. W literaturze można spotkać różne jego definicje, czĒsto 
bardzo od siebie odmienne. Jest to słowo pochodzenia łacińskiego, gdzie 
competentia oznacza odpowiedzialność lub zgodność, a competere – schodzić siĒ, 
zgadzać siĒ, nadawać siĒ, współzawodniczyć.

1
 Natomiast w „Małym Słowniku 

JĒzyka Polskiego” kompetencja definiowana jest jako zakres pełnomocnictw  
i uprawnień, zakres działania organu władzy lub jednostki organizacyjnej; zakres 
czyjejś władzy, umiejętność w innych słownikach języka polskiego.

2
 

Transponując ten termin na grunt jĒzyka pedagogiki też spotykamy siĒ  
z różnym jego rozumieniem i definiowaniem. W leksykonie pod redakcją  
B. Milerskiego i B. Śliwerskiego brak jest wyjaśnienia terminu kompetencja, ale jest 
zdefiniowany termin „kompetencja komunikacyjna”, którym zajmiemy siĒ później, 
po scharakteryzowaniu ogólnego rozumienia kompetencji. 

Dość obszerne, ale mało wyraziste rozumienie pojĒcia „kompetencja” 
znajdujemy w „Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku”, gdzie A. Mączkowska 
prezentuje dwa ujĒcia. Pierwsze z nich to kompetencja rozumiana jako 
adaptacyjny potencjał podmiotu, a drugie – to kompetencja jako transgresyjny 
potencjał podmiotu. Autorka uważa jednocześnie, że pojĒciu temu trudno jest 
przyznać jednoznaczny zakres znaczeniowy „(…) z powodu silnie osadzonych  
w myśleniu pedagogicznym potocznych jego konotacji (…)” oraz, że najszerszy 

                                                 
1
 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. IV Wiedza Powszechna. 
Warszawa 1968, s. 392 

2
 Por. Słownik Języka Polskiego z włączonym suplementem, W. Doroszewski (red.), A-K, PAN, Wiedza 
Powszechna. Warszawa 1961, s. 916 
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zakres znaczeniowy kompetencji można wyprowadzić z jego źródłosłowu,  
od łacińskiego czasownika competente oznaczającego „nadawać siĒ, 
współzawodniczyć, zajmować określoną pozycjĒ.”

3
 

Natomiast M. Dudzikowa przez kompetencje rozumie zdolność do czegoś, 
która to zdolność jest zależna zarówno od znajomości wchodzących w nią 
umiejętności, sprawności, jak i od przekonania o możliwości posługiwania 
się tą zdolnością.

4
 

Z kolei S. Dylak kompetencje traktuje jako wielce złożoną dyspozycję, 
stanowiącą wypadkową wiedzy, umiejętności, postaw, motywacji, emocji  
i wartościowania.

5
 Dyspozycja ta, jako szczególna właściwość podmiotu 

(określonej osoby), zdaniem M. Czerepaniak-Walczak – jest osiągalna poprzez 
wyuczenie, jest uświadamiana przez człowieka i możliwa do zaobserwowania 
przez innych oraz powtarzalna (nie jest jednorazowym aktem). Jej strukturĒ tworzą 
trzy nastĒpujące komponenty: 

- umiejĒtność adekwatnego zachowania; 
- świadomość potrzeby i skutków działania; 
- przyjĒcie odpowiedzialności za skutki.

6
 

Kompetencja nie jest kategorią jednolitą, w literaturze można spotkać różne 
ich rodzaje. W „Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku” wymieniane są na przykład 
nastĒpujące rodzaje kompetencji nauczycielskich: 

- kompetencje prakseologiczne; 
- kompetencje komunikacyjne; 
- kompetencje współdziałania; 
- kompetencje kreatywne; 
- kompetencje informatyczne; 
- kompetencje moralne.

7
 

Zgoła inne podejście do klasyfikacji kompetencji nauczycielskich prezentuje  
R. Kwaśnica, który wyróżnia dwie ich grupy: kompetencje praktyczno-moralne oraz 
techniczne. 

Kompetencje praktyczno-moralne obejmują: 
- kompetencje interpretacyjne; 
- kompetencje komunikacyjne; 
a w skład kompetencji technicznych wchodzą: 
- kompetencje postulacyjne; 
- kompetencje metodyczne; 
- kompetencje realizacyjne. 

8
 

  

                                                 
3
 Por. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), Wyd. „Żak”. Warszawa 2000, s. 693-695 

4
 Por. M. Dudzikowa, Kompetencje autokreacyjne – czy i jakie są możliwe do nabycia w toku studiów 
pedagogicznych, (w:) Ewolucja tożsamości pedagogiki, H. Kwiatkowska (red.), Polskie Towarzystwo 
Pedagogiczne. Warszawa 1994, s. 205 

5
 Por. S. Dylak, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań 1995, s. 200 

6
 Por. M. Czerepaniak-Walczak, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy encyklopedii nauczania  
i teorii edukacji. Szczecin 1995, s. 135-137 

7
 Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, op. cit., s. 550 

8
 R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, (w:) „Pedagogika”. Tom 2, Z. Kwieciński,  
B. Śliwerski (red.), PWN. Warszawa 2004, s. 298-301 
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Jeszcze inną klasyfikacjĒ kompetencji nauczyciela prezentuje w swoich 
pracach W. Strykowski. Twierdzi on, że najczĒściej wyróżnia siĒ trzy ich grupy,  
a mianowicie: 

1) kompetencje merytoryczne, dotyczące nauczanego przedmiotu; 
2) kompetencje dydaktyczno-metodyczne, dotyczące warsztatu ucznia  

i nauczyciela; 
3) kompetencje wychowawcze, dotyczące różnych sposobów 

oddziaływania na uczniów, należą do nich umiejĒtności komunikacyjne, 
nawiązywania kontaktów, rozwiązywania problemów wychowawczych 
uczniów itp.

9
 

Odwołując siĒ do S. Dylaka, przytacza za nim również trzy, ale zupełnie inne, 
grupy kompetencji zawodowych nauczycieli. Są to: 

1) kompetencje bazowe; 
2) kompetencje konieczne; 
3) kompetencje pożądane. 
Kompetencje bazowe umożliwiają porozumiewanie siĒ nauczyciela  

z uczniami i współpracownikami. Kompetencje konieczne obejmują kompetencje 
interpretacyjne, autokreacyjne i realizacyjne, które łącznie umożliwiają skuteczne 
wypełnianie zadań edukacyjnych. Pierwsze z nich wiążą siĒ z umiejĒtnością 
działania adekwatnie do określonych sytuacji. Kompetencje autokreacyjne 
oznaczają, że nauczyciel jest twórcą własnej wiedzy pedagogicznej i obejmują 
przede wszystkim umiejĒtności realizacyjne zadań edukacyjnych. Natomiast 
kompetencje pożądane to te, które nie są niezbĒdne w wykonywaniu zawodu, ale 
mogą być wysoce pomocne w wykonywaniu niektórych zadań. Można do nich 
zaliczyć m.in. zainteresowania i umiejĒtności związane ze sportem, sztuką, życiem 
społecznym, itp.

10
 

W dalszych swoich rozważaniach nad kompetencjami współczesnego 
nauczyciela W. Strykowski, uwzglĒdniając charakter współczesnej edukacji oraz 
rozważania innych autorów na ten temat, wymienia nastĒpujące ich obszary: 

- kompetencje merytoryczne (rzeczowe); 
- kompetencje psychologiczno-pedagogiczne; 
- kompetencje diagnostyczne, związane z poznawaniem uczniów i ich 

środowiska; 
- kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania (programów, planów 

i projektów działań dydaktycznych oraz wychowawczych); 
- kompetencje dydaktyczno-metodyczne; 
- kompetencje komunikacyjne; 
- kompetencje medialne i techniczne; 
- kompetencje związane z kontrolą oraz oceną osiągniĒć uczniów oraz 

jakościowym pomiarem pracy szkoły; 
- kompetencje dotyczące projektowania oraz oceny programów a także 

podrĒczników szkolnych; 
- kompetencje autoedukacyjne, związane z rozwojem zawodowym.

11
 

                                                 
9
 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, 
Wydawnictwo „eMPi

2
”. Poznań 2003, s. 23 

10
 S. Dylak, Wizualizacja.., op. cit., s. 38-39. Podają za: W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pieluchowski, 
Kompetencje..., op. cit., s. 23-24 

11
 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje…, op. cit., s. 24-29 
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W. Strykowski uważa jednocześnie, że wymieniona lista obszarów 
kompetencji ma charakter otwarty. W innym swoim opracowaniu, biorąc za 
podstawĒ kryterium zakresu kształcenia wyróżnia kompetencje ogólne 
(kluczowe) i kompetencje specyficzne (przedmiotowe). Pierwsze są rezultatem 
kształcenia w zakresie różnych przedmiotów i obejmują: kompetencje poznawcze, 
komunikacyjne, negocjacyjne, organizacyjne, emancypacyjne oraz medialne. 
Drugie z kolei są rezultatem kształcenia specjalistycznego w jakiejś dziedzinie lub 
zawodzie i służą realizacji określonych ról.

12
 

Podobnych klasyfikacji kompetencji nauczycielskich można byłoby przytoczyć 
jeszcze wiĒcej, ale nie o to przecież chodzi. Różne są kryteria ich 
wyszczególniania, różne nazwy. Niemalże jednak w każdej ich klasyfikacji można 
odnaleźć wymieniane wprost lub pośrednio kompetencje komunikacyjne, na 
których już tylko chciałem skupić swoją uwagĒ w dalszych rozważaniach. 
Należałoby zatem znów rozpocząć od ich zdefiniowania. W pierwszej kolejności 
należy jednak wyjaśnić pojĒcie komunikacji i terminy bliskoznaczne, co pozwoli 
lepiej zrozumieć istotĒ kompetencji komunikacyjnych nauczyciela. 

W „Małym Słowniku JĒzyka Polskiego” przedstawione są cztery znaczenia 
terminu „komunikacja”. Najbardziej przydatne dla naszych rozważań jest czwarte 
z nich, zgodnie z którym „komunikacja” oznacza porozumiewanie się, 
przekazywanie myśli i udzielanie wiadomości.

13
 NarzĒdziem komunikacji miĒdzy 

ludźmi jest jĒzyk. „Komunikować siĒ” – to podawać coś do wiadomości, 
przekazywać jakąś informacjĒ, zawiadamiać o czymś.

14
 Bliskoznacznym terminem 

dla komunikacji jest „komunikatywność” przez którą rozumie siĒ zdolność 
docierania do odbiorcy w procesie komunikacji, porozumiewania się: jasność  
i wyrazistość.

15
 Komunikatywność w tym znaczeniu można odnosić do jĒzyka, 

tekstu czy sztuki. Takie same wyjaśnienie tego terminu można spotkać w wielu 
innych słownikach jĒzyka polskiego.

16
 

Terminy te określają istotĒ kompetencji komunikacyjnych, które też są 
rozmaicie definiowane. W leksykonie pedagogicznym PWN kompetencjĒ 
komunikacyjną wyjaśnia siĒ jako umiejętność posługiwania się językiem 
odpowiednio do sytuacji społecznej i cech odbiorcy.

17
 Według W. Okonia termin 

„kompetencja komunikacyjna” jest tożsamy z kompetencją jĒzykową i oznacza 
sprawność jĒzykową rozumianą jako zdolność do komunikacji interpersonalnej.

18
 

Natomiast cytowany już wcześniej W. Strykowski twierdzi, że kompetencje 
komunikacyjne to wiedza na temat procesu komunikowania, a także umiejętność 
efektywnego nadawania i odbierania komunikatów.

19
 Bardziej rozbudowaną, ale  

w istocie podobną definicjĒ tego określenia podaje znany w Polsce specjalista od 

                                                 
12

 W. Strykowski, Kompetencje medialne: pojĒcia, obszary, formy kształcenia (w:) Kompetencje 
medialne społeczeństwa wiedzy, W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Wydawnictwo „eMPi

2
”. 

Poznań 2004, s. 32 
13

 Mały Słownik Języka Polskiego, op. cit., s. 332 
14

 Por. Słownik Języka Polskiego, op. cit., s. 893 
15

 Słownik Języka Polskiego PWN, M. Szymczak (red.), A-K, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 
1995, s. 920 

16
 Por. Słownik Języka Polskiego pod red. W. Doroszewskiego, op. cit., s. 893 oraz Mały Słownik 
JĒzyka Polskiego, op. cit., s. 332 

17
 Leksykon. Pedagogika, op. cit., s. 100-101 

18
 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa…, s. 185 

19
 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pieluchowski, op. cit., s. 28 
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mediów M. Mrozowski w pracy „Media masowe” (2001). Definiuje on kompetencje 
komunikacyjne (…) jako szeroko rozumianą zdolność do komunikowania, która 
obejmuje ogół wiedzy, umiejętności i sprawności, określających zakres możliwości 
porozumiewania się człowieka z jego otoczeniem zarówno z pozycji nadawcy, jak  
i odbiorcy przekazów werbalnych i niewerbalnych.

20
 

Z powyższych ustaleń terminologicznych i definicji jednoznacznie wynika,  
że kompetencje komunikacyjne należą do jednych z najważniejszych kompetencji 
nauczyciela. Decydują w dużej mierze o skuteczności jego działań, o sukcesie, 
bądź jego porażce w pracy pedagogicznej. Im niższy etap edukacji, tym wiĒkszą 
odgrywają one role. Trudno przecież wyobrazić sobie nauczyciela, który nie potrafi 
porozumieć siĒ z uczniami, a jeszcze gorzej jeśli świadomie nie chce tego robić, 
nie dąży do tego. 

Sprawne i skuteczne komunikowanie siĒ jest dziś – jak twierdzi  
G. Koć-Seniuch – jedną z uznanych kluczowych kompetencji współczesnego 
człowieka (a tym bardziej nauczyciela – Ż.K.) i obecnie ma wysoką cenĒ na rynku 
pracy oraz uznanie u pracowników.

21 

W najbardziej powszechnym rozumieniu kompetencji komunikacyjnych 
sprowadza siĒ je najczĒściej do sprawności jĒzykowej. Jest to rzeczywiście bardzo 
istotna cecha tej kompetencji. Oznacza ona, iż nauczyciel powinien posługiwać  
siĒ jasnym i zrozumiałym dla uczniów jĒzykiem, co należy odnosić nie tylko  
do stosowanego słownictwa i rodzaju przekazywanych treści (komunikatów), ale 
również do sposobu ich przekazywania (dykcja, głośność, tempo, itp.). dla 
skuteczności kształcenia ważne jest nie tylko co siĒ przekazuje (treść komunikatu), 
ale także jak siĒ to robi. Przy czym chodzi tutaj nie tylko o umiejĒtności 
metodyczne, ale także o jakość jĒzyka, o jego kulturĒ. A kultura jĒzyka w szerokim 
rozumieniu to nie tylko zgodność z przyjĒtymi normami literackimi, ale (…) również 
takie wartości, jak dokładność, logiczność, czystość, wyrazistość, bogactwo 
treściowe i trafność wypowiedzeń, wreszcie uśmiech i szczerość spojrzenia jako 
dialogotwórcze wartości.

22
 Zdaniem G. Koć-Seniuch kompetencje komunikacyjne 

nauczyciela można zawrzeć w nastĒpującym określeniu: Bądź jasny, uczciwy, 
sprawny i na temat.

23
 Jest to z pewnością określenie prawdziwe, ale nie oddaje  

w pełni istoty kompetencji komunikacyjnych współczesnego nauczyciela. Obejmują 
one bowiem, jak już wcześniej sygnalizowano, nie tylko umiejĒtności nadawania 
odpowiednich komunikatów, ale również umiejĒtności ich odbierania, przede 
wszystkim ze strony uczniów. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie cechy 
nauczyciela, jak umiejĒtność słuchania uczniów, wczuwania siĒ w ich sytuacjĒ, 
potrzeby i oczekiwania (umiejĒtności o charakterze empatycznym), rozumienia  
ich itp. 

Na kompetencje komunikacyjne nauczyciela składają siĒ również pewne 
cechy jego osobowości, warunkujące skuteczność porozumiewania siĒ z uczniem. 
Należą do nich przede wszystkim takie cechy, jak: wyrozumiałość, cierpliwość, 
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 PodajĒ za: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, op. cit., s. 169-170 
21

 G. Koć-Seniuch, Kompetencja komunikacyjna nauczyciela w kontekście oczekiwań pracodawców  
(w:) Kompetencje współczesnego nauczyciela, K. Żegnałek (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
TWP. Warszawa 2008, s. 199 

22
 Ibidem, s. 202 
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otwartość, życzliwość, empatia, uczciwość, opanowanie, prawdomówność, 
serdeczność, taktowność, wrażliwość, dotrzymywanie słowa, przyjazne 
nastawienie do uczniów, podmiotowe traktowanie uczniów, umiejĒtność tworzenia 
miłej atmosfery, budzenie u uczniów zaufania i szacunku, ale także kultura 
osobista, pogoda ducha (miłe usposobienie) i poczucie humoru itp. Bardzo istotną 
rolĒ w komunikowaniu siĒ nauczyciela z uczniami odgrywa taka właściwość, która 
określana jest jako powołanie, a która dziś nie zawsze jest właściwie doceniana. 
Składają siĒ na nią różne dyspozycje i cechy osobowości, wśród których 
najważniejszą jest lubienie dzieci i młodzieży. 

Zdaniem G. Koć-Seniuch Kompetencję komunikacyjną określa również 
posiadana przez jednostkę (nauczyciela – Ż.K.) umiejętność antycypacji, 
wyrażająca zdolność do przewidywania następstwa zdarzeń, stawiania pytań  
o przyszłość, dokonywania wyborów i podejmowania decyzji w kontekście 
perspektywistycznych potrzeb i projektów działań. Umiejętność antycypacji wiąże 
się silnie z wartościowaniem, szacowaniem możliwości i warunków osiągania 
celów.

24
 

Efektem dobrej komunikacji miĒdzy nauczycielem a uczniem jest  
nawiązanie odpowiedniego kontaktu, który warunkowany jest taką cechą 
osobowości nauczyciela, jak kontaktowość. Nazwa tej cechy pochodzi od  
słowa „kontakt”, które oznacza bliższe zetknięcie się z kimś lub czymś;  
styczność, łączność, związek.

25
 Kontaktowość zatem należy tłumaczyć jako 

zdolność nauczyciela do szybkiego nawiązywania kontaktów i pozostawanie  
w stanie pewnej (właściwie rozumianej) bliskości z uczniami, rodzicami  
i współpracownikami. Posiadanie takiej cechy bardzo korzystnie wpływa na  
proces komunikowania siĒ. Jest to cecha ułatwiająca nie tylko wzajemną 
komunikacjĒ, ale także współpracĒ i wszelkie relacje zachodzące miĒdzy 
podmiotami edukacyjnymi. Kontaktowość przyspiesza proces komunikowania siĒ  
i podnosi jego skuteczność. 

Kompetencje komunikacyjne nauczyciela obejmują nie tylko zdolność 
nauczyciela do porozumiewania siĒ z uczniami, ale także z ich rodzicami, z innymi 
nauczycielami i osobami pracującymi w szkole. 

Na wagĒ kompetencji komunikacyjnych w zawodzie nauczyciela wskazują  
nie tylko teoretyczne rozważania różnych autorów, ale również wyniki wielu badań. 
W prowadzonych pod moim kierownictwem badaniach nad wizerunkiem 
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej także znajdowały uznanie respondentów  
te cechy osobowości, które stanowią podstawĒ kompetencji komunikacyjnych. 
Cechą taką jest niewątpliwie wcześniej charakteryzowana komunikatywność.  
Jej miejsce, wśród innych cech charakteryzujących nauczyciela jako człowieka, 
czyli jako osoby realizującej nie tylko zadania edukacyjne, prezentuje poniższa 
tabela.

26
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Tabela nr 1: Miejsce komunikatywności wśród innych cech osobowości nauczyciela 

jako człowieka w opinii badanych respondentów. 
 

Rodzaj badanego środowiska (respondentów) 
i wielkość grupy badawczej (N) 

Miejsce wśród innych 
cech 

Rodzice ze środowiska miejskiego (N=120) 1 

Rodzice ze środowiska wiejskiego (N=118) 2 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (N=251) 2 (wspólnie z 
punktualnością) 

Uczniowie szkoły miejskiej (N=102) 4 

Uczniowie szkoły wiejskiej (N=106) 8 
 

Dla rodziców, podobnie jak i dla samych nauczycieli, komunikatywność należy 
zatem do najważniejszych cech charakteryzujących nauczyciela jako człowieka. 
Natomiast bardzo niska ranga tej cechy w opinii uczniów szkoły wiejskiej jest 
symptomatyczna i może być różnie interpretowana. Można miĒdzy innymi 
domniemywać, że uczniowie ze środowiska wiejskiego odczuwają pewien dystans 
do osoby nauczyciela, nie liczą na bliższy kontakt z nauczycielem i tym samym  
na bliższą z nim komunikacjĒ. 

Wysoką rangĒ cech i umiejĒtności składających siĒ na kompetencje 
komunikacyjne nauczyciela potwierdziły również inne prowadzone przeze mnie 
osobiście badania wśród studentów uczelni pedagogicznych nad osobowością 
nauczyciela. Badaniem zostali objĒci studenci trzech różnych uczelni (Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP  
w Warszawie i Akademii Podlaskiej w Siedlcach), z różnych lat studiów. Badania 
przeprowadzono przy pomocy pisemnego wywiadu z 230 studentami. Postawiono 
im tylko jedno polecenie o nastĒpującej treści: „ProszĒ wymienić przynajmniej  
5 cech (lub umiejĒtności) szczególnie przydatnych współczesnemu nauczycielowi  
i odpowiednio je urangować.” W rezultacie tego badania powstała lista obejmująca 
aż 89 cech i umiejĒtności. Pierwsze dziesiĒć cech i umiejĒtności, które uzyskały 
najwiĒkszą liczbĒ punktów prezentuje niżej zamieszczona tabela. 

 

Tabela nr 2: Cechy osobowości i umiejĒtności szczególnie potrzebne współczesnemu 

nauczycielowi. 
 

Lp. Nazwa cechy lub umiejętności Liczba punktów 

1. Wiedza 554 

2. Cierpliwość 415 

3. UmiejĒtność przekazywania wiedzy 294 

4. Sprawiedliwość 292 

5. Wyrozumiałość 252 

6. Komunikatywność 247 

7. Powołanie (misja, lubienie dzieci) 189 

8. Konsekwencja w postĒpowaniu 165 

9. Kontaktowość 161 

10. Zaangażowanie w swoją pracĒ 155 
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Do cech bezpośrednio związanych z kompetencjami komunikacyjnymi  
należą komunikatywność i kontaktowość. Ich pozycja wśród innych cech jest  
dość wysoka. Jeśli jeszcze weźmie siĒ pod uwagĒ takie cechy, jak:  
wyrozumiałość, powołanie, a nawet cierpliwość, które mają istotny wpływ na relacje 
nauczyciel – uczeń, a dokładniej na skuteczność wzajemnego porozumiewania siĒ, 
to wynik tego badania wskazuje na wagĒ tych kompetencji w obecnej 
rzeczywistości edukacyjnej. 

Warto w tym miejscu zauważyć również, że nauczyciel komunikuje siĒ  
z uczniami, czyli porozumiewa siĒ z nimi, nie tylko przy pomocy komunikatu 
słownego, ale także poprzez wykonywane gesty, mimikĒ, które to jako swoisty kod 
jĒzykowy stanowią również pewien rodzaj komunikatu. Nauczyciel  
w rzeczywistości całym swoim zachowaniem, wszystkim tym co robi, komunikuje 
siĒ ze społecznością szkolną. 

Kompetencje te obejmują nie tylko wiele różnorodnych sprawności i zdolności, 
ale pozostają w ścisłym związku z pewnymi cechami osobowości nauczyciela, 
które to warunkują ich skuteczność. Podlegają one kształtowaniu i modyfikacji,  
co jest ważne dla procesu przygotowania kadr nauczycielskich, ale jeszcze 
ważniejsze jest to, aby kompetencje komunikacyjne, a przede wszystkim 
odpowiednie predyspozycje w tym zakresie były uwzglĒdnione w doborze 
kandydatów do tego zawodu. Zdecydowanie bowiem nie powinny być 
przyjmowane do tego zawodu osoby z wadami jĒzykowymi, ale także takie, którym 
brakuje cech osobowości rokujących dobre relacje z uczniami. 

Tymczasem obecna rzeczywistość edukacyjna jest taka, że na studia 
pedagogiczne w ogóle, a tym samym i na kierunki nauczycielskie, przyjmowani  
są praktycznie wszyscy, którzy tylko chcą studiować. PrzyjĒcie na studia odbywa 
siĒ na podstawie złożonych dokumentów, bez kontaktu z kandydatem. W zakresie 
marzeń pozostają czasy, kiedy to oprócz normalnych egzaminów wstĒpnych,  
u kandydatów na nauczycieli edukacji początkowej, sprawdzano również zdolności 
rysunkowe i muzyczne. Dlatego też rodzi siĒ pytanie: Czy w takiej sytuacji jest  
w ogóle sens dyskutowania o kompetencjach komunikacyjnych nauczyciela? 
Ostatnio coraz czĒściej można spotkać siĒ z poglądami, nawet wśród profesorów 
pedagogiki, że nauczycielem może zostać każdy przeciĒtnie uzdolniony człowiek. 
Mnie trudno jest siĒ jednak zgodzić z takimi poglądami. Wydaje siĒ, że praktyka 
edukacyjna w tym wzglĒdzie zaczyna wygrywać z teorią pedagogiczną. Do lamusa 
odsyłane są przez niektórych pedagogów poglądy wybitnych naszych chociażby 
pedagogów takich, jak J.Wł. Dawida, Z. Kreutza czy Z. Mysłakowskiego, którzy  
tak dużą wagĒ przywiązywali do osobowości nauczyciela, do predyspozycji 
niezbĒdnych do wykonywania tego zawodu. Teoria nie może odrywać siĒ od 
praktyki, musi być przez nią weryfikowana, ale praktyka nie może także w każdym 
przypadku i tak zdecydowanie wpływać na myśl pedagogiczną, na tworzenie  
teorii. Stąd też rozprawianie o kompetencjach komunikacyjnych nauczyciela,  
a nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szczególności, nie wydaje siĒ być 
pozbawione sensu. 
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Żanetta KACZMAREK 
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 

WYCHOWANIE I MANIPULACJA W KONTEKŚCIE AKTUALNOŚCI 
POGLĄDÓW GUSTAWA LE BON 

 
 
Wstęp 
Szkolnictwo wyższe jest czynnikiem modernizacji społecznej. Konstytuują go 

aktorzy życia społecznego, a wiĒc studenci i nauczyciele akademiccy z jednej 
strony oraz instytucje i elity polityczne z drugiej. Celem funkcjonowania szkół 
wyższych (oprócz prowadzenia badań naukowych ) jest proces kształcenia  
i wychowania. CzĒsto procesy te przekształcają siĒ w różne formy manipulacji 
społecznej 

Dostrzegł to przed laty znany obserwator i badacz ówczesnej przestrzeni 
publicznej G. Le Bon, a jego poglądy na temat oświaty, wychowania i manipulacji 
są aktualne do dzisiaj 

Poniższe rozważania to, próba analizy procesów manipulacyjnych i procesów 
wychowawczych wybranych obszarów szkolnictwa wyższego 

 
Czym jest manipulacja? 
Zanim przejdziemy do definicji ugruntowanych naukowo, możemy stwierdzić, 

iż manipulowanie przez jednostkĒ X, jednostką Y polega na tym, że jednostka  
X osiąga swoje cele, a narzĒdziem ich osiągniĒcia jest jednostka Y, nie bĒdąc tego 
świadoma. Oto potoczne rozumienie manipulacji, które wydaje siĒ oddawać 
mechanizm z gruntu nieetyczny. 

Manipulacja, w znaczeniu ogólnym, to metoda wpływania na ludzi, która 
polega na zakamuflowanym kształtowaniu bez ich wiedzy i poglądów, wartości, 
emocji i zachowań.

1
 Z pedagogicznego punktu widzenia manipulacja ma wymiar 

intelektualny, emocjonalny i behawioralny. Jakie zatem na gruncie nauk 
społecznych wyodrĒbnić można wyróżniki manipulacji?

2
 

a) wykorzystywanie cudzych słabości, własnej przewagi taktycznej oraz 
sprzyjającej sytuacji dla uprzedzenia w czymś drugiej strony lub 
narzuceniu jej swojej woli; 

b) ukrywanie celów działania, niejednokrotnie sprzĒżone z odwracaniem 
uwagi lub sugerowaniem celów pozornych, przedstawieniem pretekstów 
jako celów właściwych, intencji i zadań drugorzĒdnych i roboczych jako 
głównych; 

c) ukrywanie lub kamuflowanie (maskowanie) samego działania, jego 
rzeczywistego charakteru i jego środków a także własnego sprawstwa; 

d) posługiwanie siĒ podstĒpem - wybiegiem lub pułapką; 
e) wykorzystanie i podtrzymywanie nieświadomości lub ograniczonej  

i fałszywej świadomości adresatów oddziaływań; 
f) posługiwanie siĒ innymi ludźmi, jako narzĒdziami własnego działania  

i osiągania własnych celów; 

                                                 
1
 A. Antoszewski, R. Herbut, (red.) Leksykon politologii. Wrocław 2004, s. 223 

2
 M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej. Toruń 2001, s. 19 
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g) instrumentalne posługiwanie siĒ potrzebami społecznymi i wartościami, 
jako zachĒtą, „wabikiem”, środkiem dezorientacji innych; 

h) pośrednie lub bezpośrednie uprzedmiotowienie odbiorcy i wykonawcy 
działań; 

i) osiąganie własnych partykularnych korzyści, dziĒki uprzedmiotowieniu 
innych; 

j) także rozgrywanie sytuacji i wykorzystywanie własnej przewagi; własne 
korzyści osiąga siĒ kosztem interesów tych, których wykorzystuje siĒ  
i wprowadza w błąd. 

Reasumując, manipulacja wiąże siĒ zawsze z ukrytymi intencjami, 
kamuflowaniem rzeczywistych celów manipulatora, manipulator wykorzystuje 
zawsze nieświadomość jednostki manipulowanej lub celowo wprowadza 
dezorientacjĒ. 

Zatem, parafrazując tytuł znanej książki Aronsona Człowiek istotą społeczną 
manipulacjĒ odnieść możemy do wszystkich aktów interpersonalnych  
i intrapersonalnych. Manipulacja  społeczna ( ang. social manipulation),  
to planowane i celowe działanie, którego autor wywiera wpływ na inną osobĒ w taki 
sposób, aby nie zdawała sobie sprawy z tego, że podlega jakimkolwiek 
oddziaływaniom, bądź nie była świadoma siły lub konsekwencji tych oddziaływań.

3
 

Konkludując, w kontekście kryteriów moralno – etycznych metoda manipulacji jest 
zdecydowanie negatywnie oceniana. Rozważając dalej istotĒ manipulacji 
dotychczasową analizĒ sprowadzić można do wyodrĒbnienia technik manipulacji:

4
 

a) blokowanie, opóźnianie, fabularyzowanie, fragmentaryzowanie, 
zmniejszanie lub zwiĒkszanie znaczenia poszczególnych informacji; 

b) przekazywanie fałszywych, bądź niefałszywych informacji; 
c) wzbudzanie poczucia zagrożenia, lĒku, strachu; 
d) prowokacjĒ; 
e) wzbudzanie sytuacji deprawacyjnych; 
f) kanonizacjĒ wartości; 
g) moralizatorstwo; 
h) etykietowanie oraz ośmieszanie osób i zachowań; 
i) ingregacja, czyli zwiĒkszanie własnej atrakcyjności i zarazem wpływu na 

innych ludzi przez nieuzasadnione podnoszenie ich wartości. 
 

Czy proces wychowania i kształcenia jest manipulacją? 
W kontekście rozważań nad definicyjnym ujĒciem pojĒcia „manipulacja”, warto 

podjąć dyskusjĒ na temat procesu wychowania i kształcenia. Można zatem 
postawić pytanie: czy proces wychowania jestem elementem manipulacji? Mając 
na myśli pojĒcie „wychowanie” definiujemy je na użytek tych rozważań w szerokim 
tego słowa znaczeniu, mianowicie: (1) jako proces, który rozwija i stymuluje 
procesy kierunkowe (cele, sferĒ aksjologiczną, motywacjĒ, dążenia, pragnienia); 
(2) jako proces, który rozwija i stymuluje procesy instrumentalne (wiadomości, 
umiejĒtności, sprawności, nawyki, postawy). Cele są niewątpliwie nadrzĒdną 
kategorią polityczną i społeczną. Służą zawsze panującej elicie politycznej, są 
przez nią ustanowione i realizowane za pomocą określonych procedur i metod. 

                                                 
3
 J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. I. Gdańsk 2000, s. 555 

4
 A. Antoszewski, R. Herbut, op. cit., s. 224 
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Ponieważ proces wychowania i kształcenia (stosowany tutaj definicyjnie 
zamiennie, ale wyłącznie na użytek wąskich ich zastosowań) nasycony jest 
treściami, to te treści również noszą znamiona służby wobec elit politycznych. 
Można zatem mówić o manipulowaniu zmiennymi i ich wskaźnikami w zakresie: 
celów wychowania, przekazywanych treści (wzorców, idei, wartości, modeli 
kształcenia i samoksztalcenia), doborem metod wychowania, wskaźnikami jakości 
kształcenia i ich pomiarem. 

Ujmując zaś sprawĒ systemowo, manipulujemy systemem szkolnictwa, 
kierunkami kształcenia, modelem absolwenta, procesami kształcenia i wreszcie 
opisem oczekiwanych kompetencji absolwenta i jego zatrudnialnością na rynku 
pracy. Oczywiście warto w tym momencie naszych rozważań wspomnieć  
o manipulacyjnej roli mass mediów, które w sposób świadomy lub nieświadomy 
kreując taki, a nie inny styl życia, determinują działania wielu osób. 

Manipulowanie zmiennymi i wskaźnikami nie zawsze ma wymiar negatywny. 
W ogóle możemy wskazać wiele obszarów pozytywnej manipulacji społecznej np.: 
promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, promocja idei „uczenia siĒ przez całe 
życie”, promocja ekonomizacji życia rodzinnego (rozsądne zarządzanie 
gospodarstwem domowym), promocja kultury życia rodzinnego, promocja 
samorządności lokalnej itp. Tak wiĒc manipulowanie, manipulacja nie zawsze ma 
oddźwiĒk negatywny, aczkolwiek w dalszej czĒści rozważań powrócĒ niestety  
do negatywnych aspektów manipulacji w szkolnictwie. 

Skupmy siĒ wiĒc nad rozważaniami relacji wychowanie – manipulacja. 
Czytelnik może po analizie powyższych tez domniemywać, że wychowanie jest 
formą manipulacji. I jest to czĒściową prawdą, ale niestety oprócz elit politycznych, 
władz zarządzających, uprawiają ją także nauczyciele oraz rodzice. Któż temu 
zaprzeczy? 

Wychowanie jest procesem świadomym i celowym, a jego celem jest 
wywołanie pozytywnych zmian w osobowości człowieka. Owe zmiany 
zaobserwować możemy w prezentowanych postawach ludzi, które mają charakter 
wzglĒdnie trwały, a wiĒc mogą ulegać zmianom, a jednocześnie możemy opisać  
je trzema komponentami: poznawczym, behawioralnym i emocjonalnym. 

To kształtowanie postaw nie odbywa siĒ bez wpływów manipulacyjnych,  
w tym manipulacji medialnych, które bardzo czĒsto charakteryzują siĒ wpływem 
niekontrolowanym. Zatem miedzy procesem wychowania a procesem manipulacji 
zachodzą istotne różnice, na co wskazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 1: Różnice miĒdzy manipulacją a wychowaniem 
 

Wychowanie Manipulacja 

Człowiek jest podmiotem działania  Człowiek jest przedmiotem oddziaływań  

Człowiek (dobro wspólne) jest celem 
działań wychowawczych; wszystkie 
środki jemu służą (temu dobru) 

Człowiek jest środkiem (instrumentem) 
osiągania celów (korzyści) dla 
manipulatora 

Cele są jawne – wychowawca i 
wychowanek są ich świadomi 

Cele są ukryte – świadomy 
rzeczywistych celów jest tylko 
manipulator; osoba manipulowana nie 
zna ich wcale, lecz zna tylko cele 
pozorne  
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Wychowanie Manipulacja 

Wychowawca szanuje godność i 
wolność wychowanka  

Manipulator pomija godność i wolność 
człowieka; dąży do uzyskania nad nim, 
jak najwiĒkszej kontroli 

Wychowawca ukazuje pełną i spójną 
prawdĒ o rzeczywistości i sensie 
ludzkiego życia  

Manipulator ukazuje tylko wybrane 
aspekty rzeczywistości i sensu 
ludzkiego życia 

Wychowawca precyzyjnie zakreśla 
granice miĒdzy prawdą i fałszem, 
dobrem i złem  

Manipulator wprowadza w błąd – fałsz 
jest przedstawiony jako prawda, a zło 
jako dobro  

Wychowawca kształtuje sumienie  Manipulator budzi poczucie winy  

Wychowawca przekazuje wartości i 
ukazuje wzory postĒpowania  

Manipulator prowadzi indoktrynacjĒ  
i trening zachowań  

Wychowawca stosuje przemoc miłości  Manipulator stosuje przemoc, strach  

Wychowawca jest życzliwy wobec 
wychowanka  

Manipulator jest cyniczny wobec osoby 
manipulowanej  

Wychowawca odwołuje siĒ przede 
wszystkim do rzeczowych 
(merytorycznych) argumentów – za lub 
przeciw czemuś, czyli stosuje centralną 
strategiĒ perswazji  

Manipulator odwołuje siĒ przede 
wszystkim do atrakcyjności 
osobowościowej lub fizycznej nadawcy, 
czyli stosuje peryferyczną strategiĒ 
perswazji  

Wychowawca wspiera rozwój silnych 
stron wychowanka i pomaga mu  
w przezwyciĒżeniu wad i słabości  

Manipulator  wykorzystuje słabe strony  
i wady człowieka  

Wychowawca dąży do doskonalenia  
i rozwoju każdego indywidualnego 
człowieka we wszystkich dziedzinach 
jego życia i działalności: duchowej, 
moralnej, intelektualnej, estetycznej, 
fizycznej a także wychowuje przez 
prace i do pracy, czyli kształtuje osobĒ 
ludzka  

Manipulator zwraca uwagĒ tylko na 
wybrane dziedziny życia i działalności 
człowieka, czemu czĒsto towarzyszy 
brak szacunku dla jego czasu, zdrowia, 
aspiracji i planów życiowych  

Efektem wychowania jest pełne, 
świadome i odpowiedzialne życie  

Skutkiem manipulacji jest zmĒczenie i 
poczucie niespełnionego życia 

Wychowanie służy społeczeństwu  Manipulacja służy partykularnym celom 
wybranych grup interesu  

Wychowanie jest „faktem 
kulturotwórczym”  

Manipulacja jest „faktem kulturowym”  

 

Źródło: E.A. Kowalczyk, Wychowanie i manipulacja w mediach – podobieństwa  

i różnice w ujęciu psychologicznym (w:) B. Siemieniecki, Manipulacja, media, edukacja, 
Wyd. A. Marszałek Toruń 2007, s. 301-302 

 

Analizując dane tabelaryczne należy zaakcentować główne założenia procesu 
wychowania tj. podmiotowość relacji interpersonalnych. To założenie implikuje 
dalsze procesy lub mechanizmy. Mając na uwadze proces – mam na myśli z jednej 
strony proces wychowania i jego podmiotowy charakter a drugiej strony proces 
manipulacji z niewątpliwie przedmiotowym charakterem interakcji. 



131 

W procesie wychowania – cele są jawne, a odbiorca tych celów, by działać, 
musi siĒ z nimi identyfikować. To oczywista droga do działań efektywnych. Mając 
na uwadze działania manipulacyjne, persona nie zna rzetelnej istoty celów, które 
są ukryte, znane tylko manipulatorowi (manipulatorom). W tym momencie warto 
przypomnieć fakt, bardzo czĒsto wystĒpujący w rzeczywistości edukacyjnej, 
mianowicie fakt konstruowania, a potem funkcjonowania tzw. ukrytego programu 
edukacji. Zjawisko to jest zapewne rozpoznawalne przez wszystkich wykładowców 
uczelni wyższych. Program ukryty dotyczyć może wszystkich zmiennych 
składających siĒ nie tylko na proces edukacji  ale i na szeroko pojĒte życie 
społeczne. Wieloaspektowe rozumienie tego zjawiska prezentuje T. Bauman

5
 

stawiając tezĒ, iż każde zjawisko ( w tym także zjawisko edukacyjne ) ma swoje 
znaczenie (jawne), łatwe do odczytania dla każdego, oraz znaczenie ukryte, 
schowane za rzeczywistością Program ukryty może mieć zatem wymiar nie tylko 
pedagogiczny, czy socjologiczny ale także wymiar polityczny. 

 
Psychologia kształcenia Gustawa Le Bon’a 
Gustaw Le Bon, francuski lekarz, antropolog, socjolog, filozof i podróżnik. 

Uznawany za prekursora psychologii społecznej oraz jednego z głównych 
przedstawicieli psychologizmu w socjologii. Wyjaśniał zjawiska społeczne  
i polityczne za pomocą analizy psychologicznej zachowania ludzkich zbiorowości 
(tłumu). 

Jedna z istotnych tez Gustawa Le Bon’a skoncentrowana jest na istocie 
demokracji i mówi, że „oświata ma czynić ludzi lepszymi, a nawet może uczynić ich 
równymi". Czyż obecna polityka oświatowa (możliwość powstawania wyższych 
szkół zawodowych, a wiĒc szkół lokalnych, stan na 2010 rok – 36 i dawania 
możliwości kształcenia na poziomie wyższym – pierwszego stopnia) jest wynikiem 
owej tendencji? 

Gustaw Le Bon
6
 twierdzi, powołując siĒ na tezy H. Spencera, że oświata, gdy 

jest źle pokierowana może stać siĒ szkodliwa i czĒsto zgubna. Uzasadniając ten 
pogląd G. Le Bon stawia tezĒ, iż podnoszeniu siĒ poziomu oświaty (zapewne do 
poziomu podstawowego – wtrącenie autora) towarzyszy wzrost przestĒpczości, 
oraz że anarchiści wywodzą siĒ czĒsto z grupy najzdolniejszych uczniów placówek 
szkolnych. 

Jak na owe czasy, omawiany autor był postĒpowym reformatorem oświaty. 
Krytykował encyklopedyzm, promował progresywizm oraz dostrzegał i podkreślał 
znaczenie praktyki w procesie kształcenia. Bardzo istotne wydaje siĒ także teza 
mówiąca o wartości wysokiego wykształcenia ogólnego, co bĒdzie także 
przedmiotem naszych późniejszych rozważań. 

Aktualnym stwierdzeniem, nawet w epoce postmodernistycznej jest teza,  
że dobra oświata jest najwiĒkszą potĒgą na jaką może zdobyć siĒ naród; zła 
oświata to dobrowolna trucizna wsączona w łono własnego narodu. 

Gustaw Le Bon był ostrym krytykiem wiedzy odtwórczej, optował natomiast  
za rozwijaniem twórczym umysłu a wiĒc za rozwijaniem samodzielności myślenia. 

                                                 
5
 T. Bauman, Ukryte aspekty edukacji (w:) B. Śliwerski ( red.), Kontestacje pedagogiczne, Wyd. Impuls. 
Kraków 1993, s. 203 

6
 G. Le Bon, Psychologia tłumu. Kąty 2004, s. 46 
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Nauka szkolna, to posłuszeństwo połączone z kłuciem na pamiĒć. Rodzi  
to według Gustawa Le Bon niebezpieczeństwo najwyższej rangi: robotnik nie chce 
być robotnikiem, chłop nie chce być chłopem, a najuboższy kupiec marzy  
o karierze urzĒdniczej dla swych synów. Konkluzja systemowa z tych rozważań 
jest znamienna: szkoła nie wychowuje jednostek samodzielnych i twórczych. Skoro 
tak, to nie jest daleko do buntu jednostek niezadowolonych ze swojego losu. 

Gustaw Le Bon, formułuje tezĒ niezwykle aktualną dla dzisiejszego 
środowiska społecznego. Państwo, które wychowuje tak wielką liczbę ludzi  
z dyplomami tylko nieznacznej części daje posady, jednych czyni posłusznymi,  
a drugich wrogami i buntownikami. Każda wolna posada jest podmiotem 
pożądania setek dyplomowanych kandydatów. Zwiększa się więc liczba ludzi 
niezadowolonych.

7
 

Oto przesłanie wszech czasów, istotne merytorycznie, zasadne społecznie: 
Dać człowiekowi oświatę, której nie będzie mógł twórczo zużytkować, to znaczy 
zniszczyć jego duszę i zrobić z niego buntownika.

8
 Postuluje on rozwijanie 

samodzielności i przedsiĒbiorczości, jako cech ówczesnego, nowoczesnego 
kształcenia. 

Gustaw Le Bon zwraca także uwagĒ na rolĒ praktyki zawodowej. Studia 
ogólne to wymóg czasu, jednakże w młodym wieku każdy powinien odbyć praktykę 
w tym zawodzie, któremu zamierza się poświęcić.

9
 

Autor w swoich rozważaniach nad istotą życia, życia pragmatycznego, 
wspomina czĒsto o braku drożności pomiĒdzy „wykształceniem" (uzyskaniem 
certyfikatu) a teoretyczną wiedzą i praktycznymi umiejĒtnościami wychowanka. 
Wskazuje także na lukĒ edukacyjną miĒdzy teoretycznym przygotowaniem 
akademickim a oczekiwaniami praktycznymi: młodzież spotyka się z nauką  
w walce o byt, nie ma ani hartu, ani broni, by wytrwać i zwyciężyć.

10
 

Podsumowując, Gustaw Le Bon stwierdził, iż szkoła wychowując ludzi 
niezadowolonych i anarchistów, przygotowuje ludom szybki upadek.

11
 

 
Manipulacja i jej związek z rzeczywistością społeczną  
Analizując, zarysowane tylko poglądy Gustawa Le Bon na edukacjĒ, wyróżnić 

można kilka wątków: 
- troskĒ o powszechność edukacji oraz jej użyteczność na każdym poziomie 

kształcenia; 
- celowość kształcenia wraz z użytecznością wiedzy powinna przekładać siĒ 

na zatrudnialność, a co za tym idzie na ład i spokój wewnĒtrzny jednostki i 
mas społecznych; 

- wysoka jakość edukacji i jej rozwój powinien być nadrzĒdnym zadaniem 
państwa i całego społeczeństwa. 

Wymienione tezy Gustawa Le Bon wydają siĒ być aktualne do dzisiaj, 
a napisane jĒzykiem współczesnym, noszą cechy innowacyjności i nowatorskości. 

                                                 
7
 G. Le Bon, op. cit., s. 47 

8
 Ibidem, s. 48 

9
 Ibidem, s. 49 

10
 Ibidem, s. 49 
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 Ibidem, s. 50 
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Manipulacje wystĒpują wszĒdzie, we wszystkich obszarach życia 
społecznego. WystĒpują ona zatem w przestrzeni życia publicznego, jakim jest 
m.in. system edukacji. .Mogą nabierać cech bardzo płynnych i stanowić kontekst 
oficjalnych działań, wówczas są trudne do zdiagnozowania. 

Szczególnym rodzajem manipulacji staje siĒ ostatnio marketing polityczny, 
który w przeciwieństwie do manipulacji totalitarnej dopuszcza do głosu wszystkie 
czynne w społeczeństwie grupy interesu.

12
 Mówiąc o marketingu politycznym, 

jesteśmy blisko pojĒcia marketing społeczny, czy też marketing edukacyjny, który 
odczytujemy jako szczególne formy manipulacji. 

OmówiĒ zatem kilka kwestii w tym zakresie. NadrzĒdnym pojĒciem  
w badaniach pedagogicznych jest wychowanie, co rozważaliśmy już w poprzednim 
rozdziale. Obok wychowania współistniejącym procesem jest socjalizacja, która  
z równie znaczącą siłą wpływu służy reprodukcji społecznej. Każde społeczeństwo 
musi odtwarzać siebie. To znaczy wprowadzać młodzież w swoje sposoby życia  
i ekonomiczne formy dystrybucji dóbr i usług. Szkoła jest po to, by te działania 
wspierać. Co, w rzeczywistości robimy z uczniami (studentami) w szkole (uczelni)? 
Pytanie takie zadaje W. Feinberg i J.F. Soltis w książce Szkoła i społeczeństwo.

13
 

Ukazywanie mechanizmów manipulacji jest dyskusyjne i ryzykowne. Sam 
termin budzi pejoratywne uczucia: z jednej strony manipulowanie sytuacją 
społeczną (bo o takiej mówimy) budzi negatywne uczucia, z drugiej strony 
manipulowanie w sensie marketingowym spotyka siĒ ze zrozumieniem  
i przyzwoleniem społecznym. Wystarczy odwołać siĒ do innych źródeł informacji 
np.: „Słownika synonimów” (2006 , s.174), „Słownika wyrazów obcych i zwrotów 
obcojĒzycznych” (2000 ,s. 686), „Atlasu psychologii, tom 1, (2002, s.21) 
.Uogólniając, manipulacja, to wywieranie wpływu na ludzi, nieświadomych tego 
działania, służących czĒsto celom marketingowym. 

Z pewnymi formami manipulacji spotykamy siĒ w procesie upowszechniania 
wiedzy (cele kształcenia, treści, metody, formy, media edukacyjne), ale także 
kompetencje nauczyciela i jego moc sprawcza, przedwiedza, wiedza, motywacja 
studentów z drugiej strony). Są to zmienne, które poddawane są wielu badaniom, 
szczególnie w eksperymentach podejmowanych w obszarach eksploracji 
badawczej technologii kształcenia. 

Zakres i rodzaje oddziaływań manipulacyjnych, to szczególny rodzaj 
rozważań psychologów, socjologów i pedagogów. 

„Szkolimy ich, żeby bezkrytycznie przystali na życie ukształtowane przez 
bezmyślną biurokracjĒ która zdominowała wszelkie instytucje społeczne. TĒpimy 
twórczość, indywidualność i zainteresowania, przepuszczając przez tryby 
standardowej masowej produkcji. ZachĒcamy do rywalizacji, zniechĒcamy do 
współpracy, podkreślamy osobiste, egoistyczne korzyści z posiadania wiedzy, 
studenci powtarzają nasze słowa, a miarą sukcesu są stopnie, procentujące niby 
gotówka w banku” (…) „Jesteśmy [my – nauczyciele – wtrącenie autora] 
bezwolnymi narzĒdziami w rĒkach klasy panującej, jesteśmy wprzĒgniĒci do 
obsługiwania należących do niej naszych szkół, które produkują potulnych 
robotników i ogłupiałych, rozradowanych konsumentów. Pewnie reprodukcja 
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Innowacje. Warszawa 1998 
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społeczna jest konieczna, absolutnie konieczna, żeby utrzymać przy władzy klasĒ 
rządzącą!” Prowadząc dalej swe rozważania na gruncie hermeneutyki  
i interpretatywizmu autorzy wspomnianej książki, stawiają zasadnicze pytania: „Kto 
to jest klasa panująca? Wielki biznes? Politycy? Intelektualiści? Bogacze? W jaki 
sposób kontrolują szkoły (uczelnie) i wykorzystują do własnych interesów?” 
Uogólniając możemy zadać retoryczne pytanie: Czy szkoła jest instrumentem 
państwa? Oczywiście była i jest, o czym pisał Gustaw Le Bon i inni. Także  
W. Feinberg i J. F. Soltis odpowiadają wprost: po co są szkoły. Są instrumentem  
w rękach państwa. Nie ma różnicy, czy korzystamy ze szkół, żeby wykształcić 
dobrych obywateli, czy dobrych inżynierów. Szkołom przypisana jest służba 
potrzebom społecznym.

14
 

Odnosząc siĒ zaś do poglądów G. Le Bon’a
15

, który twierdził, że oświata źle 
pokierowana może stać siĒ szkodliwa i czĒsto zgubna, warto zestawić je  
z interpretacyjną eksploracją W. Freinberga i J. F. Soltisa, a także z obecną 
Strategią Bolońską. Tutaj właśnie znajdujemy wspólny mianownik, odnoszący siĒ 
do jakości dyplomów, bez wzglĒdu na kierunek kształcenia. Dyplom musi to samo 
odzwierciedlać, aby być porównywalnym. Powinien być zatem rejestracją wiedzy, 
umiejĒtności, nawyków, sprawności oraz postaw. Powinien zatem odzwierciedlać 
kompetencje absolwenta, a na dodatek zapewnić mu miejsce pracy by państwo, 
które wychowuje tak dużą liczbę ludzi z dyplomami (…) drugich nie czyniło 
wrogami i buntownikami. Zwiększa się liczba niezadowolonych.

16
 

G. Le Bon wiele mówił o równości szans społecznych, co jest oczywiste, 
mając na uwadze jego lewicowe poglądy. Ale system kształcenia i program musi 
być zrównoważony, tak, by każdy student znalazł w nim te treści, które go 
interesują, spowodują progres poznawczy i emocjonalny, a nade wszystko ich 
studiowanie sprawi im satysfakcjĒ, co niewątpliwie spowoduje wysoką efektywność 
kształcenia. 

Współczesna perspektywa „równości szans” z punktu widzenia efektywności 
kształcenia ma zupełnie inny wymiar. Otóż ludzie powinni rozwijać siĒ do granic 
wyznaczonych posiadanym potencjałem, a nie studiować wszystkie książki,  
za wszelką cenĒ. Zatem równość szans polega na zapewnieniu każdemu takiego 
poziomu wykształcenia, który rozumie jego indywidualne zdolności. 

Rzeczywistość społeczną tworzymy wszyscy, jest wiĒc ona dla wszystkich 
wspólnym światem. Światem wypełnionym: wychowaniem i manipulacją, 
socjalizacją i manipulacją. Manipulacją, która ma cele jawne i ukryte (zmienną jest 
czas ich odkrycia i metody realizacji), a obecnie czĒsto zinternacjonalizowane. 

Współczesna transformacja rynku edukacyjnego w tym szkolnictwa wyższego 
podlega procesom unifikacji w krajach Unii Europejskiej, gdzie rozpatrywane przez 
nas procesy i zjawiska, a nazywane inną nomenklaturą (wskutek innej metodyki 
działania) zamykają siĒ w nastĒpujących ramach: umasowienie kształcenia  
na poziomie wyższym, bardzo zróżnicowaną jego jakością aczkolwiek tendencją 
do procesów unifikacyjnych. 
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W wyniku Procesu Bolońskiego, sformułowano wiele miĒdzynarodowych 
postulatów. WymieniĒ tylko nieliczne, te które mają związek z przedmiotem 
rozważań: 

- upowszechnienie kształcenia na poziomie wyższym w celu kształtowania 
społeczeństwa opartego na wiedzy; 

- zmiany struktury podmiotów edukacyjnych (typów szkół i struktury 
kierunkowej kształcenia; w efekcie tych zmian – struktury kształconych  
i absolwentów); 

- selektywne dostarczanie podaży i popytu na kształcenie, czyli powiązanie 
podaży absolwentów (i ich kompetencji) z popytem rynku pracy; 

- troska o jakość kształcenia, porównywalność dyplomów i uzyskanych 
kompetencji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. 

Obecne wskaźniki scholaryzacji na poziomie szkolnictwa wyższego  
w sposób jednoznaczny wskazują na upowszechnianie edukacji na poziomie 
wyższym. Świadczyć może o tym fakt, że tzw. współczynnik scholaryzacji, który  
w roku 2007/2008 wynosił 9 %, zwiĒkszył siĒ z poziomu 9% do 39,7%.

17
 Mamy 

zatem ogromny dopływ ludzi z wyższym wykształceniem na rynek pracy, który siĒ 
kurczy i oferuje niewiele. Taka sytuacja spowodowana jest brakiem strategicznych 
działań ze strony państwa, które wymusiłyby współpracĒ uczelni wyższych  
z sektorem gospodarczym w skali makroregionalnej i mikroregionalnej. Tworzy siĒ 
zespoły eksperckie, które wypracowują tzw. raporty, ale brak późniejszych 
synchronicznych analiz, brak późniejszych synchronicznych działań, co powoduje 
trudną sytuacjĒ na rynku pracy i w konsekwencji trudną sytuacjĒ szkolnictwa 
wyższego. Ale to tylko formalnie trudna sytuacja. Najtrudniejsza sytuacja,  
to kondycja psychiczna ludzi, którym zaoferowano możliwość zdobycia wyższego 
wykształcenia, którzy dziĒki wiedzy weszli do elit inteligencji, a teraz czują pustkĒ, 
beznadziejność, czĒsto rozpacz, bo nie mają pracy i środków do życia. 

Użyteczność wiedzy musi mieć zatem wymiar ogólnospołeczny, ale nade 
wszystko wymiar osobisty. Zadowolenie wypływające z sytuacji zawodowej, 
przekłada siĒ na efektywność pracy, ale także na życie rodzinne. Zatem 
zatrudnialność absolwentów powinna być priorytetowym zadaniem państwa, a nie 
manipulacyjnym działaniem decydentów w celu zwiĒkszenia współczynnika 
scholaryzacyjnego, który niestety nie ma pokrycia na rynku pracy. Kogo poszukują 
polscy pracodawcy? Zapraszam do analizy Raportu „Profesje z przyszłością”,

18
 

gdzie odnaleźć można rzetelne, niektórych zadziwiające informacje. Otóż wśród 
dzisiejszych najbardziej poszukiwanych profesji w Polsce na pierwszym miejscu 
znajduje siĒ kucharz ( szef kuchni , mistrz kucharski ) 

Celowość działań to cecha napĒdowa, która wyznacza kierunek i natĒżenie 
podjĒtych prac. Człowiek wyznacza sobie cele, konstruuje drogi postĒpowania. 
Podobnie rzecz siĒ dzieje w grupach społecznych. Nadając moim rozważaniom 
wymiar badawczy, przytoczĒ wyniki badań diagnostycznych (metoda – sondaż 
diagnostycznych, technika – kwestionariusz ankiety), których celem było min. 
zbadanie motywacji podejmowania studiów trzeciego stopnia przez doktorantów 
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Badania odbywały siĒ  
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w roku akademickim 2008/2009 oraz 2009/2010. W każdym roku akademickim 
badaniami objĒto 40 studentów. Wyniki badań wydają siĒ być niepokojące. W roku 
akademickim 2008/2009, aż 60 % respondentów odpowiedziało, że podjĒli studia 
doktoranckie: bo nie wiedzą co ze sobą zrobić w obecnej rzeczywistości i chcą 
zagospodarować sobie czas.

19
 Wskaźnik procentowy wzrósł do 70 % w roku 

akademickim 2009 / 2010. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można  
w wielu obszarach. Nie jest to jednak  przedmiotem moich rozważań. Refleksja jest 
jednak niepokojąca. Jaką wychowamy elitĒ intelektualną, skoro brak jej 
autentycznej motywacji do badania rzeczywistości społecznej? A może młodzież 
spotyka się z nauką w walce o byt, nie ma hartu ani broni, by wytrwać  
i zwyciężyć?

20
 

Współczesna młodzież walcząca o byt działa w trudnej i zróżnicowanej 
rzeczywistości społecznej, której na pewno nie mógł przewidzieć G. Le Bon. 
Nazwał tĒ rzeczywistość w sposób obrazowy Z. Melosik

21
 kulturą konsumpcji, 

kulturą przyjemności i świĒta, kulturą instant, kulturą klikania, prymatem zmiany  
i szybkiego życia, prymatem kultury popularnej, kulturą upozorowania, kulturą 
skoku adrenaliny i ryzyka, kulturą kultu ciała i seksualności i wreszcie inflacją 
znaczeń. To niewątpliwie mix wpływów procesualnych: wychowania i socjalizacji,  
a nade wszystko manipulacji. 

 
Konkluzje 
Pozostaje zatem do rozstrzygniĒcia związek pomiĒdzy manipulacją  

i wychowaniem a wyróżnionymi powyżej wskaźnikami zmiennych. Założenie, które 
przyjmujĒ a które stanowi swoiste universum, to ponadczasowa aktualności tez 
Gustawa Le Bon’a. Owa aktualność przejawia siĒ w filozofii współczesnego 
systemu edukacji: dostĒpnością i powszechnością edukacji , Aktualność tez 
(bĒdących przecież owocami manipulacji politycznej) odnaleźć możemy w katalogu 
dyrektyw Procesu Bolońskiego.

22
 Otóż podstawowymi celami kształcenia 

wyższego w Europie wg Deklaracji Bolońskiej są: 
- przygotowanie absolwentów do rynku pracy; 
- przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym 

państwie; 
- rozwój i podtrzymywanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo  

i gospodarka wiedzy, społeczeństwo uczące siĒ). 
W dokumentacji Procesu Bolońskiego, i jej interpretatorów, społeczeństwo 

uczące siĒ, czy też strategia „uczenia siĒ przez całe życie” wystĒpuje w wielu 
kontekstach. Posiada ona w tym ujĒciu wymiar pragmatyczny i operacyjny  
i w rzeczywistości zastĒpuje pierwotne, znane z lat siedemdziesiątych oraz 
osiemdziesiątych pojĒcie „kształcenia ustawicznego”. 
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Zdaniem K. Waina
23

 obserwowalna rezygnacja znamionuje osłabienie  
władzy systemu i wzrost podmiotowości społeczeństwa gotowego korzystać  
z przysługujących mu praw do wiedzy, jako cennej wartości społecznej. Nadaje tej 
nowej wersji charakter koncepcji o znaczeniu deskryptywnym. 

Możemy zatem przyjąć, iż ciĒżar realizacji koncepcji całożyciowego uczenia 
siĒ spoczywa na podmiotach chcących siĒ uczyć, samorealizujących siĒ. CiĒżar 
realizacji został przesuniĒty z organów państwowych na rzecz osobistych decyzji 
obywatelskich. 

KategoriĒ „uczące siĒ społeczeństwo” R. Edwards i R. Usher
24

 skłonni  
są traktować jako metaforĒ, której treść zmienia siĒ adekwatnie do zmian 
zachodzących w społeczeństwie. Ma ona trójwymiarowy charakter:  

1. modernistyczny wymiar utożsamia uczące siĒ społeczeństwo  
ze społeczeństwem dobrze wykształconym (zapewnienie równowagi 
miĒdzy potencjałem kwalifikacyjnym siły roboczej, a potrzebami 
kwalifikacyjnymi gospodarki; 

2. perspektywa nowoczesności stawia znak równości pomiĒdzy uczącym siĒ 
społeczeństwem, a rynkiem uczenia siĒ, kładąc akcent na równość szans  
i demokratyzacjĒ dostĒpu do edukacji; 

3. ponowoczesna wersja metafory wiąże uczące siĒ społeczeństwo  
z upowszechnianiem technologii cyfrowych, co sprawia, że przyjmuje ono 
postać „technologii sieci” (może społeczeństwo sieci – wtrącenie autora). 

Jeśli zatem poszukiwać determinantów i korelatów pomiĒdzy tezami Gustaw  
a Le Bon’a, a tezami (tu tylko zaakcentowanymi) Procesu Bolońskiego, można siĒ 
odważyć sformułować twierdzenie, iż: 

1. Postulaty Gustawa Le Bon'a dały początek konstrukcji nowoczesnemu  
i postnowoczesnemu systemowi kształcenia, który jest wynikiem 
manipulacji w systemie władzy państwowej; 

2. Szczegółowe tezy współczesnej istoty kształcenia sformułowane zostały  
w poglądach Gustawa Le Bon'a; Jego tezy znalazły wielu kontynuatorów; 

3. Urzeczywistnienie tez dotyczących rozważań systemowych oraz istoty 
kształcenia wymagało wysiłku manipulacyjnego poszczególnych 
decydentów władzy, zarówno w skali micro, jak i w skali macro, ale 
zapewne wymagało zagospodarowania przestrzeni publicznej edukacją,  
o jakość której musimy troszczyć siĒ wszyscy. 

Czy trzeba poszukiwać mechanizmów manipulacji politycznej i gospodarczej, 
by wskazać na aktualność tez Gustawa Le Bon? Jego tezy są ze wszech miar 
aktualne, nawet w obecnej rzeczywistości społecznej, przepojonej manipulacją. 
Dynamika współczesnego życia jest zawrotna i trudno przewidzieć przebieg 
zdarzeń zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak w całej przestrzeni publicznej.  
TĒ przestrzeń publiczną tworzymy przecież my wszyscy generując, transponując 
mechanizmy czĒsto z pogranicza procesów wychowania, socjalizacji i manipulacji. 

 
 

  

                                                 
23

 Za M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wyd. 
DSW. Wrocław 2010, s. 184 

24
 Ibidem, s. 185 
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Natalia MAJCHRZAK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 
POPRAWNE REDAGOWANIE TEKSTÓW JAKO NIEZBĘDNA UMIEJĘTNOŚĆ 

W STARANIACH O PRACĘ 
 
 

Poszukiwanie pracy jest procesem, który niewątpliwie wiąże siĒ nie tylko  
z wytrwałością i cierpliwością, ale również z kreatywnością i sposobem na to, aby 
potencjalny pracodawca zechciał zatrudnić osobĒ poszukującą pracy. 
Niejednokrotnie jest to proces długotrwały. Najpierw bowiem należy znaleźć 
interesującą i odpowiednią do wykształcenia ofertĒ pracy, co nie jest czĒstokroć 
łatwym zadaniem. Głównymi źródłami, w których są zamieszczone oferty pracy,  
to przede wszystkim Internet i prasa. Zazwyczaj osoby poszukujące pracy składają 
swoje dokumenty aplikacyjne do różnych firm i zakładów pracy, które są 
powiązane z ich wykształceniem, zainteresowaniami czy też dotychczasowym 
doświadczeniem zawodowym. CzĒść osób uzyskuje pomoc w agencjach 
pośrednictwa pracy. Nierzadko też niebagatelną rolĒ odgrywają znajomości  
i kontakty, dziĒki którym proces poszukiwania pracy można sobie zdecydowanie 
skrócić. Jednakże wszystkie sposoby na znalezienie ciekawego zatrudnienia łączy 
jedno – złożenie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowa 
kwalifikacyjna. W moim artykule skupiĒ siĒ jedynie na redagowaniu tekstów jako 
niezbĒdnej umiejĒtności w staraniach o pracĒ. Dlaczego jest to podstawowa 
umiejĒtność? Otóż bez zainteresowania potencjalnego pracodawcy na przykład 
CV i listem motywacyjnym, rozmowa kwalifikacyjna po prostu nie odbyłaby siĒ. 
Dlatego też tak ważne jest skonstruowanie poprawnych pod wzglĒdem jĒzykowym 
dokumentów aplikacyjnych. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że to od 
jednej czy też dwóch zapisanych kartek zależy to, czy pracodawca zaprosi na 
rozmowĒ kwalifikacyjną osobĒ starającą siĒ o pracĒ. 

Badania pokazują, że duża czĒść pracodawców przeprowadza wstĒpną 
selekcjĒ złożonych dokumentów aplikacyjnych tylko na podstawie ich poprawności 
jĒzykowej. Po co właściwie potencjalny pracodawca miałby zatrudniać osobĒ, która 
złożyła dokumenty aplikacyjne zawierające błĒdy jĒzykowe? Przecież to 
najwyraźniej świadczy o tym, że ta osoba: 

- nie potrafi dobrze pisać; 

- nie dba o szczegóły; 

- nie może reprezentować firmy; 

- ma lekceważący stosunek do potencjalnego pracodawcy i wcale nie zależy 
jej na zdobyciu dobrej pracy.

1
 

Czasem wystarczy jeden niewielki błąd w dokumencie aplikacyjnym, aby 
osoba rekrutująca odłożyła je na bok. Dlatego też warto poświĒcić dodatkowy czas 
na to, aby dokładnie sprawdzić pod wzglĒdem jĒzykowym to, co zostało napisane. 
Warto jest również przeczytać napisany tekst po upływie jakiegoś czasu. Można 
wtedy znaleźć te błĒdy, które poprzez nieustanne obcowanie z tekstem podczas 
pisania, zostały niezauważone. Warto jest również przeczytać napisany tekst na 

                                                 
1
 M. Eggert, Doskonałe CV. Wszystko, czego potrzebujesz, aby udało Ci się za pierwszym razem. 
Poznań 2001, s. 16 

 



140 

głos, ponieważ wtedy także ujawniają siĒ niedociągniĒcia, na przykład: nadmiernie 
rozbudowane zdania czy zbyt czĒste powtarzanie wyrazów itp. Kolejna radą,  
z jakiej można skorzystać, jest brak ufności wobec komputerowego korektora, który 
nie wychwytuje wszystkich błĒdów, a zwłaszcza tych, które są poprawnymi 
słowami, ale osadzone w konkretnym zdaniu, mogą być na przykład błĒdem 
fleksyjnym. Pomocne przy sprawdzaniu napisanego tekstu może być również 
przeczytanie jego wersji drukowanej, ponieważ zdecydowanie trudniej jest 
doszukać siĒ błĒdów w wersji elektronicznej. Wskazane jest również to, aby 
skończony tekst przeczytała inna osoba, która może dostrzec to, czego autor 
tekstu nie zauważył.

2
 

Niewątpliwie jednak, aby móc przeczytać tekst ponownie, najpierw trzeba go 
napisać. I właśnie redagowanie tekstów pisanych podczas starania siĒ o pracĒ  
to kolejny i zarazem jeden z najważniejszych etapów w poszukiwaniu zatrudnienia. 
Niejednokrotnie nie jest to zadanie proste, a wrĒcz przeciwnie – otóż nastrĒcza 
wielu trudności. Jak zacząć? Jakiego użyć sformułowania? Jak wyrazić swoje myśli 
w słowie pisanym? To tylko niektóre z pytań, które pojawiają siĒ podczas 
redagowania różnego rodzaju tekstów. Dlaczego jest to takie trudne? Co sprawia, 
że napisanie tych dwóch stron dokumentów aplikacyjnych może trwać bardzo 
długo? Otóż odpowiedź na te pytania jest nastĒpująca: to specyficzne cechy 
jĒzyka pisanego, który zdecydowanie różni siĒ od jĒzyka mówionego. Ażeby  
to zrozumieć, najlepiej porównać te dwie odmiany współczesnego jĒzyka. Pisząc  
o jĒzyku mówionym, mam na myśli jedynie jego odmianĒ nieoficjalną, a opisując 
jĒzyk pisany, odnoszĒ siĒ tylko do jego odmiany oficjalnej. 

Komunikacja mówiona powstała przed komunikacją pisaną. JĒzyk, jako 
środek porozumiewania siĒ ludzi miĒdzy sobą, ma bowiem swoje początki w żywej 
mowie, a zatem pierwszą różnicą pomiĒdzy jĒzykiem mówionym a pisanym jest 
tworzywo, z którego są wykonane teksty. Mówienie powstaje dziĒki dźwiĒkom 
wytwarzanym przez narządy mowy człowieka, które docierają do ucha. Natomiast 
tworzywem tekstu pisanego są utrwalone na papierze lub innym materiale ciągi 
liter, pauzy oraz inne znaki graficzne wytwarzane rĒką, a odbierane wzrokiem.  
I tak dźwiĒki, które składają siĒ na mowĒ, są wytwarzane już od około 100 000 lat. 
Natomiast pismo fonetyczne (takie, w którym litery odpowiadają głoskom) powstało 
znacznie później, bo około 1000 roku p.n.e.

3
 Podobnie zresztą jest w rozwoju 

samego człowieka – najpierw uczy siĒ mowy, a dopiero później pisma. A zatem 
wniosek, jaki siĒ nasuwa, brzmi nastĒpująco: mowa jest zdecydowanie bliższa 
użytkownikom jĒzyka niż pismo, które także trzeba poznać, ale zdecydowanie 
później. 

Poza tym, na co dzień, czĒściej używa siĒ jĒzyka mówionego niż jĒzyka 
pisanego. Ten ostatni nie jest zatem tak naturalny jak mowa, bez której ciĒżko 
byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie w świecie. Mowa nie wymaga zatem tak 
dużego wysiłku – może odbywać siĒ szybko i bez namysłu. Jest spontaniczna,  
co wiąże siĒ z jej kolejną cechą – ulotnością. To, co zostało powiedziane przed 
chwilą, w niedługim czasie może być zapomniane. Z kolei tekst pisany jest 
nośnikiem trwałym, nieprzemijającym, powstaje zdecydowanie wolniej, a także 

                                                 
2
 M. Kuziak, S. Rzepczyński, Jak dobrze napisać: opowiadanie, podanie, streszczenie, życiorys, 
ogłoszenie, list motywacyjny, podziękowanie, referat, pracę magisterską… Warszawa 2002, s. 251 

3
 F. Nieckula, Język ustny a język pisany (w:) Bartmiński (red.) Współczesny język polski. Lublin 2001, 
s. 105 
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wymaga zastosowania odpowiednich środków jĒzykowych i materiałów. Z tego też 
wzglĒdu można uznać, że mowa jest o wiele bardziej odporna na „czynniki 
zewnĒtrzne”. Ustnie można siĒ przecież porozumieć w różnych warunkach, na 
przykład: na spacerze, w ciemności czy podczas jedzenia.

4
 

W tekstach mówionych niebagatelną rolĒ odgrywa również prozodia, a zatem 
modulacja głosu, intonacja, siła i barwa głosu, tempo mówienia, akcent, 
przedłużanie niektórych głosek, pauzy czy też rytm. Jest ona nierozerwalnie 
połączona z substancją foniczną. Prozodia pomaga zrozumieć uczucia, nastrój  
i stosunek nadawcy do odbiorcy. Komunikacja pisana jest pod tym wglądem  
o wiele bardziej uboga. Aby wyrazić stan wewnĒtrzny za pomocą pisma, można: 

- zredagować tekst opisujący uczucia danej osoby; 

- zastosować specjalne zabiegi ortograficzne; 

- zastosować znaki interpunkcyjne, takie jak: wykrzyknik, pytajnik czy 
kropka. 

Kolejną cechą komunikacji ustnej jest jej dialogowość, a zatem bezpośredni 
kontakt miĒdzy nadawcą a odbiorcą. PomiĒdzy uczestnikami aktu komunikacji 
nastĒpuje sprzĒżenie zwrotne, czyli wymiana ról mówiącego i słuchającego. Ta 
wymiana odbywa siĒ zazwyczaj w tym samym miejscu i czasie. W tym aspekcie 
komunikacja pisana także znacząco siĒ różni. Otóż tekst pisany ma charakter 
monologowy, a zatem brakuje w nim sprzĒżenia zwrotnego, ponieważ odbiorca 
może go przeczytać w innym miejscu i czasie. 

Bezpośredni kontakt mówiących powoduje, że w odmianie ustnej bardzo 
ważną rolĒ odgrywają inne kody ściśle współdziałające z kodem dźwiĒkowym. Jest 
to kod kinetyczny (ruchowy) oraz kod proksemiczny, w którym ważna i obciążona 
znaczeniem jest odległość miĒdzy rozmówcami (odległość niewielka – kontakt 
nieoficjalny, poufny; odległość wiĒksza – kontakt oficjalny, sformalizowany).

5
 Kod 

kinetyczny to wszelkiego rodzaju elementy niewerbalne, które uzupełniają 
elementy prozodyczne i pozwalają na łatwiejsze zrozumienie komunikatu. Należą 
do nich na przykład: gesty, mimika czy też postawa ciała. W komunikacji pisanej 
brakuje tego typu wzmocnień, co sprawia, że tekst pisany może być 
niezrozumiany. Chcąc wyrazić emocje pisząc, trzeba włożyć o wiele wiĒcej wysiłku 
aniżeli wyrażając uczucia i emocje kanałem fonicznym połączonym z prozodią oraz 
kodem kinetycznym i proksemicznym. 

Przeprowadzone badania pokazały, że to z tych ostatnich kodów, a także  
z innych kodów niewerbalnych (na przykład: wygląd zewnĒtrzny, czynniki 
otoczenia, dotyk, kontakt wzrokowy) płynie wiĒksza ilość informacji niż  
z samego komunikatu mówionego. NajczĒściej przywoływane badania 
przeprowadził w 1968 roku w Stanach Zjednoczonych A. Mehrabian, który  
w swojej książce Silent Messages pisze: totalliking = 7% verballiking + 38% 
vocalliking + 55% facialliking.

6
 Zatem 93% informacji zawartych w danym przekazie 

jest przekazywanych przez komunikaty niewerbalne – 55% przez mimikĒ, a 38% 
przez ton głosu. Jedynie 7% informacji czerpie siĒ ze słów. Tymczasem w polskich 
opracowaniach zaskakujące jest to, że badacze, powołując siĒ na doświadczenia 

                                                 
4
 K. Ożóg, Ustna odmiana języka ogólnego (w:) Bartmiński (red.): Współczesny język polski. Lublin 
2001, s. 89 

5
 K. Ożóg, ibidem, s. 91-92 

6
 A. Mehrabian, Silent Messages. California 1971, s. 11 
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Mehrabiana, różnorodnie je rozumieją. Tylko w nielicznych pracach specjaliści 
podają interpretacje zgodne z wynikami badań A. Mehrabiana.

7
 Z kolei inni 

badacze twierdzą (opierając siĒ oczywiście na wynikach badań A. Mehrabiana),  
że 55% komunikatu czerpie siĒ z mowy ciała, 38% z tonu głosu, a 7%  
z wypowiadanych słów.

8
 Natomiast M. Hartley uważa, że wrażenie, jakie 

wywieramy na innych, w 55% kształtowane jest przez wrażenia wizualne, związane 
z wyrazem twarzy i ruchami ciała, w 38% przez brzmienie głosu (ton, wysokość, 
szybkość mówienia, głośność, akcent), a w 7% przez słowa.

9
 A. Załazińska 

stwierdza, że 55% znaczenia danej wiadomości zawarte jest w środkach 
niewerbalnych, 38% w brzmieniu głosu (ton, modulacja i inne dźwiĒki), a 7%  
w słowach.

10
 Podobne zdania wyraża R. Błaut w Skutecznych negocjacjach.

11
 

Jeszcze inną interpretacjĒ przedstawiają A. i B. Pease twierdząc, że na całkowity 
przekaz danego komunikatu w 38% wpływają sygnały głosowe (ton głosu, 
modulacja i inne dźwiĒki), w 55% inne sygnały niewerbalne, a w 7% słowa.

12
 

Zatem w powyższych interpretacjach wyników badań A. Mehrabiana niezmienne 
pozostają jedynie same liczby, a to, do czego siĒ one odnoszą, jest wyraźnie 
odmiennie interpretowane. Może to wynikać z błĒdnego tłumaczenia publikacji 
obcojĒzycznych, z nieznajomości pojĒć dotyczących komunikacji niewerbalnej  
(na przykład nierozróżnianie komunikacji niewerbalnej od mowy ciała) bądź też 
chĒci uwiarygodnienia wyników badań amerykańskiego badacza (uogólnienie 
pojĒcia mimiki poprzez zaliczenie jej do szerszej kategorii – komunikatów 
niewerbalnych). Ta ostatnia hipoteza wydaje siĒ uzasadniona, zważywszy  
na to, że nie tylko z mimiki pozyskuje siĒ informacje podczas interakcji, ale również 
z postawy, gestów czy też ubioru. 

Jednak nie tylko A. Mehrabian badał znaczenie komunikacji niewerbalnej.  
R. Birdwhistell twierdzi, że około 65% przekazu jest zawarte w komunikatach 
niewerbalnych, a około 35% w sygnałach słownych. W przypadku interpretacji 
doświadczeń tego specjalisty, wiĒkszość badaczy jest zgodna i podaje właśnie 
takie rozróżnienie.

13
 J. Philipott twierdzi, że prawie 31% informacji jest 

przekazywana za pomocą komunikacji werbalnej, a pozostała czĒść jest zawarta  
w komunikatach bezsłownych.

14
 Z kolei jeszcze inni badacze przywołują dane, nie 

powołując siĒ na żadne badania w tej kwestii uważając, że komunikacja 
niewerbalna przekazuje tyle samo informacji, co sygnały słowne. 

                                                 
7
 W. Sikorski, Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej. Kraków 2005, s. 9; 
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Poznań 2007, s. 143; K. Hogan, Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu  
na ludzi. Warszawa 2005, s. 107; S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge: Komunikacja między 
ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności. Warszawa 2007, s. 177 

8
 E. Thiel, Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów. Wrocław 1994, s. 8 

9
 M. Hartley, Mowa ciała w pracy. Kielce 2006,s. 8 

10
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11
 R. Błaut, Skuteczne negocjacje. Warszawa 1998, s. 133 

12
 A. i B. Pease, Mowa ciała. Poznań 2008, s. 31 

13
 R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R. F. Proctor II, Relacje interpersonalne… op. cit., s. 143; K. Hogan: 
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Niezależnie od tego, które z powyższych wyników badań są najbliższe 
prawdy, można stwierdzić, że komunikacja niewerbalna pełni ważniejszą funkcjĒ 
niż powszechnie siĒ uznaje i to również w tych sytuacjach, w których komunikaty 
niewerbalne są wysyłane nieświadomie. Natomiast świadome wykorzystywanie 
sygnałów niewerbalnych podczas interakcji może wpłynąć na relacje miĒdzy 
dwiema osobami, na atmosferĒ rozmowy, może również wzbogacać, zastĒpować  
i wspomagać informacje wyrażone słowami. 

Pod wzglĒdem łatwości wyrażania uczuć i stanów wewnĒtrznych, 
komunikacja pisana jest o wiele mniej wyrazista. Dlatego też bardzo ważne jest 
dokładne dobieranie środków jĒzykowych do zaistniałej sytuacji czy charakteru 
wypowiedzi. 

Kolejną cechą, która odróżnia odmianĒ ustną od pisanej jest poziom 
poprawności jĒzykowej. W tekstach mówionych o wiele czĒściej spotyka siĒ błĒdy 
jĒzykowe, potoki składniowe, zatarcie granicy zdań, brak logicznego powiązania 
miĒdzy poszczególnymi zdaniami, dewiacje składniowe, kontaminacje, anakoluty, 
przejĒzyczenia, pomyłki itd. Z tego wzglĒdu, że teksty pisane są przemyślane  
i cechują siĒ mniejszą spontanicznością, pojawia siĒ w nich zdecydowanie mniej 
błĒdów jĒzykowych. Nadawca tekstu ma bowiem czas na to, aby siĒ zastanowić 
nad poprawnością danego wyrażenia, może ją przecież sprawdzić w słownikach: 
jĒzyka polskiego, poprawnej polszczyzny, ortograficznych itd. 

JĒzyk mówiony różni siĒ od pisanego sytuacyjnością, czyli otoczeniem aktu 
mowy. Należą do niego: relacja miĒdzy osobami dialogu (…); miejsce aktu mowy, 
a wiĒc wszystkie relacje przestrzenne; czas w swej wieloaspektowości – „teraz”, 
„przedtem”, „potem”; inne składniki fizyczne i merytoryczne, na przykład: temat 
dialogu (zespół tematów), parametry socjalne rozmówców – ich płeć, wiek, zawód, 
pochodzenie itp., ich wiedza o świecie, cechy psychiczne i fizyczne.

15
 Te elementy 

przenikają do wypowiedzi, ale w formie zredukowanej. Nie trzeba o nich 
wspominać, ponieważ wynikają już z zaistniałej sytuacji. Inaczej jest w komunikacji 
pisanej, w której należy dokładnie opisać elementy otoczenia, aby zrozumieć  
sens wypowiedzi. 

Poza tym w komunikacji mówionej i pisanej można wskazać 
charakterystyczne kategorie semantyczne. I tak, w jĒzyku mówionym dominuje 
słownictwo z nastĒpującymi kategoriami semantycznymi: rodzina, dom, zakupy, 
praca, zdrowie itd. Natomiast jĒzyk pisany zawiera słownictwo z zakresów 
znaczeniowych związanych z nauką, życiem kulturalnym, techniką czy 
administracją. A zatem komunikacja mówiona służy przede wszystkim codziennym 
kontaktom miĒdzyludzkim i przekazywaniu doraźnych, bieżących wiadomości. 
Natomiast komunikacja pisana charakteryzuje siĒ wiĒkszym uporządkowaniem 
informacji potrzebnych nie tylko doraźnym sytuacjom, ale również, a nawet  
w głównej mierze, sytuacjom wcześniej zaplanowanym. 

Do takich sytuacji należy z pewnością poszukiwanie pracy i związane z nim 
redagowanie dokumentów aplikacyjnych. O tym, że nie jest to łatwe zadanie, 
można siĒ przekonać czytając dokumenty składane potencjalnym pracodawcom. 
Niektóre z nich pozostawiają wiele do życzenia. A zatem, zanim zacznie siĒ pisać 
życiorys, CV, podanie o pracĒ czy list motywacyjny, warto poznać podstawowe 
zasady, według których należy je redagować. 

                                                 
15

 K. Ożóg, Ustna odmiana języka ogólnego, op. cit., s. 93 



144 

Zgłaszając swoją kandydaturĒ na dane stanowisko, obecnie najczĒściej 
składa siĒ CV i list motywacyjny. W niektórych zakładach pracy wymaga siĒ 
jeszcze życiorysów zamiast CV, ale jest to już coraz rzadziej spotykane. Niektórzy 
pracodawcy oczekują jedynie CV. Podobnie jest z podaniem o pracĒ, które coraz 
czĒściej wypierane jest przez list motywacyjny. Warto jednak znać zasady 
tworzenia wszystkich tych czterech rodzajów dokumentów, ponieważ różni 
pracodawcy mają odmienne oczekiwania. Dlatego też przed wysłaniem 
dokumentów powinno siĒ dowiedzieć, jakie są wymagane w danej instytucji. 
Ogólna zasada, łącząca wszystkie typy składanych pism jest taka, że mają być  
to pisma napisane starannie, czytelnie, zwiĒźle, rzeczowo i poprawnie pod 
wzglĒdem jĒzykowym i merytorycznym. To przecież świadectwo mające 
potwierdzać to, że dana osoba nie ma problemów miĒdzy innymi z: 

- poprawnym redagowaniem tekstów; 

- właściwą autoprezentacją wpływającą pozytywnie na wizerunek danej 
osoby; 

- dbaniem o szczegóły; 

- dokładnością i precyzyjnością w załatwianiu spraw; 

- prawidłowym komunikowaniem tego, co chce siĒ przekazać; 

- wywoływaniem wrażenia profesjonalnego i kompetentnego podejścia do 
stawianych zadań. 

Pozbawiając siebie wyżej wymienionych atutów tylko i wyłącznie poprzez 
zredagowanie niepoprawnego tekstu aplikacyjnego, warto siĒ głĒbiej zastanowić 
nad tym, czy jednak może warto byłoby poświĒcić odrobinĒ wiĒcej czasu  
na sprawdzenie napisanego tekstu. Czym zatem charakteryzują siĒ te 
najpowszechniejsze rodzaje pism składanych podczas starań o pracĒ? 

Życiorys to dokument składany najczĒściej wraz z listem motywacyjnym bądź 
podaniem o pracĒ. To, najkrócej ujmując, opis biografii jej autora, przedstawiony  
w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Opis ten powinien być uporządkowany,  
a zatem zawarte w nim dane powinny być ujĒte chronologicznie. Cechami 
wyróżniającymi życiorys są: zwiĒzłość, rzeczowość i jasność. Dokument ten  
nie powinien być wiĒc zbyt długi. Jedna strona formatu A4 w zupełności  
wystarczy. Optymalną wersją jest oczywiście wersja drukowana, a nie pisana 
własnorĒcznie. Życiorys należy do pism redagowanych w stylu urzĒdowym. Z tego 
też wzglĒdu opiera siĒ na pewnym schemacie, a zatem jest konwencjonalny. 
Zawiera bowiem nastĒpujące dane: imiĒ i nazwisko autora życiorysu, adres,  
numer telefonu, datĒ i miejsce urodzenia; imiona i zawód rodziców, imiona  
i ewentualnie zawód rodzeństwa, przebieg wykształcenia, wyuczony i wykonywany 
zawód; informacjĒ o ukończonych kursach czy szkoleniach, zdobyte nagrody, 
przebieg pracy zawodowej, przynależność do organizacji, zainteresowania  
itp. Są to informacje zawarte najczĒściej w tradycyjnych życiorysach. Mogą być 
one podane w zależności od potrzeb i celu, jaki chce siĒ osiągnąć. Informacje 
mogące wpłynąć negatywnie na wizerunek danej osoby, nie powinny być 
podawane i lepiej zostawić je na ewentualną rozmowĒ kwalifikacyjną. Życiorys, 
podobnie jak CV, ma zainteresować potencjalnego pracodawcĒ, a „niewygodne” 
informacje mogą niekorzystnie wpłynąć na proces wstĒpnej selekcji w procesie 
rekrutacyjnym. 
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Z kolei CV (to skrót od łacińskiej nazwy Curriculum Vitae, określenie 
oznaczające „bieg życia”) to coraz bardziej popularna forma życiorysu, która 
jeszcze kilka lat temu nie była tak powszechnie stosowana jak dziś. Zwyczaj 
pisania CV rozpowszechnił siĒ w Polsce pod wpływem wzorców zachodnich.  
CV różni siĒ od życiorysu tym, że jest napisane w formie kwestionariusza  
i równoważników zdań. Poza tym dane zawarte w CV powinny być istotne z punktu 
widzenia pracodawcy. Warto je zatem wzbogacić dodatkowymi umiejĒtnościami  
i zdolnościami, które mogą siĒ przydać w przyszłej pracy. Informacje umieszczane 
w CV są z reguły bardzo podobne do tych, które ujmuje siĒ w klasycznym 
życiorysie. Różnica pomiĒdzy CV a życiorysem polega na tym, że w CV nie  
podaje siĒ właściwie danych dotyczących rodziców czy rodzeństwa, a dane 
związane z przebiegiem wykształcenia powinny być podane w odwrotnej kolejności 
chronologicznej. PracodawcĒ interesuje bowiem najbardziej to, co robiło siĒ 
ostatnio. O ukończeniu szkoły podstawowej czy liceum nie trzeba wspominać, 
ponieważ mając wyższe wykształcenie, na pewno ukończyło siĒ wcześniej 
edukacjĒ na niższym szczeblu. Podobnie jest z opisem doświadczenia 
zawodowego, które także powinno być opisane w odwrotnym porządku 
chronologicznym. 

 

  Marzena Jankowska-Kowalska   Gorzów Wielkopolski, dn. 15.07.2011 r.  
ul. Kwiatowa 5 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
 
 

Życiorys 
 
Urodziłam siĒ 24 listopada 1985 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Ojciec 

mój, Tomasz Jankowski, jest chirurgiem w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku, 
a matka, Janina Jankowska, pracuje na stanowisku sekretarki medycznej  
w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Mam starszego brata, 
który od 2005 roku na stałe przebywa w Austrii. 

Po ukończeniu w 2000 roku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
zdałam egzaminy wstĒpne do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Gorzowie 
Wielkopolskim. Podczas nauki w liceum byłam laureatką wielu konkursów 
recytatorskich, jĒzykowych i historycznych o zasiĒgu ogólnopolskim. MaturĒ 
zdałam w 2004 roku. W tym samym roku zostałam przyjĒta na I rok filologii 
polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończyłam w 2009 roku, kończąc 
jednocześnie dwie specjalności na ww kierunku, a mianowicie specjalność 
pedagogiczną i dziennikarską. Podczas studiów odbyłam wiele praktyk  
w szkołach na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i licealnym. Ukończyłam 
również w 2009 roku kurs prawa jazdy oraz kurs komputerowy na poziomie 
zaawansowanym. 

Po studiach przeprowadziłam siĒ do Grodziska Wielkopolskiego  
ze wzglĒdu na zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim 
jako nauczyciel jĒzyka polskiego. W szkole tej byłam zatrudniona na czas 
określony. Po roku powróciłam do Gorzowa Wielkopolskiego i obecnie 
poszukuje pracy w jego okolicach. 
  
      Marzena Jankowska-Kowalska 
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Marzena Jankowska-Kowalska 
 
ur. 24.11.1985 r. w Gorzowie Wielkopolskim 

           ul. Kwiatowa 5 
66-400 Gorzów Wielkopolski 

 tel.: 604 501 255 
 e-mail: marzenajankowska@vp.pl 
   
 
 

Cel zawodowy: 
Stanowisko nauczyciela jĒzyka polskiego 

 

Wykształcenie: 
2004-2009  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 

Filologii Polskiej i Klasycznej, 5-letnie jednolite studia 
dzienne magisterskie, kierunek: filologia polska, 
specjalności: pedagogiczna i dziennikarska,  

2000-2004   Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim 
 

 Doświadczenie zawodowe:  
01.05.2011 – obecnie praca wykonywana w oparciu o umowĒ  

o pracĒ w Szkole Podstawowej  
w Grodzisku Wielkopolskim; stanowisko: 
nauczyciel jĒzyka polskiego, 

 

29.09.2008-17.10.2008 praktyka zawodowa w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 1 w Gorzowie 
Wielkopolskim, 

 

08.09.2008-26.09.2008 praktyka zawodowa w Gimnazjum nr 3  
w Gorzowie Wielkopolskim, 

 

10.09.2007-05.10.2007 praktyka zawodowa w Szkole Podstawowej nr 
5 w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Znajomość języków obcych: 

                      angielski – dobra w mowie i piśmie, 
                     niemiecki – dobra w mowie 

 

Umiejętności dodatkowe: 
                         obsługa komputera (Microsoft Office), 
      prawo jazdy kategorii B 
 

Zainteresowania: 
               literatura piĒkna, podróże, gotowanie 
 

 
Wyrażam zgodĒ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r . Nr 223, poz. 1458). 

 

 

 
miejsce na zdjĒcie 
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Marzena Jankowska-Kowalska       Gorzów Wielkopolski, dn. 15.07.2011 r. 
ul. Kwiatowa 5 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel.: 604 501 255 
e-mail: marzenajankowska@vp.pl 
 
 
      Szanowna Pani 
      dr Janina Nowak 
     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
          ul. Cicha 9 
        00-01 Wolsztyn 
 
 

Podanie 
 
 

Zwracam siĒ z uprzejmą prośbą o zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 1  
w Wolsztynie na stanowisku nauczyciela jĒzyka polskiego. 

Dwa lata temu ukończyłam Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej  
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowałam filologiĒ  
polską, ucząc siĒ jednocześnie na dwóch specjalnościach: pedagogicznej  
i dziennikarskiej. Podczas studiów odbyłam wiele praktyk w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i liceach, nabywając wstĒpne doświadczenie  
w nauczaniu. Wzbogaciłam je po studiach, pracując przez rok w Szkole 
Podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim. 

Jestem osobą łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi, otwartą i dokładną. Bardzo 
lubiĒ dzieci, a praca z nimi daje mi najwiĒkszą satysfakcjĒ w wykonywanej pracy.  

Do podania dołączam życiorys. 
Jeśliby zainteresowała Panią moja osoba, wyrażam pełną gotowość do 

spotkania siĒ na rozmowie kwalifikacyjnej. 
 
       Z poważaniem 
 

      Marzena Jankowska-Kowalska 
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Marzena Jankowska-Kowalska                Gorzów Wielkopolski, dn. 15 lipca 2011 r. 
ul. Kwiatowa 5 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel.: 604 501 255 
e-mail: marzenajankowska@vp.pl 
 
      Szanowna Pani 
      dr Janina Nowak 
     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
          ul. Cicha 9 
      00-001 Wolsztyn 
 
  

Odpowiadając na Pani ogłoszenie zamieszczone w „Gazecie Gorzowskiej”, 
zgłaszam swoją kandydaturĒ na stanowisko nauczyciela jĒzyka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Wolsztynie. 

Dwa lata temu ukończyłam Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowałam filologiĒ polską, 
ucząc siĒ jednocześnie na dwóch specjalnościach: pedagogicznej i dziennikarskiej. 
Podczas studiów odbyłam wiele praktyk w szkołach podstawowych, gimnazjach  
i liceach, nabywając wstĒpne doświadczenie w nauczaniu. Wzbogaciłam je po 
studiach, pracując przez rok w Szkole Podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim.  

Jestem osobą łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi, otwartą i dokładną. Bardzo 
lubiĒ dzieci, a praca z nimi daje mi najwiĒkszą satysfakcjĒ z wykonywanej pracy. 

PragnĒ podkreślić to, że praca w Pani Szkole z pewnością pozwoli mi na 
rozwój zawodowy i mam nadziejĒ, że swoją osobą także przyczyniĒ siĒ do rozwoju  
i wzbogacenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie. 

Do listu motywacyjnego dołączam CV. 
Jeśli zainteresowała Panią moja osoba, wyrażam pełną gotowość do spotkania 

siĒ na rozmowie kwalifikacyjnej. 
 
 
       Z poważaniem 
 

      Marzena Jankowska-Kowalska 
 

 

mailto:marzenajankowska@vp.pl
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Podanie o pracĒ lub list motywacyjny to z kolei dokumenty dołączane 
zazwyczaj do życiorysu lub CV. Podanie jest obecnie wypierane przez list 
motywacyjny, a różnica pomiĒdzy nimi właściwie zaciera siĒ i nazwy te są czĒsto 
ujmowane zamiennie. Warto jednak jest poznać, czym różnią siĒ od siebie. Otóż 
podanie pełni rzeczywiście zbliżoną funkcjĒ do listu motywacyjnego. Jednakże  
w tym pierwszym dokumencie jego autor pisze z punktu widzenia osoby proszącej 
o pracĒ, natomiast w liście motywacyjnym zgłasza swoją kandydaturĒ na 
określone stanowisko. Podanie o pracĒ oraz list motywacyjny są pisane  
w zbliżonej formie do listów, które mają określony układ treści. Zawierają 
nastĒpujące informacje: (w lewym górnym rogu) dane osobowe – imiĒ i nazwisko, 
adres, numer telefonu; (w prawym górnym rogu) miejscowość i datĒ; (z prawej 
strony poniżej danych osobowych) zwrot grzecznościowy, dane pracodawcy  
– (tytuł zawodowy/naukowy) imiĒ i nazwisko, adres; (poniżej na środku) nazwĒ 
pisma, np. podanie, list motywacyjny; (poniżej nazwy pisma) treść podania  
o pracĒ; (na dole strony) zwrot grzecznościowy z własnorĒcznym podpisem.  
W treści podania w pierwszym akapicie należy zamieścić informacjĒ nawiązującą 
do odpowiedzi na ogłoszenie lub ofertĒ pracy, jeśli oczywiście w ten sposób 
zostały one znalezione. W kolejnym akapicie należy uzasadnić prośbĒ  
o zatrudnienie. W tym celu powinno siĒ ująć: przyczyny, dlaczego zwracamy siĒ  
z uprzejmą prośbą, swoje kwalifikacje zawodowe i dotychczasowy przebieg kariery 
zawodowej oraz dodatkowe umiejĒtności. NastĒpnie można również wymienić 
załączniki do podania o pracĒ, a także poinformować potencjalnego pracodawcĒ  
o możliwości dostarczenia dokumentów na jego życzenie. Zakończenie podania  
to wyrażenie gotowości spotkania siĒ z pracodawcą. Z kolei list motywacyjny, 
oprócz różnic wskazanych powyżej, to właściwie komentarz do danych zawartych 
w CV. Początek listu motywacyjnego to wskazanie powodu jego napisania 
(zgłoszenie swojej kandydatury). W kolejnej czĒści listu motywacyjnego 
przedstawia siĒ swoje kompetencje i cechy, które mogą przekonać pracodawcĒ  
do ewentualnego zatrudnienia. Można również zwrócić baczniejszą uwagĒ na 
swoje osiągniĒcia i cechy charakteru, które mogą przekonać potencjalnego 
pracodawcĒ do podjĒcia pozytywnej decyzji. W liście motywacyjnym dominującą 
funkcją jest funkcja perswazyjna, a zatem należy w nim podkreślać swoje zalety. 

Dodatkowo do życiorysu, CV, podania o pracĒ czy listu motywacyjnego mogą 
być dołączone referencje, czyli pozytywna opinia o osobie poszukującej pracy, 
która jest wystawiana przez poprzednich pracodawców na prośbĒ tej osoby. 

Powyżej zostały opisane najważniejsze dokumenty w staraniach o pracĒ. 
Mogłoby siĒ wydawać, że ich napisanie jest prostym zadaniem. Są to przecież 
umiejĒtności nauczane już w szkołach średnich. Dlatego też postanowiłam  
je zbadać wśród 180 studentów pierwszego semestru kierunku bezpieczeństwo 
narodowe i pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Celem 
badania było nie tylko sprawdzenie, z czym studenci mają najwiĒksze problemy, 
ale również to, jaki jest poziom edukacji w szkołach średnich w zakresie 
dotyczącym redagowania tekstów użytkowych. Jak zatem przebiegało badanie? 
Otóż studenci mieli do napisania CV i list motywacyjny do wybranej przez siebie 
oferty pracy. Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły mi na dostrzeżenie 
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błĒdów charakterystycznych nie tylko dla dokumentów pisanych podczas 
ubiegania siĒ o pracĒ, ale również błĒdów, które można spotkać także w innych 
pismach. I tak najczĒstsze błĒdy popełniane przez studentów obrazuje poniższa 
tabela. 

 

Tabela nr 1: NajczĒstsze błĒdy popełniane przez studentów w dokumentach 

aplikacyjnych. 
 

Niepoprawna forma Poprawna forma 

12.03.2011r. 12.03.2011 r. 

15 lipiec 2011 r. 15 lipca 2011 r. 

Do Dyrekcja Zespołu Szkół Do Dyrekcji Zespołu Szkół 

Pracowałam w firmie PR. 
Pracowałam w firmie Przewozy 
Regionalne. 

Ja proszę o przychylne rozpatrzenie 
mojej prośby. 

Proszę o przychylne rozpatrzenie 
mojej prośby. 

W czasie pracy w tej firmie mogłam 
przyglądać się i wprowadzać w życie 
nowe rozwiązania technologiczne. 

W czasie pracy w tej firmie mogłam 
przyglądać się nowym rozwiązaniom 
technologicznym i wprowadzać je w 
życie. 

Zaczęłam starania w kierunku 
przyjęcia mnie do pracy. 

Zaczęłam się starać o przyjęcie do 
pracy. 

dokonać otwarcia otworzyć 

ulec pogorszeniu pogorszyć się 

ulec poprawie polepszyć się 

Następnie zdając egzamin wstępny 
zostałam przyjęta na Uniwersytet 
Jagielloński. 

Następnie, po zdaniu egzaminu 
wstępnego, zostałam przyjęta na 
Uniwersytet Jagielloński. 

Przystępując do wyjaśnień, wyniki 
badań zostały opracowane… 

Przystępując do wyjaśnień, muszę 
przyznać, że wyniki badań zostały 
opracowane… 

kontynuować dalej, w miesiącu maju, 
pełny komplet, podnosić się do góry, 
czynna aktywność, autentyczne fakty, 
akwen wodny 

kontynuować, w maju, komplet, 
podnosić się, aktywność, fakty, akwen 

Nadmieniam, że kierownik pojechał mi 
po wypłacie. 

- 

Generalizowanie i uogólnienie Uogólnienie 

Poniosłam zwycięstwo…. Odniosłam zwycięstwo…. 

Odniosłam porażkę…….. Poniosłam porażkę… 

Pisze… Piszę… 

Z poważaniem, 
Magdalena Filipiak. 

Z poważaniem 
Magdalena Filipiak 

Szanowni Państwo, 
   Jestem przekonana, że… 
 

Szanowni Państwo, 
   jestem przekonana, że… 
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Niepoprawna forma Poprawna forma 

Zespół szkół ekonomicznych im. 
Mikołaja Kopernika 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. 
Mikołaja Kopernika 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  
z siedzibą w Poznaniu 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z 
siedzibą w Poznaniu, Wydział 
Bezpieczeństwa Społecznego, 
kierunek bezpieczeństwo narodowe 

Płynnie posługuję się językiem 
angielskim, oraz niemieckim. 

Płynnie posługuję się językiem 
angielskim oraz niemieckim. 

Wierzę iż… Wierzę, iż… 

Nie przestrzeganie Nieprzestrzeganie 

Chciał bym… Chciałbym… 

Dr. Jan Kowalskipowiedział… Dr Jan Kowalski powiedział… 

Odpowiedź dr Jana Kowalskiego… 
Odpowiedź dr. (dra) Jana 
Kowalskiego…  

Marzena Jankowska - Kowalska Marzena Jankowska-Kowalska 

Odpowiadając na pana ogłoszenie… Odpowiadając na Pana ogłoszenie… 

Odwołałam się do decyzji… Odwołałam się od decyzji… 

Do Pani Natali Koniecznej Do Pani Natalii Koniecznej 

Ta decyzja była nie słuszna. Ta decyzja była niesłuszna. 

Ilość godzin… Liczba godzin… 

Proszę o rozpatrzenie decyzji… Proszę o rozpatrzenie prośby… 

E-mail: buziaczek@wp.pl E-mail: anna.kowalska@wp.pl 

Kocham książki… Lubię czytać książki… 

Średniozaawansowany Średnio zaawansowany… 

Jestem efektowny. Jestem efektywny. 

Przeprowadziłem kontrol. Przeprowadziłem kontrolę. 

Ta oferta wydaje się być najlepsza. Ta oferta wydaje się najlepsza. 

BłĒdne rozumienie słowa dywagacje 
jako rozważania 

Poprawne rozumienie słowa 
dywagacje to odbieganie od tematu, 
rozwlekłe mówienie lub pisanie nie na 
temat 

Naruszenie zasad jasności i prostoty 
stylu 

Styl jasny i prosty 

BłĒdy edycyjne (niejednolite: krój i 
wielkość czcionki, interlinia, tabulatory, 
wciĒcia oraz wypunktowania; spacja 
przed znakiem interpunkcyjnym, 
spacja wewnątrz nawiasów, spacja 
wewnątrz cudzysłowu, brak spacji po 
znaku interpunkcyjnym, brak akapitów, 
brak wyjustowania tekstu itd.)  

BłĒdy edycyjne (jednolite: krój i 
wielkość czcionki, interlinia, tabulatory, 
wciĒcia oraz wypunktowania; brak 
spacji przed znakiem interpunkcyjnym, 
brak spacji wewnątrz nawiasów, brak 
spacji wewnątrz cudzysłowu, spacja 
po znaku interpunkcyjnym, akapit, 
wyjustowanie tekstu itd.)  

Brak danych kontaktowych 
Podanie danych kontaktowych (adres, 
numer telefonu, e-mail) 

Brak tytułu zawodowego lub 
naukowego 

Mgr, dr, prof. itp. 
 

Źródło: Badania własne 
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Wskazane powyżej jednostkowe błĒdy popełniane przez studentów to tylko 
najważniejsze przykłady. Jak siĒ okazało, napisanie tekstu CV i listu 
motywacyjnego wcale nie jest prostym zadaniem. Studenci popełniali błĒdy 
różnego rodzaju, a mianowicie: gramatyczne (fleksyjne, składniowe), leksykalne 
(słownikowe (wyrazowe), frazeologiczne oraz słowotwórcze), stylistyczne, 
ortograficzne, interpunkcyjne i edycyjne. BłĒdy te pojawiają siĒ w redagowanych 
pismach z różnych przyczyn, na przykład: brak znajomości zasad gramatycznych 
obowiązujących we współczesnym jĒzyku polskim, uleganie modzie jĒzykowej, 
bezmyślność; bezkrytyczne naśladownictwo zachowań jĒzykowych, uznawanych 
za wzorzec oraz hiperpoprawność, czyli przesadna poprawność.

16
 

Z przeprowadzonego badania wynika, że najwiĒkszy problem mieli studenci  
z dostosowaniem odpowiedniego stylu jĒzyka do wypowiedzi pisanej. CzĒsto 
pojawiał siĒ w niej styl potoczny, co wskazuje na to, że jego oddziaływanie jest dziś 
na tyle silne, że przenika do jĒzyka oficjalnego, jakim powinny być napisane 
dokumenty aplikacyjne. Przyczyną tego zjawiska jest niewątpliwie wpływ Internetu  
i funkcjonujące w nim komunikatory zastĒpujące rozmowĒ, a odbywające siĒ 
poprzez pisanie tekstu. Coraz czĒściej tekst pisany jest jedynie zapisem tekstu 
mówionego, a powszechność takiego zastosowania jĒzyka powoduje, że potem, 
kiedy pisze siĒ dokumenty aplikacyjne, trudno jest studentom „przestawić siĒ”  
na inny styl. CzĒstym błĒdem pojawiającym siĒ w pracach studentów było 
zastosowanie nazwy potocznej w adresie e-mailowym podawanym pracodawcy. 
Podanie adresu e-mailowego: buziaczek@wp.pl jest rażącym błĒdem i świadczy  
o lekceważeniu i niepoważnym traktowaniu odbiorcy. 

Równie czĒstymi błĒdami są także błĒdy edycyjne, których obecność 
właściwie zadziwia. Przecież młodzi ludzie biegle obsługują komputer i doskonale 
sobie z nimradzą. Skąd zatem tyle błĒdów w edycji redagowanego tekstu? Otóż 
przyczyny tego zjawiska mogą być różne, na przykład: niedokładność, brak 
znajomości podstaw edycyjnych, dążenie do jak najszybszego napisania tekstu 
bez nadmiernego wysiłku; coraz luźniejszy stosunek zarówno do jĒzyka, jak  
i poszukiwanej pracy; pĒd życiowy odzwierciedlający siĒ w coraz mniejszym 
zaangażowaniu w dążenie do poprawności jĒzykowej; brak oczytania; 
lekceważący stosunek do odbiorcy tekstu itd. To zdecydowanie negatywne 
zjawisko, ale pojawiające siĒ bardzo czĒsto. 

Kolejnym problemem jest również kopiowanie tekstów z Internetu, czyli 
plagiat. Przyczyna tego zjawiska wiąże siĒ niejako z przyczynami popełniania 
błĒdów edycyjnych. Upowszechnienie komputeryzacji i nieograniczona dostĒpność 
do różnego rodzaju informacji w Internecie powoduje, że nie potrzeba już starać 
siĒ nadmiernie, aby stworzyć swój oryginalny tekst, a zatem po raz kolejny 
przyczyną również tego zjawiska jest dążenie do jak najszybszego napisania 
tekstu bez nadmiernego wysiłku. To również brak chĒci napisania czegoś 
samemu, brak kreatywności czy brak znajomości reguł poprawnego pisania 
tekstów. Młodzi ludzie do tego stopnia „przyzwyczaili” siĒ do łatwości zdobywania 
różnego rodzaju wiadomości i możliwości ich kopiowania, że w niejednostkowych 
przypadkach nie potrafią już napisać nawet najprostszych zdań. To bardzo 
niepokojący sygnał, mogący doprowadzić do poważnych problemów i zagrożeń. 
To zjawisko, podobnie jak opisywane powyżej, także jest zadziwiające, a to przez 
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to, że ludzie młodzi, korzystając z Internetu i kopiując teksty, mają wrażenie, że są 
anonimowi. Jak siĒ okazuje, to tylko złudzenie, ponieważ jest tak, że wzorów pism 
w Internecie nie jest przecież nieskończenie wiele i zdarza siĒ bardzo czĒsto tak, 
że adresat pisma (w tym przypadku potencjalny pracodawca) otrzymuje kilkanaście 
lub kilkadziesiąt ofert pracy zaczerpniĒtych z tego samego źródła. A wtedy szanse 
na zdobycie upragnionej pracy zdecydowanie maleją. Poza tym, nawet, gdy 
pracodawca nie otrzyma takich samych ofert pracy, to i tak może przecież sam 
sprawdzić, czy tekst do niego przysłany nie jest skopiowany z Internetu. W tym 
przypadku, osoby piszące dokumenty aplikacyjne zachowują siĒ niejednokrotnie 
tak, jakby nie miały świadomości, że pracodawca również potrafi korzystać  
z Internetu. I mimo tych czynników mogących tak łatwo zdemaskować osobĒ 
kopiującą teksty z Internetu, jest to bardzo powszechne zjawisko. 

Bardzo czĒstymi błĒdami są również błĒdy interpunkcyjne i ortograficzne. 
Wynikają one zapewne z podobnych przyczyn, jakie towarzyszyły błĒdom 
edycyjnym. Otóż w głównej mierze są nimi: nieznajomość podstawowych zasad 
pisowni polskiej, nadmierny pośpiech połączony z jak najmniejszym wysiłkiem, 
niedokładność, lekceważący stosunek do jĒzyka, reguł poprawności jĒzykowej  
i poszukiwanej pracy; brak oczytania itd. 

Niezwykle istotnym problemem jest również zbyt zawiły styl wypowiedzi,  
który w pismach studentów przybiera formĒ zdań wielokrotnie złożonych  
i niezrozumiałych. Podstawową zasadą dobrego redagowania tekstów użytkowych 
jest bowiem zachowanie cech dobrego stylu, a zatem: jasności, prostoty, 
zwiĒzłości i jednolitości tekstu. 

Tekst jasny to tekst napisany w taki sposób, żeby był zrozumiały dla odbiorcy, 
a zatem autor tekstu powinien pamiĒtać o tym, aby podczas pisania uwzglĒdnić 
nastĒpujące aspekty: 

- czy wyrażenia jĒzykowe użyte w tekście są zrozumiałe dla odbiorcy (tzn. 
czy nie bĒdą to wyrazy fachowe, archaiczne, obcojĒzyczne czy rzadko 
używane itp., których odbiorca nie zna bądź ich nie używa); 

- czy zdania nie są zbyt długie i zawiłe; 

- czy metafory bĒdą zrozumiałe dla odbiorcy. 
Ten sam tekst może być dla jednych zrozumiały, dla innych zaś nie. Zależy  

to od użytego w nim słownictwa, zwrotów, metafor itp. Jednakże można wskazać 
pewne cechy tekstów, które są uniwersalne i należą do wytycznych w redagowaniu 
tekstów. Otóż są nimi: 

- logiczny porządek wypowiedzi; 

- jedna myśl (a nie kilka) w jednym zdaniu; 

- krótkie zdania; 

- mała liczba zdań wtrąconych i nawiasowych; 

- prosty szyk zdań; 

- unikanie błĒdów jĒzykowych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
17

 
Tekst prosty to tekst bez niepotrzebnych ornamentów jĒzykowych, wyrażeń 

niekonwencjonalnych oraz pretensjonalnych (na przykład: banalne metafory, 
wyrażenia modne i pseudowytworne czy też pseudonaukowe). 
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Tekst zwiĒzły to tekst pozbawiony wyrażeń i zwrotów jĒzykowych, które nie 
niosą ze sobą żadnego znaczenia, a jedynie rozbudowują tekst. To na przykład 
używanie określeń opisowych zamiast krótkich i precyzyjnych wyrażeń, które mają 
właściwie to samo znaczenie. Należą do nich takie wyrażenia, jak: dokonać 
otwarcia zamiast otworzyć, ulec pogorszeniu zamiast pogorszyć się; Zaczęłam 
starania w kierunku przyjęcia mnie do pracy zamiast Zaczęłam starać się  
o przyjęcie do pracy). Aby zachować zwiĒzłość tekstu, należy również unikać 
pleonazmów i tautologii, co również jest jednym z dominujących problemów 
studentów (na przykład: kontynuować dalej zamiast kontynuować, w miesiącu 
maju zamiast w maju, pełny komplet zamiast komplet, podnosić się do góry 
zamiast podnosić się, czynna aktywność zamiast aktywność, autentyczne fakty 
zamiast fakty, akwen wodny zamiast akwen, generalizowanie i uogólnienie zamiast 
uogólnienie). 

Jednolitość stylu to niemieszanie różnych stylów w jednym tekście. Tekst 
powinien być jednolity stylowo i powinien reprezentować ten sam gatunek 
wypowiedzi. A zatem w tekstach użytkowych pisanych stylem urzĒdowym nie 
powinny znaleźć siĒ wyrażenia z zakresu słownictwa charakterystycznego dla stylu 
potocznego i odwrotnie. ZasadĒ jednolitości można rozszerzyć, uwzglĒdniając nie 
tylko jeden styl w tekście, ale również jednolitość edycyjną. Tekst powinien mieć 
jednolity krój i rozmiar czcionki, jednolitą interliniĒ i wypunktowania oraz inne 
wskaźniki edycyjne. Tak sformatowany tekst świadczy o tym, że jego autor nie 
tylko zna podstawowe zasady edycji tekstu, ale również dba o szczegóły i cechy 
wizualne oraz estetyczne pisma. Dla potencjalnego pracodawcy to również znak 
profesjonalizmu i kompetencji. 

Istotnym problemem jest również brak precyzji w redagowanych tekstach. 
Studenci bardzo czĒsto pomijali w swoich wypowiedziach pisanych ważne 
informacje (na przykład nazwĒ ukończonego kierunku studiów przy podaniu 
jedynie ukończonej uczelni), których zamieszczenie może zdecydować  
o zaproszeniu na rozmowĒ kwalifikacyjną. Może to wynikać z lekceważącego 
podejścia bądź też niewiedzy, jakie informacje należy umieścić w dokumentach 
aplikacyjnych. 

Dość duża liczba błĒdów, jakie popełnili studenci, to błĒdy jĒzykowe, 
ortograficzne i interpunkcyjne. Dotyczyły one nastĒpujących kwestii: 

- błĒdny zapis daty miesiĒcznej, na przykład: 15 lipiec 2011r. – miesiąc  
w dacie zapisywany słownie powinien mieć formĒ drugiego przypadka 
(dopełniacza), a nie pierwszego (mianownika). Natomiast powinno zawrzeć 
siĒ spacjĒ pomiĒdzy rokiem zapisanym liczbą a skrótem roku 
zapisywanym jako r. Poprawny zapis powinien wyglądać nastĒpująco:  
15 lipca 2011 r.; 

- w podawaniu adresu odbiorcy można wybrać formĒ rozpoczynającą siĒ  
od słowa Do…. – w takim przypadku nie należy stosować form 
nieodmienionych, na przykład: Do Dyrekcja Zespołu Szkół… Należy  
je również zapisać w drugim przypadku, tzn. Do Dyrekcji Zespołu Szkół… 
Zdecydowanie łatwiejsze przy zapisie adresu odbiorcy tekstu jest 
stosowanie sformułowania zawierającego nazwĒ, o którą chodzi nadawcy, 
w mianowniku, na przykład: Dyrekcja Zespołu Szkół… Jest to forma 
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wygodniejsza, ponieważ nie trzeba siĒ już zastanawiać nad poprawną 
odmianą użytych wyrazów w adresie osoby, do której skierowane jest 
pismo; 

- stosowanie skrótów, na przykład: Pracowałam w firmie PR zamiast 
Pracowałam w firmie Przewozy Regionalne. Potencjalny pracodawca nie 
może siĒ zastanawiać nad rozszyfrowaniem skrótów zawartych w pismach 
aplikacyjnych. Nie musi ich w ogóle znać, a zatem umieszczanie ich  
w dokumentach jest wyrazem bezmyślności i nieświadomości nadawcy 
tekstu dotyczącej prawa odbiorcy do nieznajomości skrótów zawartych  
w różnych pismach. To osobie poszukującej pracy powinno zależeć  
na tym, aby jej tekst był zrozumiały; 

- podkreślanie własnej osoby poprzez nadmierne stosowanie zaimka 
osobowego ja, na przykład: Ja proszę o przychylne rozpatrzenie mojej 
prośby. W tym zdaniu podmiot domyślny ja zawarty jest w orzeczeniu,  
a zatem nie potrzeba dodawać już zaimka osobowego; 

- błĒdy składniowe typu: W czasie pracy w tej firmie mogłam przyglądać się  
i wprowadzać w życie nowe rozwiązania technologiczne. Poprawna forma 
tego zdania powinna wyglądać nastĒpująco: W czasie pracy w tej firmie 
mogłam przyglądać się nowym rozwiązaniom technologicznym  
i wprowadzać je w życie. Takie błĒdy polegają na wyborze niewłaściwego 
wzorca składniowego, czyli na niepoprawnym łączeniu form wyrazowych  
w jednostki tekstu. Należą do nich również zdania z niewłaściwymi 
konstrukcjami z imiesłowowym równoważnikiem zdania, na przykład: 
Następnie zdając egzamin wstępny, zostałam przyjęta na Uniwersytet 
Jagielloński czy też Przystępując do wyjaśnień, wyniki badań zostały 
opracowane… Te zdania powinny wyglądać nastĒpująco: Następnie,  
po zdaniu egzaminu wstępnego, zostałam przyjęta na Uniwersytet 
Jagielloński oraz Przystępując do wyjaśnień, muszę przyznać, że wyniki 
badań zostały opracowane… W pierwszym z tych dwóch zdań użycie 
imiesłowu zdając wskazuje na równoczesność czynności zawartych  
w zdaniu nadrzĒdnym i podrzĒdnym. W podanym przykładzie istnieje 
natomiast nastĒpstwo zdarzeń – przyjĒcie na studia nastąpiło po zdaniu 
egzaminu. Te czynności rozdziela siĒ imiesłowem przysłówkowym 
uprzednim lub formą opisową z zaznaczeniem nastĒpstwa zdarzeń  
za pomocą przyimka po. Z kolei w drugim ze zdań przykładowych 
stosowanie imiesłowu przystępując wskazuje na pojawienie siĒ podmiotu  
w formie osobowej w drugim zdaniu – ja, my, oni itd. Musi być zatem 
zachowana zgodność podmiotów; 

- błĒdy leksykalne polegające na myleniu znaczenia wyrazów czy też 
zmianie formy danego wyrażenia na skutek wymiany, redukcji lub 
uzupełnienia składu danego związku wyrazowego, np. ulec poprawie, 
odnieść porażkę, ponieść zwycięstwo itd. Poprawne formy tych wyrażeń  
są nastĒpujące: polepszyć się, odnieść zwycięstwo, ponieść porażkę. 
BłĒdy te odnoszą siĒ również do nieznajomości: znaczenia wyrazów, na 
przykład słowa dywagacje; zakresu używania słów: ilość i liczba itp.; 
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- błĒdy ortograficzne i interpunkcyjne są także dość dużym problemem. 
Wynika to zapewne nie tylko z rozpowszechnienia siĒ jĒzyka mówionego  
w jĒzyku pisanym poprzez Internet, ale również z lekceważącego 
podejścia do jĒzyka i niedokładności, nie wspominając już o nieznajomości 
reguł pisowni polskiej; 

- nie bez znaczenia pozostają również bezmyślnie przekazywane 
dokumenty aplikacyjne bez podanego adresu zamieszkania czy numeru 
telefonu i adresu e-mailowego. Pozbawienie tych danych któregoś  
z dokumentów może przekreślić szanse na zdobycie jakiejkolwiek pracy; 

- redagując dokumenty aplikacyjne należy zawsze pamiĒtać o zachowaniu 
taktu i szacunku wobec osoby, do której kieruje siĒ pismo – tego elementu 
także zabrakło w pracach studentów. Niejednokrotnie pomijali oni tytuły 
zawodowe i naukowe odbiorcy czy też zwroty grzecznościowe, a zwroty 
adresatywne pisali małą literą. Są to co prawda szczegóły, ale niezmiernie 
ważne dla poprawności tekstu pisanego w staraniach o pracĒ. PominiĒcie 
ich może skutkować odrzuceniem kandydatury osoby, która właśnie takich 
zwrotów używa. 

Podsumowując wyniki przeprowadzonego przeze mnie badania należy 
stwierdzić, że umiejĒtności redagowania tekstów aplikacyjnych wśród studentów 
trzeba nie tylko nauczać, ale i również rozwijać. Dla młodych ludzi wcale nie jest  
to zadanie proste, a zwłaszcza w dobie komputeryzacji i nieustannego 
wprowadzania nowych technologii pozwalających na łatwiejsze i szybsze 
komunikowanie siĒ miĒdzy sobą. Nieuświadamianie studentom roli, jaką  
spełnia jĒzyk w życiu, niesie ze sobą zagrożenie jego profanacji, nadmiernego 
upraszczania zwrotów jĒzykowych, lekceważenia, a także niezwracania uwagi  
na sposób porozumiewania siĒ miĒdzy sobą, co w przyszłości może doprowadzić 
do nierozumienia przekazywanych komunikatów i do wypaczenia tak ważnego 
elementu tożsamości narodowej, jakim jest posiadanie własnego, narodowego 
jĒzyka. Dlatego tak ważna jest rola nauczycieli jako tych, którzy stanowią wzór  
do naśladowania, krzewią wartość poprawności jĒzykowej, rozwijają świadomość 
jĒzykową wśród studentów oraz przyczyniają siĒ do tego, aby jĒzyk polski  
był uważany za cenną wartość, która ma niebagatelne znaczenie w życiu 
studentów. 
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Pisanie i mówienie o starości jest bardzo trudnym zadaniem. Starzenie  
siĒ jest bowiem procesem bardzo złożonym, silnie zindywidualizowanym  
i niejednorodnym. Co wiĒcej, nie można określić granicy, która wyznaczałaby 
początek starości. Trudności w ustaleniu tzw. progu starości wynikają  
z indywidualnego tempa starzenia siĒ oraz uwarunkowań społecznych, które nie 
tworzą jednolitego obrazu starości i różne kryteria wyodrĒbnienia tego okresu 
uznają za istotne. Należy bowiem pamiĒtać, że starość jest zarówno zjawiskiem 
jednostkowym (indywidualnym), jak i społecznym. 

Starość ma wiele definicji i najogólniej ujmując, jest rozłożonym w czasie, 
postĒpującym zmienianiem siĒ organizmu od stadium narodzin do śmierci. 
Starzenie siĒ nie jest jednak tylko zespołem zmian zachodzących w strukturze  
i funkcjonowaniu ludzkiego organizmu – w procesie tym każda strona natury 
ludzkiej podlega zmianie. Bycie starcem ma kontekst nie tylko biologiczny czy 
socjologiczny ale również psychologiczny, filozoficzny, czy kulturowy. Populacja 
ludzi w starszym wieku jest zróżnicowana, ponieważ tempo i nasilenie procesu 
starzenia siĒ jest indywidualnym i jednostkowym doświadczeniem. Trudno wiĒc 
pisać o starości, skoro jej tożsamość pozostaje niejasna, czy inaczej mówiąc 
bardzo złożona. 

Pisanie i mówienie o starości jest również zadaniem bardzo ważnym. 
Ważnym, zwłaszcza w aspekcie zmieniającej siĒ demografii świata. Problem 
„starzejącej siĒ Europy” przez wiele osób postrzegany jest jako zjawisko 
najważniejsze w XXI wieku, zwłaszcza w kontekście gospodarczym i społecznym. 
Proces starzenia siĒ ludności wymaga bowiem rozległej i głĒbokiej transformacji 
systemowej we wszystkich istotnych obszarach życia społecznego.

1
 

Zobrazowaniem skali tego procesu mogą być wyniki badań demograficznych.  
W skali świata ludzie w wieku 60 lat i starsi stanowią 20% całej populacji. W 2000 
roku ludzi powyżej 60 roku życia było 600 milionów, a prognozy demograficzne 
wskazują, że w 2050 roku bĒdzie ich 2 miliardy. Wówczas, po raz pierwszy  
w dziejach ludzkości liczba osób starszych (po 60 roku życia) dorówna liczbie 
dzieci (od urodzenia do 14 lat). Główne czynniki wpływające na taką zmianĒ 
demograficzną to niski przyrost naturalny i zwiĒkszenie przeciĒtnej długości życia.

2
 

Mówiąc o starości, coraz czĒściej zwraca siĒ uwagĒ na potrzebĒ 
przygotowania/wychowania do tego ostatniego okresu życia. Przygotowanie  
do starości stanowi nowe wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. W procesie 

                                                 
1
 P. Szukalski, Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku (w:) P. Szukalski (red.): Przygotowanie  
do starości. Polacy wobec starzenia się. Warszawa 2009, s. 17 

2
 W połowie XX wieku średnia długość życia wynosiła 44 lata, natomiast prognozy demograficzne 
wskazują, że w połowie XXI wieku średnia ta wynosić bĒdzie 77 lat. Zob. Starość – obawy, nadzieje, 
oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii, B. Zboiny, G. Nowak-Starz (red). Ostrowiec 
ŚwiĒtokrzyski 2009, s. 18 
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tym podstawowe znaczenie ma motywowanie ludzi starszych do aktywności 
zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. 

Przygotowanie do starości, zarówno w obszarze społecznym, jak  
i indywidualnym, jest zadaniem wielopłaszczyznowym i dotyczy w zasadzie każdej 
sfery życia. Piotr Szukalski wyróżnia w tym zakresie sześć priorytetowych 
wymiarów oddziaływań: ekonomiczny, zdrowotny, relacyjny (społeczny), 
przestrzenny, technologiczno-edukacyjny i polityczny.

3
 Warto przyjrzeć siĒ bliżej 

wymiarowi społecznemu, który jako jedyny nie da ująć siĒ w ramy programowych, 
systemowych rozwiązań. 

Obszar społeczny na poziomie jednostkowym wiąże siĒ z wyborem życiowego 
partnera i decyzją o posiadaniu potomstwa.

4
 Tak wiĒc w wymiarze indywidualnym 

główną rolĒ odgrywa tu rodzina i jej struktura. Bardzo istotne są również relacje  
z innymi, bliskim osobami: przyjaciółmi, współpracownikami, sąsiadami i innymi 
ludźmi, którzy tworzą najbliższe otoczenie jednostki. 

Z kolei na poziomie zbiorowym ten wymiar przygotowania do starości 
przekłada siĒ na ideĒ kształtowania relacji miĒdzypokoleniowych, tj. zrozumienia 
potrzeb osób przynależących do poszczególnych grup wiekowych. Zapobieganie 
konfliktowi miĒdzypokoleniowemu i budowanie mostu porozumienia miĒdzy 
starością a młodością to istotne elementy przygotowania do starości. W tym 
kontekście edukacja do starości stanowi ważne zadanie pedagogiczne, zwłaszcza 
w aspekcie promowania idei integracji pokoleń. 

 
Młodość i starość – przeciwne bieguny 
Młodość i starość tworzą i uczestniczą w tej samej rzeczywistości, 

diametralnie różnie ją odbierając i interpretując. Każdej z kategorii przypisany jest 
bowiem pewien społeczny wzorzec zachowań, cech i postaw, który wyznacza  
a zarazem ogranicza pole działania. 

Spojrzenie na relacje miĒdzypokoleniowe przez pryzmat historii ukazuje dwa 
przeciwstawne bieguny, pomiĒdzy którymi rozpościera siĒ wielość możliwości 
wzajemnego kontaktu miĒdzy grupami – od gerontofobi do gerontokracji. Pierwsze 
z nich – gerontofobia – oznacza lĒk przed starością i starszymi ludźmi. Stanowisko 
takie prowadzi do traktowania ludzi starych jako ciĒżaru społecznego i stanowi 
źródło uprzedzeń i dyskryminacji. Drugi pogląd – gerontokracja – wskazuje na 
przywileje i społeczny prestiż starców, uznaje ich wiedzĒ i doświadczenie życiowe. 
Starzy ludzie obdarzeni są szacunkiem oraz uznaniem, stanowią autorytet dla 
młodszych pokoleń.

5
 

Margaret Mead, już kilkadziesiąt lat temu wskazała na pogłĒbianie siĒ 
dystansu miĒdzypokoleniowego. Na podstawie swoich badań antropolożka 
wyróżniła trzy typy kultur: postfiguratywną, kofiguratywną i prefiguratywną.

6
  

W każdej z wymienionych kultur sytuacja człowieka starego jest inna, a tym samym 
wzajemne relacje pomiĒdzy przedstawicielami różnych pokoleń układają siĒ  
w odmienny sposób. 

                                                 
3
 P. Szukalski, Starzenie się ludności... op. cit., s. 28 

4
 Ibidem, s. 46 

5
 E. Magiera, Relacje między pokoleniami na przestrzeni wieków (w:) B. Bugajska (red.): Młodość  
i starość. Integracja pokoleń. Szczecin 2010, s. 95 

6
 Zob. M. Mead, Kultura i tożsamość, Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa 2000 
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Kultury postfiguratywne opierają siĒ na autorytecie z przeszłości. Cały 
dorobek kultury danej społeczności przekazywany jest dzieciom i młodzieży przez 
starsze pokolenie. W społecznościach o charakterze postfiguratywnym wymagana 
jest jednoczesna obecność trzech generacji, wychowanie dzieci przez średnie 
pokolenia odbywa siĒ w ten sam sposób, w jaki to pokolenie było wychowywane 
przez swoich rodziców. Dla tego typu kultury charakterystyczne jest budzenie 
wśród młodzieży przekonania o istnieniu od wieków tych samych wzorów 
niezmiennego świata. Życie społeczne jest zaplanowanym oddziaływaniem 
pokoleń starszych, przekazujących wiedzĒ w sposób bezdyskusyjny. Autorytet 
starszej generacji jest tu niepodważalny. 

Kultury kofiguratywne za dominujący wzór przyjmują zachowania rówieśnicze. 
Młodsze pokolenia uczą siĒ życia wzorując siĒ na zachowaniach swoich 
rówieśników. Starsi nadal należą do tej grupy, która dzieli siĒ autorytetem  
z młodszymi, jednak ich oddziaływania na młodą jednostkĒ są ograniczone.  
Kultury kofiguratywne doprowadziły do rozbicia wielopokoleniowych rodzin  
i do ich zatomizowania. W takich rodzinach dostrzega Mead przyczynĒ  
wzrastania dystansu miĒdzypokoleniowego, gdyż brakuje w nich podtrzymywania 
wiĒzi miĒdzypokoleniowej i powtarzalności podstawowych elementów kultury. 

Na szczególną uwagĒ zasługuje jednak stworzona przez Mead wizja  
kultury prefiguratywnej. Autorka przewidziała, że zwiĒkszający siĒ wraz  
z postĒpem technologicznym i cywilizacyjnym dystans miĒdzypokoleniowy 
spowoduje, iż starsi coraz trudniej bĒdą dostosowywać siĒ do rzeczywistości 
tworzonej przez młodzież. Młodzi łatwo dostrzegają, – pisze Mead – że starsze 
pokolenie idzie po omacku, że niezdarnie pokonuje przeszkody i bezskutecznie 
próbuje rozwiązać zadania narzucone przez nowe warunki. Młodzi nie  
mają żadnego wyobrażenia o tym, jak rodzice żyli za morzami, o tym, że drzewo 
może ustępować przed narzędziem w bardzo różny sposób, a ziemia może 
wymagać różnego wysiłku od rolnika, który ja uprawia motyką. Spostrzegają 
natomiast, że starsi używają dziś środków, za pomocą których niewiele  
da się zrobić, że postęp ich pracy jest nikły, a wynik niepewny. Młodzi nie wiedzą 
co trzeba zrobić, wyraźnie jednak czują, że musi istnieć lepszy sposób  
poradzenia sobie z obecną sytuacją.

7
 

Wyraźnie wiĒc widać, że punkt niezrozumienia wynika z odmiennych  
postaw wobec zmian: mentalność młodych jest rewolucyjna, natomiast  
starszych ewolucyjna.

8
 Kryzys miĒdzypokoleniowy – zdaniem Mead – jest wiĒc 

wynikiem zaburzonej komunikacji miĒdzy pokoleniami. Starsza generacja  
musi uświadomić sobie, że świat ulega zmianom, a co za tym idzie zmieniają  
siĒ postawy i dążenia kolejnych pokoleń. Nowe pokolenia poszukują własnych 
dróg aby realizować wyznaczone cele. Różnica wynikająca z patrzenia  
na świat sprawia, że młodość i starość czĒsto ujmowane są w ramach opozycji 
wzglĒdem siebie. 

 

                                                 
7
 M. Mead, Kultura…, op. cit., s. 108-109 

8
 K. Słupska-Kwiatkowska, Młodsi – starsi. Wzajemne relacje między pokoleniami (w:) A. Tokaj (red.): 
Starość w perspektywie studiów pedagogicznych. Leszno 2008, s. 71 
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Siła stereotypu 
W literaturze dość czĒsto pojawia siĒ motyw opozycji starość – młodość. 

Młodzi ludzie buntują siĒ przeciwko normom i zasadom narzucanym im przez 
starszych, starość zaś nie potrafi zrozumieć młodości, w swych poglądach jest 
konserwatywna i niechĒtna zmianom. Konflikt młodości ze starością, a bardziej 
dosłownie walka młodych ze starymi miała swój szczególny wyraz na przełomie 
oświecenia i romantyzmu. W Odzie do młodości Adam Mickiewicz dał pełny wyraz 
opozycji, jaką stanowi młodość i starość. 

Podstawą konstrukcji wiersza jest kontrast pomiĒdzy światem młodych  
i starych. Opozycja starość vs młodość związana jest silnie z przeciwstawieniem 
klasycznego i romantycznego widzenia świata. W utworze Mickiewicza starość 
przypisana jest minionej epoce Oświecenia i reprezentują ją ludzie bez serc, bez 
ducha. Ci ludzie nie mają w sobie żadnych uczuć, są przyziemni i niezdolni  
do żadnych uniesień. W ich kontekście pojawia siĒ obraz starca z pokrytym 
zmarszczkami czołem, który w swym postrzeganiu świata jest ograniczony przez 
swój wiek: 

Niechaj, kogo wiek zamroczy, 
Chyląc ku ziemi poradlone czoło, 

Takie widzi świata koło,  
Jakie tępymi zakreśla oczy. 

 
Młodość ma pełniĒ możliwości, może osiągać coraz to nowe cele, dążyć, 

zdobywać, „wzlatywać nad poziomy”. Świat starych to pokryty mgłą obszar 
gnuśności zalany odmętem. Opisując go poeta siĒga nawet po elementy brzydoty  
i mówi, że pokrywają go wody trupie. Starość musi odejść i pozwolić młodości 
rozwijać siĒ i budować nową rzeczywistość. Ten nowy świat stworzą młodzi  
ludzie, mający wyższe niż ich poprzednicy cele, gotowi do wspólnych działań  
i poświĒceń dla innych. Odwołując siĒ do literatury, można spostrzec, że relacja 
miĒdzypokoleniowa ma charakter antagonistyczny, co wiĒcej, sama starość 
(odchodzące pokolenie) wartościowana jest zwykle negatywnie. 

Właściwie nie powinna dziwić opozycja tych dwóch światów. Obie kategorie 
wiekowe różni w zasadzie wszystko, zwłaszcza w aspekcie funkcjonowania 
psychospołecznego: nastawienie wobec świata, doświadczenie, stan zdrowia, 
sprawność fizyczna, stan umysłu i możliwości rozwoju. Starsi ludzie żyją 
przeszłością. Czas, w którym byli młodzi i pełni energii wydaje im siĒ lepszy niż 
obecny, a swoje subiektywne odczucia przenoszą na ocenĒ świata teraźniejszego. 
Młodzi nie znają przeszłości i dlatego porozumienie jest trudne. Różnice  
w postrzeganiu siebie i świata dzielą obie kategorie wiekowe tworząc miĒdzy nimi 
przepaść widoczną szczególnie w braku porozumienia. 

Trudno jednak oprzeć siĒ wrażeniu, że w zestawieniu tych dwóch jakże 
odmiennych światów tylko starość jest tak silnie nacechowana pejoratywnie. 
Współczesna kultura promuje to co młode, dynamiczne, aktywne i postĒpowe. 
Nastały wiĒc ciĒżkie czasy dla ludzi starszych. To, co dawniej stanowiło ich siłĒ, 
czyli wiedza i doświadczenie, dziś przestało być cenione. To, co w starości przykre, 
czyli mniejsza sprawność fizyczna i zbliżająca siĒ śmierć, jest przez kulturĒ 
współczesną uznawane za rzecz wstydliwą i dlatego rugowane ze świadomości. 

Silnie zakorzeniony w świadomości społecznej stereotyp starości ma 
zdecydowanie negatywną konotacjĒ. Warto pamiĒtać, że obraz świata, jaki tworzą 
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stereotypy, jest nieobiektywny, silnie nacechowany, wyraża ludzkie pragnienia, 
dążenia, uprzedzenia. W tym świetle rzeczywistość społeczna nie jest rzeczą samą 
w sobie, ale obrazem w naszej świadomości, co wiĒcej, w obrazie tym nie sposób 
oddzielić fikcję od rzeczywistości.

9
 Oczywiście stereotypy nie są całkowicie 

oderwane od rzeczywistości. W odpowiedzi na pytanie o to, jak rodzą siĒ 
stereotypy, wielu autorów przychyla siĒ do stwierdzenia, że mają one racjonalne 
źródło.

10
 Jednak istotną cechą stereotypu jest nieprecyzyjna, subiektywna 

generalizacja, nieuprawnione, logiczne przypisywanie identycznych cech każdej 
osobie należącej do określonej grupy, bez wzglĒdu na istniejące rzeczywiste 
różnice.

11
 

Stereotypy dotyczące osób starszych wypływają z rzeczywistych przesłanek 
wynikających, ogólnie ujmując, z pogorszenia stanu zdrowia osób starszych  
i wiążącym siĒ z nim ograniczeniem w pełnieniu określonych ról, jednak 
dokonywana generalizacja na ich podstawie jest silnie zabarwiona emocjonalnie. 
Uprzedzenia i negatywny stereotyp przedstawiają osoby starsze jako mniej zdolne 
i kompetentne do wykonywania niektórych czynności o charakterze manualnym, 
kognitywnym bądź emocjonalnym. Bardzo czĒsto ludzie w podeszłym wieku  
są postrzegani jako seksualnie nieaktywni, powolni, słabi fizycznie, sklerotyczni. 

W wyobrażeniach stereotypowych człowiek stary może być również ujmowany 
jako zirytowany, gorzki, niezdolny do komunikacji społecznej, zależny, uskarżający 
się i naprzykrzający się, ponury, zawistny, nieprzychylnie nastawiony wobec 
młodych, a także egoistyczny i egocentryczny.

12
 

Stereotyp ten nie bierze pod uwagĒ faktu, że ludzie starzy stanowią bardzo 
zróżnicowaną grupĒ ze wzglĒdu na indywidualny poziom zaawansowania procesu 
starzenia siĒ. Proces ten zachodzi z różną czĒstotliwością u poszczególnych osób 
i nie jest równoznaczny z niesprawnością fizyczną czy intelektualną. 

Oczywiście istnieje też pozytywny stereotyp starości, w którym można 
wyróżnić wizerunek wzorowego dziadka, mĒdrca, patriarchy, ojca rodu. Starość 
jest określana w kategoriach korzyści, jakie wiek ten ze sobą niesie, a wiĒc 
doświadczenia, mądrości życiowej i wiedzy, którą siĒ posiada. Starzy ludzie mogą 
być przewodnikami, nauczycielami młodszych. Są ludźmi mądrymi, oczytanymi, 
znającymi świat, z ustalonym kodeksem moralnym i etycznym.

13
 Pozytywny 

stereotyp starości ukazuje ten etap życia jako czas zaangażowania w sprawy 
dzieci i wnuków, niezależności wynikającej z długiego, zdrowego życia, aktywności 
i otwartości na innych ludzi. Uwolnienie od pracy zawodowej pozwala  
na poświĒcenie czasu sobie i najbliższym. 

Jednakże bardzo czĒsto zalety przypisywane starości, jak wiedza oraz 
doświadczenie, przestają mieć jakąkolwiek wartość. Nie ma miejsca na refleksjĒ, 
odpoczynek, bliskość, jest tylko „nieustanna zmienność”. Wszystko to tworzy 
bardzo niepokojącą wizjĒ przyszłości, którą Andrzej Stasiuk opisuje tak: Już teraz 
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żyjemy w świecie, w którym mądrość czy doświadczenie – te owoce upływu czasu, 
czyli starzenia – są zastępowane nieograniczonym dostępem do wszystkich 
możliwych informacji. Będziemy z nich korzystać, tak jak zwierzę korzysta  
ze swojego instynktu. Owszem, będziemy się starzeć, ale nie mentalnie. Będziemy 
umierać jako durne dzieci, jako młodziaszkowie, ponieważ w superszybko 
zmieniającym się świecie nigdy nie osiągniemy dojrzałości, nigdy nasz umysł nie 
zdoła stworzyć w miarę stabilnego obrazu rzeczywistości. Zanim zdążymy 
odpowiedzieć sobie na pytanie „po co żyliśmy”, dawno już będziemy martwi. (...) 
Jeśli nie będziemy umieli się starzeć, a co za tym idzie – nie będziemy potrafili 
umierać, ktoś to „umieranie” będzie musiał wykonać za nas. Niewykluczone,  
że będzie to jakaś rewolucyjna oferta na wciąż poszerzającym się rynku usług.

14
 

Sygnałem cywilizacyjnych przemian współczesnego świata staje siĒ wiĒc 
usuniĒcie z pola widzenia wyobrażenia starca. Współczesna kultura szepcząc 
swoje magiczne zaklęcia, czci herosów, którzy umierają młodo, a tym samym 
oddala widmo śmierci jako czegoś powszechnego i nieuniknionego.

15
 Jest  

to naturalny instynkt życia, który z wiekiem nie słabnie, ale raczej wzmaga siĒ. 
ZepchniĒta na margines starość z jej doświadczeniem i dojrzałością, chcąc 

być pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego zostaje zamaskowana pod 
kolejnymi warstwami kremów, pudrów i innych „eliksirów długowieczności”. Brak 
akceptacji i wzajemne niezrozumienie zwiĒkszają miĒdzypokoleniowy dystans 
umacniając naturalną i immanentną opozycjĒ młodość vs starość. 

Młodość i starość są opozycyjne wzglĒdem siebie – opozycyjne, bo inne.  
To co „inne” może być atrakcyjne, wzmagać naszą ciekawość poznawczą, 
dociekliwość. Jednak to co „inne” jest również obce, może budzić strach i obawĒ 
przed kontaktem. Właśnie takim „innym” jest starość – niechcianym, odrzuconym, 
budzącym lĒk. 

W kontakcie z „innym” potrzebna jest akceptacja, bez której nie bĒdzie 
możliwe przełamani stereotypów, uprzedzeń, niechĒci. Ewa Wysocka zauważa,  
że opozycja młodość – starość stanowi źródło trudności adaptacyjnych  
i marginalizacji pokolenia starszego: opozycja młodość (sprawność, wchodzenie  
w nowe role) vs starość (utrata kompetencji, wypadanie z ról i brak 
kompensacyjnych „ról zastępczych”, co nie oznacza „gorszych”) jest szczególnie 
trudna do pokonania, ze względu na mechanizmy obronne „włączające się” u obu 
stron „konfliktu”, a uruchamiane przez jedne z najbardziej podstawowych potrzeb 
człowieka.

16
 Młodzi obronnie, czĒsto nieświadomie i bezrefleksyjnie, deprecjonują 

to, co dla nich obce i odległe, a przede wszystkim niechciane i estetycznie 
odpychające. Starsi, uświadamiając sobie swoje ograniczenia w przystosowaniu 
siĒ do świata młodych (mniejsza elastyczność poznawczo – intelektualna, 
ograniczenie różnych sprawności, także fizycznych), zamykają siĒ obronnie  
we własnym, bezpiecznym świecie. Takie mechanizmy obronne uaktywniające siĒ 
u obu grup, izolują je od siebie uniemożliwiając nawiązanie kontaktu. 

Bogatym źródłem wiedzy o stosunku człowieka do starości jest jĒzyk, jakim 
osoba komunikuje swoje myśli i poglądy. Patrząc na starość w świetle 
współczesnej frazeologii można stwierdzić, że gwary – uczniowska i młodzieżowa 
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– wzbogaciły polszczyznĒ o te elementy jĒzykowe i frazeologiczne, które nie 
powstałyby bez udziału młodych ludzi. Analiza jĒzyka młodzieży przeprowadzona 
przez MonikĒ KrupĒ-JurycĒ odzwierciedla w pewnym stopniu stosunek młodych  
do starości i ludzi starych.

17
 

W gwarze uczniowskiej (młodzieżowej) leksem stary/stara nabiera 
jednoznacznie negatywnego nacechowania. O starszej kobiecie pogardliwie  
i z niechĒcią powiedzą: stara wiedźma, stara torba, stara rura. MĒżczyzn  
w podeszłym wieku dbającym o siebie i chcącym podobać siĒ kobietom, określa 
siĒ jako: starych alfonsów, starych zboków, przeterminowanych amantów, stare 
grzyby. O starości, jako etapie życia, młodzi powiedzą: koniec paliwa, wyczerpane 
baterie, niedaleko do piachu, niemiła część życia, nareszcie w dom.

18
 

Starość jest przez młodych waloryzowana negatywnie. CzĒsto ośmiesza siĒ 
starość, nie zauważa jej zalet, takich jak: mądrość czy doświadczenie. Co wiĒcej, 
mówiąc o ludziach starych, młodzież nie stroni od wulgaryzmów, za pomocą 
których ujawnia swoje emocje wzglĒdem starości i ludzi starych, łamiąc przy tym 
tabu jĒzykowe. Również w potocznym postrzeganiu młodzieży przez osoby starsze 
obraz tej grupy wiekowej jest negatywny. W jĒzyku seniorów młodzież  
to: gówniarze, szczeniaki, niedorostki. Stereotypowe postrzeganie młodości wiąże 
ten okres z takimi cechami jak beztroska, niedojrzałość, brak doświadczenia, 
lekkomyślność. Młodość to również aktywność, działanie, dynamizm, otwartość, 
spontaniczność. Młodość jest nastawiona na rozwój i przyszłość, dlatego pomimo 
stereotypowych negatywnych cech w ogólnym odbiorze waloryzowana jest 
dodatnio. Inaczej niż starość, która tkwi w niewoli stereotypu. JĒzykowy obraz 
świata kształtuje nasze postawy wzglĒdem innych, uprzedzenia i poglądy. Jedna  
z przyczyn dzielących pokolenia tkwi wiĒc w jĒzyku i w sposobie ekspresji 
werbalnej. 

 
O potrzebie dialogu 
Potrzeba budowania dialogu pomiĒdzy pokoleniami jest wielkim wyzwaniem, 

zwłaszcza w kontekście zmieniającej siĒ demografii świata. Korzyści z integracji 
pokoleń dotyczą zarówno młodych jak i starych: Zachodzące zmiany 
demograficzne i przeobrażenia współczesnej rodziny zwiększają zapotrzebowanie 
na sprawowanie opieki przez starszą populację w różnych sferach, nie tylko 
nadzoru, ale również organizacji czasu wolnego, nauki. Tym bardziej, że pokolenie 
przechodzące aktualnie na emeryturę to osoby pozostające w stosunkowo  
dobrym zdrowiu, aktywne, wykształcone, posiadające liczne umiejętności. Ludzie 
ci dysponują dużymi zasobami i możliwościami zaspokajania potrzeb dzieci (…) 
Dzieci również posiadają potencjał, który mógłby zostać wykorzystany z myślą 
o zaspokajaniu potrzeb ludzi starych. Pomoc osobą starszym (…) może być dla 
dzieci jedną z najbardziej znaczących dróg nauki funkcjonowania  
w społeczeństwie, dzięki niej stać się mogą produktywnymi i użytecznymi 
członkami wspólnoty.

19
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Porozumienie miĒdzypokoleniowe nie może siĒ zrealizować bez rozmowy. 
Renata Konieczna-Woźniak, pisząc o wartości rozmowy z człowiekiem starszym 
podkreśla, że dialog z seniorem może wnosić do życia ludzi młodych nieopisaną 
wartość: Przestrzeń życia z przeszłości, świat przeżyć, doznań ludzi starszych  
są już dziś najczęściej tymi, których nie ma i niestety nie da się powtórzyć. 
Pozostały tylko w pamięci i sercu przemijającego pokolenia i dlatego warto 
pozwolić mu dzielić się nimi, a nade wszystko przekazywać doświadczenia 
życiowe, mądrość, siebie.

20
 

Należy pamiĒtać, że każda rozmowa (aby nie stała siĒ monologiem) musi 
mieć charakter dwustronny. Każda ze stron dialogu raz jest nadawcą raz odbiorcą 
komunikatu. Rozmowa, która prowadzić ma do zrozumienia partnera i udzielenia 
wsparcia, wymaga również pewnych kompetencji od uczestników dialogu. Aby 
zrozumieć współrozmówcĒ, należy słuchać co i jak do nas mówi. Słuchanie nie  
jest tożsame z usłyszeniem tego, co powiedział rozmówca. Słuchanie nie jest 
czynnością bierną, przeciwnie, wymaga aktywności, reakcji, uczestniczenia  
w rozmowie. Wygłaszanie kazań i mądrości, przytakiwanie czy pokorne 
wysłuchanie gwarzenia dziadka nie jest rozmową. Zachowania takie stwarzają 
tylko pozory relacji miĒdzypokoleniowych. 

Dlatego też dialog pomiĒdzy pokoleniami nie powinien być wykładem 
udzielanym przez starszą i mądrzejszą osobĒ. Młody człowiek może być 
wartościowym partnerem do rozmowy dla starszej osoby. Świat zmieniającej siĒ 
wiedzy i technologii jest młodzieży bliższy i bardziej dla niej zrozumiały. Tym 
samym uczenie siĒ ludzi starszych od młodszych staje siĒ dość powszechne.  
W porozumieniu pokoleń wartość ma taka rozmowa, która prowadzona jest w stylu 
partnerskim, okazującym zrozumienie i wsparcie. 

Niełatwo jednak taką rozmowĒ nawiązać. Trudność tkwi nie tylko w pokonaniu 
stereotypowego myślenia, w przełamaniu uprzedzeń i niechĒci. Obie grupy 
wiekowe dzieli coś jeszcze – mówią one innym jĒzykiem. Ta „inność” jĒzyka to nie 
tyle gwara młodzieżowa czy slang, co raczej nadanie tym samy słowom innej 
wartości, innego znaczenia. Dla młodości jĒzyk jest przejrzysty – można wszystko 
dookreślić, zwerbalizować emocje. Młodość mówi dużo, szybko, ekspresyjnie  
– starość wydaje siĒ być milcząca. Jednak tak naprawdĒ milcząca nie jest. Jak 
zauważa Tadeusz Sławek starość „mówi”, lecz jej mowa zwraca siĒ jakby  
do „wnĒtrza”: jeśli starość istotnie jest „zimą” życia, to jedynie powierzchownie  
z powodu chłodu i wyziębienia namiętności; w istocie namiętności pozostają, lecz 
narasta poczucie ich nieprzyległości do mowy i społecznej konwencji. Młodość jest 
„mowna”, nawet „wylewna” językowo; starość wie, że między namiętnością a jej 
ekspresją znajduje się całe środowisko zmieniające przebieg słów tak dalece,  
że na końcu słowa jego znaczenie odbiega od początkowego.

21
 JĒzyk starości  

jest powściągliwy, słowa są wyważone, przemyślane. Młodość mówi spontanicznie  
i otwarcie. Inne spojrzenie na rzeczywistość i różny jej odbiór sprawiają,  
że obydwie kategorie wiekowe tworzą swój specyficzny jĒzyk opisu  
otaczającego świata. 
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JĒzyk, jakim posługują siĒ osoby starsze, jest w znacznym stopniu 
nacechowany przez życiowe doświadczenia i doznania. Nadawanie znaczenia 
słowom może być podyktowane osobistym światem własnych doświadczeń  
i granicami indywidualnego poznania oraz rozmiarami przestrzeni życiowej.  
Z pewnością przeżycia te zasadniczo różnią się od przeżyć i świata młodzieży.

22
 

Dlatego też, podejmując próbĒ dialogu miĒdzypokoleniowego, należy uwzglĒdnić 
potencjalną różnicĒ w obszarze jĒzyka i pamiĒtać, że sprawna i zrozumiała 
konwersacja ma miejsce wtedy, gdy nadawca i odbiorca posługuje siĒ tym samym 
kodem – wspólnym, zrozumiałym dla obu stron jĒzykiem. 

Jednak, analizując schematu komunikacji jĒzykowej Jacobsona
23

, okazuje siĒ, 
że posługiwanie siĒ tym samym kodem to jeszcze za mało, aby komunikat został 
prawidłowo odebrany. Równie ważne jest osadzenie komunikatu w tym samym 
kontekście przez nadawcĒ i odbiorcĒ. Kontekst komunikacyjny to inaczej mówiąc 
typ sytuacji, w której ten proces zachodzi. Konkretna wiadomość przekazywana  
w jednym kontekście może mieć odmienne znaczenie w innym. W odbiorze 
informacji ważny jest kontekst kulturowy, np. to co wiemy o naszym rozmówcy, 
jego pochodzenie, wykształcenie itp. Odpowiednie kształtowanie komunikatu  
z uwzglĒdnieniem cech współrozmówcy i rzeczywistości w jakiej zachodzi 
komunikacja pozwala uniknąć nieporozumień, pomyłek interpretacyjnych, czy 
konfliktów słownych. Warto wiĒc zwrócić uwagĒ na dział jĒzykoznawstwa jakim jest 
socjolingwistyka, która bada miĒdzy innymi to, w jaki sposób jĒzyk mówiony  
i pisany różnicuje siĒ w obrĒbie określonych zbiorowości ze wzglĒdu na odmienne 
sytuacje społeczne. 

Młodzi ludzie oczekują czĒsto od starszych wsparcia i porady zakładając,  
że udzielone wskazówki bĒdą zgodne z ich oczekiwaniami. „Przecież też byłeś 
młody, powinieneś mnie zrozumieć, pamiĒtać jak to jest!” – krzyczy młodość.  
A starość czasem zapomina – taka już przypadłość starości. A czasem po prostu 
stary człowiek wie, że młodzieńcze pragnienia i ideały po prostu muszą na zawsze 
pozostać w swej nieosiągalnej sferze. Stary człowiek wie, że każdy kolejny  
dzień wzbogaca, doświadcza i zmienia nas samych. Starość jest bowiem 
doświadczeniem sytuacji granicznej, w obliczu której rodzi siĒ refleksja nad 
sensem istnienia i własnym życiem. 

Warto wiĒc poszukać nowych ról społecznych dla osób starszych tak,  
by mogły one realizować siĒ w społeczeństwie. Młodość i starośc są od siebie 
oddzielone i czĒsto żyją osobno w swoich przestrzeniach. Jednak korzystniej dla 
wszystkich byłoby, aby wszystkie pokolenia były członkami tej samej społeczności, 
wzbogacając ją przez swoja różnorodność. By było to możliwe, potrzebny jest 
dialog miĒdzy generacjami. 

Dialog ten powinien mieć przede wszystkim miejsce w najbliższym otoczeniu, 
w rodzinie. W relacjach miĒdzypokoleniowych ludzie starsi odgrywają znaczącą 
rolĒ jako dziadkowie. O ile nie wchodzą w rolĒ rodziców i zachowują dystans  
do spraw codziennych, to kontakt z nimi rozszerza i wzbogaca świat dziecka. Dla 
ludzi starszych kontakt z wnukami daje poczucie bycia potrzebnym i przynosi 
emocjonalną satysfakcjĒ. Miłość dziadków jest szczególnym rodzajem wiĒzi, 
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zabarwiona jest szczególną czułością i łagodnością. Jest ona też bardziej 
świadoma i nieobciążona rodzicielską odpowiedzialnością.

24
 

Dziadkowie mogą wiele nauczyć młodsze pokolenie. To oni znają i przekazują 
historiĒ rodziny, podtrzymują kult rodziny jako rodu, dbają o przekazywanie 
rodzinnych zwyczajów. CzĒsto to właśnie dziadkowie stanowią ośrodek 
jednoczący rodzinĒ np. w czasie świąt. Kontakt z seniorami to także lekcja 
patriotyzmu, przestrzegania zasad moralnych, zasad religijnych. Ich wiedza  
i doświadczenie są pomocne w kształtowaniu światopoglądu, przekazują wartości 
kulturowe cenne dla życia indywidualnego i społecznego.

25
 

Kontakt z wnukami to dla seniora nie tylko forma zrealizowania siĒ  
w społecznej roli dziadka czy babci. Młodzi ludzie także mogą przekazywać cenne 
rady osobom starszym i ułatwiać im adaptacjĒ w nowej, wciąż zmieniającej siĒ 
rzeczywistości. Starość zwalnia kroku, młodość biegnie szybko – wspólnota 
pokoleń może wiĒc wytworzyć wspólny rytm, w którym człowiek nie musi pĒdzić, 
ale też nie zostaje w tyle. 

Kontakty miĒdzy dziadkami i wnukami mają duże znaczenie dla obu stron, 
gdyż pokolenia starsze i młodsze mogą przekazywać sobie wzajemnie wiele 
wartości. Jednak wymaga to postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia od obu 
stron. Młodzieży należy przypominać, że do pokonywania codziennych trudności 
potrzebna jest dojrzałość życiowa, której nie można zastąpić wykształceniem, 
pozycją społeczną, dobrami materialnymi. Zdobywa siĒ ją stopniowo, a w jej 
pozyskiwaniu niezbĒdni okazują siĒ ludzie starsi. Młodsi i starsi ludzie powinni 
zatem wzajemnie uczestniczyć w swoich doświadczeniach. Wymaga to również 
szczególnej postawy od osób starszych, bowiem niedowierzanie i uśmiech 
lekceważenia wobec niedoświadczonych, a także autorytarna postawa rani (…)  
i może budzić nieufność, a nawet nienawiść niweczącą najlepsze doświadczenie 
starszych i ich intencje pomocy.

26
 

Młodość i starość dzieli bardzo wiele: status społeczny, doświadczenie, 
percepcja rzeczywistości, stan zdrowia, jĒzyk, ekspresja przeżyć. Jednak łączy  
je jeszcze wiĒcej – potrzeba bliskości, bycia dla innych, akceptacji, przynależności. 
Aby pozytywne relacje miĒdzypokoleniowe mogły siĒ realizować, potrzebny jest 
dialog miĒdzy generacjami, dialog dwóch równoprawnych głosów, dialog 
pozbawiony niechĒci, przełamujący stereotypy i uprzedzenia. 

W aspekcie edukacji do starości szczególne miejsce zajmuje integracja 
pokoleń i budowanie porozumienia miĒdzy generacjami. Bardzo ważnym 
elementem przełamywania niechĒci wobec starszych ludzi jest niwelowanie 
negatywnego stereotypu starości obecnego od stuleci w mentalności społecznej. 
Wzajemny kontakt pomiĒdzy pokoleniami, tworzenie programów mających na celu 
aktywizacjĒ i współpracĒ miĒdzy poszczególnymi generacjami mogą przełamać 
opór i niechĒć związaną z uprzedzeniami. Hipoteza kontaktu mówi o tym,  
że źródłem stereotypu jest brak kontaktu pomiĒdzy grupami. Zlikwidować  
stereotyp można wiĒc przez wzajemne, osobiste kontakty, co powoli dostrzec 
pozytywne cechy w przedstawicielach innego pokolenia, ich zalety i różnorodność. 
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Podsumowanie 
Starość jest uniwersalnym, ludzkim doświadczeniem. Aby siĒ na nią 

przygotować, nie można w okresach młodości i dojrzałości jej unikać. Obcowanie  
z ludźmi starszymi może zniwelować negatywy stereotyp i przełamać niechĒć  
i strach wobec tego co inne i napawające lĒkiem. Atrybutem starego człowieka  
już nie zawsze jest mądrość. Młodzi ludzie uczą siĒ dziś szybciej i wiĒcej. Jednak 
siwe włosy to ciągle dowód doświadczenia. Warto wiĒc tworzyć pozytywne  
relacje miĒdzypokoleniowe i uczyć siĒ otwartości na drugiego człowieka.  
To właśnie odmienność i różnorodność wzbogacają nasze życie i pozwalają  
siĒ rozwijać. 

Dialog miĒdzypokoleniowy stanowi bardzo istotny element przygotowania  
do starości jednostek i społeczeństwa. Porozumienie miĒdzy generacjami nie jest 
jednak zadaniem łatwym. Sam proces komunikacji miĒdzyludzkiej jest działaniem 
złożonym i wymaga od obu stron zaangażowania i akceptacji. Dialog pomiĒdzy 
dwoma tak różnymi pokoleniami wprowadza dodatkowe bariery komunikacyjne. 
Różne spojrzenie na świat, inna skala doświadczeń, możliwości rozwoju  
– wszystko to sprawia, że młodość i starość ujmowane są w ramach opozycji. 

Przyczyny niezrozumienia leżą również w przyjmowanych przez poszczególne 
pokolenia postawach. Denis B. Bromley wyróżnił piĒć postaw psychologicznych, 
charakterystycznych dla sposobów rozwiązywania problemów życiowych przez 
osoby starsze.

27
 Wśród nich na szczególną uwagĒ zasługuje postawa wrogości, 

która cechuje siĒ podejrzliwością a nawet agresywnością wobec innych. Starsi 
ludzie przejawiający wrogi stosunek do świata nie są pogodzeni z własną 
starością, a swoje lĒki i obawy przenoszą na otoczenie, okazując nieufność a także 
wrogość. W postawie tej można zaobserwować zazdrość skierowaną w kierunku 
młodości, która objawia siĒ niechĒcią i niezrozumieniem. 

Dążenia młodych ludzi skierowane są ku przyszłość, w odróżnieniu  
od starości, która żyje przeszłością i wspomnieniami.  Młodość uczy siĒ szybciej, 
starając siĒ dotrzymać tempa zmieniającej siĒ rzeczywistości. Starość nie ma  
już tych samych możliwości poznawczych, jakimi dysponowała kiedyś. Słabnie 
wzrok, słuch, pamiĒć „płata figle”. Pogorszeniu ulega sprawność fizyczna  
i funkcjonowanie społeczne. 

Zróżnicowanie obu grup wpływa w znaczący sposób na proces komunikacji 
miĒdzy nimi. Dialog wymaga wspólnego jĒzyka, zrozumienia w tym samym 
kontekście rzeczywistości, uważnego słuchania, akceptacji i szacunku dla 
współrozmówcy. Aby taki dialog był możliwy, trzeba podjąć trud niwelowania 
stereotypów i uprzedzeń tkwiących w świadomości obu kategorii wiekowych. 

Starość musi dojrzeć w młodych ludziach wartościowego partnera  
do rozmowy, nie umniejszać jego zdania i poglądów. Młodość musi nauczyć siĒ 
czerpać z doświadczenia starszych pokoleń, bo jak stwierdził Włodzimierz 
Szewczuk: gdyby starość mogła być nauczycielką i przyjaciółką młodości, nie 
byłaby tak gorzka, jak niestety, wciąż jeszcze zbyt często bywa. 
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TECHNIKI MANIPULACJI STOSOWANE PRZEZ MŁODZIEŻ  
W RELACJI Z RODZICAMI 

 
 

Funkcjonowanie systemu rodzinnego w znacznym stopniu zależy od 
właściwego przebiegu procesów informacyjnych, polegających na jasnej, otwartej 
komunikacji miĒdzy członkami w rodzinie. KomunikacjĒ tĒ charakteryzuje 
różnorodność interakcji miĒdzy członkami, a stała bliskość fizyczna i psychiczna 
członków rodziny, poprzez zwiĒkszenie czĒstości kontaktów sprawia, że trudno je 
stale kontrolować. Ograniczona intencjonalność komunikatów lub nieumiejĒtność 
ich odczytania staje siĒ niekiedy przyczyną konfliktów w rodzinie.

1
 

Dyskutowanie, spieranie siĒ czy wzajemne przekonywanie to naturalne 
procesy zachodzące w obszarze komunikacji dziecko – rodzic. Celem jej powinno 
być dochodzenie do kompromisu i porozumienia, a sposoby prowadzenia tych 
domowych negocjacji oparte o zasady uczciwej kłótni lub efektywnego 
rozwiązywania problemów spornych. Wśród tych zasad wymienia siĒ miĒdzy 
innymi: ograniczenie komunikatów, które powodują wyraźne szkody emocjonalne, 
branie odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia i zachowania, koncentrowanie 
siĒ na sprawach dotyczących konfliktu (zasada „tu i teraz”) oraz podejmowanie 
prób rozumienia punktu widzenia drugiej strony.

2
 Z perspektywy nastolatka,  

to właśnie ten ostatni ma istotne znaczenie w budowaniu jakościowo dobrych 
relacji. Im bardziej wychowanek postępuje w latach, dorasta i osiąga dojrzałość, 
prowadzony z nim dialog i relacje międzyosobowe powinny stawać się bardziej 
otwarte. Otwarta powinna stawać się konfrontacja argumentacji. Tego rodzaju 
komunikacji i relacji powinna towarzyszyć również troska o to, aby dochodzić 
wspólnie do rozwiązania powstałego problemu.

3
 W okresie dorastania wzrasta 

ilość konfliktów z rodzicami, a także z rodzeństwem i rówieśnikami, przy czym 
badacze zwracają uwagĒ, że jest to jednocześnie swoiste pole do ćwiczenia 
umiejĒtności rozwiązywania konfliktów i sytuacji spornych.

4
 

 

Każde dziecko przechodzi przez sztormy i burze, każde choć w innym stopniu, doświadcza 
nieszczęścia, bólu i rozczarowania. Wszyscy jednak w końcu stajemy się dorosłymi. 

Wegscheider-Cruse Sharon 
 

Procesy wychowawcze polegają na kierowaniu postĒpowaniem jednostki  
w oparciu o przestrzeganie ustalonych zasad, norm i wartości, czy też 
kształtowaniu określonych postaw. Rodzice na ogół wiedzą, co jest wskazane, 
akceptowane, dopuszczalne, zakazane czy naganne. WiedzĒ swą, z racji 
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doświadczenia życiowego starają siĒ przekazać najskuteczniej jak potrafią 
swojemu dziecku. Jest to szczególnie trudne zadanie w okresie dorastania, gdy 
nastolatek nie wydaje siĒ być gotowy na korzystanie z mądrości dorosłych. 

Dlaczego tak siĒ dzieje? Jedną z możliwych odpowiedzi podaje koncepcja 
kryzysów rozwojowych E. Eriksona, a dokładniej kryzysu okresu dorastania.

5
 

Rozwojowe zadanie tego etapu to przede wszystkim poszukiwanie własnej 
tożsamości. Jest to bardzo złożony proces charakteryzujący siĒ różnym 
przebiegiem i czasem trwania, wymagający poznania własnej wartości, możliwości 
i ograniczeń, poczucia wartości i odrĒbności. 

J. Marcia, uwzglĒdniając siłĒ poszukiwania i silĒ zaangażowania wyodrĒbnił 
cztery statusy tożsamości, osiągane w okresie dorastania. Status tożsamości 
rozproszonej oznacza, że jednostka podejmowała różne poszukiwania ale nie 
udało siĒ jej odnaleźć zadawalających ról czy światopoglądu. Osoby te określane 
jako zagubieni charakteryzują siĒ brakiem przekonań dotyczących przyszłego 
rozwoju. Status tożsamości przekazanej (zdecydowani z góry), określa osoby, 
które posiadają przekonania odnośnie własnej przyszłości, ale są one najczĒściej 
przejĒte bezkrytycznie od innych, zwykle rodziców i nie poprzedzone własnymi 
poszukiwaniami. Status tożsamości odroczonej (moratorium), posiadają osoby, 
które doświadczyły kryzysu, nie posiadają jeszcze skrystalizowanych przekonań, 
ale nie przestały poszukiwać, są aktywne w tym zakresie. Status tożsamości 
nabytej (osiągniĒtej) oznacza, że jednostka zakończyła aktywne poszukiwania, 
wybrała cele, wykorzystała swoje zdolności i umiejĒtnie zaspakaja własne 
potrzeby.

6
 W okresie dorastania młody człowiek stara siĒ zebrać jak najwiĒcej 

informacji o sobie samym, pozwalających jednocześnie odpowiedzieć na pytania: 
Kim jestem? Co potrafiĒ? Gdzie przynależĒ? Informacje te uzyskuje przede 
wszystkim poprzez eksperymentowanie, co powoduje, że wciela się w rozmaite 
role, przechodzi etap niewolniczego naśladowania tłumu, by potem odnaleźć 
własne siły i indywidualność.

7
 Nastolatek „przymierza” różne maski, prezentuje 

rozmaite zachowania, od uległych do brawurowych i buntowniczych, podejmuje 
wyzwania i z uzyskanych informacji buduje obraz samego siebie. Uczy siĒ 
samookreślać, a dokonuje tego także poprzez podważanie dotychczas 
uznawanych wartości wpajanych mu przez rodziców. Dorastające dzieci krytykują, 
robią uwagi, są uparte, mają zawsze swoje zdanie i nie zawsze reagują na 
racjonalne argumenty. Wszystkie te zachowania zmierzają do uzyskania 
niezależności w relacjach z rodzicami, co pociąga za sobą wiele nieporozumień  
i trudnych sytuacji. Prezentowany w tym okresie rozwojowym egocentryzm, choć 
jest naturalnym stanem w początkowym okresie dorastania, przysparza wielu 
trudności w relacjach z dorosłymi.

8
 Nierzadko słyszymy krytyczne uwagi na temat 

buntu nastolatków, a w rzeczywistości jest to niejednokrotnie silne wołanie 
młodego człowieka o uznanie jego indywidualności, o prawo do budowania 
własnego systemu wartości i ideałów. Eksperymentowanie to także sposób na 
określenie granic swojego terytorium psychologicznego. Każdy z nas ma taki 
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obszar, na którym decyduje o sobie, swoim czasie, myślach, czynach, 
tajemnicach, dysponuje swoimi rzeczami itp. Młody człowiek chce testować swoje 
terytorium i oczywiście poszerzać je zgodnie z filozofią – wiĒcej wolności, wiĒcej 
decyzyjności, maksymalizacja zysku, minimalizacja strat. Na to terytorium,  
od czasu do czasu, wkracza rodzic, który nie zgadza siĒ na późne powroty,  
na złe oceny, na pożyczenie kluczyków do samochodu, na wakacyjny wyjazd pod 
namiot, na zakupy, itp. Jak wykazują badania, najczĒściej kłótnie nastolatków  
z rodzicami dotyczą: godziny powrotu do domu, nieporozumień związanych  
z pochopnym wyciąganiem wniosków, niezależności i presji wywieranej przez 
rodziców. Ponadto rodzic dostrzega tracony przy komputerze czas, złe 
planowanie zadań, ryzykowne posuniĒcia. CzĒsto komunikuje to w dość 
kategoryczny sposób i wtedy młody człowiek słyszy: „dopóki mieszkasz w moim 
domu…”, „dopóki ja tu rządzĒ…” itp. 

Gdy spojrzymy na problem z perspektywy nastolatka, sytuacja taka  
staje siĒ bardziej wyzwaniem do walki, niż zaproszeniem do rozmowy. Co zatem 
robi młody człowiek? Po pierwsze podejmuje walkĒ, aby utorować drogĒ swoim 
przekonaniom, móc zyskać wiĒcej przywilejów lub uniknąć nieprzyjemności. 
Zachowanie młodego człowieka obejmować może wachlarz od pozytywnych 
reakcji typu współpraca, do walki i manipulacji. 

 

Mierz siły na zamiary, lecz nie realizuj zamiarów na silę 
Janusz Gaudy 

 

Manipulacja istnieje niemal od zawsze. Starożytne cywilizacje uznawały 
konieczności strategicznych decyzji w trakcie prowadzenia wojen czy handlu, 
czego przykłady można znaleźć w kodeksach ludów Asyrii i Babilonu.  
W starożytnym Rzymie kojarzono takie zachowania z omijaniem przeszkód, np.  
w żeglarstwie czy też myśleniem strategicznym. Natomiast Grecy na określenie 
przebiegłości używali dwóch pojĒć. Metis, które oznaczało także inteligencjĒ  
to rodzaj sprawności pozwalającej znajdować rozwiązania w sytuacjach trudnych. 
Z kolei apatie, to rodzaj przebiegłości skojarzonej z niejawnymi działaniami, 
zwodzeniem i podstĒpem. Świat antyczny dopuszczał wykorzystywanie inteligencji 
i stosowanie podstĒpu, dopóki pozostawało to w granicach legalności. W świecie 
średniowiecznym podstĒp rozumiano dwojako. Mimo, że nadal uznawano  
go jako dowód taktycznej inteligencji, to pojawiało siĒ także stanowisko nadające 
podstĒpowi zdecydowanie negatywny charakter. PodstĒp zaś może być dziełem 
szatana, który oddziałuje za pośrednictwem oszustów, z drugiej strony 
średniowieczny kodeks rycerski nakazywał przestrzegać zasad prawości  
i uczciwości walki, nawet podczas wojen. Taktyczny model przebiegłości, który 
dozwolony był w handlu, trafia na dwory monarchów w XVI wieku. Zmienia siĒ  
też jego znaczenie, poprzez wzbogacenie go o obłudĒ, pochlebstwa, kłamstwa  
i dwuznaczności. Początkowo, od 1619 roku, słowo manipulacja znaczyło 
czynność wykonaną rĒcznie, dokładnie i precyzyjnie (od słowa manus – rĒka). 
Dopiero w XVIII wieku wyraz manipulacja został zarejestrowany w słowniku jĒzyka 
francuskiego (1760 r.) w takim znaczeniu, jakie i dziś mu nadajemy, czyli 
manipulowania kimś.

9
 Manipulacja rodzi się wówczas, kiedy ktoś posiada nad nami 

władzę i robi z niej użytek dla własnych celów, a my tego nie dostrzegamy, albo nie 
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traktujemy jako ingerencję w nasze zachowanie czy działanie.
10

 Jest także 
definiowana jako podstępne wykorzystywanie jakichś okoliczności, naginanie, 
przeinaczanie faktów w celu kierowania kimś bez jego wiedzy, wpływania na cudze 
sprawy, zachowania, nastroje dla osiągnięcia własnych korzyści.

11
 Specyficznym 

rodzajem manipulacji jest depersonifikacja sprawcy, gdzie sprawca stwarza 
pozory, celowo reżyserując sytuację, iż nie on sam – sprawca tej sytuacji, lecz 
splot obiektywnych okoliczności domaga się od wykonawcy jakiegoś zachowania.

12
 

Manipulator w zamierzony i celowy sposób wywiera wpływ na osobĒ lub  
grupĒ, aby zaspokoić swoje potrzeby. Składnikiem bazowym manipulacji jest 
informacja, przy czym manipulować można zarówno samą treścią, jak i sposobem 
przekazywania informacji. Ta sama informacja może mieć zupełnie inne znaczenie, 
a najlepszym tego przykładem może być szklanka, w której do połowy jej objĒtości 
jest woda. Tylko od przekazu zależy, czy bĒdziemy ją postrzegać jako szklankĒ  
w połowie pełną czy też w połowie pustą.

13
 

 

Młodość jest okresem przybierania póz i wkładania przebrań. 
Sir Victor Sawdon Pritchet 

 

Każdy z nas jest poddawany pewnym procesom manipulacji, których czĒsto 
sobie nie uświadamia. Przez lata w procesach społecznych, wychowawczych  
i zarządczych ugruntowały siĒ specyficzne techniki wywierania wpływu  
i manipulowania innymi. Zjawisko to nie ominĒło także rodziny i relacji rodzinnych. 
Badania w tym zakresie wykazują, że wiĒkszość rodziców (65%) stosuje surowe 
metody wychowawcze, prezentując postawy od rygoryzmu do manipulacji.

14
  

W procesie wychowania rodzinnego najczęściej stosowana jest manipulacja 
słowno-językowa, a więc różnego rodzaju kłamstwa, mówienie półprawdy, 
ukrywanie lub przemilczanie faktów.

15
 Ale nie tylko rodzice posługują siĒ 

technikami wywierania wpływu na dzieci. Dzieci również (już od najmłodszych lat) 
uczą siĒ stosowania różnych wybiegów i podstĒpów w celu zaspokojenia swoich 
zachcianek i kaprysów. Początkowo konflikty te dotyczą spraw codziennych,  
takich jak mycie, jedzenie, zakup nowej zabawki, godzin zasypiania. Z biegiem  
lat obszary konfliktowe obejmują swym zakresem naukĒ, sposoby spĒdzania 
czasu, organizacji dnia (komputer, telewizor) czy stylu ubierania. Dziecko, 
posługując siĒ płaczem i/lub krzykiem w celu wymuszenia czy uzyskania czegoś, 
gra na uczuciach rodziców czy opiekunów. Jednak prawdziwymi mistrzami w tym 
zakresie są nastolatki, którzy działają bardziej subtelnie: potrafią wybrać 
odpowiedni moment, żeby postawić na swoim, przygotować wcześniej odpowiedni 
„grunt” czy atmosferĒ poprzez przymilanie siĒ.

16
 NarzĒdziem, które umożliwia 

manipulowanie rodzicami są uczucia. 
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Badania prowadzone na grupie licealistów
17

 wskazują, że wiĒkszość 
badanych (63%) określa swoje relacje z rodzicami jako dobre lub bardzo dobre. 
Nie oznacza to jednak brak konfliktów. Co trzeci nastolatek kłóci siĒ z rodzicami  
2-3 razy w tygodniu, a kolejne 12% podaje, że kłótnie i spory w jednym z rodziców 
zdarzają siĒ 5 i wiĒcej razy w tygodniu. Przyczyną ich są przede wszystkim: 
bałagan i brak porządku (38%), nauka i oceny szkolne (29%), organizacja czasu 
(17,4%) i w dalszej kolejności sympatia (9,5%) i godziny powrotu do domu (8%).  
W sytuacjach konfliktowych młodzież stosuje różne sposoby, od prośby po 
kłamstwo, w tym także wyszukane techniki wywierania wpływu. 

Przeważająca wiĒkszość (86%) badanych stosuje manipulacje wobec swoich 
rodziców, przy czym co piąty licealista (22,1%) podał, że zachowuje siĒ tak czĒsto 
lub bardzo czĒsto. Zaledwie 13,8% badanych odpowiedziało, że nie stosuje 
manipulacji wobec własnych rodziców. Na ogół młodzież jest przekonana o swoich 
możliwościach wywierania wpływu na rodziców. Co trzeci uczeń (33%) ocenił 
wysoko lub bardzo wysoko zdolności do manipulowania rodzicami, a co drugi 
(50%) wskazał na średni poziom umiejĒtności wpływania poprzez manipulacjĒ. 
Wśród sposobów, do których uciekają siĒ młodzi ludzie, są: wybór odpowiedniego 
momentu do rozmowy (36%), nie mówienie całej prawdy (26,6%), naginanie 
faktów, koloryzowanie (15,5%), kłamstwo (13,3%), pochlebstwa (8,8%).

18
 

Z drugiej strony, co trzeci badany (34%) ocenia, że rodzice w niewielkim 
stopniu posiadają zdolność do demaskowania zachowań manipulatorskich,  
a kolejne 44% młodzieży oceniła te umiejĒtności na poziomie średnim. Co 
dziesiąty młody człowiek określił zdolności ujawniania manipulacji przez rodziców 
jako zerowe. Natomiast wiĒkszość nastolatków (72%) odpowiedziała, że rodzice 
także czasami stosują manipulacjĒ wobec nich, a 16% oceniło takie zachowania 
jako czĒste lub bardzo czĒste. Wśród zachowań młodzież wskazała na: 
stosowanie nakazów (53%) i zakazów (36%), straszenie (25%) i szantażowanie 
(6%). Z kolei prośba to zachowanie wskazane przez 36% respondentów. 

 

Rodzice są kośćmi, na których dzieci ostrzą sobie zęby. 
Ustinow Peter 

 

Gdy na zjawisko wywierania wpływu na rodziców przez nastolatki spojrzymy  
z perspektywy psychologii społecznej, która dość dokładnie potrafi nazwać techniki 
i zdemaskować pseudotechniki w tym zakresie, wiele zachowań stanie siĒ 
oczywistymi manipulacjami. Wyobraźmy sobie sytuacjĒ, w której nastolatek chce 
zmienić telefon komórkowy, którego koszt jest dość wysoki. Obawia siĒ jednak 
braku zgody rodziców, ponieważ poprzedni aparat kupił niecałe pół roku temu. 
Przygotował wiĒc wiele argumentów, a wśród nich ten najważniejszy „wszyscy 
takie mają”. W ten sposób bardzo wyraźnie przekazał informacjĒ, że tylko on do 
tych „wszystkich” siĒ nie równa z powodu braku nowego modelu telefonu. Opisana 
technika wywierania wpływu nazwana została społecznym dowodem słuszności,  
a opiera siĒ ona wysuwanie argumentów typu wszyscy: „wszyscy mogą zostać  
do północy”, „wszyscy moi koledzy mają”, „wszyscy tak robią” itp. Wszyscy, to 
znaczy ja też mogĒ, czy wrĒcz powinienem. Zasada ta głosi, że o tym, czy coś jest 

                                                 
17

 Badania własne prowadzone w 2011r. na grupie uczniów liceum w wieku 16-17 lat 
18

 Wartości nie sumują siĒ do 100, ponieważ istniała możliwość udzielenia kilku odpowiedzi, a wynik 
obliczony został do ogólnej ilości uzyskanych wyników. 



174 

poprawne czy nie, decydujemy poprzez odwołanie siĒ do tego, co myślą na dany 
temat inni ludzie. Jeśli innym coś wolno, to znaczy jest to dobre i pożądane, bo 
„przecież wszyscy nie mogą siĒ mylić”.

19
 Jest to pułapka, w którą czĒsto wpadają 

rodzice, gdy czują iż nie poświĒcają dziecku zbyt dużo czasu. Zapracowanie, 
własne problemy, presja czasu i wiele innych powodów mogą stać siĒ motywem 
ulegania w sytuacji manipulacyjnej. Rekompensowanie dzieciom braku uwagi 
poprzez rzeczy materialne, zakupy, spełnianie oczekiwań jest dość powszechnym 
zachowaniem „zapracowanych” rodziców. 

Godziny powrotów do domu oraz czas spĒdzany poza domem to czĒste 
przyczyny sytuacji konfliktowych w relacjach rodzic – nastolatek. Uzyskiwanie 
zgody na późniejszy niż zwykle powrót z imprezy urodzinowej u koleżanki to 
prośba poprzedzona niekiedy niezwykłymi zabiegami. Czasami jest to 
posprzątanie pokoju, wyczekanie odpowiedniego momentu do rozmowy, jakieś 
pochlebstwo i w dalszej czĒści wysuniĒcie prośby o możliwość powrotu do domu 
na przykład około pierwszej w nocy. Prawie zaraz posypią siĒ argumenty typu: 
„innym wolno zostać tak długo, tylko ja muszĒ być wcześniej w domu”, choć 
wiadomo że trudno bĒdzie przekonać rodzica do tego pomysłu. Ale nastolatek  
nie zniechĒca siĒ tak łatwo i przy braku zgody na swoją prośbĒ, szybko przechodzi 
do drugiego elementu, jakim jest kolejna, tym razem mniejsza prośba, o możliwość 
powrotu przed północą, np. o 23.00. I tak krok po kroku rozgrywa siĒ kolejny akt 
sztuki manipulacji w postaci „jak nie to…, to chociaż…”. 

Inny przykład to sytuacja, w której młody człowiek chciałby kupić nową kartĒ 
graficzną do swojego komputera, ale wie, że ten pomysł nie uzyska akceptacji 
rodziców. Postanawia zacząć zdecydowanie i jako pierwszą artykułuje prośbĒ 
o zakup nowego, dość drogiego komputera, bo jego sprzĒt „to zabytek”, „nie da siĒ 
uruchomić wielu gier” itp. Gdy rodzic odmawia, nastolatek umiejĒtnie wzmacnia 
poczucie winy, którego źródłem jest odmowa spełnienia prośby, poprzez 
dodatkowe argumenty typu „moi koledzy mają lepszy sprzĒt niż ja” itp. Po chwili 
robi „krok w tył” i ponawia prośbĒ, tym razem nieco mniejszą – „jeśli nie komputer, 
to może chociaż kartĒ”. Wydatek kilkudziesiĒciu złotych na kartĒ graficzną, a nie 
kilkuset na nowy komputer, wydaje siĒ bardziej realny, a decyzja jest prawie 
przewidywalna. 

W obu opisanych zachowaniach dostrzec można podobieństwo oparte  
na kolejności podejmowanych kroków. Zastosowana technika nazwana została 
odmowa-wycofanie, lub inaczej „drzwiami w twarz” (door-in-the-face).

20
 

Funkcjonuje ona w ramach trzech sekwencji: (1) duża prośba, (2) wycofanie,  
(3) mała prośba. Przy czym tak naprawdĒ chodzi w zasadzie o uzyskanie zgody  
na tĒ małą prośbĒ, duża wysuwana jest tylko w celu zwiĒkszenia szansy  
sukcesu. Zdaniem badaczy, wysuwanie próśb w takiej kolejności zwiĒksza jej 
skuteczność około dwunastokrotnie. Jeśli rodzic uzna, że druga prośba to  
nijako wycofanie i ustĒpstwo nastolatka, to sam może poczuć siĒ zobligowany do 
jakiegoś ustĒpstwa. 
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Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją. 
Iason Evangelu  

 

Niemal każdy uczeń słyszy kilka razy w tygodniu pytanie – jak tam w szkole? 
Odpowiedzi na nie mieszczą siĒ na kontinuum od zdawkowego „nic takiego” do 
kwiecistych opowieści o trudnej doli ucznia. Mogą także zawierać pewne elementy 
manipulacji. Przyjrzyjmy siĒ sytuacji, gdy nastolatek wraca po klasówce i ogłasza, 
że wszystko napisał źle, pomylił dane i z pewności dostanie jedynkĒ. Za kilka dni 
okazuje siĒ, że otrzymał ze sprawdzianu mierny, co w kontekście poprzedniej 
informacji brzmi niemal jak sukces. Inny przykład to barwne opowiadanie o trudnej 
sytuacji kolegów z klasy, o obniżonych ocenach z zachowania, o sprawiedliwości  
i niesprawiedliwości nauczycieli itd. Gdy po takim przygotowaniu rodzica, 
nastolatek poddaje do podpisu uwagĒ o niewłaściwym zachowaniu na lekcji, to jest 
to tylko kropla na skali niepowodzeń innych uczniów z klasy. Gdy tuż przed 
wyjściem rodzica na zebranie klasowe nastolatek komunikuje, że jest zagrożony  
z trzech przedmiotów i z pewnością nie uda mu siĒ tego poprawić, to z reguły ma 
świadomość, że ograniczenia czasowe nie pozwolą na jakakolwiek dłuższą 
dyskusjĒ (tzw. syndromu klamki). Gdy z kolei na zebraniu okaże siĒ, że uczeń 
owszem jest zagrożony, ale nie z trzech, a z jednego przedmiotu, to dla rodzica 
bĒdzie to zdecydowanie lepsza wiadomość, niż ta na którą był przygotowany.  
W rozmowie po zebraniu moglibyśmy usłyszeć: „nie jest tak źle”, „mogło być 
gorzej”,” z jednego da siĒ poprawić” itp. To co wspólne dla tych sytuacji to 
wykorzystanie zasady kontrastu. Jest to jedna z reguł rządzących naszym 
postrzeganiem świata, wpływająca na sposób, w jaki widzimy różnicĒ miĒdzy 
dwoma rzeczami pokazywanymi jedna po drugiej. Najlepiej zasadĒ tĒ obrazuje 
doświadczenie w laboratorium psychofizycznym opisane przez R. Cialdiniego. 
„Każdy student siada po kolei przed trzema miskami – w jednej jest woda gorąca, 
w drugiej zimna, w trzeciej letnia. Zadaniem studenta jest włożyć jedną rĒkĒ do 
wody zimniej, drugą do wody gorącej, potrzymać je tam przez chwilĒ, po czym obie 
włożyć do letniej wody.”

21
 Okazuje siĒ, że dla rĒki, która była zanurzona w zimnej 

wodzie, letnia wydaje siĒ cieplejsza, a dla zanurzonej wcześniej w wodzie gorącej 
jest odwrotne, woda wydaje siĒ chłodniejsza. Kontrast powoduje różnicĒ  
w spostrzeganiu. Jeśli najpierw usłyszymy, że inni mają gorszą sytuacjĒ szkolną, 
albo wiĒksze problemy z nauką, to jedna ocena niedostateczna nie wydaje siĒ 
wielkim problemem. Bardziej obrazowo regułĒ kontrastu ilustruje list pewnej 
studentki do rodziców. 

„Kochani Mamo i Tato! 
Nie pisałam do Was od czasu mojego wyjazdu na studia i naprawdę jest mi 

przykro, że mogłam być tak bezmyślna i nic do Was nie napisać wcześniej. Teraz 
jednak opowiem Wam o wszystkim, co się u mnie wydarzyło, tylko bardzo Was 
proszę – usiądźcie przed przeczytaniem dalszej części tego listu, dobrze? Tak, 
wiec u mnie już teraz wszystko jest naprawdę nieźle. To pękniecie czaszki  
i wstrząs mózgu, który miałam wtedy, gdy wyskoczyłam z okna akademika – bo 
zaraz po moim przyjeździe wybuchł tutaj pożar – już są prawie całkiem zaleczone. 
W szpitalu byłam tylko dwa tygodnie i teraz widzę już prawie całkiem normalnie,  
a te okropne bóle głowy miewam już tylko raz dziennie. (...) Teraz, gdy już 
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wszystko wiecie o moim obecnym życiu, chciałam Wam powiedzieć, że nie było 
żadnego pożaru w akademiku, nie miałam pęknięcia czaszki ani wstrząsu mózgu, 
nie byłam w szpitalu (...), ale w tym semestrze dostanę dwoję z fizyki i trzy  
z dwoma minusami z chemii. Chciałabym wiec, żebyście spojrzeli na te stopnie  
z odpowiedniej perspektywy. Wasza kochająca, córka...”

22
 

 
Perspektywa patrzenia na niektóre sprawy jest wyznacznikiem naszych 

reakcji, co nabiera szczególnego znaczenia w relacjach z dorastającymi dziećmi. 
Gdy udaje siĒ nam zrealizować własne zamierzenia poprzez nakłonienie 

kogoś do zrobienia czegoś, czego nie zamierzali, a w dodatku możemy na tym 
dużo zyskać, jest to niewątpliwie postrzegane jako wyraz własnej siły psychicznej. 
Manipulowanie rodzicami w tym wzglĒdzie zmierza nie tylko do uzyskania zgody 
na coś, ale wypracowanie zachowań, które umożliwią uzyskanie kolejnych 
ustĒpstw czy akceptacji. Dobrze ilustruje to sytuacja uczennicy, która z powodu 
lekkiej nadwagi ma problem z ćwiczeniami na lekcji wychowania fizycznego. Udało 
siĒ jej nakłonić mamĒ na napisanie zwolnienia z tych lekcji pod pretekstem  
stałych wizyt u dietetyczki. Gdy przed końcem semestru wychodzi na jaw kilka 
nieobecności na innych lekcjach, dziewczyna nie ma oporu poprosić mamĒ o ich 
usprawiedliwienie i je uzyskuje. Kilka dni później przynosi do szkoły kolejne 
usprawiedliwienie nieobecności na sprawdzianie, bo nie zdążyła siĒ nauczyć itd. 
Zachowanie takie trafnie ujmuje przysłowie „daj paznokieć, a chce rĒkĒ, aż po 
łokieć”, natomiast w psychologii wpływu społecznego opisano je jako technikĒ 
stopa-w-drzwi lub inaczej od rzemyczka do koziczka. Zasada ta wyjaśnia, w jaki 
sposób skłonić kogoś do zrobienia czegoś, czego tak naprawdĒ wcale nie 
zamierzał zrobić. Rozpoczynając od małej prośby i przechodząc do kolejnej, 
wiĒkszej, uzyskujemy zgodĒ. Dzieje siĒ tak, ponieważ ludzie mają skłonności  
do działania konsekwentnego, co może brzmieć – „skoro powiedziało siĒ  
A, to trzeba powiedzieć i B”. Manipulowanie informacjami, nieujawnianie całej 
prawdy, przekrĒcanie lub filtrowanie faktów, ukazywanie wybranego wycinka 
rzeczywistości, czy też stawianie przed faktem dokonanym, to dość czĒsto 
spotykane postĒpowanie dorastających dzieci mające wpłynąć na decyzje 
rodziców. Młody człowiek wie, że łatwiej uzyskać zgodĒ na wyjazd z grupą 
rówieśników do domku letniskowego, jeśli poinformuje, że bĒdą tam także  
rodzice kolegi. CzĒsto opis zdarzeń, który doprowadził do obniżenia oceny  
z zachowania, czy otrzymania złej oceny, zawiera informacje, że winni są koledzy, 
niesprawiedliwy nauczyciel, pech czy złośliwość sytuacji. 

 

Łatwiej powiedzieć NIE na początku, niż na końcu.  
Leonardo da Vinci 

 

Natomiast prawdziwym poligonem doświadczalnym jest tzw. przesuwanie 
granic. Już kilkuletnie dzieci uzyskują w sposób eksperymentalny wiedzĒ co do 
tego, na co i w jakich warunkach pozwoli mama lub tata. Początkowo dzieje siĒ to 
bez udziału świadomości, a w zachowaniach dzieci nie ma wyrachowania. Jednak 
baczne obserwowanie zachowań dorosłych i ich reakcji pozwala na zebranie 
informacji na temat konsekwencji w postĒpowaniu dorosłych. Kolejne sytuacje 
zakazów i nakazów oraz konsekwentnego ich przestrzegania przez rodziców 
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przynoszą dziecku informacje na temat możliwości przesuwania granic. Zatem 
komunikat, „jeśli jeszcze raz siĒ spóźnisz, to nie wyjdziesz”, „nastĒpnym razem…”, 
itp. A potem przychodzi kolejny raz, nastĒpna sytuacja i scenariusz siĒ powtarza. 
Nawet, jeśli to rodzic stawia granice, to przy braku konsekwencji z jego strony 
dziecko i tak przesunie je dowolnie. Stawianie granic czĒsto w praktyce jest 
związane ze stosowaniem zakazów i nakazów. I tu pojawia siĒ kolejny problem, 
który w psychologii określa siĒ jako zasadę reaktancji. W przypadku pozbawienia 
jednostki kontroli nad biegiem wydarzeń, rośnie w jej oczach atrakcyjność 
odebranej swobody wyboru. Psychologowie zajmujący siĒ rozwojem człowieka  
są zgodni, że pierwsze oznaki przeciwstawiania siĒ ograniczeniom własnej 
swobody pojawiają siĒ już około drugiego roku życia. WiĒkszość rodziców 
zauważa, że dzieci w tym wieku mają tendencjĒ do robienia zupełnie czegoś 
odwrotnego niż siĒ im mówi, a opieranie siĒ realizowane jest niekiedy z dużą 
determinacją. Kilka lat później, w okresie dorastania, poczucie autonomii i potrzeba 
własnej indywidualności znowu zaznaczają swój wpływ na zachowanie młodych 
ludzi w różnych sytuacjach. Najlepiej obrazuje to efekt Romea i Julii, który 
wskazuje na wzrost poziomu uczuć do partnera w sytuacji sprzeciwu rodziców.  
Im bardziej rodzice nalegają na zerwanie kontaktów, tym silniej „kwitnie” uczucie. 
Ponieważ nakaz i rozkazy typu „musisz” czy „powinieneś” budzą z reguły 
zachowania oporowe lub bierno-oporowe, a zakazy skłaniają do poszukiwań 
możliwości złamania go. Zatem najskuteczniejszym sposobem porozumiewania siĒ 
wydaje siĒ być prośba, a dokładnie związane z nią nastawienie na spełnienie 
prośby. 

Manipulacja innymi ludźmi jest związana ze sterowaniem nimi i wpływaniem 
na ich zachowanie. Nie ma nic dziwnego w tym, że rodzice chcą dobrze 
pokierować swoimi dziećmi, choć sposób, w jaki to czynią, czasami wyzwala opór  
i bunt. Okres dorastania wiąże siĒ przede wszystkim z poszukiwaniem własnych 
dróg, dokonywaniem własnych wyborów i próbą uniezależnienia siĒ od rodziców, 
dlatego nastolatki działają czĒsto bezkompromisowo, wykorzystując wszystkie 
możliwe sposoby uzyskania tego, na czym im zależy. 

Dobra relacja rodzic – nastolatek powinna uwzglĒdniać wzajemny szacunek 
do emocji, uczuć i zachowań obu stron, a także opierać siĒ o takie zasady  
jak: akceptacja, wiarygodność, poszanowanie intymności.

23
 To, co pozwoli na 

przewidywalność zachowań to z kolei zasada konsekwencji i otwartości na 
informacjĒ, a poprzez zasadĒ humoru można uniknąć wielu napiĒć w relacjach. 

 
Bibliografia: 
1. F. Almeida, Manipulacja. GWP. Gdańsk 2005 
2. R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP. 

Gdańsk 2002 
3. L.L. Davidoff, Introduction to psychology. New. York: McGraw-Hill. De  

W Vos, S.J. & Schepers 1987 
4. D. Doliński, Techniki wpływu społecznego. Scholar. Warszawa 2005 

                                                 
23

 I. Obuchowska, Psychologia rozwojowa dla rodziców. Okres dorastania, Nasza ksiĒgarnia. Warszawa 
1983, s. 191-193 



178 

5. E. Domagała-Zyśk, Relacje młodzieży gimnazjalnej z rodzicami  
a uwarunkowania trudności szkolnych (w:) H. Cudak, H. Marzec (red.) 
Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy. Mysłowice 2005, t 2 

6. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, PAX. Warszawa 1993 
7. B. Harwas-Napierała, Komunikacja wewnątrzrodzinna a jakość życia 

rodziny (w:) M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red) Rodzinne, edukacyjne  
i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Impuls. Kraków 2008 

8. F.L. Ilg, B.L. Ames, S.M. Baker, Rozwój psychiczny dziecka od 10 do 14 
lat, GWP. Gdańsk 1998 

9. S. Kiziński, Manipulacja perswazja czy magia. Gliwice 2006 
10. Z. Kosyrz, Przejawy manipulacji w procesie wychowania dzieci i młodzieży. 

(w:) H. Cudak, H. Marzec (red.) Współczesna rodzina polska – jej stan  
i perspektywy. Mysłowice 2005, t 1 

11. R. Neumann, A. Ross, Kodeks władzy. Reguły manipulacji. Wydawnictwo 
Helion. Gliwice 2007 

12. M. Nowak, Komunikacyjny i relacyjny wymiar wychowania w rodzinie. 
(w:) H. Cudak, H. Marzec (red.) Współczesna rodzina polska – jej stan  
i perspektywy. Mysłowice 2005, t 2 

13. I. Obuchowska, Psychologia rozwojowa dla rodziców. Okres dorastania. 
Nasza KsiĒgarnia. Warszawa 1983 

14. A. Olubiński, Konflikty rodzice – dzieci. Dramat czy szansa? Wyd.  
A. Marszałek. Toruń 2001 

15. M. Orwid, Zaburzenia psychiczne u młodzieży. PZWL. Warszawa 1981 
16. A. Podgórecki, Zasady socjotechniki. Wiedza Powszechna. Warszawa 

1966 
17. T. Rostowska, Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Uniwersytet Łódzki. 

Łódź 2001 
18. E. Sobol, (red.) Słownik wyrazów obcych, PWN. Warszawa 2002 

 
 



179 

Miroslava GAŃPAROVÁ 
Katedra elementárnej a predńkolskej pedagogiky, 
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Slovenská Republika 
 

REGIÓN A JEHO POTENCIÁL PRI ROZVOJI KOMUNIKÁCIE V PRIMÁRNOM 
VZDELÁVANÍ 

 
 

Súĉasná globalizácia a multikulturalizácia zasahuje do vńetkých oblastí ņivota 
moderného ĉloveka a modernej spoloĉnosti. Skracovanie vzdialeností a ĉasu  
urýchľuje a uľahĉuje ņivot, technické mediálne prostriedky otvárajú a poskytujú 
donedávna nevídané moņnosti, ale ĉastým javom je aj “prehliadanie“ najbliņńieho 
okolia ĉloveka, jeho dôleņitosti pre spokojnosť a zmysluplnú existenciu. Potreba 
ĉloveka niekam patriť, mať svoj domov a svojich blízkych je veľmi silná, ĉasto  
je vńak potláĉaná viac ĉi menej podstatnými okolnosťami, a preto by mala by byť 
uvedomelá a zámerne, cieľavedome podporovaná. Ńkola má na formovanie 
osobnosti detí veľmi významný dosah. Preto aj vytváranie a postupné 
uvedomovanie si ich vzájomnej spolupatriĉnosti, vlastného patriotizmu, môņe 
ovplyvňovať práve prostredníctvom poznávania svojho najbliņńieho okolia, 
motivácie pre jeho poznávanie, a tak formovať ich postoje a zo vzťahov a postojov 
vyplývajúce motívy konania ĉi uņ v súĉasnosti, ale najmä v budúcom ņivote ako 
dospelého ĉloveka, ktorý je spolutvorcom ņivota vo vlastnej krajine. Potrebu 
rozvoja národného povedomia na ńkolách v SR deklarovala vláda SR  
uņ v Národnom programe výchovy a vzdelávania Milénium: Byť vo svete, Európe 
na pulze moderného ĉasu, vedy, výskumov, poznatkov a pritom ostať sám sebou, 
t.j. byť európskym, svetovým, ale zachovať a rozvíjať si svoju kultúru.

1
 Región, 

v ktorom edukácia prebieha poskytuje celú ńírku efektívne vyuņiteľných podnetov 
pre komplexný rozvoj ņiakov. Poznávanie a poznanie ńpecifík regiónu  umoņňuje 
uĉiteľovi vyberať uĉebné úlohy pre ņiakov, v ktorých vedomosti umoņňujú aplikáciu 
a vyuņitie priamo v konkrétnej realite a ich ņivotom kontexte. 

 
Región a regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 
Potreba poznávania najbliņńieho okolia, obce, regiónu vyplýva z potreby 

naviazať ńkolu, ńkolské vyuĉovanie a vzdelávanie s reálnym ņivotom a reálnymi 
potrebami ņiakov. Ņiak nemá vnímať ńkolu a ĉinnosti vyplývajúce z uĉebných 
situácií ako ĉasovo aj priestorovo ohraniĉené aktivity, ale ako prostriedok, v ktorom 
spoznáva, ako rieńiť konkrétne ņivotné situácie, do ktorých sa aj reálne dostáva. 
Pre ņiaka primárneho stupňa vzdelávania je adekvátnym prostredím  pre tvorivé 
rieńenie problémov kaņdodenného ņivota jeho vlastná a obec a región, priĉom 
obsahový a cieľový rámec pre tento spôsob nadpredmetovej výuĉby poskytuje 
regionálna výchova. Regionálna výchova vo svojom obsahu integruje poznatky 
viacerých vedných disciplín – histórie, geografie, etnografie, biológie, jazykovedy, 
ekológie, techniky a pod. a poskytuje žiakom možnosť spoznávať svoje najbližšie 
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okolie, obec, región, štát aj svet komplexne a ucelene.
2
 Poznávanie vlastného 

sociálneho a prírodného prostredia sa pretvára osobnou zainteresovanosťou 
žiaka na formovaní postojov k nemu postupným zaĉleňovaním do systému hodnôt 
jednotlivca. Podľa kvality, intenzity a miery pôsobenia na ņiaka to môņe byť  
aj pozitívnym, ale aj negatívnym smerom. Osobná skúsenosť, vlastný záņitok, 
 ktorý sa ņiaka priamo dotýka, je podstatným faktorom efektívneho uĉenia  
a región prostredníctvom aplikácie regionálnej výchovy ho v edukácii ponúka. 
Prostredníctvom regionálnej výchovy má ńkola vytvárať primeraný priestor 
aktivitám ņiakov a ich participácii na veciach verejných, ako jeden zo spôsobov, 
ktoré nauĉia ņiaka nechápať veci a javy izolovane, ale vidieť ich ako súĉasť 
kaņdodenných problémov, pre ktoré je potrebné hľadať a nachádzať zmysluplné 
rieńenia.  

Uplatnenie regionálnych prvkov v edukácii môņeme chápať dvojakým 
spôsobom: 

Ako ich implementáciu do stanoveného učiva jednotlivých vyuĉovacích 
predmetov. 

Tento spôsob vyuņitia a implementácie regionálnych reálií predpokladá 
záväzný uĉebný obsah, do ktorého sú zakomponované ak vyhovujú konkrétnemu 
uĉivu. Vyņaduje záujem a zainteresovanosť uĉiteľa, ako aj jeho presvedĉenie 
o dôleņitosti a význame poznávania svojho vlastného regiónu ņiakmi a úlohe tohto 
poznávania v procese rozvoja ich postojov a preskupovania hodnôt. Takto poňatá 
regionálna výchova vyņaduje od uĉiteľa: 

- jeho osobnú zainteresovanosť pre uvedenú problematiku, a jeho osobný 
pozitívny postoj k nej, 

- adekvátnu ĉasovú prípravu projektov jednotlivých vyuĉovacích hodín, lebo 
musí sám pripravovať nové úlohy s novým regionálnym obsahom, 

- výborné poznanie regiónu a jeho osobitostí, 
- neustále sledovanie aktuálnych udalostí v regióne a jeho zmien  

vo vńetkých oblastiach  
Ak uĉiteľ z rôznych dôvodov regionálny aspekt v edukácii ignoroval, tak 

uĉebné osnovy – okrem uĉebných osnov vlastivedy 3. roĉníka ZŃ, ktoré boli na 
regionálnom princípe postavené – ho k tomu nijako nezaväzovali. V  súĉasnosti 
vďaka reforme a novej koncepcii táto forma uņ nie je aktuálna. 

 
Druhý aspekt premietnutia regionálnych reálií do vyuĉovania  je ich pozícia 

ako východisko pre tvorbu obsahu predmetov v ńkolských vzdelávacích 
programoch. 

Súĉasná ńkolská reforma zaviedla dvojstupňovú úroveň vzdelávacích 
programov. Ńtátny vzdelávací program, ktorý je najvyńńí cieľovo programový 
projekt vzdelávania a predstavuje prvú rámcovo vymedzenú úroveň ńkolského 
vzdelávania a modelu ńkôl. Formuluje ciele a hodnoty ńtátnej politiky v oblasti 
vzdelávania a vzdelania, urĉuje kľúĉové kompetencie rozvoja osobnosti  
v jednotlivých stupňoch vzdelávania a predkladá rámce vzdelávacích obsahov. 
Druhú úroveň modelu vytvára ńkolský vzdelávací program, ktorý predstavuje 
voliteľný obsah vzdelania. Ńkoly majú moņnosť sami sa profilovať podľa svojich 
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moņností, ale aj potrieb a záujmu ņiakov, ĉím sa vytvára konkurencia medzi 
ńkolami a s ňou spojený kvalitatívny vzostup ponúkaného procesu vzdelávania 
a poskytovaného vzdelania. Ńkola sa stáva spoloĉenstvom, ktoré je otvorené 
poņiadavkám rodiĉov, obcí a regiónu a súĉasne ich implementuje do ńkolského 
vzdelávania v rámci uĉebného plánu, ktorý si sama vytvára. 

Tento spôsob prepojenia regionálnych reálií s uĉebným obsahom eliminuje 
niektoré problémy, ktoré mohli nastať pri jednotne stanovenom obsahu uĉiva. 
Ńkolský vzdelávací program je víziou a cieľovoprogramovým dokumentom ńkoly, 
nie jednotlivých uĉiteľov. Preto je záväzným a oĉakáva realizáciu v edukácii  
od vńetkých uĉiteľov. 

Poznanie svojho najbližšieho okolia a regiónu patrí k bežnej vedomostnej 
báze ĉloveka, preto proces získavania týchto vedomostí je celoživotnou aktivitou 
a je dobrým príkladom uplatňovania vnútornej motivácie pri uĉení.

3
 Hĺbka aj ńírka 

vnútornej motivácie pre tento druh vedomostí a následne aj ich charakter závisí od 
stupňa jeho potrieb: 

 potreba ich vyuņitia v kaņdodennom ņivote – poznať názvy ulíc, námestí, 
ktorými denne, ĉi obĉas prechádza, prírodných, ĉi urbanistických objektov 
ako orientaĉných bodov, poznať inńtitúcie, ktoré navńtevuje (kino, úrad, 
kostol) atď., 

 potreba ich vyuņitia v pracovnom a profesionálnom ņivote – poznať siete 
cestných ĉi iných komunikácií, lokalizáciu obcí v regióne, ich dominanty, 
prírodné jedineĉnosti atď., 

 potreba komplexného poznania vzťahov a súvislostí, ktoré navzájom 
jednotlivé prvky spájajú a ktorá ovplyvňuje ich záujmy, trávenie voľného 
ĉasu – vedieť, kto bol ĉlovek alebo udalosť, podľa ktorého je pomenovaná 
ulica, ńkola, aký má vzťah k obci, poznať historické súvislosti prírodného  
aj kultúrneho prostredia obce, poznať tradície, na ktorých sú jednotlivé 
kultúrno-spoloĉenské zariadenia v obci vybudované a pod.  

Práve posledná kategória potrieb je príkladom emocionálneho postoja 
k regiónu cez ktorý sa poznatková báza jedinca neustále dopĺňa, a tak vyvoláva 
ďalńiu motiváciu pre jeho poznávanie a poznanie. Proces rozvoja takýchto motívov 
zaĉína uņ v rodine v predńkolskom období na ktoré nadväzuje primárne 
vzdelávanie. Poĉas neho ņiaci získavajú základy ĉitateľskej, pisateľskej, 
matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti, nadobúdajú základy pre 
osvojenie úĉinných techník a stratégií  uĉenia sa aj ako predpoklad celoņivotného 
vzdelávania. Tvoria sa u nich  predpoklady na pozitívne prijímanie seba aj druhých, 
aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. 

„Vnáńanie regionálneho aspektu  do edukaĉného prostredia prináńa viaceré 
moņnosti pre rozvoj vńetkých kľúĉových kompetencií ņiaka, tak ako ich deklaruje 
ńtátny vzdelávací program ISCED1: 

- sociálne komunikaĉné kompetencie; 
- kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia; 
- kompetencie  v oblasti informaĉných a komunikaĉných technológií; 
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- kompetencia uĉiť sa uĉiť sa; 
- kompetencia rieńiť problémy; 
- osobné, sociálne a obĉianske kompetencie; 
- kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.“

4
 

 
Región a rozvoj komunikačných kompetencií žiakov 
Komunikácia je prenos, odovzdávanie a prijímanie informácií, o vyņaduje  

od jej úĉastníkov disponovať schopnosťou vyjadrovať svoje myńlienky, poĉúvať 
myńlienky iných, vyjadrovať sa k myńlienkam iných, nauĉiť sa reńpektovať  
ich názory, byť k nim tolerantný, ovládať vlastné emócie a kultivovať svoje 
vyjadrovanie v reagencii na nesúhlasné stanovisko, ĉi ovládať svoje neverbálne 
prejavy. Súĉasťou rozvoja komunikaĉných schopností je aj písomné vyjadrovanie 
a jeho pravidlá – ovládanie gramatických pravidiel a ich správne pouņívanie  
ako prejav postoja k vlastnému, alebo aj cudziemu jazyku, úprava a estetické 
stvárnenie písomností, ale aj ich kultivovaná prezentácia. Vo vzťahu k regiónu 
a jeho objektov ako prostriedku rozvoja komunikaĉných kompetencií sa ņiak  
uĉí poznávať regionálne prvky, správne ich pomenovať, poznať ich funkciu 
v súĉasnosti aj minulosti a tvorivo nachádzať iné, ĉi alternatívne moņnosti  
ich vyuņívania. 

Komunikáciu cez  reálne prostredie a v reálnom prostredí môņeme  
chápať ako 

 vzájomnú interakciu ĉloveka (ņiaka, uĉiteľa) a prostredia (pozorovanie 
objektov, pozorovanie ĉinností, javov, ĉi prvkov obce, regiónu, ale aj 
naopak, vplyv krásy, monumentálnosti, ĉistoty, farebnosti, zvukových 
podnetov objektov, budov, prírodnín, predmetov ako ich posolstvo  
na momentálne naladenie ĉloveka ); 

 verbálnu aj neverbálnu komunikáciu ņiakov medzi sebou (pri spoloĉnom 
plnení úloh a rôznych typoch ĉinností v rámci vzájomnej kooperácie); 

 verbálnu aj neverbálnu komunikáciu ņiaka a uĉiteľa (facilitátorská úloha 
uĉiteľa pri vedení aktivít ņiakov, poradenská ĉinnosť, uĉiteľ ako ĉlen tímu, 
resp. vńetkých  tímov so ńpecifickou úlohou, hľadanie a formulovanie 
bádateľských, „výskumných“ problémov a pod). 

Rozvoj komunikaĉných zruĉností ņiakov realizujeme v uvedených oblastiach 
viacerými smermi a metódami: 

 pozorovanie a slovný opis pozorovaného javu (porozprávaj, diskutuj  
vo dvojici, diskutuj v skupine, prezentuj pred spoluņiakmi, opíń, porovnaj 
rovnaké aj rozdielne prvky opisovaného javu a pod.); 

 pozorovanie a písomne prezentované  zistenia (tvorba triednej kroniky, 
propagaĉný materiál o meste pre spoluņiaka z iného mesta, pre kamaráta 
z inej krajina v anglickom jazyku, rozhovor so spisovateľom, spevákom, 
vedcom, politikom,...uverejnený v ńkolskom ĉasopise a pod.); 

 ĉítanie a spracovanie písomných materiálov (práca s literatúrou, tvorba 
triednej kniņnice a jej tematická diferenciácia, porovnávanie informácií 
z viacerých literárnych zdrojov, tvorba osnovy textu, triedenie pojmov, 
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 Ńtátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED1, s. 8-9 

   http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/1stzs/isced1/isced1_spu_uprava.pdf 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/1stzs/isced1/isced1_spu_uprava.pdf
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poznávanie názvov ulíc, hľadanie informácií o osobnostiach a udalostiach, 
ktoré názvy ulíc a námestí pomenúvajú, tvorba náĉrtov a plánov a pod.); 

 hra a dramatizácia (zo stavebnice postav ulice, budovy svojej obce, 
zdramatizuj situáciu, v ktorej vysvetľujeń  návńtevníkovi mesta, ako  
sa dostane do niektorej jeho ĉasti, zahraj rolu sprievodcu mestom 
a odpovedaj na otázky klientov atď.) 

Moņnosť vyjadrovať svoje myńlienky, pocity a najmä záņitky je prirodzenou 
potrebou ņiaka. Uĉiteľ by mal vyuņívať túto ņiakovu potrebu ĉo najĉastejńie 
a zakomponovať ju do uĉebných ĉinností  Rozvoj komunikaĉných kompetencií 
ņiakov predstavuje schopnosť ņiaka dodrņiavať pravidlá komunikácie, kam patrí 
schopnosť vyjadrovať svoje myńlienky, aktívne poĉúvať hovoriaceho, reńpektovať 
pokyny moderátora diskusie, resp. hlásiť sa o slovo v diskusiách bez moderátora, 
ĉi dodrņiavať oĉný kontakt s hovoriacim a prejaviť záujem o diskusiu. 

Najbliņńie ņivotné prostredie ņiaka, región, v ktorom ņije umoņňuje rozvoj  
ich komunikaĉných kompetencií prostredníctvom viacerých foriem: 
 

1. Sebarozvoj cez vytvorenie poznatku o danom objekte a postoja k nemu: Ņiak 
pracuje na pridelených alebo zvolených úlohách samostatne, bez priamej 
intervencie uĉiteľa ĉi ostatných spoluņiakov. Chápeme to nielen ako vonkajńí 
prejav samostatnej aktivity, ale aj ako tvorbu mentálnych programov, 
myńlienkové procesy, ktoré sú nevyhnutné pre porozumenie, akceptáciu, 
osvojenie a uplatňovanie poznatkov aj postojov k reálnemu, konkrétnemu 
prostrediu: 

 Pozorovaním objektov a javov a ich následným premietnutím do vlastných 
aktivít, samostatná práca, vyhľadávanie vhodných publikácií, ich ĉítanie; 

 Opisovanie pozorovaných javov, vlastných záņitkov a skúseností 
(písomnou aj ústnou formou); 

 Porovnávanie javov a hľadanie spoloĉných ĉi rozdielnych prvkov; 

 Tvorba textov (sloh, ĉlánky do triedneho, ńkolského ĉasopisu). 
 

2. Komunikácia cez kooperatívne aktivity v ĉinnostiach ņiakov v triede – práca 
vo dvojiciach, 

skupinách, tímoch. Práca v skupinách podporuje aktivitu a tvorivosť 
ņiakov, pozitívne ovplyvňuje; 

sebahodnotenie ņiakov, vytvára pocit zodpovednosti za svoj výkon 
vzhľadom k celkovém výsledku; 

práce skupiny, dvojice, uĉí ņiakov kooperatívnej ĉinnosti, ktorá je  veľmi 
dôleņitá ako praktická  

ņivotná potreba. 

 Vytvor plán svojej triedy, ulice po ktorej chodíte do ńkoly; 

 nacviĉ dramatizáciu na urĉenú tému (sprievodca po kultúrnych 
pamiatkach; 

 v meste  a priprav otázky, ktoré budú dávať sprievodcovi návńtevníci 
v meste; 

 rozhovor pracovníka cestovnej kancelárie s klientom, privolanie pomoci; 
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 k dopravnej nehode,  poņiaru, atď.); 

 rozdeľ úlohy pre ostatných ĉlenov skupiny; 

 podľa plánu miesta opíń cestu rieky, potoka vo vańej obci; 

 vytvorte v skupine plagát o udalosti vo vańej obci, ńkole. 
 

3. komunikácia medzi triedami, viacerými roĉníkmi v ńkole: 

 kvíz o obci, regióne; 

 spoloĉne organizované aktivity – zber odpadu a jeho triedenie; 

 spoloĉná prezentácia výsledkov triedneho výskumu; 

 spoloĉná prezentácia najlepńích triednych projektov na regionálne témy; 

 (osobnosti obce, múzeá, galérie, kniņnice, ľudové tradície, sledovanie 
poĉasia; 

 a jeho porovnanie s oficiálnymi údajmi a pod. 
 

4. komunikácia ņiakov, triedy s verejnosťou: 

 beseda s pamätníkom historickej udalosti obce, spisovateľom, redaktorom; 

 detského ĉasopisu; 

 exkurzia v kultúrno-spoloĉenskej inńtitúcii spojená s workshopom; 

 prezentácia vlastných výstupov (albumy, katalógy, vlastivedné ĉítanky, 
turistický sprievodca,...) pre rodiĉov v ńkole, ņiakov iných ńkôl, atď. 

 
„Uĉebné ĉinnosti, pri ktorých uĉiteľ pripraví pre ņiakov otázky, úlohy a ĉinnosti, 

ktorých výsledky a závery nie sú dopredu známe A. Douńková uvádza ako 
bádateľské aktivity, prostredníctvom ktorých dochádza k autentickému uĉeniu 
ņiakov. Ĉinnosti, pri ktorých sú závery dopredu známe minimálne pre uĉiteľa,  
sú vńak pre ņiakov rovnako cenné a aktivizujúce, pretoņe ich motivaĉným 
potenciálom je samotný proces bádania, hľadanie, resp. overovanie faktov 
a informácií. Ņiaci môņu získané výstupy porovnať s existujúcimi poznatkami 
a sami výskumné zistenia analyzovať. Pre spoloĉenskovedné, aj prírodovedné 
témy v uĉive primárneho vzdelávania sú vhodné tieto typy výskumov: 

„Opisný výskum, ktorý odpovedá na otázku Aké sú veci teraz? Deti realizujú 
jednoduché pozorovanie, rozhovory s ľuďmi, pouņíva jednoduché anketové 
a záznamové lístky. 

Historický výskum, ktorý smeruje k najpresnejńej a najobjektívnejńej 
rekonńtrukcii minulosti. Odpovedá na otázku Aké boli veci v minulosti?... Je preň 
najvhodnejńie vyuņiť témy z najbliņńieho ņivota ņiakov. 

Experimentálny výskum odhaľuje príĉinné vzťahy. Deti nerobia len opis 
situácie ale ju aj menia. Odpovedá na otázku: Ĉo by a stalo, keby?

5
 

 
Príklady úloh rozvíjajúcich komunikaĉné schopnosti ņiakov: 

1. Nájdi na budovách v meste pamätné tabule.  
- preĉítaj si, akej osobnosti je venovaná; 
- ako je budova s daným ĉlovekom spojená; 
- nájdi v encyklopédii význam osobnosti  z pamätnej tabule; 

                                                 
5
 A. Douńková, Uĉenie sa žiaka v prírodovednom a spoloĉenskom kontexte (Uĉebné texty pre ńtudentov 
elementárnej a predńkolskej pedagogiky). Banská Bystrica 2003, s. 73 



185 

- roztrieď osobnosti na tie, ktoré sa v budove narodili, ktoré tam pôsobili; 
- porovnaj, v ktorej skupine je viac osobností; 
- vytvorte album známych osobností váńho mesta. 

2. Televízne noviny: 
- priprav správu o návńteve  vańej triedy v múzeu (prírodovednom, 

vlastivednom, pońtovom, atď.); 
- preĉítaj správu pre divákov televízie; 
- diskutujte o preĉítanej správe, rozmýńľajte, ĉi bola objektívna, pozitívne,  

ĉi negatívne zameraná, ĉo kritizovala, ĉo ocenila a pod; 
- zmeňte pôvodnú správu tak, aby ste odstránili nedostatky, ktoré ste v nej 

nańli. 
3. Reportáņ o ľudovom remeselníkovi: 

- vyhľadaj v encyklopédii, ĉo je to ľudové remeslo; 
- vypíń ĉo najviac remesiel, ktorými sa ľudia v minulosti ņivili; 
- k názvu remesla vņdy napíń názvy výrobkov, ktoré vyrábali, materiálov, 

ktoré pouņívali a nástrojov, ktoré pri  práci potrebovali; 
- zostav katalóg ľudových remesiel; 
- zostav album ľudových remesiel a remeselníkov vo vańej obci. 

4. Napíń ĉlánok do novín (triedneho, ńkolského ĉasopisu) o ľudových tradíciách 
vo vańej obci: 

- vyhľadajte v obci ľudí, ktorí poznajú ľudové tradície; 
- nauĉte sa jednu ľudovú pieseň (tanec, výńivku, vyrobte vŕbovú píńťalku,...) 

a nauĉte ju ostatných spoluņiakov v skupine, v triede); 
- vytvor rytmický hudobný nástroj z odpadového materiálu a pomenuj ho; 
- nacviĉ ľudovú pieseň so sprievodom svojho nástroja; 
- vytvorte výstavku vańich výrobkov; 
- zorganizujte program pre rodiĉov a predveďte im, ĉo ste sa nauĉili. 

5. Turistický sprievodca vańej obce: 
- preĉítajte na hodine vlastivedy a ĉítania ĉlánky a povesti o vańej obci; 
- navńtívte miesta, o ktorých ste ĉítali; 
- urobte fotografie historických, ĉi iných významných budov; 
- po skupinách preskúmajte interiér vybraných budov; 
- porovnajte ich vyuņívanie v minulosti so súĉasnosťou; 
- zostavte z fotografií a najzaujímavejńích zistení turistického sprievodcu 

vańej obce. 
 

Prostredie, v ktorom sa komunikácia rozvíja a realizuje, ovplyvňuje aj jej 
kvalitu. Môņe byť formálnym prostriedkom, ktorý je v sociálnych kontaktoch 
samozrejmý a ĉastý. Tvorivý a nápaditý uĉiteľ vńak dokáņe pouņívať nástroje 
komunikácie oveľa podnetnejńie, ĉím sa stanú integrálnou súĉasťou celej 
edukácie. Vyuņívať k tomu reálne najbliņńie ņivotné prostredie ņiaka je efektívnou 
moņnosťou ako ho nielen spoznávať, ale najmä ako ņiacke poznatky tvoriť 
v symbióze s tvorbou pozitívneho vzťahu a postojov k tomuto prostrediu, ktoré 
vedú pozitívnym smerom aj pri jeho pretváraní, zhodnocovaní a zveľaďovaní. 
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Jadwiga WILLA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
ZAGWARANTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA NA OBOZACH MŁODZIEŻOWYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKICH TOUROPERATORÓW  
WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH 

 
 

Decydując siĒ na zorganizowanie zagranicznych obozów młodzieżowych, 
biura podróży, jako ich organizatorzy, musza brać pod uwagĒ wiele restrykcji 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przewozu i pobytu młodzieży za 
granicą. Rodzice, oddając swoje pociechy pod opiekĒ obcych ludzi i wysyłając  
w miejsca, w których najczĒściej sami nigdy nie byli, muszą sprawdzić, czy dany 
organizator w sposób należyty wypełnił ciążące na nim zadania. 

W polskich przepisach istnieje rozgraniczenie pomiĒdzy obozami 
młodzieżowymi odbywającymi siĒ na terenie Polski, a wycieczkami zagranicznymi. 
Podstawowa różnica dotyczy kontroli Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiej  
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, czyli Sanepidu odpowiedniego dla siedziby 
organizatora obozu. 

W praktyce kuratorium ogranicza swoją kontrolĒ w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) do: 

1. PrzyjĒcia zawiadomienia (a nie zgody) o wycieczce zagranicznej 
zawierającego: 

– nazwĒ kraju; 
– czas pobytu; 
– program pobytu; 
– imiĒ i nazwisko kierownika oraz opiekunów; 
– listĒ uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich 

wieku.
1
 

Dodatkowo Kuratorium może zażyczyć sobie dodatkowych dokumentów  
w postaci: 

– duplikatów dokumentów potwierdzających ukończenie przez kierownika 
kursu kierowników wycieczek szkolnych; 

– zaświadczeń opiekunów o byciu nauczycielem czynnym zawodowo; 
– w przypadku obozów organizowanych nad wodą – legitymacji ratowników 

wodnych, instruktorów nurkowania, windsurfingu, kajakarstwa itd.; 
– w przypadku obozów młodzieżowych organizowanych w górach  

– legitymacji instruktora narciarskiego czy snowboardu; 
– oświadczenia o ubezpieczeniu uczestników wycieczek od nastĒpstw 

nieszczĒśliwych wypadków oraz kosztów leczenia; 
– zagwarantowania w programie imprezy zajĒć animacyjnych oraz 

odpowiedniego sprzĒtu sportowego; 

                                                 
1
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków  
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
(Dz. U. Nr 135, poz. 1516) § 7 
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– zagwarantowania trzech, pełnowartościowych posiłków dziennie oraz 
zagwarantowania opieki medycznej.

2
 

2. Reagowania w sytuacji skargi rodzica na nieprawidłowości związane  
z organizowanym obozem. 

Z praktyki biur podróży wynika, że Kuratorium oraz Sanepid czĒściej, 
właściwie jedynie w przypadku obozów organizowanych na terenie Polski dokonuje 
kontroli ośrodków, na terenie których organizowane są obozy, oraz bardziej 
restrykcyjnie podchodzi do przyjmowanych zgłoszeń biur podróży. Wynika to  
z możliwości logistycznych, gdyż kontrolerzy mają wiĒksze możliwości  
z docieraniem do obiektów znajdujących siĒ na terenie kraju niż za granicą.  
W przypadku tych drugich, ograniczają siĒ właściwie tylko do sprawdzania sytuacji 
post fatum, czyli po zgłoszeniu przez rodziców nieprawidłowości na obozie 
zagranicznym. 

Biura turystyczne same określają przedział wiekowy młodzieży. W ofertach 
możemy znaleźć przedziały od 14-18, 15-19, 13-18 lat. Wszystko zależy od 
stopnia doświadczenia i możliwości organizacyjnych firmy. Najmłodsi uczestnicy 
zazwyczaj są mniej samodzielni i potrzebują wiĒcej uwagi, natomiast najstarsza, 
18 lub 19-letnia młodzież stara siĒ spĒdzać czas na własną rĒkĒ i bardzo trudno 
jest ją podporządkować rygorowi obozowemu. 

Na obozie młodzieżowym dobór odpowiedniej kadry dydaktycznej stanowi 
zasadnicze zadanie organizatora, ponieważ im bardziej doświadczeni opiekunowie 
i odpowiedzialny kierownik, tym wiĒksza szansa, że wszelkie zagrożenia zostaną 
ograniczone do minimum. Na grupĒ 15 dzieci (w wieku od 14 lat) powinien 
przypadać 1 opiekun, a w budynkach powinni być tak rozmieszczeni, aby  
na każdym piĒtrze znajdował siĒ pokój z opiekunami. Podczas przewozu 
autokarami, także w każdym z nich powinni znajdować siĒ opiekunowie, a na plaży 
młodzież wchodzi do wody grupami we wskazanym przez ratownika miejscu  
– kąpielisku. Takie rozwiązania gwarantują kontrolĒ nad tym, co młodzież robi. 
Oczywiście zdarzają siĒ sytuacje, których nikt nie jest w stanie przewidzieć, jednak 
nie zwalnia to żadnego organizatora z odpowiedzialności zapewnienia młodzieży 
bezpieczeństwa pobytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Na początku pobytu, młodzież musi zostać zapoznana i musi podpisać 
regulamin, w którym znajdują siĒ wszystkie nakazy i zakazy związane  
z obozem. O wszelkich zachowaniach młodzieży łamiącej regulamin, informowani 
są rodzice. Przypadki nadużywania alkoholu, agresji w stosunku do innych 
uczestników obozu, odłączanie siĒ od grupy podczas zwiedzania, niszczenie 
mienia hotelowego, musi łączyć siĒ z ostrą reakcją opiekunów i kierownika obozu, 
ze wzglĒdu na bezpieczeństwo całej grupy. Konsekwencjami mogą być np. kary 
pieniĒżne za zniszczone mienie lub nawet relegowanie z obozu na koszt 
uczestnika. Zdarzają siĒ sytuacje (narkotyki, kradzieże), w których jedynym 
rozwiązaniem jest powiadomienie lokalnych władz, na obozy jeździ bowiem  
bardzo różna młodzież, a nawet najlepsza opieka i nadzór może nie wystarczyć  
w takich przypadkach. 

Rodzice czĒsto umawiają siĒ z młodzieżą na kontakt telefoniczny. Zdarza siĒ 
jednak, że młodzi uczestnicy wycieczki mają kłopot ze skontaktowaniem siĒ  
z domem, bądź rodzice nie mogą siĒ dodzwonić do swojej pociechy wypuszczonej 

                                                 
2
 Ibidem, § 9-16 
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z domu i cieszącej siĒ swobodą braku kontroli rodzicielskiej. W takich sytuacjach 
niezbĒdny jest kontakt przez organizatora imprezy. Powinien rodzicom 
wykupującym pobyt dziecka na obozie, podać telefon kontaktowy, który zawsze 
przy sobie nosi kierownik obozu i w razie potrzeby może wywołać dziecko do 
telefonu. Taki kontakt również jest niezbĒdny w sytuacji, gdy uczestnik obozu 
ulegnie np. wypadkowi, zachoruje czy bĒdzie potrzebował jakiejkolwiek pomocy 
rodziców. 

Niewątpliwie ogromną rolĒ spełnia w takich sytuacjach rezydent biura podróży 
zajmujący siĒ klientami na danym terenie. To do niego należy zakwaterowanie 
młodzieży (przy pomocy kierownika obozu i opiekunów), zorganizowanie posiłków, 
wycieczek i kursów, a także zagwarantowanie kontaktu pomiĒdzy obozowiczami  
a biurem podróży, czy rodzicami. To rezydent otrzymuje informacje od kierownika 
obozu o nieprawidłowościach i przekazuje te informacje do organizatora oraz 
organizuje opiekĒ medyczną i reaguje w sytuacjach kryzysowych wpływających  
na bezpieczeństwo grupy. 

Osobny aspekt stanowi zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu 
dzieci na obóz. Za to odpowiedzialny jest bezpośrednio przewoźnik. Firmy 
turystyczne nie zawsze są w posiadaniu floty autokarowej, w związku z czym 
muszą posiłkować siĒ zewnĒtrznymi przewoźnikami. Zgodnie z wymogami Ustawy 
o Transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku, Art. 18. wykonywanie 
przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych (przewozu osób  
w miĒdzynarodowym transporcie drogowym) – wymaga zezwolenia wydanego 
przez Głównego Inspektora transportu Drogowego – dla linii komunikacyjnych 
wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub organ 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – dla linii komunikacyjnych 
niewykraczających poza obszar tych państw.

3
 

Bieżący nadzór nad przewozem sprawuje Inspekcja Transportu Drogowego 
(Art. 50 Ustawy), w którym kontroluje: 

- dokumenty związane z wykonywaniem transportu drogowego lub 
przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich 
określonych; 

- ruch drogowy w zakresie transportu, o którym mowa w art. 1, na zasadach 
określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku  
– Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów; 

- przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu  
i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy; 

- rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika 
pojazdu mechanicznego;

4
 

- dokumentów związanych z wykonaniem publicznego transportu 
zbiorowego; 

                                                 
3
 Ustawa i Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 roku, Art. 18.1 pkt 2 

4
 Ibidem, art. 50 pkt 1 



190 

- prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 
1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. 

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego dokonują nastĒpujące organy: 
1. Główny Inspektor Transportu Drogowego; 
2. Wojewoda działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora 

Transportu Drogowego.
5
 

Przyczyny wypadków drogowych, których najbardziej obawiają siĒ biura 
turystyczne i przewoźnicy, to wady techniczne, wynikające z wyeksploatowania 
pojazdów lub zmĒczenie kierowcy. Ze wzglĒdu na pojawiające siĒ przypadki 
problemów technicznych autokarów, coraz czĒściej kontrole pojazdów 
przeprowadzanie są na życzenie rodziców, a nawet samego organizatora czy 
przewoźnika. Jest to bardzo ważny aspekt wspomagający zwiĒkszenie zaufania  
do firmy, której rodzice oddają pod opiekĒ swoje dzieci. KontrolĒ wykonuje 
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub policja. 

Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz ze 
zmianami wprowadzonymi wraz z zasadami stosowania norm dotyczących 
okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu  
i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 
561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku,  
wymusza zasady obowiązujące załogĒ w okresie norm czasowych przejazdu  
i postoju. Ustawa określa tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie  
z godzinami nadliczbowymi, w wymiarze 48 godzin w okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 4 miesiĒcy.

6
 Ściśle określono czas pracy kierowców: 

- po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa 
przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut,  
w przypadku, gdy liczba godzin nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze 
nie krótszym niż 45 minut w przypadku, gdy liczba godzin pracy wynosi 
wiĒcej niż 9 godzin; 

- przerwa może być dzielona na okresy krótsze, trwające co najmniej  
15 minut każda, wykorzystywana w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy 
lub bezpośrednio po tym okresie.

7
 

W przypadku, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej przez co najmniej  
4 godziny, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

8
 

Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące czasu prowadzenia  
dużych pojazdów oraz obowiązujących przerw i odpoczynków. Zmiany wynikają  
z rozporządzenia w sprawie ujednolicenia czĒści przepisów socjalnych 
odnoszących siĒ do transportu drogowego (rozp. WE nr 561/2006). 

Po 4,5 godzinach jazdy kierowca musi wykorzystać 45 minut przerwy. Nie 
może jej jednak podzielić na trzy 15-minutowe czĒści, nawet na prośbĒ pilota czy 
dzieci. Jedna z przerw musi trwać przynajmniej pół godziny, a druga 15 minut. 
Przykładowo: kierowca autokaru przewożącego dzieci na obóz młodzieżowy  
do Hiszpanii, po 3 godzinach prowadzenia, na prośbĒ pilota wycieczki robi  
15-minutową przerwĒ, ale po kolejnym 1,5 godzinnym okresie prowadzenia musi 

                                                 
5
 Ustawa o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 roku, Art. 51 pkt 1 

6
 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Art. 12 pkt 1 

7
 Ibidem 

8
 Ibidem, Art. 21 
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zrobić kolejny przystanek, co najmniej 30-minutowy, nawet jeżeli pasażerowie 
chcieliby po paru minutach jechać dalej.

9
 

Ze wzglĒdu na długość tras (przejazd autokarem np. do Hiszpanii trwa do  
27 godzin, a do Grecji czy Bułgarii przekracza nawet 30 godzin), doświadczony 
przewoźnik wycieczek zagranicznych zabezpiecza w autokarze do 3 kierowców, 
wymieniających siĒ na trasie (1 kieruje, drugi siedzi obok, trzeci odpoczywa  
w kabinie socjalnej, gdzie znajduje siĒ łóżko). Za bezpieczeństwo podczas podróży 
odpowiedzialni są bowiem kierowcy, ale również pilot i opiekunowie. To do tych 
dwóch ostatnich należy dbanie o spokój i porządek na pokładzie autokaru tak, aby 
młodzież nie przeszkadzała kierowcy i nie stanowiła zagrożenia dla siebie  
jak i współpasażerów podczas np. ostrego hamowania czy innych manewrów 
wykonywanych przez kierowcĒ. To pilot i opiekunowie mają za zadanie 
organizować zbiórki młodzieży podczas postoju, aby wszyscy wsiedli do autokaru. 
Wskazane jest również, aby dzieci miały specjalne oznaczenia identyfikujące  
je z grupą, np. odblaskowe opaski na rĒkĒ, smycze, koszulki lub czapeczki ze 
znakiem firmowym organizatora. To w znacznym stopniu ułatwia pracĒ opiekunom 
w zidentyfikowaniu młodzieży podczas przejazdu lub pobytu na obozie. 

Ustawa o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z ustawą  
z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz  
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, a także akty wykonawcze do ustawy, mają 
gwarantować klientowi biura podróży otrzymanie świadczeń zgodnych z podpisaną 
umową (zgodność ofert z przepisami oraz stanem faktycznym, który turysta 
zastanie po przybyciu na miejsce). Rozdział III Ustawy dotyczy w całości ochrony 
klienta. W bardo restrykcyjny sposób odnosi siĒ w tym zakresie do organizatora 
imprez turystycznych, który ma obowiązek w pełni i w rzetelny sposób, zgodny  
z ustawą przedstawić swoją ofertĒ. Tworząc ją, organizator wszystkie informacje 
dotyczące wyjazdu musi zawrzeć na swojej stronie internetowej, w katalogach oraz 
na umowie, którą podpisują rodzice obozowicza. 

Oferta jak i umowa muszą zawierać: 
- termin obozu; 
- godzinĒ i miejsce wyjazdu; 
- trasĒ przejazdu; 
- rodzaj transportu; 
- adres docelowy; 
- rodzaj zakwaterowania (ilość miejsc w pokojach); 
- wyżywienie (muszą być zagwarantowane 3 pełne posiłki); 
- program ramowy (w tym zajĒcia animacyjne: gry, zawody, konkursy, 

zabawy taneczne itp.); 
- rodzaj planowanych wycieczek (możliwość dokupienia przez rodziców 

wycieczek fakultatywnych); 
- ubezpieczenie; 
- opiekĒ medyczną (lekarz na miejscu lub podpisana umowa ze szpitalem 

lub ośrodkiem medycznym); 
- cenĒ i rodzaj zapłaty; 

                                                 
9
 Rozporządzenie nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących siĒ do transportu drogowego oraz 
zmieniające rozporządzenia rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85/ Rozdz. II Art. 7 
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- regulamin obozu młodzieżowego; 
- regulamin ogólny biura podróży; 
- termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu obozu  

z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń; 
- podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy; 
- ogólne informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych; 
- wymagania zdrowotne dotyczące udziału w obozie (informacje te dotyczą 

wszystkich imprez turystycznych organizatora); 
- oczywiście na umowie znajdują siĒ też informacje dotyczące danych 

osobowych obozowicza. 
Przepis określa warunki gwarancji finansowych leżących po stronie 

organizatora, jego wypłacalności w przypadku zwrotu kosztów wycieczki, która nie 
odbyła siĒ z powodu nie leżącego po stronie klientów.

10
 

Na prośbĒ rodziców, musi również zostać podany dokładny adres ośrodka. 
Dodatkowy aspekt stanowią wycieczki fakultatywne oraz zajĒcia typu kursy  
(np. nurkowania czy jazdy na nartach). Przy wykupieniu przez rodziców takich 
zajĒć, wyrażają oni zgodĒ na uczestnictwo w nich dziecka. Wycieczki fakultatywne 
również muszą być objĒte opieką dydaktyczną przy udziale pilota wycieczki,  
a kursy prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Biuro podróży musi 
posiadać od wszystkich w/w pracowników odpowiednie dokumenty, określające 
właściwe kwalifikacje zawodowe. 

Jak można zauważyć z powyższych rozważań, zakres zapewnienia 
bezpieczeństwa na zagranicznych imprezach turystycznych, w których udział 
bierze młodzież, jest bardzo szeroki i skomplikowany. Nie ogranicza siĒ on zresztą 
jedynie do przestrzegania przepisów, ale w dużej mierze oparty jest o intuicjĒ  
i doświadczenie pracowników przygotowujących obóz. 

KontrolĒ nad biurami podróży sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, 
a bezpośrednio marszałek województwa w miejscu siedziby biura, do którego 
klienci mogą zwracać siĒ ze skargami, jak i rzecznik praw konsumenta czy Polska 
Izba Turystyki (oddziały regionalne). 

Ustawa określa procedury składania reklamacji przez turystów bezpośrednio  
u organizatora oraz przysługujące im prawo do rozliczeń. Klient obozów 
młodzieżowych jest wymagający. Przede wszystkim ze wzglĒdu na fakt, iż dotyczy 
dzieci, a rodzice zrobią wszystko, aby ochronić swoje pociechy przed każdym 
niebezpieczeństwem. Dlatego tak istotny jest przepływ informacji pomiĒdzy 
klientem a pracownikami biura podróży w zakresie planowanej i realizowanej 
imprezy młodzieżowej. Nie raz zdarzają siĒ sytuacje konfliktowe, czasem 
wynikające z niezrozumienia sytuacji na miejscu pobytu dziecka, czasem  
z nadopiekuńczości rodzica, a nierzadko z powodów wychowawczych czy chĒci 
zwrócenia na siebie uwagi przez dziecko. W takich sytuacjach doświadczenie 
kierownika obozu, opiekunów oraz pracowników biura podróży, w tym rezydenta, 
pilota oraz kierowców, stanowi o bezpieczeństwie uczestników obozów 
młodzieżowych za granicą. 
 

                                                 
10

 Ustawa o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (wraz ze zmianami), Rozdz. III Art.  
12-13, 14 
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Elżbieta RADOCHOŃSKA-WASIEWICZ 
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu  
 

ORIENTACJA NA RYNEK I KOMUNIKACJA Z NIM WARUNKIEM WZROSTU 
KONKURENCYJNOŚCI 

 
 
Wstęp 
Nowoczesne zarządzanie oparte jest na szerokiej komunikacji pomiĒdzy 

producentami a konsumentami, producentami i pośrednikami oraz sprzedawcami 
i nabywcami.

1
 PomiĒdzy przedsiĒbiorstwem oferującym swoje towary i usługi 

a klientem, potencjalnym nabywcą tych towarów, musi zachodzić wymiana 
informacji. Jest ona konieczna, jeżeli przedsiĒbiorstwo dąży do wyeliminowania 
przypadkowych, niekontrolowanych działań i pragnie zrealizować cele firmy oraz 
cele konsumentów. Proces ten, oparty na wymianie informacji jest nazywany 
procesem komunikowania siĒ przedsiĒbiorstwa z rynkiem. Jest on szczególnie 
ważny w przypadku rynku konsumenta, gdzie mamy do czynienia z przewagą 
podaży nad popytem.

2
 

 
Orientacja na rynek 
W literaturze przedmiotu niejednokrotnie podkreśla siĒ, że główną ideą 

orientacji marketingowej jest orientacja na klienta, której skuteczność uwarunkowana 
jest wiedzą o tymże kliencie.

3
 Na wiedzĒ tĒ składają siĒ: znajomość jego potrzeb 

i pragnień, oraz znajomość poziomu zadowolenia klienta, tzn. znajomość odpowiedzi  
na nastĒpujące pytania: jak reagują klienci na nasze wyroby/usługi w ogóle i w jakim 
stopniu są zadowoleni z poszczególnych wyrobów i składników usług; co wpływa mocno, 
a co słabo na ich zadowolenie, których z naszych konkurentów klienci uważają za 
wzorowych w pewnych dziedzinach, jakie należy wprowadzić priorytety, by doprowadzić 
do poprawy stopnia satysfakcji klientów. Duże znaczenia ma również: 

 znajomość zwyczajów dokonywania zakupów; 

 znajomość wielkości popytu itp.
4
 

PrzedsiĒbiorstwa zorientowane na wzrost konkurencyjności muszą stale 
i systematyczne pozyskiwać informacje o kliencie, co jest możliwe dziĒki właściwej 
komunikacji z rynkiem, badaniom marketingowym. Samo jednak poznanie potrzeb 
i preferencji klienta jest niewystarczające. Konieczne jest również poznanie 
pozostałych czynników makro- i mikrootoczenia przedsiĒbiorstwa, pod których wpływem 

                                                 
1
 D. DĒbski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Cz. 1. Warszawa 2011, s. 128-134 

2
 R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii. Warszawa 2005, s. 54 

3
 A. Stachowicz-Stanusch, Kultura marketingowa przedsiębiorstwa. Warszawa 2001, s. 59 

4
 Ibidem, s. 59 

 

http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.efs.gov.pl/
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potrzeby i preferencje nabywców mogą w przyszłości zmienić siĒ. Ta wiedza jest 
potrzebna nie tylko dla zaspokojenia aktualnych potrzeb, ale także do kreowania nowych 
potrzeb (rynków).

5
 Szczególnie istotne dla przedsiĒbiorstwa są informacje o takich 

czynnikach, jak: regulacje rządowe, technologie, konkurencja czy trendy 
społeczne.

6
 

PrzedsiĒbiorstwa przyjmujące orientacjĒ na wzrost konkurencyjności 
identyfikują zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym i reagują na nie, w taki 
sposób aby uzyskać lepszą pozycjĒ w stosunku do rywali.

7
 Bowiem w warunkach 

konkurencji zwyciĒzcami w rywalizacji o przychylność nabywców są 
przedsiĒbiorstwa umiejące najbardziej precyzyjnie prognozować sytuacjĒ rynkową 
i zdolne do podejmowania działań odpowiadających zmianom. Te zaś umożliwiają 
im rozwój bĒdący konsekwencją osiągania celów rynkowych i finansowych. 

Orientacja na rynek wymaga od przedsiĒbiorstwa wyższej, w porównaniu 
z konkurentami, skuteczności w tworzeniu produktów pożądanych przez 
nabywców, w udostĒpnianiu ich oraz komunikowaniu tej wartości wybranym, 
uznanym za docelowe, grupom klientów. 

Atrybuty przedsiĒbiorstwa zorientowanego na komunikacjĒ z rynkiem: 

 umiejĒtność identyfikacji oraz przewidywania zmian uwarunkowań 
funkcjonowania przedsiĒbiorstwa; 

 zdolność do elastycznego reagowania na nie. 
W centrum uwagi takich firm znajduje siĒ interes klienta. Głównym kryterium 

weryfikacji działań podejmowanych przez przedsiĒbiorstwo o orientacji rynkowej 
jest ich spodziewany wpływ na ocenĒ oferty dokonywaną przez klienta. 
Zainteresowanie potrzebami nabywców wynika z konieczności sprostania 
konkurencji i chĒci realizacji własnych celów organizacji.

8
 Chodzi o zapewnienie 

rozwoju przedsiĒbiorstwa dziĒki akceptacji jego propozycji rynkowej przez 
odpowiednią liczbĒ nabywców i efektywne zastosowanie zasobów bĒdących 
w dyspozycji przedsiĒbiorstwa.

9
 Realizacja celów przedsiĒbiorstwa jest ściśle 

uzależniona od jego umiejĒtności sprostania potrzebom nabywców. 
PrzedsiĒbiorstwo o orientacji rynkowej musi na bieżąco śledzić, jak zmienia 

siĒ sposób oceny wartości oferty (wartość oferty = użyteczność oferty - koszty 
przyjĒcia oferty, np. cena, czas, wysiłek) przez nabywców, a także jaką wartość dla 
nabywców mają oferty konkurentów. UmiejĒtność analizy sytuacji zarówno na 
rynku nabywców, jak i konkurentów, jest podstawą osiągniĒcia dobrej pozycji na 
rynku i trwałej przewagi konkurencyjnej.

10
 

Orientacja na rynek oznacza, że przedsiĒbiorstwo jest zorientowane zarówno 
na konkurenta, jak i na klienta (rysunek nr 1). 

                                                 
5
 Z. Knecht, Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wykład i studia przypadków. Warszawa 2004, 
s. 50 

6
 Ibidem, s. 51 

7
 B. Klimczak, Mikroekonomia. Wrocław 2006, s. 79 

8
 J. Mierzejewska-Majcherek, Podstawy ekonomii. Warszawa 2005, s. 156 

9
 Por. M. Gorynia, Teoretyczne aspekty konkurencyjności. (w:) M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.): 
Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa 2009, s. 55-57 

10
 J. Mazur, Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. Warszawa 2002, s. 18 
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Zorientowanie na konkurenta jest ważne, aby przedsiĒbiorstwo cały czas 
doskonaliło strategiĒ walki, monitorowało swoje dobre i słabe strony w porównaniu 
z konkurentami i reagowało na ich zmiany.

11
 

Zorientowanie na klienta umożliwia przedsiĒbiorstwu identyfikowanie na 
bieżąco nowych możliwości rynkowych i określanie sensownej strategii 
długookresowej. 

 

Rysunek nr 1: Zmiany orientacji przedsiĒbiorstw 

 

Zorientowanie na klienta     
 

 

Zorientowanie na 
konkurenta 

 nie tak 

nie  Orientacja na produkt  

 

Orientacja na klienta 

tak Orientacja na konkurenta  

 

Orientacja na rynek 

Źródło: P. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa 1999, 

s. 222 
 

Przygotowując skuteczną strategiĒ marketingową, przedsiĒbiorstwo musi wziąć 
pod uwagĒ zarówno swoich konkurentów, jak również aktualnych i przyszłych klientów. 
Skoro konkurentami są przedsiĒbiorstwa obsługujące tych samych klientów 
i zaspokajające te same potrzeby oraz oferujące te same lub zbliżone usługi i produkty, 
to przedsiĒbiorstwo powinno zwracać także uwagĒ na potencjalnych konkurentów, 
ponieważ mogą zaoferować nowe lub inne sposoby zaspokojenia tych samych 
potrzeb. W procesie identyfikacji konkurencji należy wziąć pod uwagĒ zarówno jej 
aspekt rynkowy, jak i gałĒziowy. Należy gromadzić informacje o strategii konkurentów, 
ich celach, słabych i mocnych stronach oraz informacje dotyczące wzorców ich 
zachowań. 

Potrzebne jest jednak znalezienie „złotego środka” miĒdzy orientacją na klienta 
i orientacją na konsumenta. Zbyt silna orientacja na obecnych konkurentów może 
okazać siĒ zgubna, gdyż przedsiĒbiorstwu szkodzą czĒściej zmiany potrzeb 
konsumentów i potencjalni konkurenci niż konkurenci już istniejący. PrzedsiĒbiorstwa 
równoważące opcje na konkurenta i klienta stosują prawdziwą orientacjĒ rynkową.

12
 

Głównym celem realizowanym dziĒki orientacji rynkowej jest zyskanie lojalnych 
klientów. Duża ilość ofert na rynku i mała jego przejrzystość sprawiają, że 
poszczególne podmioty mają skłonność do ponawiania wymiany z tymi partnerami, 
z którymi relacje okazały siĒ poprzednio satysfakcjonujące. W przypadku 
konsumentów przejawia siĒ to w ponawianiu zakupów towarów wypróbowanych marek 
lub zaopatrywaniu siĒ wyłącznie u określonych dostawców. Taka stałość 
zadowolonych klientów jest dla przedsiĒbiorstwa źródłem długotrwałego, pewnego zysku. 

Dbanie o dotychczasowych klientów jest dla przedsiĒbiorstwa bardziej opłacalne niż 
próby dotarcia do nowych. Liczne badania dowiodły, że utrzymanie już pozyskanego 

                                                 
11

 Por. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw, budowanie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń 2005, s. 165-168 

12
 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa 1999,  s.  260 
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klienta kosztuje wielokrotnie mniej niż zdobycie nowego. Pozyskiwanie coraz to nowych 
nabywców stało siĒ bardzo niepraktyczne wobec wysokich i rosnących kosztów 
nakłonienia ich do zakupu. Bardziej efektywne okazało siĒ dbanie o to, aby już pozyskani 
nabywcy ponawiali zakupy dziĒki satysfakcjonującym poprzednim doświadczeniom 
z firmą i jej produktami, a także relacjom, jakie nawiązano w trakcie wzajemnych 
kontaktów. Klientów zaczĒto postrzegać jako źródło przychodu osiąganego przez firmĒ 
przez lata, a nie jedynie w kategoriach jednej transakcji. Dlatego tak ważne dla firm jest 
realizowanie orientacji marketingowej (rynkowej).

13
 

Wdrożenie orientacji marketingowej wymaga jednak ponoszenia kosztów ciągłego 
monitorowania sytuacji rynkowej i adaptacji do niej. Dlatego przedsiĒbiorstwo może 
uznać ją za koncepcjĒ drogą i uciążliwą. W warunkach intensywnej konkurencji 
znacznie bardziej kosztowne okazuje siĒ jednak nie podejmowanie tych działań, 
ponieważ to właśnie one dają szansĒ wykorzystania nadarzających siĒ okazji czy 
unikania zagrożeń. Podejmowanie decyzji opartych na dogłĒbnej znajomości rynku 
pozwala na bardziej efektywną alokacjĒ zasobów przedsiĒbiorstwa niż funkcjonowanie na 
zasadzie prób i błĒdów. 

Istnieje oczywisty związek pomiĒdzy przyjĒciem orientacji na rynek a stopniem 
konkurencyjności przedsiĒbiorstwa. Ta zaś warunkuje realizacjĒ rynkowych i finansowych 
celów i determinuje osiągane wyniki. 

Identyfikowanie i przewidywanie zmian w otoczeniu przedsiĒbiorstwa wymaga 
systemowego podejścia do zbierania, analizowania i użytkowania danych o rynku. 
Dlatego przedsiĒbiorstwa zorientowane na wzrost konkurencyjności powinny posiadać 
system zapewniający ciągły dostĒp do informacji o rynku oraz umożliwiający analizĒ tych 
informacji, w celu wyciągania z niej wniosków dotyczących kształtu rynku w przyszłości. 
Dane te budują system informacji marketingowej. 

Proces pozyskiwania informacji rynkowej może siĒ odbywać z formalnych 
i nieformalnych źródeł.

14
 Mechanizm pozyskiwania informacji obejmuje spotkania 

i dyskusje z partnerami i klientami, także dystrybutorami, analizowanie raportów 
sprzedaży, analizowanie baz danych o klientach, badania marketingowe, informacje 
ogólnogospodarcze, choćby bankowe itp. Przy czym pozyskiwanie tych informacji nie jest 
zadaniem wyłącznie działu marketingu, lecz zadaniem każdego pracownika 
przedsiĒbiorstwa. Na przykład dział badań i rozwoju może dostarczać ciekawych 
informacji z konferencji naukowych, a dział ksiĒgowości dostarczyć pożytecznych 
informacji z prawnego makrootoczenia przedsiĒbiorstwa. Najistotniejsze jest jednak, 
żeby informacja rynkowa była tworzona systematycznie w sposób zorganizowany, a dane 
z najróżniejszych źródeł – przekształcane w informacjĒ, która stanie siĒ podstawą 
zarządzania marketingiem w firmie. NiezbĒdne jest wiĒc stworzenie w firmie systemu 
informacji marketingowej, czyli wg definicji Z. KĒdzior i K. Korcz: struktury, w ramach której 
w interakcje wchodzą ludzie, urządzenia i procedury, a w efekcie powstaje uporządkowany 
przepływ odpowiednich informacji wewnętrznych i zewnętrznych, pomagających  
w podejmowaniu decyzji (…).

15
 

 
 
 

                                                 
13

 Z. Knecht, Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wykład i studia przypadków. Warszawa 2004, 
s. 53 

14
 Ibidem, s. 54 

15
 A. Stachowicz-Stanusch, Kultura marketingowa przedsiębiorstwa. Warszawa 2001, s. 54 
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Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw objętych badaniem własnym 
Analiza dotyczy 45 przedsiĒbiorstw z terenu woj. podkarpackiego, które 

korzystały ze środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost 
Konkurencyjności PrzedsiĒbiorstw w latach 2004-2006. 

Poniżej przedstawiono rozkład odpowiedzi, udzielanych przez przedstawicieli 
badanych firm na wybrane pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. 

WiĒkszość badanych firm ma zatrudnienie w przedziale 50-249 osób. 
 

Tabela nr 1: Wielkość zatrudnienia w badanych przedsiĒbiorstwach 
 

 

Wielkość zatrudnienia 
 

Liczność Procent 

do 9 1 2% 

10-49 7 16% 

50-99 16 36% 

100-249 19 42% 

250-499 2 4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych. 
 

Wykres nr 1: Wielkość zatrudnienia 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 
 

Prawie połowa firm dokonała w badanym okresie (2003-2009) znaczących 
zmian w strukturze zatrudnienia. 
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Tabela nr 2: Znaczące zmiany w strukturze zatrudnienia 
 

 

Deklarowane odpowiedzi 
 

Liczność Procent 

tak 20 44% 

nie 25 56% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 
 

W niemal wszystkich badanych firmach produkcja w analizowanym okresie 
wzrosła. Tak duża jednorodność udzielanych odpowiedzi nie pozwala na 
dokonanie rzetelnych analiz powiązania tego czynnika z odpowiedziami na inne 
pytania, dlatego też dalsza czĒść analizy bĒdzie dotyczyła całej grupy  
badanych firm, bez podziału wzglĒdem wystąpienia wzrostu bądź spadku 
produkcji. 

 

Tabela nr 3: Wzrost produkcji w latach 2003-2009 
 

 

Deklarowane odpowiedzi 
 

Liczność Procent 

wzrosła 42 93% 

nie zmieniła siĒ 2 4% 

zmalała 1 2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 
 

Deklarowana wiedza o konkurencji i potrzebach klientów 
Respondenci dosyć wysoko oceniają swoją wiedzĒ o konkurentach krajowych 

i zagranicznych z tym, że samooceny w przypadku tej pierwszej grupy są dużo 
wyższe. 

 

Tabela nr 4: Wiedza o konkurentach krajowych i zagranicznych 
 

Warianty odpowiedzi 

 

Wiedza o konkurentach 
 

krajowych 
 

zagranicznych 

N % N % 

bardzo dobra 17 38% 4 9% 

dobra 25 56% 23 51% 

dostateczna 0 0% 16 36% 

zła 0 0% 1 2% 

brak odpowiedzi 3 7% 1 2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 
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Wykres nr 2: Samoocena wiedzy o konkurentach. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 

W nastĒpnym zestawieniu przedstawiono poziom ważności 6. aspektów sfery 
informacyjnej, które były oceniane pod kątem ważności udziału w potencjale 
konkurencyjnym. Ankietowani przydzielili poszczególnym wariantom odpowiedzi 
punkty, które musiały sumować siĒ do 100. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 41 
firm. Wyniki przedstawiono w formie statystyk opisowych.

16
 

PrzeciĒtnie rzecz biorąc, najwiĒksze znaczenie ankietowani przyznawali 
znajomości potrzeb klientów (średnio 27 pkt. udział w całej sferze informacyjnej), 
nastĒpnie znajomości konkurentów i aktualnej sytuacji na rynku (średnio 
przydzielano im 20 pkt.). Najmniejsze znaczenie przywiązywane jest do prognoz 
zachowań konkurentów. 

 

Tabela nr 5: Rozkład czynników potencjału konkurencyjności według respondentów 
 

Czynniki potencjału konkurencyjności 
(sfera informacji) 

x  Me s min max 

1.1. Znajomość konkurentów 20 20 19 0 100 

1.2. Prognozy zachowań konkurentów 8 10 7 0 20 

1.3. Znajomość aktualnej sytuacji na rynku 20 20 12 0 50 

1.4. Prognozy rozwoju rynku 14 10 12 0 50 

1.5. Znajomość potrzeb klientów 27 25 19 0 100 

1.6. Prognozy rozwoju potrzeb klientów 11 10 9 0 30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 

                                                 
16

 Wyznaczone zostały wybrane charakterystyki liczbowe badanych parametrów  oto ich opis:  

 średnia arytmetyczna ( x ) – przeciĒtny poziom zmiennej; 

 mediana (wartość środkowa) – połowa pomiarów osiąga wartości mniejsze a połowa wiĒksze  
od mediany; 

 wartość najwiĒksza (maksimum) i najmniejsza (minimum); 

 odchylenie standardowe (s) – jest to miara „przeciĒtnego” odchylenia od wartości średniej. 
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Charakterystyki liczbowe i dokładny rozkład wszystkich przydzielanych 
każdemu czynnikowi ze sfery informacyjnej punktów przedstawiono także na 
wykresie nr 3 typu ramka-wąsy. 

 

Wykres nr 3. Rozkład punktów przydzielonych poszczególnym czynnikom 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 
 

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że przedsiĒbiorcy znają wagĒ 
przypisywaną orientacji na rynek, są świadomi, że bez komunikacji z rynkiem nie jest 
możliwe przetrwanie, nie mówiąc już o wzroście konkurencyjności. 

 
Podsumowanie 
Komunikacja przedsiĒbiorstwa z rynkiem ma pozytywny wpływ na działania 

rynkowe. Proces komunikacji przyczynia siĒ do lepszego poznania stron 
(producent – konsument) i pozyskania wzajemnego zaufania. Wpływa na 
ograniczenie ryzyka zarówno producentów, inwestorów, dystrybutorów, jak  
i konsumentów. Dostarcza pełniejszych informacji i podnosi wiedzĒ konsumenta  
w zakresie oferowanych produktów samego przedsiĒbiorstwa. Komunikacja 
marketingowa zwiĒksza elastyczność cenową i efektywniejsze wykorzystanie 
zasobów. Jej rola stale rośnie wraz ze wzrostem konkurencji. Właściwy proces 
komunikacyjny powinien być procesem ciągłym. 
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SYSTEM OCHRONY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH I JEGO WPŁYW NA 
POLITYKĘ RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 
 
Wstęp 
PrzedsiĒbiorstwa to jednostki gospodarcze, które nie mogą istnieć bez 

swojego otoczenia zarówno dalszego (np. ustanawiane przez państwo akty 
prawne) jak i bliższego (np. kontrahenci). WiĒkszość działań podejmowanych 
przez jednostkĒ wiąże siĒ z wygenerowaniem przez nią dokumentów 
poświadczających daną operacjĒ. Zarówno Ustawa o rachunkowości, jaki  
i MiĒdzynarodowe Standardy Rachunkowości szeroko poruszają temat obiegu, 
ochrony i archiwizacji dokumentów ksiĒgowych w przedsiĒbiorstwie. Jednostki 
natomiast w celu zwiĒkszenia swojej efektywności i usprawnienia procesów 
zachodzących w przedsiĒbiorstwie coraz czĒściej poszukują nowoczesnych  
i skutecznych rozwiązań. Coraz wiĒcej pieniĒdzy inwestują w działy controllingu, 
aby mieć pewność, iż firma funkcjonuje w sposób poprawny. 

 
Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie 
Stworzenie sprawnego systemu obiegu dokumentów wymaga nie tylko 

obszernej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim umiejĒtności praktycznego 
budowania takiego systemu zwracając uwagĒ na specyfikĒ danej jednostki,  
a także na jej potrzeby związane ze szczegółowością danych. Inaczej taki system 
bĒdzie bowiem wyglądał w przedsiĒbiorstwie produkcyjnym, gdzie należy 
uwzglĒdnić wszelkie obroty magazynowe, a inaczej w firmie usługowej, gdzie takie 
obroty nie wystĒpują.

1
 Należy mieć świadomość, że sprawnie działający, dobrze 

zbudowany i intuicyjny dla pracowników system zaprocentuje zwiĒkszoną 
efektywnością i wydajnością.

2
 Istotna jest edukacja wszystkich pracowników  

w zakresie zasad obiegu dokumentów, pracownicy powinni znać schemat 
przebiegu poszczególnych typów dokumentów, co uniemożliwi zgubienie ich,  
a także znacznie skróci czas ewentualnego poszukiwania.

3
 Należy zwrócić uwagĒ, 

aby dokumenty w przedsiĒbiorstwie nie krążyły bez celu – powinny mieć jasno 
ustaloną drogĒ, istotne jest także żeby odbywało siĒ to możliwie jak najszybciej 
zarówno na poziomie poszczególnych działów, jak i na poziomie przedsiĒbiorstwa, 
jako całości. Obieg dokumentów to proces wieloetapowy, na który składają siĒ 
nastĒpujące czynności:

4
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 przyjmowanie dokumentów pochodzących z zewnątrz, sprawdzenie ich 
pod wzglĒdem formalnym, merytorycznym i rachunkowym; 

 wystawianie dokumentów przez jednostkĒ dla kontrahentów; 

 wystawianie dokumentów wewnĒtrznych w jednostce; 

 rejestrowanie i ewidencja dokumentów; 

 praca wykonywana na podstawie dokumentów, a także ich przetwarzanie; 

 przekazanie niektórych dokumentów innym pracownikom; 

 systematyczne zapisywanie zmian zachodzących w dokumentach; 

 kontrolowanie przepływu dokumentów przez działy w jednostce; 

 przechowywanie dokumentów; 

 archiwizowanie dokumentów; 

 kontrolowane i planowe niszczenie dokumentów. 
Dokumentem niezbĒdnym w każdej jednostce, który związany jest z obiegiem 

dokumentów, jest instrukcja obiegu dokumentów. Określa ona nie tylko zasady 
sporządzania i kontroli dokumentów, ale także zasady ich obiegu i reguły 
archiwizacji. Istotną cechą dokumentu jest określenie osób odpowiedzialnych  
za każdą z czynności.

5
 Nie jest to dokument mający ściśle określony wzór czy 

formĒ – w tej kwestii pozostawia siĒ jednostce dowolność. Sporządzenie tego 
dokumentu należy do obowiązków kierownika jednostki, powinien on dostosować 
instrukcjĒ obiegu dokumentów do potrzeb przedsiĒbiorstwa, w którym pracuje. 
Ważne jest, aby określić, jaka osoba przyjmuje dane dokumenty, a także w jaki 
sposób dokonuje siĒ ich oznaczenia.

6
 Nie mniej ważne jest określenie terminów,  

w jakich te czynności powinny zostać wykonane. Tworząc dokument należy 
zwrócić uwagĒ na zapisy związane z kompletnością, rzetelnością i przejrzystością 
dokumentu. W przypadku wiĒkszych przedsiĒbiorstw dokument powinien zawierać 
metody jakimi dokonuje siĒ dokumentacji w podziale na poszczególne komórki 
organizacyjne. Należy zadbać o to, aby instrukcja była napisana w sposób 
klarowny i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych. 

Zanim zostanie dokonana rejestracja dokumentów ksiĒgowych w ksiĒgach 
rachunkowych, należy poddać je segregacji, która ma na celu wybranie tych, które 
bĒdą podlegać ewidencji, a nastĒpnie ułożenie ich w jednorodnych grupach np. 
faktury zakupowe materiałów. Dodatkowo w ramach grup szeregujemy je według 
dat (chronologicznie). Kolejnym etapem jest sprawdzenie dowodów pod wzglĒdem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

7
 Szczególnej uwagi wymaga kontrola 

formalnoprawna, która związana jest z treścią dokumentów ksiĒgowych, ich 
poprawnością. Po segregacji dokumentów nastĒpuje nadanie im symboli oraz 
numerów, które ułatwią kontrolĒ kompletności dokumentacji ujĒtej w ksiĒgach.  
Za dekretacjĒ dokumentów odpowiedzialny jest główny ksiĒgowy, bądź inna osoba 
przez niego upoważniona.

8
 Zapis ksiĒgowy składa siĒ z symbolu i numeru 

dokumentu, co umożliwia sprawne i bezbłĒdne odszukanie dokumentu 
źródłowego, który był podstawą zapisu w ksiĒgach rachunkowych. Przykładowe 
oznaczenie dokumentu prezentuje siĒ w sposób nastĒpujący: FVS/66/09. 

                                                 
5
 T. Kiziukiewicz, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE. Warszawa 2002, s. 69 
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8
 J. Pieczonka, Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje problemowe. Podręcznik akademicki, 
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Objaśnienie: FVS – faktura VAT sprzedaży, 66 – kolejny numer faktury, 09 – rok 
operacji. 

Prawidłowo sporządzony dokument ksiĒgowy posiada nastĒpujące cechy:
9
 

 posiada swoją nazwĒ lub symbol; 

 stwierdza fakt dokonania operacji zgodnie z rzeczywistym jej przebiegiem; 

 zawiera co najmniej nastĒpujące dane: 
 określenie wystawcy i wskazanie stron (nazw oraz adresów) 

uczestniczących w tej operacji. W przypadku dokumentów 
wewnĒtrznych należy wskazać jednostki organizacyjne, które 
uczestniczyły w transakcji; 

 datĒ wystawienia dokumentu oraz datĒ lub czas dokonania, okres 
trwania operacji gospodarczej; 

 przedmiot oraz ilościowe i wartościowe określenie operacji; 
 własnorĒczne podpisy osób odpowiedzialnych za dokonanie operacji  

i udokumentowanie jej – w przypadku dokumentów elektronicznych 
akceptowany jest podpis elektroniczny, a w przypadku wyciągów 
bankowych podpis nie jest wymagany, ponieważ dokumenty  
są drukowane bezpośrednio z systemu bankowego; 

 oznaczony numerem określającym powiązanie dokumentu z zapisem  
w ksiĒgach rachunkowych. 

Dokumenty papierowe nadal stanowią podstawĒ wiĒkszości zapisów  
w polskich przedsiĒbiorstwach. Z uwagi na fakt, iż wprowadzenie dokumentów 
elektronicznych to proces długi, trudny i kosztowny warto skupić siĒ także  
na usprawnieniu obiegu dokumentów papierowych, z którego na razie nie da siĒ 
zrezygnować w sposób całkowity. System kancelaryjny służy właśnie do 
ewidencjonowania dokumentów papierowych i wyróżnia siĒ dwie jego odmiany: 
dziennikowa i bezdziennikowa.

10
 Pierwsza z nich charakteryzuje siĒ tym,  

iż każdemu dokumentowi, jaki przyjedzie do jednostki nadawana jest sygnatura, 
według której w sposób chronologiczny rejestrowany jest on w dzienniku 
korespondencji (podawczym). Opisana odmiana jest stosunkowo prosta  
i popularniejsza w naszym kraju, jednak ma ona szereg wad. Wiele specjalistów 
twierdzi, iż tak żmudna rejestracja każdego z dokumentów hamuje proces ich 
szybkiego obiegu dokumentów, a przy tym jest niezwykle czasochłonna. 
Alternatywą dla tego wariantu jest wariant bezdziennikowy, gdzie zamiast 
nadawania numeru każdemu dokumentowi tworzy siĒ konkretne sprawy,  
do których przyporządkowuje siĒ dane dokumenty. Numer otrzymuje tylko 
dokument rozpoczynający daną sprawĒ, ponadto wszystkie dokumenty 
przechowywane są razem. System jest nieco bardziej skomplikowany, jednak 
obieg dokumentów jest dużo sprawniejszy. 

 
Elektroniczny obieg dokumentów 
Sposobem, aby chociaż w czĒści ograniczyć pracĒ z dokumentacją  

papierową na rzecz elektronicznej jest stworzenie elektronicznego systemu  
obiegu dokumentów w przedsiĒbiorstwie. Pozwala on zaoszczĒdzić czas,  
a także minimalizuje ryzyko zagubienia dokumentów. Co wiĒcej pozwala on  

                                                 
9
 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. wraz z późniejszymi zmianami art. 21 

10
 W. Bral, A. Wojciechowski, Zasady obiegu i ochrony dokumentów, DIFIN. Warszawa 2007, s. 58 
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na oszczĒdność papieru, ponieważ znacznie ogranicza konieczność drukowania 
dokumentów. Jest to zarówno korzyść ekonomiczna jak ekologiczna. W dłuższej 
perspektywie jednostka zaoszczĒdzi także środki na archiwizowaniu dokumentacji, 
ponieważ dokumenty zapisane na przenośnych urządzeniach zajmują znacznie 
mniej miejsca.

11
 Głównym celem tworzenia takiego sytemu jest posiadanie jednej 

dużej bazy, w skład której bĒdą wchodzić wszystkie dokumenty generowane przez 
przedsiĒbiorstwo, jest to także dobry sposób, aby chronić dokumentacjĒ przed 
utratą – ilość kopii jest, bowiem nieograniczona. Jedną z najwiĒkszych zalet 
systemu jest natychmiastowy dostĒp do żądanego dokumentu poprzez możliwość 
jego szybkiego wyszukania za pomocą szeregu funkcji i wszelakich filtrów. Dużą 
wygodą jest również fakt, iż pracownik nie musi być fizycznie w miejscu pracy, aby 
wysłać dokument w dowolne miejsce na świecie. Wysyłka odbywa siĒ szybko, 
bezpiecznie, a jednostka nie ponosi kosztów usług pocztowych.

12
 

Należy pamiĒtać, iż takie dokumenty elektroniczne mają miano urzĒdowych,  
a w związku z tym konieczne jest potwierdzenie ich autentyczności. Podpis  
wraz z pieczątką jest takim potwierdzeniem w odniesieniu do dokumentów 
papierowych natomiast, jeśli chodzi o dokument elektroniczny, to wymagany jest 
coraz bardziej popularny podpis elektroniczny. Dokument nim potwierdzony 
powinien być traktowany na równi z tym standardowym w wersji papierowej. 
Niepokojącą sprawą jest jednak bezpieczeństwo danych przechowywanych  
na nośnikach elektronicznych. Z jednej strony powstaje pytanie czy za kilka  
lub kilkadziesiąt lat w związku z szybkim rozwojem techniki bĒdziemy w stanie 
odtworzyć tego typu dane z drugiej zaś jak je skutecznie chronić przed osobami 
nieupoważnionymi.

13
 

Podczas pracy z dokumentami elektronicznymi bardzo ważna jest znajomość 
procedur i zasad obiegu dokumentów, a także programu, na którym dokonywane 
są czynności. Jedną z przydatnych funkcji w tego typu systemach jest 
ewidencjonowanie, które zapobiega powstaniu kilku różnych i nieskorelowanych  
ze sobą wersji tego samego dokumentu, co jest bardzo czĒstym zjawiskiem, gdy 
na jednym dokumencie pracuje kilka osób. Wspomniana wyżej funkcja pozwala na 
zastrzeżenie dokumentu dla jednej osoby. Tylko osoba, która wyewidencjonowała 
dany dokument może dokonywać w nim zmian – inni użytkownicy korzystają  
z niego w wersji „tylko do odczytu”, mogą oni wprowadzić swoje zmiany dopiero  
w momencie, gdy dokument zostanie ponownie zaewidencjonowany przez osobĒ, 
która dokonała jego pierwotnego wyewidencjonowania. 

Jedną z najważniejszych funkcji podczas pracy z elektronicznymi 
dokumentami w przedsiebiorstwie jest możliwość wersjonowania dokumentów. 
Istota funkcji polega na tym, iż wszystkim użytkownikom, pracującym na danym 
dokumencie dostarczana jest jego najnowsza wersja – zapobiega to sytuacji 
dokonania korekt w dokumencie, który jest już nieaktualny. Każdy użytkownik ma 
jednak wgląd do historii wszystkich wersji dokumentu, a także do danych osób, 
które poprawiały poszczególne wersje. 

                                                 
11

 K. Winiarska (red.), Organizacja rachunkowości, PWE. Warszawa 2011, s. 95 
12

 T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN. Warszawa 2010, s. 210 
13

 A. Hołda, W. Nowak, Teczka Księgowego, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2006, Grupa 2/5,  
str. 10-11 
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Jedną z podstawowych funkcji każdego elektronicznego systemu do obiegu 
dokumentów jest workflow. Jest to z góry ustalona i automatyczna droga danego 
dokumentu po przedsiĒbiorstwie w ściśle ustalonym czasie. Automatycznie dociera 
on do wszystkich zainteresowanych użytkowników, a osoba nadzorująca cały 
przebieg ma dostĒp do szeregu informacji takich jak historia przepływu czy 
dokonane przez użytkowników zmiany. 

Aby korzystać z wyżej opisanych rozwiązań firma może zakupić jeden  
z płatnych programów, których na rynku jest bardzo szeroki wybór, do 
najpopularniejszych należą: Alti EOD i Exact Synergy. Może także skorzystać  
z bezpłatnego programu SharePoint Services 2007 firmy Microsoft. 

Ciekawym technicznym rozwiązaniem jest również elektroniczna książka 
korespondencji, dziĒki jej zastosowaniu czas wĒdrówki dokumentów ulega 
skróceniu. Opiera siĒ ona prawie wyłącznie na dokumentach elektronicznych  
– papierowe oryginały dokumentów najpierw siĒ rejestruje, a nastĒpnie skanuje,  
po zaakceptowaniu ich skanu, to właśnie na nim odbywa siĒ praca, oryginały 
natomiast trafiają do teczki, co minimalizuje ryzyko zgubienia. 

 
Kontrola dokumentów księgowych 
Kontrola pełni bardzo ważną funkcjĒ w każdej jednostce i definiowana jest 

jako: jedna z podstawowych funkcji kierowania przedsiębiorstwem, polegająca na 
sprawdzeniu prawidłowości przebiegu procesów gospodarczych w stosunku do 
zamierzonego celu. Sprawdzenie zjawisk i procesów gospodarczych odbywa się 
przed ich powstawaniem w postaci kontroli wstępnej oraz po powstaniu, jako 
kontrola bieżąca.

14
 W trakcie czynności kontrolnych należy sprawdzić nastĒpujące 

obszary:
15

 

 poprawność organizacyjna – należy siĒ tutaj zastanowić czy istnieje 
związek logiczny pomiĒdzy dokumentem a działem, którego dokument 
dotyczy; 

 zgodności z prawem, legalności zarówno z obowiązującymi normami 
prawnymi, jak również z wewnĒtrznymi przepisami jednostki; 

 gospodarność – wymaga od kontrolującego opinii dotyczącej osiągniĒtego 
efektu przy wykorzystanych na ten cel nakładach; 

 celowości – zbadanie tego obszaru ma na celu wykluczenie działań 
niekorzystnych i zbĒdnych z punktu widzenia jednostki. Obszar ten 
obejmuje swoim zasiĒgiem miĒdzy innymi sprawdzenie, czy środki były 
wydatkowane zgodnie z ich przeznaczaniem; 

 zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym – jest bezpośrednio 
związana z rzetelnością sprawdzanej dokumentacji. 

Każdy dokument należy sprawdzić pod wzglĒdem merytorycznym, formalnym 
i rachunkowym. Kontrola merytoryczna obejmuje badanie, czy dane zawarte  
w dokumencie są zgodne ze stanem rzeczywistym, a także celowość operacji  
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 E. Terebucha, Zasady wewnętrznej kontroli finansowo – księgowej w przedsiębiorstwach 
transportowych, WkiŁ. Warszawa 1965, s. 13 
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z punktu widzenia gospodarczego. Dokonuje jej kierownik komórki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za dokonanie danej operacji.

16
 Kontrola formalna natomiast 

polega na zbadaniu wiarygodności dokumentu, a także prawidłowości jego 
sporządzenia z wzglĒdu na treść i formĒ. Szczególną uwagĒ należy zwrócić na to, 
czy został on wystawiony przez właściwy podmiot, a także czy operacji dokonały 
upoważnione do tego osoby. Kontrola rachunkowa polega na sprawdzeniu 
poprawności i rzetelności wyliczeń zawartych w dokumentach.

17
 

 
Ochrona dokumentów księgowych 
Informacje dotyczące wymogów ochrony dokumentów ksiĒgowych  

w przedsiĒbiorstwie zostały opisane w rozdziale 8 ustawy o rachunkowości. 
Zgodnie z tymi zapisami wszystkie rodzaje dokumentów należy przechowywać  
w taki sposób, aby chronić je przed niedozwolonymi zmianami, nielegalnym 
rozpowszechnianiem, utratą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

18
 Ochrona 

dostĒpu do danych ma na celu zabezpieczenie systemu przed ingerencją osób 
nieuprawnionych. Należy tutaj zwrócić uwagĒ na odpowiednią politykĒ haseł,  
a także innych metod skutecznej identyfikacji użytkownika. Nie można także 
zapomnieć o zabezpieczeniu pomieszczeń gdzie znajduje siĒ sprzĒt, warto tutaj 
zastanowić siĒ nad zamontowaniem systemu alarmowego. CzĒściowym 
zmniejszeniem poziomu ryzyka może być także stosowanie wymiennych nośników 
pamiĒci (przenośnych dysków), mogą one być równocześnie zabezpieczeniem 
przed ochroną danych i kopią już zarejestrowanych dokumentów.

19
 Nie bez 

znaczenia pozostaje także zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie znajdują siĒ zbiory 
danych przed pożarem czy zalaniem, powinno siĒ to wiązać z zamontowaniem 
specjalnej instalacji, bądź ubezpieczeniem siĒ od takiego ryzyka.

20
 Dbając  

o ochronĒ systemu nie można zapomnieć o ochronie przed awariami zarówno tymi 
spowodowanymi z winy człowieka, jak i tymi niezależnymi od niego np. wadami 
oprogramowania. Istotna jest także instalacja dobrego programu antywirusowego, 
który zabezpieczy system przed możliwymi zewnĒtrznymi atakami. 

Ustawą wymagane jest posiadanie przez jednostkĒ dokumentu, który opisuje 
zasady ochrony danych. PrzedsiĒbiorstwo zobowiązane jest również do 
przygotowania instrukcji ochrony programów i sprzĒtu komputerowego. Właściwie 
zaprojektowany i prowadzony system ochrony danych umożliwia prowadzenie 
kontroli operacji gospodarczych mających miejsce w przeszłości. 

Ustawa wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki, aby zbiory danych były 
udostĒpnione osobie trzeciej na terenie jednostki. Jeżeli zbiory miałyby być 
wyniesione z siedziby przedsiĒbiorstwa wymagane jest dodatkowo sporządzenie 
odpowiedniego spisu wydanej dokumentacji.

21
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Archiwizacja dokumentów księgowych 
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

22
 dowody ksiĒgowe należy 

przechowywać w siedzibie zarządu lub oddziału jednostki w oryginalnej postaci. 
Należy zachować również ustalony wcześniej porządek systematyczny  
i chronologiczny – wymagany jest podział na miesiące i zagadnienia, który 
umożliwiania łatwe odszukanie potrzebnych informacji. Roczne zbiory dowodów 
ksiĒgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza siĒ określeniem nazwy ich 
rodzaju oraz symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze. Zbiory 
dokumentów powinny być przechowywane w segregatorach oznaczonych nazwą 
jednostki, a także znakiem, który bĒdzie wyraźnie wskazywał na rodzaj 
dokumentacji w nim zamieszczonej np. dokumentacja płacowa, magazynowa czy 
inwentaryzacyjna. Ważne jest również, aby zbiory były oznaczone symbolem 
kwalifikującym dany zbiór do odpowiedniej kategorii jego przechowywania.

23
 

Dokumenty ksiĒgowe, które pochodzą z zamkniĒtego roku należy przechowywać 
wraz z dopowiadającymi im ksiĒgami rachunkowymi i rocznym sprawozdaniem 
finansowym w dziale ksiĒgowości jednostki, ponieważ są one traktowane jako 
dokumenty użytkowe (mogą zostać wykorzystane przez uprawnionych 
pracowników lub organy kontroli). Oprócz wyżej wymienionych, całą dokumentacjĒ 
należy przekazać do archiwum i przechowywać odpowiednio: 

 ksiĒgi rachunkowe – 5 lat; 

 karty wynagrodzeń i ich odpowiedniki – 5 lat; 

 dowody ksiĒgowe, które dotyczą sprzedaży detalicznej – do dnia 
zatwierdzenia sprawozdania, jednak nie krócej niż do dnia rozliczenia 
osób, którym powierzono składniki majątku objĒte tą sprzedażą; 

 zatwierdzone sprawozdania finansowe – trwale; 

 dowody ksiĒgowe, które dotyczą wieloletnich inwestycji rozpoczĒtych, 
pożyczek, kredytów oraz umów handlowych i roszczeń dochodzonych  
w postĒpowaniu cywilnym – 5 lat od początku roku nastĒpującego po roku 
obrotowym, w którym operacje, transakcje i postĒpowanie zostały 
zakończone, rozliczone lub przedawnione; 

 dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat; 

 dokumenty dotyczące reklamacji i rĒkojmi – 1 rok po terminie upływu 
rĒkojmi lub rozliczenia reklamacji; 

 pozostałe dowody ksiĒgowe i dokumenty – 5 lat. 
Należy zaznaczyć, że określone wyżej okresy przechowywania oblicza siĒ od 

początku roku nastĒpującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. 
W przypadku jednostek, które zaprzestały działalności ich zbiory przechowuje 

siĒ w sposób nastĒpujący: 

 zakończenie działalności w konsekwencji połączenia siĒ z innym 
przedsiĒbiorstwem lub zmiany formy prawnej jednostki – obowiązek 
przechowywania dokumentów spoczywa na jednostce, która działalność 
kontynuuje; 
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 likwidacja jednostki – dokumenty przechowuje wyznaczona do tego osoba 
lub jednostka. Kierownik, likwidator bądź syndyk masy upadłościowej jest 
zobowiązany do poinformowania właściwego sądu lub innego organu, 
który prowadzi rejestr lub ewidencjĒ działalności gospodarczej. Należy 
również poinformować właściwy urząd skarbowy o miejscu, w którym 
przechowywana jest dokumentacja ksiĒgowa zlikwidowanego 
przedsiĒbiorstwa. 
 

Zakończenie 
Opisane w artykule procedury i czynności stanowią ważną cześć działalności 

przedsiĒbiorstwa. Kontrola wewnĒtrzna dokonywana przez weryfikacjĒ dowodów 
ksiĒgowych w sposób oczywisty wpływa na dane jakościowe jednostki, a także  
na jej wiarygodność w oczach inwestorów i kontrahentów. Cały proces obiegu 
dokumentów ma na celu usprawnienie procesów gospodarczych  
w przedsiĒbiorstwie. 
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BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY PRAKTYCZNYM  
UDOGODNIENIEM DLA PRZEDSIĘBIORCY 

 
 

Wstęp 
PostĒpująca globalizacja na całym świecie sprawia, że odległości pomiĒdzy 

danymi kontrahentami biznesowymi mają coraz mniejsze znaczenie. Oznacza  
to niewątpliwie, że dzisiejszy świat szuka i bĒdzie szukał rozwiązań, które 
umożliwią szybkie, a zarazem bezpieczne porozumiewanie siĒ, zawieranie umów 
czy transakcji na odległość. Niezwykle dynamicznie w ostatnich latach rozwija siĒ 
dziedzina zwana e-gospodarką, dziĒki temu rozwojowi niezależnie od miejsca 
pobytu przedsiĒbiorca może być w ciągłym kontakcie ze swoimi 
współpracownikami i partnerami, podejmować decyzje i wydawać wiążące 
polecenia. Nie sposób wyobrazić sobie dziś funkcjonowania przedsiĒbiorstwa bez 
komputera, konta w banku, Internetu i… podpisu elektronicznego. To właśnie 
podpis elektroniczny w ostatnich latach rewolucjonizuje nadal lekko sceptyczne  
i nieufne podejście przedsiĒbiorców chociażby do kwestii bankowości 
elektronicznej czy rozliczania siĒ z UrzĒdem Skarbowym za pomocą sieci Internet  
i bezpiecznego podpisu elektronicznego. Takie rozwiązanie pozwala w sposób 
szybki i wygodny, omijając kolejki petentów i oszczĒdzając czas, załatwić 
najważniejsze sprawy. Wszystko to jednak nie byłoby wiele warte, gdyby nie 
akcent bezpieczeństwa. Bowiem przedsiĒbiorca łączący siĒ z siecią Internet może 
wiele zyskać, ale i (nie przestrzegając zasad bezpieczeństwa) wiele stracić. 

 
Status prawny podpisu elektronicznego 
Prawna regulacja podpisu elektronicznego pierwszy raz powstała w Stanach 

Zjednoczonych, była ona odpowiedzią na pojawiające siĒ potrzeby społeczeństwa 
w dobie e-gospodarki. Pozwoliła na bezpieczne i szybkie zawieranie transakcji  
w sieci Internet. Obecnie i w Polsce mamy podobne regulacje i choć nadal po 
stronie przedsiĒbiorców istnieje wiele obaw w kwestii korzystania z podpisu 
elektronicznego to nie sposób nie zauważyć wielu jego zalet. 

Główną zasadą, jaką kierował siĒ ustawodawca tworząc przepisy do ustawy  
o podpisie elektronicznym było ułatwienie i przyśpieszenie zawierania transakcji  
i obrotu gospodarczego przez sieć Internet. Według Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr. 99/93/EC z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych 
ram w zakresie podpisów elektronicznych, status podpisu elektronicznego  
w poszczególnych państwach członkowskich powinien spełniać wszystkie funkcje 
podpisu własnorĒcznego i wywoływać takie same skutki, jak podpis własnorĒczny. 
Według zamysłu legislatora europejskiego podpis elektroniczny z czasem przejmie 
wiĒkszość funkcji podpisu własnorĒcznego. Założenie to dotyczy głównie obrotu 
gospodarczego, dziĒki czemu ulegnie on znacznemu usprawnieniu. Wedle 
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Dyrektywy koniecznym jest, aby ustawodawstwo krajowe utworzyło w swoim kraju 
rozwiązania legislacyjne uwzglĒdniające taki sam status prawny zarówno podpisu 
elektronicznego, jak i własnorĒcznego. Dodatkowo należy zaznaczyć, że podpis 
elektroniczny nie może być traktowany marginalnie jedynie z tego powodu, że ma 
on formĒ elektroniczną, w przypadku, gdy zarówno wydawca podpisu, sam podpis, 
jak i certyfikat spełniają wszystkie ustawowo nadane wymogi. W takim wypadku 
wartość prawna takiego podpisu musi być taka sama jak podpisu złożonego 
odrĒcznie. W dalszej czĒści artykułu rozszerzona zostanie również tematyka 
dokumentu sygnowanego podpisem elektronicznym, jako dowodu w sądzie, w tym 
miejscu zaznaczenia wymaga jedynie fakt, że ów dowód może zostać 
dopuszczony w postĒpowaniu sądowym. 

Art. 3 ust. 1 ustawy o podpisie elektronicznym definiuje podpis elektroniczny, 
wedle tego przepisu podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, 
które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie 
powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. 

Obok tej definicji ustawodawca przewidział również wyjaśnienie pojĒcia 
bezpieczny podpis elektroniczny. Punkt 2 art. 3 ust. 1 stanowi, że bezpieczny 
podpis elektroniczny oznacza podpis elektroniczny, który posiada jednak kilka 
ważnych cech zarówno prawnych jak i technicznych: 

 jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis; 

 jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby 
składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących  
do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania 
podpisu elektronicznego; 

 jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że 
jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. 

Taki bezpieczny podpis elektroniczny jest znacznie trudniejszy do 
sfałszowania i ściślej związany zarówno z treścią dokumentu, jak i z osobą, która 
go podpisuje, czyli jego autorem. 

Ponadto ustawodawca krajowy powinien ustalić minimalny zakres 
odpowiedzialności wystawców certyfikatów, który określiłby stopień ich ważności. 
To podejście ma zapewnić swobodny obieg certyfikatów oraz usług związanych  
z ich wystawieniem. Zgodnie z jej przepisami krajowe regulacje winny zawierać 
mechanizmy kooperacji z innymi krajami na bazie wzajemnego uznawania 
certyfikatów dwu- i wielostronnych umów. 

 
Czy podpis elektroniczny jest bezpieczny? 
Obecnie znaczna wiĒkszość dokumentów elektronicznych tworzona jest za 

pomocą edytorów tekstu w otwartych plikach tekstowych. Przy tej jakże popularnej 
metodzie nie ma niestety możliwości jednoznacznego stwierdzenia, kto jest 
autorem danego dokumentu. Użycie podpisu elektronicznego daje taką możliwość, 
identyfikuje autora (podpisującego dokument) oraz zapewnia jego zgodność  
z wersją podpisaną (pierwotną), sygnalizuje także zmiany, jakie zostały dokonane 
w treści dokumentu. Dodatkowo technologia klucza prywatnego jest na tyle 
wiarygodna, iż obalenie tezy, że nadawca wiadomości jest jej autorem staje siĒ 
praktycznie niemożliwa. 
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Argumentem, który wyraźnie przekonuje coraz wiĒksze grono 
przedsiĒbiorców jest poniesienie przez firmĒ certyfikują całkowitych ewentualnych 
szkód spowodowanych przez zastosowanie podpisu certyfikowanego. Uchylenie 
siĒ od odpowiedzialności przez ową firmĒ jest możliwie jedynie wtedy, gdy 
użytkownik podpisu nie dostosuje sposobu jego użycia do warunków, jakie określi 
przedsiĒbiorstwo certyfikujące. Ponadto przedsiĒbiorstwo świadczące usługi 
certyfikujące ma obowiązek zapewnić środki zapobiegające fałszerstwom 
certyfikatów poprzez śledzenie rozwoju technologicznego i dostosowywanie 
technologii do nowoczesnego rynku. Warte podkreślenia jest, że każde 
przedsiĒbiorstwo, które świadczy usługi certyfikujące ma obowiązek ubezpieczenia 
swojej działalności. 

Koronnym argumentem świadczącym o wysokim poziomie bezpieczeństwa 
podpisu elektronicznego jest praktyczna trudność, a nawet niemożliwość jego 
podrobienia. Ta forma weryfikacji autentyczności dokumentów dziĒki 
zaawansowanej technice (tzw. kluczy asymetrycznych) z powodzeniem może być 
traktowana, jako znacznie bardziej wiarygodna niż tradycyjny podpis 
własnorĒczny. 

Należy jednak z całą stanowczością zaznaczyć, iż bezpieczeństwo podpisu 
elektronicznego w dużej mierze zależy od samych jego użytkowników. Właściwa 
wydaje siĒ tutaj analogia do bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z kart 
płatniczych. Poziom bezpieczeństwa podpisu elektronicznego zależy nie tylko od 
użytej technologii, ale również od zagwarantowania bezpieczeństwa klucza przy 
pomocy, którego składany jest e-podpis. W tym przypadku zasadniczą kwestią 
wydaje siĒ wybór nośnika klucza. Do wyboru użytkownik ma kilka rozwiązań. Może 
on zapisać klucz prywatny bezpośrednio w rejestrach, bądź plikach systemu 
operacyjnego komputera, korzystać z wymiennego nośnika (pendrive, płyta CD 
itp.) lub zdecydować siĒ na użycie karty kryptograficznej, na której zapisany jest 
klucz. Należy pamiĒtać, że tak różne rozwiązania dają zróżnicowany poziom 
bezpieczeństwa. Obecnie najwygodniejszym i najbezpieczniejszym sposobem 
ochrony klucza prywatnego wydaje siĒ wybór, specjalnej karty kryptograficznej 
stworzonej właśnie w celu ochrony klucza prywatnego. Dodatkowo ważnym jest, 
aby podejmować także działania prewencyjne związane z uaktualnianiem systemu 
operacyjnego, instalowaniem programów antywirusowych z aktualną bazą wirusów 
czy okresowe sprawdzanie systemu (audyty bezpieczeństwa). 

PodjĒcie pewnych środków bezpieczeństwa oraz zdrowy rozsądek przy 
korzystaniu z podpisu elektronicznego powinny sprawić, że stanie siĒ on dla 
przedsiĒbiorców ważnym narzĒdziem przy prowadzeniu działalności. 

 
Dwa elektroniczne klucze 
Technicznym „sekretem” bezpieczeństwa podpisu elektronicznego jest 

wspólne funkcjonowanie dwóch kluczy: publicznego i prywatnego. Zadaniem 
klucza prywatnego jest podpisanie i deszyfrowanie wiadomości, natomiast klucz 
publiczny pełni funkcjĒ przy weryfikacji podpisu i szyfrowaniu, służy on do 
odczytywania podpisu elektronicznego. Owe klucze, to nic innego jak algorytmy 
szyfrujące, zaznaczenia wymaga jednak fakt, że klucz publiczny jest jawny  
i szeroko rozpowszechniony, natomiast klucz prywatny dla zachowania swojej 
funkcji powinien pozostać poufny i nie może być udostĒpniany osobom trzecim. 
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Aby uwiarygodnić, czyli podpisać elektroniczną korespondencjĒ, trzeba 
uruchomić w programie komputerowym tak zwaną funkcjĒ skrótu. Wynikiem 
działania tej funkcji bĒdzie ciąg numeryczny bĒdący skrótem treści listu, tzw. 
wartością hash. Zmiana treści spowoduje automatycznie zmianĒ wartości hash. 
NastĒpnie za pomocą klucza prywatnego skrót wiadomości zostaje zaszyfrowany. 
Tak powstaje podpis elektroniczny. Adresat odbiera wiadomość, odszyfrowuje 
podpis i uruchamia funkcjĒ skrótu, aby otrzymać skrót odebranego listu. Jeśli obie 
wartości hash są takie same, nie ma wątpliwości, co do autentyczności dokumentu 
i podpisu. 

Dla zapewnienia wzmożonego bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą, krajowe 
regulacje dotyczące podpisu elektronicznego muszą zawierać wiele wymogów 
szczegółowych dotyczących tzw. certyfikatów kwalifikowanych, urządzeń 
generujących podpisy elektroniczne oraz procedur weryfikacji podpisów. Certyfikat 
kwalifikowany oznacza elektroniczny atest, który wiąże kryptograficzny klucz 
publiczny lub inny klucz cyfrowy służący do weryfikacji podpisu elektronicznego,  
z wydawcą podpisu i pozwalający na jego identyfikacjĒ. Na mocy ustawy  
o podpisie elektronicznym, certyfikat kwalifikowany powinien zostać wystawiony 
przez tzw. kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, ustawa kreuje 
wobec tych podmiotów szereg szczegółowych wymogów. W celu podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa podmiot taki zobowiązany jest również uzyskać wpis do 
odpowiedniego rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki. 

 
Podpis elektroniczny, a podpis własnoręczny 
Niewątpliwymi zaletami, jakie przekonują przedsiĒbiorców do korzystania  

z podpisu elektronicznego jest jego funkcjonalność oraz realne oszczĒdności, 
wadą natomiast może okazać siĒ wymóg stosowania siĒ do zasad bezpieczeństwa 
podczas korzystania z tej formy podpisywania dokumentów. 

Bezpieczny podpis elektroniczny ma znacznie szersze zastosowanie. Może 
on zastąpić podpis własnorĒczny w obrocie prawnym np. przy podpisywaniu 
umów, w których ustawa wymaga formy pisemnej. Dotychczas Kodeks cywilny 
stanowił o zachowaniu formy pisemnej, jako o złożeniu własnorĒcznego podpisu 
pod treścią dokumentu zawierającego oświadczenie woli osoby składającej podpis. 
Owy podpis winien składać siĒ z imienia i nazwiska osoby, która podpis składa.  
W tym stanie prawnym oczywistym jest fakt, że podpisy odbite za pomocą kopiarki 
czy pieczątki nie są uznawane za podpisy odrĒczne, a zatem należy odmówić im 
mocy prawnej. 

Ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw art. 78 § 2 kodeksu cywilnego przybrał nastĒpujące 
brzmienie: 

Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

Jak widać ustawa daje jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy podpis 
złożony na elektronicznym dokumencie w sposób elektroniczny jest równoważny  
z podpisem własnorĒcznym. 
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Poniżej przedstawiony został schemat obrazujący cechy podpisu cyfrowego  
i podpisu tradycyjnego własnorĒcznego. 

 

Rysunek nr 1: Cechy podpisu cyfrowego i tradycyjnego 
 

Źródło: Opracowanie własne
1 

 

Korzyści ekonomiczne, jakie daje podpis elektroniczny są nie do przecenienia. 
PrzedsiĒbiorca, który decyduje siĒ na elektroniczny obieg dokumentów zarówno  
w swoim przedsiĒbiorstwie jak i poza nim np. w kontaktach z instytucjami 
publicznymi w znacznym stopniu oszczĒdza nie tylko czas swój i swoich 
pracowników, ale również zasoby finansowe i materialne. OszczĒdność czasu  
i kosztów transportu widać wyraźnie w kontaktach z partnerami biznesowymi, kiedy 
nie trzeba osobiście spotykać siĒ w celu podpisania określonego dokumentu,  
a można to zrobić za pomocą Internetu. Dodatkowo można znacząco obniżyć 
koszty w swoim przedsiĒbiorstwie np. brak konieczności kupowania tak 
znaczących ilości tuszu do drukarek, tonerów czy papieru. DziĒki podpisowi 
elektronicznemu obieg dokumentów może odbywać siĒ wyłącznie elektronicznie, 
co ma również swój pozytywny aspekt ekologiczny. Technologiczne 
zaawansowanie podpisu elektronicznego sprawia, że sprawdza siĒ on przy 

                                                 
1
 T. Pietryga, Bezpieczny podpis elektroniczny, Gazeta Prawna 2000, nr 67 
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wymianie korespondencji pomiĒdzy pracownikami jednej firmy, której siedziby 
mieszczą siĒ w różnych miastach. Poufne raporty czy inne ważne informacje mogą 
być dziĒki niemu przesyłane drogą elektroniczną w sposób bezpieczny  
i odpowiedzialny. 

W przypadku, gdy podpis elektroniczny nie spełnia wymogów stawianych 
przez ustawĒ, nie bĒdzie on spełniał również wymogów dla zachowania formy 
pisemnej. Nie oznacza to jednak, że taki podpis jest nieważny, czy nieskuteczny  
z powodu np. nie posiadania kwalifikowanego certyfikatu. Zaznaczenia wymaga 
fakt, że jeżeli strony umówią siĒ miĒdzy sobą, że ów podpis jest przez nich 
akceptowany, to w stosunkach pomiĒdzy nimi podpis bĒdzie wywoływał takie 
skutki, na jakie strony siĒ zgodziły. Takie rozwiązanie istnieje już dziś w przypadku 
niektórych usług bankowych (art. 7 Prawa Bankowego). 

Wprowadzenie podpisu elektronicznego do polskiego ustawodawstwa miało 
na celu ułatwienie życia przedsiĒbiorcom. To właśnie przedsiĒbiorcy są grupą, 
która na dzisiaj może skorzystać z dobrodziejstw formy elektronicznej 
poświadczanej przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Trzeba 
pamiĒtać, że obecnie jedynym rozwiązaniem, w którym bezpieczny podpis 
elektroniczny jest wymagany to system PŁATNIK w ramach, którego 
przedsiĒbiorcy zatrudniający powyżej 5 osób przesyłają dane do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Tam od dnia 21 lipca 2008 roku stosowanie 
certyfikatów kwalifikowanych jest obowiązkowe. Natomiast we wszystkich innych 
przypadkach takich jak deklaracje podatkowa czy faktury elektroniczne stosowanie 
podpisu jest fakultatywne. Zaznaczyć trzeba, że posiadając jeden zestaw  
do podpisu elektronicznego możemy korzystać z wielu możliwości i rozwiązań. 

 
Znakowanie czasem – funkcja pewnej 
Podpis elektroniczny może zostać opatrzony datą ("oznakowany czasem") 

przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Wywołuje on wtedy skutki 
równoważne z opatrzeniem dokumentu tzw. "datą pewną" wymaganą przez 
niektóre przepisy kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiĒtać przy tym, że podpis 
elektroniczny, nawet certyfikowany, nie może zastąpić podpisu notarialnie 
poświadczonego. 

Jedną z kwalifikowanych form pisemnych jest także forma pisemna  
z poświadczeniem daty (art. 81 KC). 

Art. 81. § 1. Jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności 
prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne 
także względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej 
(data pewna). 

§ 2. Czynność prawna ma datę pewną także w wypadkach następujących: 
  1) w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie 

urzędowym – od daty dokumentu urzędowego; 
  2)  w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie 

jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki 
samorządu terytorialnego albo przez notariusza - od daty wzmianki. 

§ 3. W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia 
przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty 
śmierci tej osoby. 

  



219 

Na obszarze oświadczeń woli przekazywanych w postaci elektronicznej 
funkcjĒ daty pewnej pełni instytucja znakowania czasem. 

Polega ona na dołączeniu do danych w postaci elektronicznej – logicznie 
powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem 
elektronicznym, oznaczenia czasu w chwili wykonania tej usługi oraz 
poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez podmiot świadczący 
tĒ usługĒ (art. 4 pkt. 18 ustawy o podpisie elektronicznym). 

Ową usługĒ certyfikacyjną pełnią podmioty kwalifikowane wedle cech 
określonych w ustawie o podpisie elektronicznym. W szczególności  
– w odróżnieniu od daty pewnej uregulowanej w art. 81 KC – podmiotami takimi 
mogą być podmioty prawa prywatnego nie mające kompetencji do sporządzania 
dokumentów urzĒdowych w rozumieniu art. 244 KPC. Ich ewentualne nierzetelne 
działania podlegają sankcjom karnym określonym w art. 51 ustawy o podpisie 
elektronicznym. 

Znakowanie czasem stwarza zarazem niewzruszalne domniemanie, że podpis 
elektroniczny złożony został nie później niż w chwili dokonania tej usługi. Jednakże 
ze wzglĒdu na to, że podstawą tego domniemania jest zaświadczenie 
certyfikacyjne, nie istnieje ono po ustaniu ważności tego certyfikatu, chyba że 
zostało przedłużone przez wydanie kolejnego lub kolejnych certyfikatów. 

PamiĒtać jednak należy, że znakowanie czasem, jakiego dokona podmiot 
świadczący usługi certyfikacyjne nie daje pewności, co do daty dokonania 
określonej czynności prawnej. Funkcja ta pozwala jedynie na określenie daty,  
w której istniał poświadczony dokument elektroniczny, ponieważ ustawa nie 
zezwala owym podmiotom na „urzĒdowe poświadczenie daty”. 

Funkcjonalność tej usługi można zauważyć w sytuacji, gdy dana osoba 
próbuje czynić wielokrotny użytek z raz podpisanej wiadomości, a chce by odbiorcy 
wiadomości traktowali ją tak, jakby była to zupełnie inna wiadomość. Dzieje siĒ tak 
w sytuacji, gdy ktoś próbuje wielokrotnie posłużyć siĒ tym samym dokumentem  
w pewnych odstĒpach czasu na przykład w instytucjach bankowych w celu 
wyłudzenia. W związku z tym funkcja ta ma niebagatelne znaczenie dla pewności 
obrotu oraz bezpieczeństwa pewnych transakcji. 

 
Dokument sygnowany podpisem elektronicznym, jako dowód w sądzie 
Po wejściu w życie ustawy o podpisie elektronicznym, w której dokumenty 

elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stały siĒ równoważne pod 
wzglĒdem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami 
własnorĒcznymi, nie ulega wątpliwości, że dokumenty elektroniczne mogą 
stanowić dowód złożenia oświadczenia woli zawartego w tym dokumencie (art. 245 
Kodeksu postĒpowania cywilnego). Jako dowód przedstawiane mogą być również 
dokumenty urzĒdowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego 
organy państwowe w ich zakresie działania (art. 244 Kodeksu postĒpowania 
cywilnego). Nie istnieją przeszkody prawne lub formalne, aby dokumenty urzĒdowe 
nie były sporządzane w formie elektronicznej. Przeciwnie, wielokrotnie podkreślane 
jest, że stosowanie podpisu elektronicznego ma ułatwić i przyspieszyć kontakt 
miĒdzy petentem a urzĒdnikiem. 
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Uwagi końcowe – podsumowanie 
Podpis elektroniczny podobnie jak każda innowacja wymaga odpowiedniego 

wprowadzenia i przygotowania, aby móc poprawnie spełniać swoją funkcjĒ.  
Taką podstawą stała siĒ ustawa o podpisie elektronicznym oraz odpowiednie 
zmiany wprowadzone do Kodeksu cywilnego. Jednak działania prawne nie  
są wystarczające, pomimo bardzo dobrego przygotowania legislacyjnego, aby 
podpis elektroniczny stał siĒ powszechnym narzĒdziem potrzeba czegoś wiĒcej. 
SpecyfikĒ wprowadzania do obrotu gospodarczego dokumentów sygnowanych 
podpisem elektronicznym można porównać do upowszechniania kart debetowych  
i kredytowych, jako środków płatniczych. Podobnie jak w przypadku podpisu 
elektronicznego, karty płatnicze również były innowacją wzbudzającą wiele obaw  
i wątpliwości. Obecnie dziĒki odpowiednim rozwiązaniom prawnym, ale też 
odpowiedniemu zapleczu technicznemu i obniżeniu kosztów obsługi coraz wiĒcej 
przedsiĒbiorców i gospodarstw domowych korzysta z „plastikowych pieniĒdzy”. 
Podążając za tym przykładem należałoby tak samo podejść do kwestii 
upowszechnienia podpisu elektronicznego. Niewątpliwie warto podjąć obok 
godnych pochwały działań prawodawczych także działania marketingowe czy 
techniczne w celu zachĒcenia przedsiĒbiorców do korzystania z elektronicznego 
podpisu. Bez wątpienia korzyści jest wiele, podpis elektroniczny usprawnia 
działanie przedsiĒbiorstwa, zmniejsza koszty działalności, a także sprawia, że 
obrót dokumentami staje siĒ bezpieczniejszy. Już dziś wiele dużych 
przedsiĒbiorstw decyduje siĒ na to rozwiązanie, pozostaje jedynie zachĒcić  
i mniejsze postacie działalności gospodarczej. 
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KULTURA ZAUFANIA W SPOŁECZEŃSTWIE XXI WIEKU  
– WERYFIKACJA MITÓW 

 
 

Społeczeństwo przyszłości jest skazane  
na zaufanie

1
 

 
Wprowadzenie 
W ciągu ostatnich kilkudziesiĒciu lat kategoria zaufania stała siĒ coraz 

bardziej popularna, nie tylko jako obiekt zainteresowania socjologii – na co zwraca 
uwagĒ Sztompka – ale także innych nauk. Problematyka zaufania, z punktu 
widzenia różnych autorów i – co ciekawsze – różnych dziedzin naukowych, daje 
atrakcyjną płaszczyznĒ zarówno do rozważań filozoficznych, jak i badań 
socjologicznych. Dlaczego zaufanie w naszych czasach jest tak bardzo cenne? 
Dlaczego widzimy w nim podstawĒ wszystkich relacji miĒdzyludzkich oraz czy 
prawdą jest, że kategoria zaufania jest zagadnieniem, które zajmuje ludzi bez 
wzglĒdu na granice, kulturĒ, rasĒ, kolor skóry czy wyznanie? Czy możemy założyć, 
że jest to fundament wspólny wszystkim ludziom i jak piszą M. Stephen, R. Covey  
i Rebecca R. Merrill: wywiera na nas wpływ przez 24 godziny na dobę i przez 365 
dni w roku. Wspiera nas i wpływa na jakość każdej naszej relacji, każdego 
porozumienia, każdej pracy, każdego biznesowego przedsięwzięcia, każdego 
działania, które podejmujemy. Zmienia jakość bieżącej chwili i zmieni przebieg 
i rezultat wszystkich przyszłych chwil naszego życia – zarówno na płaszczyźnie 
osobistej, jak i zawodowej”.

2
 Zanim jednak przejdziemy do omówienia tych pytań, 

spróbujmy zastanowić się nad potocznym rozumieniem tego pojęcia i związanymi  
z nim „mitami”.

3
 

 
Zaufanie jako mit 
Z pojĒciem zaufanie, które jest tak ważne w każdej sferze życia, wiąże siĒ nie 

tylko wiele obiegowych, ale też czĒsto błĒdnych opinii. Obecnie do najbardziej 
popularnych „mitów” dotyczących zaufania należy samo określenie zaufania jako 
mitu. Nie trzeba długo poszukiwać, aby w każdym z popularnych czasopism 
odnaleźć z ostatnich miesiĒcy, tygodni czy dni tytuły wskazujące na kryzys czy 
nawet brak zaufania. PrzytoczĒ tylko kilka z nich: „Trzeba pokonać kryzys zaufania 
w Unii”,

4
 „Komorowski traci zaufanie”,

5
 „Kryzys czasu przejściowego”,

6
 „Ten kryzys 

to kryzys zaufania”.
7
 Te i inne złowieszczo brzmiące tytuły wskazują albo 
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rzeczywiście na kryzys zaufania, albo na przerysowanie tego problemu. Czy 
naprawdĒ jesteśmy tak nieufni, że najdrobniejsze wydarzenie niszczy w nas wiarĒ, 
iż warto darzyć ludzi zaufaniem? 

Inny z mitów to przekonanie, że zaufanie jest to coś ulotnego, nieuchwytnego, 
co trudno zmierzyć, określić, choć warto je mieć. Zdaniem wielu znawców 
przedmiotu, zaufanie nie tylko jest czymś bardzo realnym, ale również wymiernie 
wpływa na szybkość działań i redukcjĒ kosztów. Kolejny z mitów  
– prawdopodobnie najbardziej popularny – to przekonanie, że raz utraconego 
zaufania nie da siĒ odbudować. Czy faktycznie jest tak, że raz zawiedzionego, 
utraconego zaufania nie można odzyskać? Zdaje siĒ, że jednak nie. Wielokrotnie 
spotkamy ludzi, którzy podejmują współpracĒ z osobami, które zawiodły ich 
zaufanie, pary, które potrafią tworzyć bardzo dobre związki mimo zdrady. Należy 
wyraźnie wskazać różnicĒ, miĒdzy umiejĒtnością odbudowania relacji pełnych 
zaufania a tym, że pamiĒtamy sytuacjĒ i osobĒ, która sprawiła, że nasze zaufanie 
zostało nadużyte. Postać z Alchemika Coelho pyta: Co mam począć? Stanę się 
zgorzkniały i stracę zaufanie do ludzi, bo zawiódł mnie jeden człowiek. Będę ział 
nienawiścią do tych, co odnaleźli swoje skarby, bo ja sam nie dotarłem do mojego. 
I zawsze będę dbał tylko o tę odrobinę, którą posiadam, bo jestem za maluczki, by 
mieć cały świat.

8
 Być może umiejĒtność budowania zaufania jest szczególną 

cechą człowieka (podobnie niestety jak jego podważenie), na którą warto zwrócić 
uwagĒ. 

W tym miejscu można wskazać kolejny z mitów: „zaufanie albo siĒ ma, albo 
siĒ go nie ma”. Prawdą jest, że niektórzy z nas są bardziej ufni, inni zaś mniej. 
Wpływ na to może mieć bardzo wiele czynników, począwszy od budowania relacji 
zwanych przez Eriksona prazaufaniem w wieku niemowlĒcym,

9
 aż do doświadczeń 

dnia codziennego. Wydaje siĒ jednak, że najbardziej nieufni sceptycy mogą – jeżeli 
oczywiście wyrażą taką wolĒ – nauczyć siĒ umiejĒtności budowania zaufania i nim 
obdarzenia. Stephen R. Covey mówi wprost, że możliwe jest skuteczne nauczanie 
zaufania. Autor ten przez ponad dwadzieścia lat odpowiadał za tworzenie firm  
i korporacji, za zarządzanie i budowanie zespołów, był również zaangażowany  
w doradztwo społecznościom lokalnym oraz indywidualnym osobom i w ciągu 
całego tego czasu nigdy nie spotkał się z przypadkiem, który byłby wyjątkiem  
od reguły (…). Zaufanie jest czymś, co można poprawiać – i to znacznie szybciej, 
niż nam się wydaje!.

10
 Innym z określeń – choć nie mniej sceptycznym – jest 

przekonanie, że zaufanie jest zbyt ryzykowne, czĒsto bywa kojarzone również  
z naiwnością. Ronald Regan wielokrotnie powtarzał ulubioną maksymĒ Lenina 
„Ufaj, ale kontroluj”. Czy jednak kontrola może być podstawą zaufania, czy nie 
niszczy tej osobliwości, która różnicuje zaufanie w zestawieniu z takimi pojĒciami, 
jak na przykład wiarygodność czy uczciwość. Również w tym wypadku istnieje 
przynajmniej kilka interpretacji. Jedną z nich przedstawił Sprenger, którego 
zdaniem: kontrolowanie sposobu realizacji umowy nie oznacza nieufności.

11
 Nie 

przeciwstawia on zaufania i kontroli, co wiĒcej, wskazuje na wzajemne ich 
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warunkowanie:
12

 Nie istnieje zaufanie bez kontrolowania ani kontrolowanie bez 
zaufania.

13
 Sztompka zaś wskazuje na bardzo ciekawy aspekt różnicujący 

zaufanie od tego, co jest jedną z wiĒkszych obelg dla współczesnego człowieka, 
od naiwności. Profesor Sztompka mówi o racjonalnym zaufaniu. Pewien  
rodzaj analizy, przez pryzmat określonych elementów, ma zmniejszyć 
prawdopodobieństwo naszej porażki. Sztompka wskazuje na trzy wymiary,  
a zarazem filary zaufania: epistemologiczny, psychologiczny i genologiczny.

14
 

Pierwszy z nich wskazuje, że prawdopodobieństwo właściwej inwestycji, zaufanie 
rośnie wraz z wiedzą na temat wiarygodności partnera. Jest to rodzaj zaufania 
opartego na podstawach teoriopoznawczych. Kolejny element wskazuje na aspekt 
indywidualny, a nawet biograficzny. Nasza ufność, bądź jej brak wynika  
z osobistych doświadczeń oraz wychowania. Wydaje siĒ, że w tym miejscu warto 
przytoczyć myśl Erika Eriksona, który zwrócił uwagĒ na pierwszy rok życia jako 
stadium kształtowania elementarnej ufności bądź jej braku. Jego zdaniem, 
podstawą tworzenia siĒ ufności jest sposób karmienia, stymulacja dotykowa  
– tulenie, noszenie na rĒkach. Matka wytwarza u dziecka poczucie ufności za 
pomocą takiego postępowania, które łączy czułą troskę i dbałość o potrzeby 
dziecka (…). Dzięki temu kształtuje się u dziecka podstawa poczucia tożsamości, 
które później połączy się z poczuciem bycia w porządku.

15
 Nie do przecenienia są 

również późniejsze doświadczenia w życiu człowieka. Ostatni z aspektów – na 
które zwraca uwagĒ Sztompka – wskazuje na regulacje kulturowe, jako elementy 
skłaniające do obdarzenia zaufaniem bądź przeciwnie – do jego wycofania. 
Niektórzy z teoretyków wskazują również na możliwość stopniowania zaufania. 
Sprenger wyznacza nawet „właściwe” proporcje miĒdzy zaufaniem a nieufnością 
oraz miĒdzy kontrolą a jej brakiem wraz z oszacowaniem wiarygodności człowieka, 
któremu mamy zaufać.

16
 Jedynie nieliczni – jak Uslaner – wskazują na zaufanie 

bezwarunkowe, które może kojarzyć siĒ jedynie z praktykami religijnymi. Autor ten, 
mówiąc o zaufaniu normatywnym, wskazuje rozwiązanie, które może jednak siĒ 
wydawać bliskie współczesnej naiwności.

17
 

 
Dlaczego zaufanie jest tak ważne? 
Wydaje siĒ, że zaufanie stało siĒ współcześnie bardzo ważnym 

zagadnieniem. Możemy siĒ nawet spotkać ze zdefiniowaniem XXI wieku jako 
kultury zaufania czy też kultury nieufności. Spadkową tendencjĒ w pokładaniu  
w kimś zaufania możemy zauważyć praktycznie wszĒdzie, jednak zjawisko to ma 
różną siłĒ. Fukuyama wskazuje na niezwykle ważne czynniki pośredniczące, które 
mogą wzmacniać lub osłabiać to zjawisko. Sztompka zaś mówi wprost: „w krajach 
wysokiego zaufania (Norwegia, Szwecja, Holandia, Japonia, USA, Niemcy) ludzie 
działają w oparciu o założenie: «inny jest godzien zaufania, dopóki nie okaże się, 
że jest oszustem». W krajach niskiego zaufania (Brazylia, Nigeria, Włochy, 

                                                 
12

 Por. C. Castelfranchi, R. Falcone, Trust and Control: A Dialectic Link tekst dostĒpny  
na http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.104.2579&rep=rep1&type=pdf (dodano 
03.08.2011 r.) 

13
 R.K. Sprenger, op. cit., s. 84 

14
 Por. P. Sztopka, Zaufanie fundament społeczeństwa. Kraków 2007, s. 151-227 

15
 E.H. Erikson, op. cit., s. 259 

16
 Por. R.K. Sprenger, op. cit., s. 87-88 

17
 Por. E.M. Uslanera, Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, (w:) Socjologia codzienności, red. 
P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska. Kraków 2008, s. 182, 192 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.104.2579&rep=rep1&type=pdf
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Francja, Rosja, niestety ostatnio i my) przyjmują założenie odwrotne: «każdy jest 
potencjalnym złodziejem, oszustwem, łapówkarzem, agentem, dopóki nam nie 
udowodni, że jest uczciwy».

18
 

PotrzebĒ i zalety zaufania można różnie postrzegać, w zależności od 
płaszczyzny rozważań. Ogólnie można wyróżnić przynajmniej trzy ważne aspekty: 
szeroko rozumiana płaszczyzna życia społecznego, zaufanie w organizacjach oraz 
w sferze życia prywatnego.

19
 Na potrzeby tego opracowania najbardziej 

chciałabym siĒ skupić na pierwszym z wymienionych aspektów. Wydaje siĒ,  
że powinniśmy zadbać o zaufanie, ponieważ zaufanie: 

 ułatwia szybkie działanie; 

 umożliwia przewidywanie w życiu społecznym; 

 jest podstawowym składnikiem kapitału społecznego; 

 jest fundamentem budowania głĒbszych relacji miĒdzyludzkich; 

 w świecie, w którym żyjemy, nie jesteśmy i nigdy nie bĒdziemy sami; 

 jest niezbĒdne do podjĒcia decyzji, gdy nie mamy kompletnych informacji; 

 wykonywanie wielu zawodów nie byłoby możliwe bez zaufania; 

 jest warunkiem korzystania z nowych technologii; 

 jest składnikiem kompetencji cywilizacyjnych; 

 jest ważnym wymiarem kultury politycznej; 

 jest istotnym aspektem społeczeństwa obywatelskiego; 

 ma związek z wartościami postmaterialistycznymi.
20

 
W społeczeństwie XXI wieku ważnym problemem jest również transfer 

wiedzy. Zaufanie może sprawić, że ludzie chĒtniej bĒdą siĒ dzielić wiedzą,  
z mniejszym lĒkiem przed ryzykiem oszustwa. Warto przytoczyć wyniki badań 
Empsona, w których wskazuje on, że strach przed utratą własnej niepowtarzalnej 
wartości jest główną barierą dzielenia siĒ wiedzą.

21
 Poniżej przedstawiono analizĒ 

wyników samodzielnie przeprowadzonych badań i próbĒ weryfikacji postawionych 
pytań. 

 
Metodologia badań 
Badania zostały przeprowadzone wśród studentów studiów stacjonarnych 

Politechniki Rzeszowskiej metodą sondażu diagnostycznego. Łącznie przebadano 
466 osób w przedziale wiekowym 18-24 lat. PrzewagĒ wśród ankietowanych 
stanowiły kobiety (67,6%), mieszkańcy wsi i małych miasteczek (67,9%),  
a zarazem osoby o niesprecyzowanych jeszcze poglądach politycznych – aż 
69,2% respondentów nie utożsamiało siĒ z żadnymi poglądami politycznymi. 
Wybór młodych ludzi jako grupy badawczej nie był przypadkowy, był 
zainspirowany wynikami badań dotyczących zaufania przeprowadzonych przez 
CBOS.

22
 Młodzi ludzie w wybranym przeze mnie przedziale wiekowym to jedna  

z najbardziej ufnych grup społecznych. 

                                                 
18

 P. Sztopka, Zaufanie fundament społeczeństwa. Kraków 2007, s. 378 
19

 Szerzej J. Stecko, Zarządzanie zaufaniem – aksjologiczny aspekt problemu, (w:) „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing”, z. 18, nr 2/2011 (w druku) 

20
 Ibidem 

21
 Por. L. Empson, Fear of Exploitation and Fear of Contamination: Impediments to Knowledge Sharing 
in Mergers between Professional Service Firms, (w:) „Human Relations” 2001, nr 54 

22
 Por. J. Stecko, Kategoria zaufania jako element społecznego życia etycznego, (w:) Studia 
filozoficzno-antropologiczne, Kyiv–Dnipropetrovsk 2011, s. 57-63 
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Celem badań była próba określenia potrzeby zaufania w życiu społecznym 
oraz weryfikacja potocznych przekonań dotyczących zaufania, które na potrzeby 
tej pracy zostały nazwane mitami.  

Zweryfikowano takie przekonania, jak: 

 Zaufanie to mit; 

 Zaufanie to coś ulotnego, co trudno zmierzyć; 

 Raz utraconego zaufania nie da siĒ odbudować; 

 Zaufanie albo siĒ ma, albo siĒ go nie ma; 

 Zaufanie jest czymś, czego nie można poprawić; 

 W kontaktach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym; 

 W czasach współczesnych zaufanie jest zbyt ryzykowne; 

 Nie istnieje zaufanie bez kontrolowania ani kontrolowanie bez zaufania; 

 Zaufanie to jedynie naiwność. 
 
Analiza wyników badań 
Pierwszy z problemów, który poddano analizie, to weryfikacja założenia 

dotyczącego postrzegania zaufania jako ważnego elementu życia społecznego. Na 
466 przebadanych osób aż 440 – co stanowi ponad 94% respondentów – było 
zdania, że potrzebujemy zaufania w życiu codziennym. Jedynie niespełna 2% osób 
uznało, że jest to zbĒdny element, prawie 4% zaś nie potrafiło siĒ ustosunkować 
do problemu. WiĒkszość z respondentów nie spotkała siĒ jednak z pojĒciem 
kultury zaufania. Wyniki badań wskazują, że zaledwie 17% badanych słyszało o tej 
kategorii, jednak nie umieli zdefiniować tego zjawiska. 

 

 
Jednak respondenci nie obdarzają wszystkich zaufaniem. Grupą, której ufamy 

najbardziej, jest najbliższa rodzina. Prawie 90% ankietowanych, którzy uznali 
potrzebĒ zaufania za ważną w życiu codziennym, wskazało najbliższą rodzinĒ jako 
grupĒ, której ufają najbardziej. Prawie 25% ankietowanych wskazuje również 
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znajomych jako grupĒ, która jest wiarygodna oraz godna ich zaufania. Jedynie  
5% osób uważa, że nie można zaufać komukolwiek. Prawie każdy człowiek oraz 
instytucja jawią siĒ tej grupie respondentów jako społeczność, której nie można 
wierzyć. 

 
Zaufanie w sferze publicznej jest wciąż − jak siĒ wydaje − dość wysokie. 

Szczególnie dużym zaufaniem społecznym młodych respondentów cieszą siĒ 
niezmiennie organizacje charytatywne. Ponad połowa badanych ufa Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy (61,80%) oraz fundacjom niosącym pomoc 
dzieciom (52,60%). Na uwagĒ zasługuje również zaufanie respondentów do 
Caritasu (aż 43,60%) i Polskiego Czerwonego Krzyża (28,00%). Inne instytucje 
publiczne, które są przez młodych respondentów darzone stosunkowo dużym 
zaufaniem, to Kościół Rzymskokatolicki (43,20%), wojsko (27,00%), Rzecznik 
Praw Obywatelskich (21,20%), Unia Europejska (20,40%), harcerstwo (15,70%), 
sądy (11,20%) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych (10,30%). Wartości 
poniżej 10% uzyskały: Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) (7,50%)  
i policja (5,40%). Jedynie niespełna 2,4% ankietowanych uznało, że nie ufa żadnej 
z instytucji i co ciekawe, wszyscy ci badani to mĒżczyźni. W pozostałych wyborach 
istotna zależność od płci respondentów była niezauważalna. 

Wykres nr 2: Komu ufasz najbardziej? 
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Jednak na szczególną uwagĒ zasługują wyniki weryfikacji przytoczonych 

potocznych przekonań związanych z zaufaniem. Najbardziej popularnym mitem 
wśród badanej populacji jest stwierdzenie: „w kontaktach z innymi trzeba być 
bardzo ostrożnym”. Mimo że prawie 95% osób zauważa potrzebĒ zaufania  
w relacjach interpersonalnych, to jednocześnie ponad 70% ankietowanych 
stwierdza konieczność bycia ostrożnym. Choć wydaje siĒ, że zachodzi tu pewna 
nieścisłość, to jest ona tylko pozorna. Pytania te to zestawienie ideału (potrzeba 
zaufania) i realnych działań w naszym życiu (potrzeba bycia ostrożnym). 
Prawdopodobnie odpowiedź ta nie przekreśla także wizji współczesnej kultury jako 
kultury zaufania. Co ciekawe, jest to jedyna odpowiedź, która uzyskała 
zdecydowanie wiĒksze wartości niż pozostałe. Żadna z pozostałych odpowiedzi 
nie przekroczyła wartości 30%. Przekonania, które uzyskały relatywnie wysoki 
odsetek odpowiedzi, to „raz utraconego zaufania nie da siĒ odbudować” (29,9%), 
„zaufanie albo siĒ ma, albo siĒ go nie ma” (29,4%) oraz „współcześnie zaufanie 
jest zbyt ryzykowną rzeczą” (25,4%). 

Wydaje siĒ, że wstĒpnie można założyć, iż rzeczywiście wśród młodych ludzi 
problem nieufności nie jest zbyt poważny, wymienione zaś przekonania to jedynie 
rodzaj myślenia mitycznego, a co za tym idzie – błĒdnego. Młodzi respondenci 
okazali siĒ grupą, która nie tylko zauważa, jak ważny jest problem zaufania w XXI 
wieku na każdej płaszczyźnie życia, ale także wykazuje dużą dozĒ zaufania  
do społeczności, w której żyją. Najniższe wartości – poniżej 20% – uzyskały 
przekonania wskazujące potrzebĒ kontroli w relacjach: „nie istnieje zaufanie bez 
kontrolowania ani kontrolowanie bez zaufania” (15%), oraz złudną ocenĒ zaufania: 
„zaufanie to coś ulotnego” (16%). 

Respondenci jako myślenie mityczne potraktowali pozostałe z wymienionych 
określeń opisujących zaufanie: „zaufanie jest czymś, czego nie można poprawić” 
(9,6%), „zaufanie to jedynie naiwność” (4,3%) oraz „zaufanie to mit” (1,7%). 
 

Wykres nr 3: Organizacje obdarzane najwiĒkszym zaufaniem 
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Niezwykle wartościowa jest diagnoza młodych osób jako ufnych ludzi, którzy 
jednocześnie nie są naiwni, ponieważ – jak mówił Putnam – to istotny kapitał 
społeczny. Warto jednak badania te powtórzyć w pozostałych grupach 
społecznych. 
 

 
 

Podsumowanie 
Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają optymistycznie myśleć  

o przyszłości. Prawie 95% ankietowanych widzi potrzebĒ zaufania w codziennych 
relacjach. Dodatkowo zdecydowana wiĒkszość opisanych przesądów okazała  
siĒ w opinii respondentów fałszywa. Choć wielu sceptyków czasy współczesne 
bĒdzie nazywało kulturą cynizmu, nieufności, w której panuje kryzys wartości,  
to wydaje siĒ, że slogany te – choć bardzo popularne – zdecydowanie nie mają  
tak dużego odbicia w naszym codziennym życiu. Wydaje siĒ, że mimo 
deklarowanej ostrożności i świadomości fundamentalnej skłonności człowieka do 
zła, ufamy, że nie staniemy siĒ jej ofiarami. 
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SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE I ICH UDZIAŁ W PROCESIE 

KOMUNIKOWANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SERWISÓW ON-LINE 
 
 

Wstęp 
Społeczność internetową zwaną także społecznością wirtualną (z ang. virtual 

community, e-community lub on-line community) definiuje siĒ jako pewną 
zbiorowość ludzi lub specyficzną grupĒ użytkowników, w której interakcje odbywają 
siĒ w określony sposób, tj. za pośrednictwem Internetu.

1
 Ze społecznościami 

wirtualnymi można siĒ spotkać zazwyczaj w kontekście popularnych serwisów 
internetowych, z reguły o charakterze tematycznym, dla których obecność  
i zaangażowanie użytkowników ma priorytetowe znaczenie. Wyrażają one bowiem 
popularność serwisu na rynku internetowym, wpływając na możliwości jego 
dalszego rozwoju i generowanie zysków. 

Każdej społeczności internetowej można przypisać określone cechy i atrybuty, 
które odróżniają ją od społeczności innych serwisów. Każda społeczność 
internetowa realizuje także określone zadania i funkcje, które sprecyzowane 
zostały w misji i założeniach serwisów oraz firm internetowych. 

Celem pracy jest próba charakterystyki społeczności internetowych, 
zgromadzonych wokół serwisów o tematyce społecznościowej, e-commerce  
i informacyjnej, jak również wskazanie, w jaki sposób przebiega komunikacja 
miĒdzy uczestnikami danej społeczności. Przykładami wykorzystanymi w pracy  
są społeczności zgromadzone wokół serwisów: eBay.com, Facebook.com oraz 
Wikipedia.org. 

 
Społeczności internetowe – kontekst definicyjny i atrybuty warunkujące 

ich powstawanie 
Termin „wirtualna społeczność” po raz pierwszy użyty został przez Howarda 

Rheingolda w roku 1992, który definiował to pojĒcie jako grupĒ społeczną 
wyłonioną z Sieci, w której ludzie prowadzą publiczną dyskusjĒ z wyrażeniem 
różnych uczuć i w której formują siĒ ludzkie związki oraz interakcje  
w cyberprzestrzeni.

2
 M. Shaw, R. Blanning, T. Strader i A. Whinston

3
 piszą,  

że społeczności internetowe stanowią grupĒ użytkowników Internetu 
podzielających specyficzny dla niej obszar zainteresowań. Członkowie wirtualnych 
społeczności swobodnie wymieniają siĒ swoimi pomysłami, doświadczeniem  
i innymi pokrewnymi informacjami na różne tematy. Dla V. Larios, F. F. Ramos  
i H. Unger

4
 wirtualne społeczności, oparte na rozwiązaniach sieci peer – to – peer,

5
 

                                                 
1
 W dalszej czĒści pracy wyrażenia „Internet” i „on – line” bĒdą używane zamiennie 

2
 Za: F. Tan, Advanced Topics in Global Information Management. Volume 3. United States 2004,  
s. 255 

3
 M. Shaw, R. Blanning, T. Strader i A. Whinston, Handbook of electronic commerce. Verlag. Berlin. 
Heidelberg. New York 2000, s. 159 

4
 V. Larios, F.F. Ramos i H. Unger, Advanced Distributed Systems. Verlag. Berlin. Heidelberg.  
New York 2004, s. 171-173 
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umożliwiają członkom publikowanie różnych treści, tworzenie atmosfery zaufania  
i zwiĒkszenie przywiązania oraz wierności do analizowanego modelu 
biznesowego. Społeczność wirtualna umożliwia wykonywanie takich samych 
czynności, jakie wykonywane są w świecie rzeczywistym. Pozwala zatem  
na uzewnĒtrznianie siebie, nawiązywanie przyjaźni, zadawanie pytań, dzielenie siĒ 
pomysłami, czy udział we wspólnych imprezach. 

J. Hagel III i A. Armstrong,
6
 opisujący społeczność wirtualną jako grupĒ 

konsumentów zjednoczonych wokół wspólnych zainteresowań twierdzą,  
że powstają one także dla zaspokojenia potrzeb ludzkich w zakresie: informacji, 
transakcji handlowych, związków i fantazji. Na podobne aspekty budowania 
społeczności wskazują także inni autorzy, miĒdzy innymi M. Szpunar,

7
 czy  

W. Gustowski.
8
 Zdaniem H. Berkeley

9
 społeczności wirtualne ugruntowują ludzkie 

przekonania oraz są miejscami, do których ludzie chĒtnie wracają, gdyż czują siĒ 
w nich potrzebni, rozumiani i bezpiecznie. 

Przyjmując założenia G. Mazurka10
 stwierdza siĒ, że istnieje wiele elementów, 

które mogą wpłynąć na skuteczność budowania i rozwijania społeczności 
internetowej. Elementy te bardzo rzadko wystĒpują samodzielnie, zaś społeczność 
najczĒściej tworzy siĒ na bazie hybrydy co najmniej kilku z nich.  
Do najważniejszych motywatorów budowania i umacniania społeczności należą:  

 wspólna potrzeba bądź produkt; 

 zbliżone cechy demograficzne i kulturowe; 

 wspólne zainteresowania; 

 chĒć podejmowania ryzyka i radość odkrywania nieznanego; 

 rutyna i zwyczaj;11 

 świadomość marki i czĒstotliwość interakcji. 
Tworzenie społeczności stanowi rozwiązanie dla stworzenia różnych grup 

użytkowników. Mogą to być zatem: lojalni klienci w serwisach e – commerce, 
kreatywni i otwarci na interakcje użytkownicy serwisów społecznościowych, czy 
pragnący przekazać swoją wiedzĒ twórcy i użytkownicy serwisów edukacyjnych  
i informacyjnych. 

Zgodnie z typologią U. Urubail
12

 społeczności internetowe dzielą siĒ według 
kategorii członków – inicjatorów i organizacji – patronów społeczności. W świetle 

                                                                                                                            
5
 Peer – to – Peer (P2P), to sieć równorzĒdna typu „każdy z każdym”. Jest to model architektury 
sieciowej oparty na równoważności wszystkich jej wĒzłów. W sieci P2P każdy komputer dysponuje 
podobnymi możliwościami oraz może inicjować połączenia. 

6
 J. Hagel III, A. Armstrong, Net Gain: expanding markets through virtual communities. United States 
1997, s. 8-10 

7
 M. Szpunar, Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna  
(w:) „Studia Socjologiczne” 2004, nr 2 (173), s. 110 

8
 W. Gustowski, E-społeczność. Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe  
w nowoczesnych działaniach marketingowych. Gliwice 2007, s. 7 

9
 H. Berkeley, Marketing internetowy w małej firmie. Gliwice 2005, s. 77 

10
 G. Mazurek, Fundamenty budowania wirtualnych społeczności (w:) „Modern Marketing” 2003, nr 4,  
s. 28 

11
 Społeczność budowana na fundamencie lojalności, rutyny czy zwyczaju jest zjawiskiem dość 
powszechnym, lecz trudno mierzalnym. Z takiej techniki korzysta na przykład Amazon.com, który 
stosując wobec klientów narzĒdzia personalizacji serwisu „przyzwyczaja” ich do pewnych wygodnych  
i pomocnych rozwiązań, kreując lojalność i zniechĒcając równocześnie do poszukiwania przez klienta 
alternatywnych form zakupu oferowanych przedmiotów, źródło: G. Mazurek, op. cit., s. 5 
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pierwszej klasyfikacji społeczności zakładane i kierowane są przez jej członków  
i rozwijają towarzyskie lub profesjonalne relacje miĒdzy nimi. Przykładem wirtualnej 
społeczności bazującej na profesjonalnych relacjach miĒdzy jej uczestnikami jest 
miĒdzy innymi społeczność Cancer.com. Do społeczności tworzonych na bazie 
towarzyskich powiązań zaliczają siĒ MySpace.com i Facebook.com. Druga 
klasyfikacja rozróżnia społeczności patronowane przez firmy handlowe i zajmujące 
siĒ działalnością niekomercyjną. Ich przykładami mogą być eBay.com  
i Amazon.com. 

W społecznościach wirtualnych pojawiają siĒ także nowe formy komunikacji. 
Są one definiowane miĒdzy innymi przez działania o charakterze dobrowolnym, 
tymczasowym i taktycznym. Członkowie społeczności wirtualnych mogą 
przemieszczać siĒ z jednej grupy do innych, zmieniając także swoje wymagania, 
potrzeby i zainteresowania. Mogą także należeć do kilku różnych społeczności  
w tym samym czasie. Społeczności organizowane są także przez wspólną 
produkcjĒ i obopólną wymianĒ wiedzy i doświadczeń.

13
 

W. Gustowski
14

 podaje, że Internet nie tylko zbliża ludzi, ale także ułatwia  
im komunikacjĒ, stając siĒ tym samym swoistą platformą miĒdzyludzkiej 
aktywności. Człowiek ma wrodzoną chĒć wymiany informacji, poglądów, uczuć  
i pragnień z drugim człowiekiem. W realnej rzeczywistości ludzie łączą siĒ w grupy, 
które wiążą na przykład: wspólne miejsce zamieszkania, podobne 
zainteresowania, zawodowe motywacje, problemy, itp. Nie inaczej jest w świecie 
wirtualnym. 

 
Budowanie społeczności wirtualnej i wybrane aspekty procesu 

komunikacji na przykładzie serwisu aukcyjnego eBay.com 
Serwis internetowy eBay.com, to jeden z najwiĒkszych portali aukcyjnych  

i handlowych na świecie. Powstał w roku 1995 w Stanach Zjednoczonych, a jego 
założycielem jest Pierre Omidyar. Właścicielem serwisu jest firma eBay Inc., która 
koordynuje działalność serwisów aukcyjnych w ponad trzydziestu krajach świata,

15
 

w tym także w Polsce. Społeczność użytkowników wszystkich serwisów 
aukcyjnych eBay Inc. liczy przeszło 250 milionów osób, z czego w samej Europie 
jest ich pond piĒćdziesiąt milionów. Jak podają L. F. Kaiser, M. Kaiser  
i P. Omidyar

16
 użytkownikami i członkami społeczności eBay.com są miĒdzy 

innymi: kolekcjonerzy, hobbyści, mali dostawcy, poszukiwacze unikalnych 
przedmiotów, łowcy okazji, czy duzi sprzedawcy. S. Weiss

17
 wszystkich ich określa 

jako eBayers. 

                                                                                                                            
12

 U. Urubail, Antecedents and consequences of flow state in virtual communities hosted by companies. 
India 2004, s. 2-3 

13
 Por.: T. Hayes, Jump Point: how network culture is revolutionizing business. United States 2008, s. 61 

14
 Por.: W. Gustowski, E-społeczność. Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe  
w nowoczesnych działaniach marketingowych. Gliwice 2007, s. 7-8 

15
 Tj. w/na: Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chinach, Czechach, Danii, Filipinach, Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hongkongu, Indiach, Irlandii, Kanadzie, Korei, Malezji, Meksyku, 
Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Rosji, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, 
Szwecji, Tajlandii, Tajwanie, Turcji, Wielkiej Brytanii, Wietnamie i Włoszech 

16
 L.F. Kaiser, M. Kaiser, P. Omidyar, The official eBay guide to buying, selling, collecting just about 
anything. New York 1999, s. 6 

17
 S. Weiss, Streetwise Selling on Ebay: How to Start, Manage, and Maximize a Successful eBay 
Business. United States 2006, s. 39 
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Od chwili utworzenia firma aukcyjna przyciąga najlepszych i najbardziej 
utalentowanych w branży, podtrzymując w ten sposób atmosferĒ motywacji, 
rywalizacji, pasji i zaangażowania w sukces.

18 
Jak podają R.S. Colmer  

i T.M. Thomas,
19

 społeczność eBay.com (tzw. eBay Community lub Community 
Boards

20
) stanowi formĒ wirtualnego „klubu”, składającego siĒ z użytkowników 

serwisu aukcyjnego, w którym dzielą siĒ swoimi historiami, podejmują dyskusjĒ, jak 
również zdobywają i pomagają innym zdobywać wiedzĒ na temat platformy 
aukcyjnej. Na ten ostatni czynnik wskazują także J. Heid i T. Malina

21
 porównując 

społeczność eBay.com do wirtualnej metropolii wypełnionej newsletterami  
i miejscami do dyskusji, w których członkowie i załoga eBay.com mogą dzielić siĒ 
wiadomościami, czy J. T. Sinclair i D. Spillane,

22
 którzy utożsamiają społeczność 

eBay.com z ogromnym rezerwuarem wiedzy. Jak podają autorzy: Jeśli masz 
problemy, możesz zwrócić się do eBay Community (via forum dyskusyjnego)  
po rozwiązanie. Wielu uczestników eBay przychylnie poświęca swój czas 
pomagając innym rozwiązać zarówno techniczne, jak również biznesowe kwestie 
w związku z prowadzeniem działalności biznesowej w eBay.com.

23
 W ostatnim 

kwartale 2007 roku firma podjĒła także działania przygotowujące do uruchomienia 
własnej społecznej sieci pod nazwą Neighborhoods, dziĒki której użytkownicy 
eBay.com tworzą grupy zainteresowań, dyskutują o produktach i wymieniają siĒ 
zdjĒciami. 

Społeczność eBay.com kieruje siĒ piĒcioma wartościami, które zawierają siĒ 
w nastĒpujących sformułowaniach:

24
 

 „Wierzymy, że ludzie z natury są dobrzy”; 

 „Wierzymy, że każdy ma coś do zaoferowania społeczności”; 

 „Wierzymy, że uczciwe i otwarte środowisko pomoże odnieść jak 
najwiĒksze korzyści”; 

 „Uznajemy i szanujemy każdą osobĒ jako niepowtarzalną jednostkĒ”; 

 „ZachĒcamy do traktowania innych osób tak, jak sami chcemy być 
traktowani”. 

Podobnie, jak społeczności on-line innych serwisów e-commerce,  
na przykład: serwisu aukcyjnego Allegro.pl w Polsce, czy wiĒksze bądź mniejsze 
społeczności sklepów internetowych w Polsce i na świecie, tak również 
społeczność eBay.com koncentruje siĒ wokół kilku celów, wśród których 
najważniejszym jest dokonywanie transakcji handlowych w serwisie aukcyjnym.  
Do innych celów, dla realizacji których społeczności internetowe powstają są 
miĒdzy innymi: 

 nawiązanie i utrzymanie kontaktów handlowych miĒdzy kupującymi  
i sprzedającymi; 

 dostĒp do wielomilionowej bazy produktów i usług różnych grup i kategorii; 

                                                 
18

 A. Afuah, Ch.L. Tucci, Biznes internetowy. Strategie i modele. Kraków 2003, s. 461-462 
19

 R. S. Colmer, T. M. Thomas, The senior’s guide to eBay. Browsing, Buing and Selling. United States 
2005, s. 59 

20
 Za: J. S. McDougall, Expand Your Business Using eBay. Canada 2007, s. 17-20 

21
 J. Heid, T. Malina, Sell it on eBay. A Guide to Successful Online Auctions. United States 2006, s. 24 

22
 J.T. Sinclair i D. Spillane, eBay Motors. The smart way selling and buying cars, trucks, motorcycles, 
boats, parts, accessories and much more. United States 2004, s. 215 

23
 Ibidem 

24
 R.S. Colmer, T. M. Thomas, op. cit., s. 60 
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 brak barier geograficznych i czasowych w dokonywaniu zakupów  
na platformie aukcyjnej; 

 chĒć wymiany poglądów i opinii na tematy wykraczające poza transakcje 
handlowe on-line. 

W świetle „Steps to Starting…”
25

 społeczność eBay.com odgrywa także trzy 
funkcje: 

 „zastĒpczego domu” dla klientów, którzy kupując lub sprzedając produkty 
nawiązują kontakt i nie czują siĒ w ten sposób samotni. Funkcja ta odnosi 
siĒ szczególnie do przedsiĒbiorców, którzy pracują w swoich domach, 
garażach czy suterenach, zaś ten rodzaj interakcji pozwala zaprowadzić 
ich do miejsca, w którym mogą komunikować siĒ z innymi podobnymi 
ludźmi, przez co nie czują siĒ wyizolowani; 

 „samopolicyjnej instytucji”, która może zgłaszać raporty z popełnianych 
przestĒpstw oraz defraudacji lub w sprawach, jakie odbywają siĒ  
w serwisie w sposób niewłaściwy; 

 miejsca, w którym nowe pomysły i sugestie mogą zostać zaprezentowane 
zarządowi eBay Inc. lub innym członkom społeczności w celu wzbogacenia 
doświadczeń serwisu aukcyjnego. 

Proces komunikowania wśród społeczności wirtualnej eBay.com ma charakter 
nieco uproszczony i w ramach kontaktu wirtualnego ogranicza siĒ głównie  
do ratingu pozakupowego, czyli systemu komentarzy i opinii wystawianych przez 
obie strony po sfinalizowaniu transakcji. To właśnie platforma eBay.com była 
inicjatorem takiego sposobu opiniowania i jak dotychczas system ten  
z powodzeniem wykorzystywany jest przez wiĒkszość serwisów aukcyjnych  
na świecie, w tym lidera polskiego rynku aukcyjnego, serwis Allegro.pl. 
Analizowana forma prezentacji użytkowników ma charakter bardziej anonimowy, 
niż ma to miejsce w innych serwisach o charakterze społecznościowym, albowiem 
są oni egzemplifikowani krótką nazwą, zwaną nickiem. 

Inną formĒ komunikacji w eBay.com stanowią krótkie wiadomości tekstowe  
w formie e-maila lub wiadomości przesyłanych przy użyciu narzĒdzi i formularza 
znajdujących siĒ na witrynach eBay.com. Uspołecznianiu serwisu służą także: 

 wprowadzanie narzĒdzi typowych dla nurtu Web 2.0: blogów, grup 
dyskusyjnych, chatów, itp.; 

 współpraca z serwisami o charakterze społecznościowym, na przykład 
Meetup.com;

26
 

 wprowadzenie usługi społecznościowej StumbleUpon.com;
27

 

 integracja z siecią telefoniczną Skype i porównywarką cenową 
Shopping.com; 

 stworzenie serwisów ogłoszeniowych: eBay Motors, Rent.com, 
Gumtree.com, Craigslist.org. 

                                                 
25

 Steps to Starting a Successful Ebay Business in Canada: Your Path to Financial Indepedence. 
Toronto 2008, s. 112-113 

26
 Meetup.com to serwis, który pomaga ludziom znaleźć innych użytkowników, którzy podzielają ich 
zainteresowania. 

27
 StumbleUpon to wyszukiwarka internetowa funkcjonująca na zasadzie spersonalizowanego systemu 
rekomendowania treści. Umożliwia Internautom przeglądanie i ocenĒ stron, zdjĒć lub plików wideo, 
które są dostosowywane do ich preferencji na podstawie wcześniejszej aktywności. 

http://www.stumbleupon.com/index2.html
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OdrĒbną kwestiĒ w komunikacji i budowaniu społeczności wirtualnej serwisu 
aukcyjnego stanowią odbywające siĒ od roku 2001 coroczne i okazjonalne zloty 
oraz spotkania użytkowników serwisu, zwane eBay Live. Zapraszani na nie  
są partnerzy współpracujący z amerykańskim serwisem aukcyjnym i jego 
użytkownicy z całego świata.

28
 Ich priorytetową osią są szkolenia i edukacja  

w zakresie handlu i e-commerce dla aktywnych kupujących i sprzedających, które 
jak podają J. Griffith

29
 oraz J. Kauflled i T. Harvey

30
 – odbywają siĒ w miłej  

i przyjaznej atmosferze, podczas trzech dni kursów i warsztatów, połączonych  
z prezentacjami stoisk, dyskusjami ekspertów, eventami i panelami dyskusyjnymi  
z zarządem eBay.com. 

O ile u początku Internetu uwaga działających w nim firm skupiała siĒ głównie 
na przyciąganiu nowych użytkowników,

31
 o tyle elementem wyróżniającym serwis 

aukcyjny z grona innych serwisów posiadających swoje społeczności 
użytkowników jest odseparowanie go z wirtualnych przestrzeni

32
 i permanentne 

rozbudowywanie pozainternetowej współpracy i komunikacji z innymi 
użytkownikami serwisu, jego twórcami i sympatykami aukcyjnej społeczności. Dla 
porównania, spotkania użytkowników swoich społeczności próbowały organizować 
także nieistniejące już serwisy aukcyjne: Adico.pl i Aukcje24.pl, zaś od roku 2000  
z sukcesem organizuje je serwis aukcyjny Allegro.pl. W odróżnieniu od interakcji 
typu face – to – monitor

33
 w eBay.com, spotkania eBay Live o charakterze face  

– to – face mogą stanowić podstawĒ do zwiĒkszania lojalności i zaufania wśród 
użytkowników, jak również pogłĒbiania miĒdzy nimi poczucia wspólnoty  
i współpracy. 

 
Serwis Facebook.com jako przykład samoorganizującej się społeczności 

różnych grup użytkowników w Internecie 
Facebook.com jest serwisem społecznościowym, który w ciągu ostatnich kilku 

latach zyskał ogromną popularność wśród różnych ludzi. Został założony 
czwartego lutego 2004 roku przez kilku absolwentów Harvardu: Marka 
Zuckerberga (obecnego CEO), Chrisa Hughesa, Dustina Moskovitza oraz Eduardo 
Saverina i miał być serwisem o ograniczonym zasiĒgu, przeznaczonym tylko dla 
społeczności studenckiej tej uczelni. 

Od września 2006 roku Facebook.com stał siĒ serwisem publicznie 
dostĒpnym,

34
 zaś jego społeczność objĒła ludzi w różnym wieku. Według  

M. Nunes
35

, współcześnie jest najwiĒkszym serwisem społecznościowym z punktu 
widzenia liczby zarejestrowanych użytkowników, o czym świadczyć mogą liczby:  

                                                 
28

 Por. Start Your Own Successful Home-Based Business Using Ebay: Everything You Need to Know  
to Get Started. Toronto 2007, s. 224 

29
 J. Griffith, The official eBay bible: the most up-to-date comprehensive how-to manual for Everyone 
from First – Time Users to People Who Want to Run Their Own Business. United States 2003, s. 183 

30
 J. Kaufeld, T. Harvey, Developing eBay business tools for dummies. Canada 2005, s. 34 

31
 Ph. Carpenter, E – brands. Kreowanie marki w Internecie. Warszawa 2001, s. XVII 

32
 Za: Ibidem, s. 15–16 

33
 Interakcje face – to – monitor bądź face – to via monitor – face to tak zwane interakcje 
zapośredniczone, które odbywają siĒ przez zewnĒtrzne techniki przekazu: papier, łącza i impulsy 
elektroniczne, źródło: A. Giddens, Socjologia. Warszawa 2004, s. 488; P. Zawojski, Monitory między 
nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni (w:) A. Gwóźdź, P. Zawojski (red.) Wiek ekranów. 
Kraków 2002, s. 423 

34
 M. Cantu, The Social Web. Italy 2007-2008, s. 47 

35
 M. Nunes, Error: Glitch, Noise, and Jam in New Media Culture. London 2011, s. 89 
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w kwietniu 2011 roku w serwisie zarejestrowanych było ponad osiemset milionów 
osób,

36
 z czego społeczność Facebooka w Polsce w sierpniu 2011 roku wynosiła 

6,6 miliona osób.
37

 Plasowało to PolskĒ na 24 pozycji na świecie.
38

 Co miesiąc 
serwis społecznościowy odwiedza około 870 milionów unikalnych Internautów, zaś 
w czerwcu 2011 roku strony społecznościowego giganta wyświetlono niemal  
że bilion razy.

39
 

P. Gadomska-DziĒcioł
40

 podaje, że powstawanie tak dużej społeczności 
internetowej: potencjalnych klientów vel konsumentów, zgrupowanej w jednym 
miejscu, skłania coraz wiĒcej firm do zakładania w serwisie swoich profili (z ang. 
fan page). Strony te dają szansĒ na promocjĒ różnych przedsiĒwziĒć inicjowanych 
przez marki. Sam Facebook.com nie ogranicza tematyki zamieszczanych 
wiadomości. Znaleźć w nim można zarówno organizacje młodzieżowe, religijne, 
polityczne, stacje telewizyjne, jak również zespoły muzyczne. 

W ocenie T. Kelsey’a
41

 Facebook stanowi doskonałe miejsce do gromadzenia 
cyfrowych zbiorów ludzi oraz dzielenia siĒ nimi. Jak podaje M. Cantu

42
 serwis 

Facebook.com stał siĒ pierwszą społecznością wyrażającą pomysły użytkowników, 
z entuzjazmem uznawane przez nią samą. Jest już nie tylko prywatną stroną  
do zawierania znajomości, ale także ważnym narzĒdziem dla firm kładących nacisk 
na marketing w mediach społecznościowych. Także A.A. Ozok i P. Zaphiris

43
 

potwierdzają, że serwisy typu Facebook.com koncentrują siĒ głównie  
na komunikacji: użytkownicy zakładają swoje własne profile, wysyłają wiadomości  
i wpisują siĒ nawzajem do ksiĒgi gości; dodatkowo uczestniczą w dodawaniu 
postów i komentowaniu nowych wpisów i artykułów. Serwis zapewnia także swoim 
użytkownikom zestaw gier odpowiadających temu, jakie można znaleźć  
na konsolach. 

J. D. Leavy
44

 twierdzi, że Facebook.com w odróżnieniu od innych serwisów 
społecznościowych jest bardziej zwyczajny, codzienny i swobodny. Inny autor  
J. Bozarth

45
 pisze: Jeśli chcesz mieć społeczność, skorzystaj z Facebooka. Jeśli 

chciałbyś dołączyć do wspólnej pracy, użyj wiki. Serwis społecznościowy jest 
zatem punktem odniesienia i komunikacji dla różnych użytkowników, zarówno 
indywidualnych, jak również grupowych i zorganizowanych. W serwisie swoje 
profile tworzą miĒdzy innymi: mniej lub bardziej znani artyści, ambasadorzy marki, 

                                                 
36

 S. Lentz, S. O’Leary, K. Sheehan, Small Business Smarts: Building Buzz with Social Media. United 
States 2011, s. 63 

37
 Według oficjalnych informacji, Facebook ma ponad 750 milionów aktywnych użytkowników, jednak 
sporo osób przegląda strony fanowskie czy profile, nie bĒdąc zarejestrowanymi 

38
 Za: Ł. Szewczyk, Facebook w Polsce: 6,6 mln użytkowników. (on-line), 
http://media2.pl/internet/82875-facebook-w-polsce:-6,6-mln-uzytkownikow.html (dodano 28.06.2011) 

39
 A. Nowak, Bilion wyświetleń Facebooka miesięcznie. (on-line), 
http://di.com.pl/news/39931,0,Bilion_wyswietlen_Facebooka _miesiecznie.html (dodano 30.06.2011) 

40
 P. Gadomska – DziĒcioł, Media społecznościowe – nowa forma komunikacji. (on-line), 
http://effectivepr.pl/image/file/artykul_effective_public_relations_media_spolecznosciowe_nowa_form
a_komunikacji_201103.pdf (dodano 30.08.2011) 

41
 T. Kelsey, Social Networking Spaces: From Facebook to Twitter and Everything In Between. United 
States 2010, s. 6 

42
 M. Cantu, op. cit., s. 47 

43
 A.A. Ozok, P. Zaphiris, Online Communities and Social Computing. United States 2009, s. 193 

44
 J.D. Leavy: Outcome – Based Marketing New Rule s for Marketing on the Web 2011. United States, 
s. 189 

45
 J. Bozarth, Social Media for Trainers: Techniques for Enhancing and Extending Learning.  
San Francisco 2010, s. 17 
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celebryci, fundacje i stowarzyszenia, kluby, przedsiĒbiorcy i przedstawiciele 
biznesu, studenci i wykładowcy, pracodawcy i pracownicy, itp. Niemalże każda 
grupa społeczna znajdzie tutaj swoją „minispołeczność”. Sama obecność firm  
w portalu społecznościowym stała siĒ dowodem odwagi wejścia w dialog  
z odbiorcą, jak również obecnym i potencjalnym klientem. W ten sposób firmy 
mogą siĒ zorientować: kim są ich fani, co lubią, jakie są ich potrzeby  
i zainteresowania, co mają do powiedzenia, jak reagują na konkretne działania, czy 
co jest dla nich ważne. Konsumenci natomiast mają realny wpływ na to, co dzieje 
siĒ z ich ulubioną marką lub jej konkretnym produktem: mogą dyskutować, chwalić, 
krytykować, doradzać, wybierać i sugerować. Przekaz na Facebooku staje siĒ 
bezpośredni i dwustronny, zaś odpowiedź natychmiastowa i stosunkowo 
wiarygodna.

46
 

Dystrybucja treści i komunikacja na Facebook.com odbywa siĒ  
za pośrednictwem uczestników portalu społecznościowego. Wykorzystując tĒ siłĒ 
społeczności i potencjał tkwiący w marketingu wirusowym,

47
 zarówno indywidualni, 

jak również zorganizowani uczestnicy tej wirtualnej społeczności partycypują  
w zasobach wiedzy i umiejĒtności przekazanych na Facebook.com w formie 
wpisów. 

Środowisko serwisu Facebook.com stwarza możliwości marketingowe dla 
różnych aktywności zawodowych i nie tylko. Jedną z nich są sporty niszowe, które 
gromadzą na Facebooku swoją społeczność i które w konwencjonalny sposób nie 
mają szansy zaistnieć. Tym samym serwis pozwala na szybką publikacjĒ  
i republikacjĒ materiałów filmowych i zdjĒciowych, informacji i innych materiałów 
związanych z zawodami bądź wydarzeniami im towarzyszącymi. Jest też 
Facebook.com narzĒdziem do komunikacji wzajemnej miĒdzy fanatykami danej 
dyscypliny sportowej. DziĒki platformie mogą oni szybciej siĒ grupować lub 
informować, mimo iż w danym momencie znajdują siĒ w innej stronie świata  
(na przykład pływając w Brazylii lub Egipcie, bądź jeżdżąc na snowboardzie  
w Alpach).

48
 

Wśród 250 tysiĒcy różnych aplikacji serwisu, jedną z najbardziej znanych  
i przydatnych ze społecznościowego punktu widzenia jest Your Neighbors’ Biz, 
umożliwiająca kupno lub sprzedaż niezwykłych, lokalnych (zwanych off – the – 
grid) produktów lub usług, takich jak na przykład: mydło, świece, czy samodzielnie 
przygotowana żywność wewnątrz jej społecznej sieci. Aplikacja działa miĒdzy 
innymi w oparciu o mechanizm zbiorowej inteligencji (z ang. collective intelligence), 
przez ułatwianie użytkownikom angażujących siĒ w promocjĒ i rozwój lokalnej 
kultury podczas kontaktu z wirtualną społecznością Facebooka.

49
 

M. Miller
50

 podaje, że komunikacja z różnymi ludźmi za pośrednictwem 
Facebooka nie zastĒpuje komunikacji typu face – to – face. Te krótkie  

                                                 
46

 Daj się polubić na Facebooku. (on-line) http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/strategie/daj-sie-polubic-
na-facebooku,9064,1 (dodano 29.08.2011) 

47
 Marketing wirusowy, zwany reklamą wirusową (z ang. viral marketing) jest specyficznym rodzajem 
działań marketingowych. Polega na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci bĒdą sami 
miĒdzy sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów 

48
 A. Gadzinowski, Facebook i sporty niszowe (on-line) http://gadzinowski.pl/facebook-marketing- 
do-spolecznosci-i-sporty-niszowe/ (dodano 29.08.2011) 

49
 Za: M. Nunes, op. cit., s. 90 

50
 M. Miller, Facebook for Grown – Ups. Use Facebook to Reconnect with Old Friends, Family, and  
Co – Workers. United States 2010, s. 16 
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i aktualizowane wpisy na stronach serwisu nie wyrażają na przykład emocji, jakie 
towarzyszą ludziom podczas przekazywania tej samej treści w rozmowie 
telefonicznej lub długim liście Zdaniem autora komunikacja na Facebooku  
w najlepszym przypadku stanowi rodzaj stenografii (z ang. shorthand), czyli 
skróconą i symboliczną metodĒ zapisu.

51
 

Facebook.com wychodzi także poza ramy samego Internetu. Przykłady takich 
zachowań podaje miĒdzy innymi J. Gadzinowski,

52
 zdaniem którego w wielu 

środowiskach spotykanie siĒ i rozmawianie o tym, co dzieje siĒ na Facebooku, jak 
również dzielenie siĒ zdjĒciami czy wpisami stało siĒ rzeczą naturalną. Serwis stał 
siĒ „kołem zamachowym” do tego, by ludzie wiĒcej siĒ spotykali i poznawali 
nowych ludzi, zaś kontakt „jeden do jednego”, tj. on – line i off – line stał siĒ 
wypadkową przenikania poglądów, kultur i postaw ludzkich. Ponadto serwis 
zapewnia „powracalność”, dziĒki połączeniu wszystkich narzĒdzi komunikacji: 
komunikatora, chatu, prezentowania linków, materiałów na swoich profilach. 
ZwiĒkszająca siĒ liczba użytkowników sprzyja wiĒkszej polaryzacji i różnorodności 
zachowań. Pojawiły siĒ także znane z innych serwisów „łańcuszki szczĒścia”,

53
 

wklejanie wirtualnych świeczek
54

 czy obrazków.
55

 
Komunikacyjna rola Facebook.com zaakcentowana została miĒdzy innymi 

takimi narzĒdziami oraz możliwościami, jak: video – rozmowy, grupy dyskusyjne 
tematyczne, strony firm lub marek, tablice, agregowanie treści z innych serwisów, 
obsługa aplikacji tworzonych przez zewnĒtrzne firmy, czy zdjĒcia, których – jak 
podaje M. Maj

56
 - każdego dnia użytkownicy przesyłają 250 milionów. Osobnym 

przykładem może być przedsiĒwziĒcie „Project Titan”, polegające na integracji 
różnych metod komunikacji internetowej z możliwością sortowania wiadomości 
odpowiednio do indywidualnych potrzeb użytkowników i z jedną „historią 
konwersacji”. 

Facebook wywiera wpływ na miĒdzynarodową społeczność  
na bezprecedensową skalĒ. Serwis połączył ponad pół miliarda ludzi i ukazał mapĒ 
 
  

                                                 
51

 Zdaniem autora kwestią budzącą zastrzeżenia jest także samo określenie „friend” na Facebooku 
52

 J. Gadzinowski, Facebook: pożera świat! (on-line) http://media2.pl/internet/63936-facebook:-pozera-
swiat.html (dodano 01.09.2011) 

53
 Przykładowy łańcuszek z prośbą o pomoc: „Błagam, przeczytaj chociaż połowę i prześlij wszystkim 
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mózgu w jej malutkim ciele. Jest tylko jedna droga, aby ją ocalić ... operacja. To przykre, ale nie 
mamy dość pieniędzy na operacje. „Puls” i „Onet” zgodziły się nam pomóc. Jedyny sposób w jaki 
mogą to uczynić polega na tym, ze ja wysyłam ten list do Ciebie, a Ty wysyłasz go dalej, do innych 
ludzi. „Onet” sprawdza ile osób dostało list. Każda osoba, która otworzy i prześle list dalej, do co 
najmniej trzech osób, podaruje nam 32 centy. Proszę, pomóż nam! Jeśli wyślesz tę wiadomość do 11 
osób, na Twoim profilu pojawi się fajny znaczek.” Za: Łańcuszek internetowy (on-line) 
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5 %81a%C5%84cuszek_internetowy (dodano 04.09.2011) 

54
 Jednym z symboli wirtualnej świeczki jest połączenie trzech znaków na klawiaturze komputera: [*] 

55
 J. Gadzinowski, op. cit. 

56
 M. Maj, Facebook: zdjęcia będą większe i szybko się załadują (on-line) 
http://di.com.pl/news/39983,2.html?utm_source=nlhtml&utm_medium=email&utm_campaign=linknew
s (dodano 30.08.2011) 
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relacji miĒdzy nimi.
57

 Fenomenalny rozwój społeczności i różnych form komunikacji 
na Facebooku przyczynił siĒ także do powstania nowego zjawiska w świecie 
mediów, zwanego „efektem Facebooka”. 

 
Wirtualna społeczność w procesie tworzenia serwisów edukacyjnych  

na przykładzie internetowej encyklopedii Wikipedia.org  
Wikipedia, internetowa encyklopedia wykreowana przez samych 

użytkowników sieci, zwana jest również ludową encyklopedią.
58

 Wikipedia to zbiór 
haseł na stronach internetowych, które użytkownicy mogą redagować na swoich 
komputerach domowych. Projekt ten zainicjował Jimmy Wales, szef internetowej 
firmy Bomis.com, kiedy po dwóch latach skończyły mu siĒ pieniądze na realizacjĒ 
pierwotnego pomysłu, jakim było stworzenie darmowej encyklopedii siłami 
ochotników, którzy jednak działali pod ścisłą kontrolą. Początkowo nad projektem 
pracowali redaktorzy z tytułami naukowymi, ale zdołali napisać tylko kilkaset 
artykułów. Nie chcąc, żeby dotychczasowa praca poszła na marne, w styczniu 
2001 roku Wales umieścił gotowe hasła w Internecie i zaprosił jego użytkowników 
do redagowania i dodawania kolejnych. Strona odniosła spektakularny sukces  
i pierwszego roku zyskał grono entuzjastów, którzy napisali dwadzieścia tysiĒcy 
haseł i ich tłumaczeń na kilkanaście jĒzyków.

59
 

Encyklopedia nie jest jedynie produktem. Powstaniu jej przyświecało kilka 
istotnych cech, do których Ch. DiBona, D. Cooper i M. Stone zaliczyli miĒdzy 
innymi:

60
 

 skoncentrowanie na tworzeniu encyklopedii, nie zaś słownika; 

 otwartość, wyrażająca siĒ w twierdzeniu, że każdy może publikować; 

 łatwość edycji tekstów; 

 współpraca użytkowników. 
Wikipedia.com ma swoje edycje w przeszło 250 jĒzykach i jest dziełem 

zbiorowym.
61

 Poza internetową encyklopedią wikipedyści są także współtwórcami 
takich projektów, jak: „In Memoriam: September 11 Wiki”,

62
 Wiktionary,

63
 

Wikibooks,
64

 Wikispecies,
65

 Wikiquote,
66

 Wikinews, 
67

 Wikiversity
68

 oraz 
Wikisources

69
 i Wikimedia Commons.

70
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 Por.: @facebook ruszył na podbój świata (on-line) (dodano 29.08.2011) 
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/@facebook-ruszyl-na-podboj-swiata,8220,1 

58
 Termin Wikipedia powstał z połączenia dwóch słów: „wiki” (pochodzi od hawajskiego słowa 
oznaczającego „szybko”) i „encyklopedia” 

59
 T. L. Friedman, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku. Poznań 2006, s. 130-131 

60
 Za: Ch. DiBona, D. Cooper, M. Stone, Open source 2.0: the continuing evolution. United States 2006, 
s. 322

  

61
 J. Broughton, Wikipedia: the minning manual. United States 2008, s.1-7 

62
 Serwis, który został stworzony w październiku 2002 w celu uszczegółowienia haseł na temat 
zamachu na World Trade Center 

63
 Wiktionary – strony ze słownikami i tezaurusami (utworzony 12 grudnia 2002 r.) 

64
 Wikibooks to strony zawierające cyfrowe podrĒczniki i instrukcje obsługi (utworzony 10 lipca 2003 r.) 

65
 Wikispecies – cybersłownik gatunków roślin i zwierząt (utworzony 13 września 2004 r.) 

66
 Wikiquote – sieciowa ksiĒga cytatów (utworzona 10 lipca 2003 r.) 

67
 Wikinews – strona z wiadomościami, których źródłem są sami użytkownicy (utworzony 3 grudnia 
2004 r.) 

68
 Najmłodszy projekt wyodrĒbniony 15 sierpnia 2006 r. z Wikibooks dla tworzenia, gromadzenia  
i używania wolnych materiałów do nauki i ćwiczeń oraz prowadzenia projektów dydaktycznych 

69
 Wikisources to wolna baza tekstów źródłowych (utworzona 24 listopada 2003 r.) 
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D. O’Sullivan
71

 pisze, że dla przeciĒtnego użytkownika Wikipedia jest, 
ogromną, użyteczną, darmową i internetową encyklopedią. Nie mniej za kulisami 
tej wirtualnej encyklopedii kryje siĒ społeczność entuzjastów oddanych dyskusji  
i kłótniom. Jest zatem Wikipedia jedynie społecznością w internetowym znaczeniu: 
luźnym, ogólnoświatowym zgrupowaniem nie związanych ze sobą użytkowników – 
członków społeczności. Zdaniem autora, problemem staje siĒ udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, jakie są rozmiary tej społeczności serwisu, przyjmując  
za kryterium liczbĒ osób tworzących internetową encyklopediĒ. Dla J.J. Anderson

72
 

społeczność tworząca WikipediĒ stanowi naprawdĒ silną społeczność ludzi, 
bĒdącą podstawą stron serwisu, którzy są w ciągłym kontakcie e – mailowym  
i poprzez chat roomy. Społeczność monitoruje każde zmiany, jakie zachodzą  
na stronach serwisu. 

Społeczność Wikipedii wzrasta spontanicznie i naturalnie.
73

 Jej celem jest 
udostĒpnienie wszystkim całej wiedzy ludzkości, a wiedza ta wraz z Wikipedią 
rozwijają siĒ w zawrotnym tempie. Pod koniec 2006 roku analizowana 
encyklopedia składała siĒ z ponad piĒciu milionów haseł w ponad stu jĒzykach. 
Polska wersja encyklopedii jest czwartą pod wzglĒdem wielkości zasobów,  
po wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

74
 

Krytycy ruchu Wikipedii zarzucają jej twórcom niszczenie podstaw cywilizacji 
naukowo – technicznej i podważanie autorytetu nauki oficjalnej, która przez 
kilkaset lat rozwoju wypracowała sprawdzoną metodĒ dochodzenia do prawdy  
i rzetelnej wiedzy. Z porównań jakości Wikipedii i encyklopedii Brytannica wynika, 
że ta pierwsza ma nieco wiĒcej błĒdów, ale ta druga – uznawana za wzór – też nie 
jest od nich wolna (Tabela nr 1).

75
 O swoich wątpliwościach, co do dokładności 

zawartości i treści samych wpisów w encyklopedii piszą także J.A. West  
i M.L. West.

76
 Autorzy nie poddają jednak wątpliwości zbiorowej natury wirtualnej 

encyklopedii. 
Wikipedia jest przykładem współpracy partnerskiej, nowego sposobu produkcji 

dóbr i usług. Okazuje siĒ czĒsto, że nawet najlepszy ekspert dysponuje mniejszą 
wiedzą, niż rzesza wolontariuszy.

77
 W roku 2007 w angielskiej wersji serwisu 

zarejestrowanych było ponad milion użytkowników, nie licząc milionów 
użytkowników, które nie posiadały w serwisie swojego konta.

78
 Wikipedia.com jest 

dowodem na to, że otwarte źródło (z ang. open source via open access resources) 
może być wykorzystywane w realizacji różnych przedsiĒwziĒć.

79
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Tabela nr 1: Porównanie Encyklopedii Brytannica i wirtualnej encyklopedii 

Wikipedia.com 
 

Encyklopedia Brytannica Encyklopedia Wikipedia.com 

Założona w Szkocji w XVIII wieku Założona w Anglii w XXI wieku 

Publikującymi są eksperci w danej 
dziedzinie 

Publikujący są wolontariuszami 

Zawiera linki do innych pokrewnych 
artykułów i materiałów źródłowych 

Zawiera linki do innych pokrewnych 
artykułów i materiałów źródłowych 

Artykuły są recenzowane przez 
ekspertów 

Artykuły są recenzowane przez 
piszących 

Zmiany dokonywane są rzadko Zmiany dokonywane są ciągle 

Aktualizacje dokonywane w ujĒciu 
rocznym 

Aktualizacje dokonywane bardzo 
czĒsto 

DostĒpna w czterech jĒzykach DostĒpna w kilkuset jĒzykach 
Źródło: opracowanie własne za: D. Woods, P. Thoeny, Wikis For Dumies. United 

States 2007, s. 69 
 

Wikipedia czĒsto podkreśla, że projekt, którego podstawą jest człowiek, opiera 
siĒ w dużym stopniu na wytworzeniu poczucia wspólnoty uczuć i działań wśród jej 
uczestników. Społeczność Wikipedii jest zatem: 

 zróżnicowana, bowiem wśród autorów można znaleźć przedstawicieli 
różnych zawodów, różne typy osobowości, ludzi o różnych poglądach  
na świat. Wśród wszystkich tych osób, nawet najbardziej siĒ różniących, 
istnieje komunikacja i chĒć znalezienia konsensusu; 

 spersonifikowana, sprawiająca, że otwartość Wikipedii pozwala  
na całkowitą ekspresjĒ swoich poglądów w obrĒbie jej zasad, przez 
indywidualne cele i interesy. Ma to swoje zarówno dobre, jak i złe strony, 
albowiem Wikipedia korzysta z osobistych wartości, takich jak: zaufanie, 
spostrzeżenia, wyobraźnia, czy empatia; z drugiej zaś nie może obejść siĒ 
bez takich negatywnych zjawisk jak: pomyłka, uprzedzenie, zamĒt czy 
zranione uczucia; 

 delikatna, co oznacza, że sukces społeczności jest w dużym stopniu 
zależny od obecności „dobrych Wikipedystów”. Jeśli ich zabraknie, projekt 
straci wiele na swej wartości; 

 unikalna, sprawiająca, że praktycznie nie istnieją podobne społeczności, 
które łączą powyższe cechy.

80
 

Społeczność Wikipedii istnieje dziĒki temu, że jej członkowie ciągle siĒ z sobą 
komunikują. Podstawowym narzĒdziem komunikacji w Wikipedii są jej strony 
dyskusyjne, przypisane do każdego hasła w Wikipedii, a także do stron osobistych 
Wikipedystów. Oprócz tego istnieją także: specjalny kanał IRC,

81
 lista dyskusyjna  

                                                 
80

 Czy Wikipedia jest społecznością? (on-line) (dodano 03.09.2011) 
http://wikipedia.eprace.edu.pl/210,Czy_Wikipedia_jest_spolecznoscia.html  

81
 W kontekście Wikipedytsów kanał IRC jest przydatny do: poznania innych użytkowników serwisu; 
uzyskania pomocy, wyjaśnienia wątpliwości i przedyskutowania problemów w szerszym gronie; 
wyjaśnienia nieporozumień personalnych; grupowej pracy nad hasłami oraz śledzenia ostatnich 
zmian w Wikipedii. Za: Kanał IRC (on-line) http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: Kana%C5%82_IRC 
(dodano 04.09.2011) 

http://wikipedia.wp.pl/wiki/Pomoc:Strona_dyskusji
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Wikipedia:Kana%C5%82_IRC
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Wikipedia:Listy_dyskusyjne
http://wikipedia.eprace.edu.pl/210,Czy_Wikipedia_jest_spolecznoscia.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kana%C5%82_IRC
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i forum Wikipedii znane jako „Kawiarenka pod Wesołym Encyklopedystą”. Znaczna 
czĒść użytkowników komunikuje siĒ także prywatnie ze sobą dziĒki e – mailom czy 
komunikatorom internetowym. Kilka razy do roku organizowane są także zloty 
Wikipedystów,

82
 zwane w Polsce Wikimanią. W spotkaniach udział bierze 

zazwyczaj kilkuset współtwórców najwiĒkszej encyklopedii na świecie. Tematami 
przewodnimi zlotów są z reguły: forma przedsiĒwziĒcia, wymiana wiedzy  
i doświadczeń z różnych wersji Wikipedii oraz jej projektów pokrewnych.

83
 

 
Podsumowanie  
Internet stanowi formĒ masowego medium, przybierającego postać ważnego 

instrumentu w życiu nowoczesnych społeczeństw. NarzĒdzia i mechanizmy, jakie 
siĒ w nim ustawicznie pojawiają, coraz bardziej zaczynają przypominać  
te, z którymi użytkownik spotyka siĒ w rzeczywistości. DziĒki nim korzystający  
z Internetu wkraczają w pewną specyficzną przestrzeń, z której miĒdzy innymi: 
czerpią dane, wysyłają i odbierają wiadomości lub w czĒści lub całości tworzą bazy 
informacji. Na gruncie tej właśnie wirtualnej przestrzeni użytkownicy dążą  
do zaspokojenia swoich potrzeb, także tych o charakterze komunikacyjnym  
i informacyjnym oraz konsumują zasoby Internetu dla różnych celów: 
edukacyjnych, wychowawczych, rodzinnych, zawodowych, rozrywkowych, etc. 

Siła i potĒga Internetu sprawiły, że użytkownicy mogą już nie tylko swobodnie 
komunikować siĒ z innymi użytkownikami przy użyciu jĒzyka pisanego lub 
mówionego, ale mogą również: widzieć swojego interlokutora w czasie 
rzeczywistym na przykład podczas rozmowy; wejść na stronĒ kiosku 
internetowego, by zakupić gazetĒ; odwiedzić dowolną e – ksiĒgarniĒ, by obejrzeć 
prezentowaną w niej ofertĒ książkową, zaś w internetowym sklepie spożywczym 
zamówić produkty spożywcze, itp. DziĒki interaktywności i permanentnie 
rozwijającym siĒ zasobom on-line mają również szansĒ: zagrać w brydża, nie 
szukając czwartego gracza w realu,

84
 nawiązać nowe przyjaźnie w serwisach 

randkowych, a także porozmawiać o zakupach na forach i w grupach dyskusyjnych 
internetowych serwisów aukcyjnych. 

Każdy z analizowanych serwisów ewoluował z małego projektu, powstałego 
albo w studenckim pokoju (jak to miało miejsce w przypadku Facebooka) lub 
sypialni (przypadek eBay.com), bądź innym niecodziennym miejscu, do globalnej 
sieci społecznej łączącej miliony ludzi. Każdy z serwisów posiada także oryginalną 
i jedyną w swoim rodzaju historiĒ powstania, która stała siĒ jednym z istotnych 
komponentów strategii marketingowej. Tak dla przykładu serwis eBay.com powstał 
z myślą o narzeczonej założyciela eBay.com, Pameli Wesley, kolekcjonerce 
opakowań na słodycze firmy „Pez”, która pragnĒła wymieniać siĒ opakowaniami  
od cukierków z innymi kolekcjonerami na całym świecie. Serwis aukcyjny miał 

                                                 
82

 Wikipedia: społeczność wikipedystów (on-line) (dodano 03.09.2011) 
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Wikipedia:Społeczność_wikipedystów? ticaid=1cf 44#Komunikacja 

83
 W ostatnim czasie Wikipedia boryka siĒ z problemem spadającej liczby wolontariuszy, którzy edytują 
hasła. Od lipca 2010 zanotowano stratĒ w wysokości dwustu osób. Przy nasilającym siĒ trendzie, 
encyklopedia może popaść w kryzys, na który nie bĒdzie można znaleźć skutecznego remedium, 
albowiem opłacanie kilku tysiĒcy pracowników prawdopodobnie okaże siĒ niewystarczające. Za: 
Jimmy Wales, Wikipedię tworzą mężczyźni (on-line) http://manufakturka.tk/newsy/jimmy-wales-
wikipedie-tworza-mezczyzni/ (dodano 03.09.2011) 

84
 Por.: W. Gustowski, op. cit., s. 7 

http://wikipedia.wp.pl/wiki/Wikipedia:Zloty
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Wikipedia:Społeczność_wikipedystów?%20ticaid=1cf%2044#Komunikacja
http://manufakturka.tk/newsy/jimmy-wales-wikipedie-tworza-mezczyzni/
http://manufakturka.tk/newsy/jimmy-wales-wikipedie-tworza-mezczyzni/
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zatem przyjąć formĒ takiego kanału informacji i dystrybucji, który mógł pomóc 
Pameli w realizacji jej marzeń. 

Komunikacja w analizowanych serwisach przebiega głównie w formie 
interakcji typu face – to – monitor i dotyczy takich sposobów i form przekazu, jak: 
chat, panele dyskusyjne, blogi czy komentarze pozakupowe i wpisy. Każdy  
z opisywanych serwisów rozpatruje proces komunikacji w odmienny sposób  
i w każdym z nich komunikacja przybiera inny wymiar. W serwisach handlowych, 
do których zaliczane są aukcje internetowe, komunikacja miĒdzy uczestnikami 
służy przede wszystkim zawarciu i finalizacji transakcji oraz poinformowaniu innych 
uczestników serwisu o jakości i przebiegu transakcji. 

W odróżnieniu od serwisów e-commerce, komunikacja w serwisach 
społecznościowych ma charakter komunikacji otwartej i interdyscyplinarnej. 
Użytkownicy tego typu serwisów podejmują różne tematy, również takie, które  
są przedmiotem dyskusji w serwisach handlowych, jak również czują potrzebĒ 
bądź czerpią radość z takiego sposobu komunikowania. 

Serwisy informacyjne, takie jak Wikipedia skoncentrowane są głównie  
na tworzeniu zbiorowego dzieła, którego autorami mogą być wszyscy użytkownicy 
Internetu i dla których udział w takim przedsiĒwziĒciu może stanowić rodzaj pasji, 
zainteresowań, czy stylu życia. 

Jak wskazuje praktyka, komunikacja wirtualna użytkowników różnych 
społeczności internetowych staje siĒ już niewystarczająca. Poza kontaktami typu 
face – to – monitor użytkownicy zaczynają powracać do tradycyjnych spotkań, 
które stanowią formĒ uzupełniającą dla wirtualnego kontaktu, jak również  
są źródłem bardziej trwałych związków. 
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REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE  
BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 

 
 
Wstęp 
Wraz z dynamicznym rozwojem systemów teleinformatycznych i ich migracji 

do instytucji państwowych, samorządowych, banków i firm pojawiają siĒ coraz 
wiĒksze problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania całej 
infrastruktury teleinformatycznej. Ze wzglĒdu na ogólnoświatowy zasiĒg sieci 
teleinformatycznych problem bezpieczeństwa winien być regulowany na poziomie 
globalnym. Z tego też wzglĒdu stał siĒ on jednym z priorytetów Unii Europejskiej, 
która sprawny i bezpieczny system sieci teleinformatycznych uznała za jeden  
z kluczowych warunków rozwoju społeczeństw i gospodarek krajów Unii, uważając, 
że cyfryzacja gospodarek krajów Unii Europejskiej przyczyni siĒ do ich 
konkurencyjności w globalizującym siĒ świecie. 

Bezpieczeństwo sieciowe można rozpatrywać na kilku płaszczyznach 
wzajemnie ze sobą powiązanych, z których każda charakteryzuje siĒ jednak swoją 
odrĒbną specyfiką. Pierwszą płaszczyzną jest bezpieczeństwo i spójność całej 
infrastruktury technicznej: sieci transmisyjnych, centrów dystrybucji i zarządzania, 
centrów gromadzenia i przetwarzania danych. Drugą można traktować jako 
bezpieczne systemy oprogramowania tak operacyjnego jak i aplikacji. W skład jej 
wchodzą niezwykle ważne zagadnienia związane ze stworzeniem standardów 
projektowania aplikacji i kompatybilności ich rozwiązań programistycznych 
oferowanych przez różne firmy. NastĒpną, niezwykle ważną, jest bezpieczne 
wykorzystywanie infrastruktury teleinformatycznej przez jej użytkowników. Przy 
czym użytkowników należy traktować przynajmniej w dwóch kategoriach. 
Użytkowników zbiorowych, to znaczy urzĒdy, firmy i różnego typu instytucje, które 
wykorzystują sieci teleinformatyczne w swojej działalności oraz użytkowników 
indywidualnych, którzy korzystają z sieci zarówno do kontaktów z administracją 
państwową i sektorem firm komercyjnych, jak i do wzajemnej indywidualnej 
komunikacji. W tej ostatniej grupie należy wyodrĒbnić dzieci, które niezwykle 
intensywnie korzystają z Internetu. NajczĒściej nie kontrolowane przez rodziców, 
narażone są na liczne zagrożenia związane miĒdzy innymi z cyberprzemocą, 
pedofilią, pornografią. 

Na każdym z tych poziomów kwestie bezpieczeństwa należy rozpatrywać  
w innych kategoriach w zależności od specyficznych problemów, jakie tam 
wystĒpują. Niemniej naczelna zasada bezpieczeństwa sieciowego mówi,  
że system jest tak bezpieczny, jak bezpieczne jest jego najsłabsze ogniwo. 
Praktyka życia codziennego pokazuje, że ogniwem tym jest najczĒściej człowiek 
korzystający z systemów teleinformatycznych. Dlatego tak istotnym jest 
konieczność prowadzenia ustawicznej edukacji społeczeństwa, ukierunkowanej  
na wpajanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. 
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Postrzeganie bezpieczeństwa sieciowego jako jednego z elementów 
umiejętności komputerowych 

W dobie postĒpującej cyfryzacji coraz wiĒkszych obszarów działalności 
człowieka, istotną kwestią jest jego umiejĒtność korzystania z systemów 
komputerowych, a poprzez nie z globalnej sieci, jaką stał siĒ Internet. Kluczowym 
problemem stało siĒ zdobycie przez współczesnego obywatela, członka 
społeczeństwa informacyjnego odpowiednich umiejĒtności komputerowych. 
UmiejĒtności, które poza różnego rodzaju samokształceniem, uczeń zdobywa  
w sposób formalny w szkole, a osoba dorosła na różnego rodzaju kursach. 

W związku z tym interesującym zagadnieniem istotne jest przeanalizowanie 
jak problemy bezpieczeństwa sieciowego przedstawiane są w podrĒcznikach 
szkolnych i jakie wymagania stawiane są uczniowi, i ogólnie obywatelowi 
społeczeństwa informacyjnego, aby uznać go za posiadającego wystarczające 
umiejĒtności komputerowe związane z bezpieczeństwem sieciowym. 

Jako podstawĒ do analizy przyjĒto podrĒczniki do nauki zawodu technik 
informatyk (podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 312 
[01]). UwzglĒdniono trzy podrĒczniki: Systemy i sieci komputerowe,

1
 

Oprogramowanie biurowe
2
 i Urządzenia techniki komputerowej.

3
 Wydaje siĒ,  

że sprawy bezpieczeństwa sieciowego traktowane są tam zbyt ogólnie, bez 
wnikania w istotĒ zagadnienia, a przede wszystkim bez uwrażliwienia młodzieży  
na konieczność dbania o należyte i kompleksowe zabezpieczenia komputera 
odpowiednimi pakietami antywirusowymi i wskazaniem, że pakiety antywirusowe 
też mają swoje ograniczenia i nie gwarantują stuprocentowej ochrony systemu. 

W podrĒczniku – Systemy i sieci komputerowe
4
 kwestie bezpieczeństwa 

poruszono w rozdziale trzecim dotyczącym systemu plików i w rozdziale 
osiemnastym omawiającym Internet. W podrozdziale – Programy narzędziowe  
do optymalizacji, naprawy i ochrony plików, rozdziału trzeciego, w punkcie  
– Programy antywirusowe i antyspamowe, przedstawiono podstawowe typy 
złośliwego oprogramowania i strukturĒ budowy programu antywirusowego.  
W podrozdziale – Bezpieczeństwo w Internecie, rozdziału osiemnastego, 
poruszono tylko zagadnienia związane z szyfrowaniem transmisji, sieciami VPN 
(Virtual Private Network) i ścianami ogniowymi. Wydaje siĒ, że w związku  
z nowymi zagrożeniami pojawiającymi siĒ w Internecie (na przykład kradzież 
tożsamości w portalach społecznościowych) rozdział ten powinien być 
rozbudowany o analizĒ tych nowych zagrożeń. Otwartą kwestią pozostaje fakt, czy 
drukowany podrĒcznik jest w stanie opisać najnowsze zagrożenia wystĒpujące  
w sieci. 

W podrĒczniku – Oprogramowanie biurowe,
5
 w czĒści dotyczącej Internetu  

i poczty elektronicznej (rozdział czwarty) w poszczególnych podrozdziałach 
scharakteryzowano wybrane przeglądarki internetowe, zwrócono uwagĒ na ich 

                                                 
1
 P. Bensel, Systemy i sieci komputerowe. Technik informatyk. Podręcznik do nauki zawodu.  
Gliwice 2010 

2
 J. Pokorska, Oprogramowanie biurowe. Technik informatyk. Podręcznik do nauki zawodu.  
Gliwice 2010 

3
 T. Kowalski, Urządzenia techniki komputerowej. Technik informatyk. Podręcznik do nauki zawodu. 
Gliwice 2010 

4
 P. Bensel, Systemy i sieci komputerowe, op. cit. 

5
 J. Pokorska, Oprogramowanie biurowe, op. cit. 
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możliwości związane z ochroną przed złośliwym oprogramowaniem i spamem (nie 
podano jednak, z jaką skutecznością realizowana jest ta ochrona) oraz 
przedstawiono miĒdzy innymi mechanizm autoryzacji korespondencji wychodzącej 
w programach pocztowych. Podrozdział szósty, tego rozdziału, poświĒcony jest  
w całości bezpieczeństwu w sieci. Przedstawiono w nim takie zagadnienia jak 
rodzaje zagrożeń (pliki cookie, wyłudzanie informacji, oprogramowanie 
szpiegujące, wirusy, robaki, konie trojańskie), funkcje zabezpieczeń  
w przeglądarkach internetowych, uwagi dotyczące bezpiecznego korzystania  
ze stron WWW i poczty elektronicznej. 

PodrĒcznik – Urządzenia techniki komputerowej,
6
 kwestie bezpieczeństwa 

analizuje tylko przy omawianiu sieci bezprzewodowych Wi-Fi gdzie w rozdziale 
siedemnastym, omówiono standardy zabezpieczeń w tych sieciach. 

W żadnej z tych pozycji nie wskazano precyzyjnie, że obecnie wiĒkszość 
ataków na systemy komputerowe dokonuje siĒ nie poprzez ataki na systemy 
operacyjne, ale na aplikacje, w tym aplikacje biurowe. Nie uwzglĒdniono również 
zagrożeń wynikających z coraz powszechniejszego korzystania, zwłaszcza przez 
młodzież, z portali społecznościowych. W tym miejscu należy zwrócić uwagĒ  
na rolĒ nauczycieli przedmiotów związanych z technologiami komunikacyjno-
informacyjnymi, którzy powinni na bieżąco uaktualniać informacje przekazywane 
uczniom, związane z bezpiecznym korzystaniem z systemów i sieci 
komputerowych. Pojawiające siĒ bowiem nowe zagrożenia w sieci Internet 
powodują, że ich przedstawienie nie jest możliwe w podrĒczniku, którego cykl 
wydawniczy jest zbyt długi w porównaniu z procesem rozprzestrzeniania siĒ tych 
zagrożeń. 

UmiejĒtności komputerowe tak uczniów jak i osób dorosłych w krajach Unii 
Europejskiej można zweryfikować poprzez przystąpienie do egzaminu w ramach 
Europejskiego Certyfikatu UmiejĒtności Komputerowych (ECDL – European 
Computer Driving Licence). Projekt ECDL w Europie realizowany jest przez 
FundacjĒ ECDL (European Computer Driving Licence Foundation Ltd.), która 
gwarantuje jednolite kryteria dla wszystkich zdających egzamin niezależnie  
od kraju, w którym odbywa siĒ egzamin. Istnieje kilka wariantów tych egzaminów. 
Kwestie bezpieczeństwa użytkowania sieci najbardziej wyeksponowane  
są w egzaminie e-Guardian.

7
 Uzyskany certyfikat, po zdaniu tego egzaminu, 

potwierdza podstawowe techniczne kompetencje w zakresie zabezpieczenia 
komputerów przed nieupoważnionym dostĒpem oraz ochrony osób przed 
niebezpieczeństwami związanymi z korzystaniem z sieci Internet. Z informacji 
dostĒpnej na stronie internetowej

8
 wynika, że: 

(…) Zasadnicze kwestie certyfikacji ujęte są w obszarach: 

 komunikacja online (uwzględnia zagadnienia poczty elektronicznej, chat, 
specyfikę portali społecznościowych); 

 ochrona dzieci przed cyberdręczeniem, napastowaniem seksualnym  
i treściami ogólnie nazwanymi jako "dla dorosłych"; 

 metody zabezpieczeń komputerów przed złośliwym oprogramowaniem  
i atakiem wirusowym; 

                                                 
6
 T. Kowalski, Urządzenia techniki komputerowej, op. cit. 

7
 e-Guardian Version 1.0 Syllabus, (w:) http://www.ecdl. com.pl/ 

8
 http://www.ecdl.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=86 

http://www.ecdl.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=86
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 świadomość zagrożeń wynikających z handlu internetowego i gospodarki 
elektronicznej (…)

9
 

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki objĒtej tym certyfikatem można 
znaleźć w sylabusie e-Guardian Version 1.0 Syllabus.

10
 Wynika z nich, że kwestie 

związane z bezpieczeństwem pracy w sieci są tam ujĒte w sposób kompleksowy  
i uwzglĒdniają najnowsze zagrożenia pojawiające siĒ w Internecie. 

Drugim egzaminem, w którym również kwestie bezpieczeństwa pracy w sieci 
są wyraźnie wyeksponowane, to egzamin ECDL Core. Z siedmiu modułów 
składających siĒ na egzamin dwa: pierwszy i siódmy zawierają problemy związane 
z bezpieczeństwem pracy w sieci. Zagadnienia te w oparciu o Europejski Certyfikat 
UmiejĒtności Komputerowych ECDL – European Computer Driving Licence. 
Syllabus wersja 5.0. przedstawiono poniżej: 

(…) Nr 1.4.3.3 Zadania: Znajomość istotnego znaczenia podjęcia środków 
ostrożności w kontaktach ze społecznością wirtualną; utrzymanie w tajemnicy 
wysyłanych danych osobowych, rozsądne ograniczenie osobistych informacji, 
które się udostępnia innym, świadomość, iż udostępniane informacje są publicznie 
dostępne, daleko idąca ostrożność w kontaktach z nieznajomymi (…); 

(…) Nr 1.5.1.1 Zadanie: Zrozumienia faktu, iż dla potrzeb bezpieczeństwa  
w trakcie logowania się do komputera niezbędne jest użycie nazwy użytkownika 
(ID) i hasła; 

Nr 1.5.1.2 Znajomość dobrych praktyk odnoszących się do posiadania 
odpowiedniego hasła dostępu do komputera: nie udostępnianie go, częsta zmiana, 
odpowiednia długość hasła, odpowiednia kombinacja liter i liczb (…); 

(…) Nr 1.5.2.2 „Rozumienia pojęcia zapory ogniowej (firewall) (…); 
(…) Nr 1.5.3.1 „Znajomość pojęcia wirus komputerowy; 
Nr 1.5.3.2 Znajomość sposobów, w jakie wirus może dostać się do systemu 

komputera; 
Nr 1.5.3.3 Znajomość sposobów zabezpieczenia przed wirusami 

komputerowymi, w tym konieczności regularnego uaktualniania oprogramowania 
antywirusowego (…).

11
 

W module 7 „Przeglądanie stron internetowych i komunikacja”, w kategorii 
„Internet”, w obszarze wiedzy „Bezpieczeństwo w sieci Web” pozycje od Nr 7.1.2.1 
do Nr 7.1.2.9 zawierają podstawowe informacje dotyczące bezpiecznego 
poruszania siĒ w sieci Internet. 

Przedstawione powyżej zagadnienia wskakują, że uzyskanie certyfikatu ECDL 
Core świadczy o bardzo dobrym opanowaniu tematyki związanej  
z bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych przez jego posiadaczy. 

 
Bezpieczeństwo sieciowe w dokumentach Unii Europejskiej 
Budowa zaawansowanego społeczeństwa informacyjnego jest jednym  

z kluczowych zadań, jakie stawia przed sobą Unia Europejska. Podstawowe 
założenia z nim związane zostały zawarte w dokumencie: Komunikat Komisji  
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów Europejska Agenda Cyfrowa z maja 2010 

                                                 
9
 Ibidem 

10
 e-Guardian Version 1.0 Syllabus, (w:) http://www.ecdl. com.pl/ 

11
 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. ECDL – European Computer Driving Licence. 
Syllabus wersja 5.0. Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 (w:) http://www.ecdl. com.pl/ 
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roku.
12

 W dokumencie tym wymieniono osiem obszarów działań Agendy Cyfrowej. 
Kwestie bezpieczeństwa ujĒto w obszarze trzecim – Zaufanie i bezpieczeństwo. 
Mottem tego obszaru jest stwierdzenie, że (…) Europejczycy nie będą korzystać  
z technologii, którym nie ufają. Epoka cyfrowa to nie „wielki brat” ani 
„cybernetyczny dziki zachód ”(…).

13
 Do podstawowych działań, jakie należy podjąć 

w tym obszarze Komisja zaliczyła: 

 (…) Główne działanie 6: Przedstawienie w 2010 r. środków 
ukierunkowanych na prowadzenie na wysokim szczeblu udoskonalonej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym inicjatyw 
ustawodawczych, takich jak np. unowocześnienie Agencji  
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), a także przedstawienie 
środków umożliwiających szybsze reagowanie na wypadek ataków 
cybernetycznych, w tym CERT dla instytucji UE; 

 Główne działanie 7: Przedstawienie do 2010 r. środków, w tym inicjatyw 
ustawodawczych, ukierunkowanych na zwalczanie ataków 
cybernetycznych na systemy informatyczne oraz powiązanych przepisów 
dotyczących jurysdykcji w cyberprzestrzeni na szczeblu europejskim  
i międzynarodowym (do 2013 r.); 

• Inne działania: 

 Ustanowienie do 2012 r. europejskiej platformy walki  
z cyberprzestępczością; 

 Do 2011 r. analiza możliwości ustanowienia europejskiego centrum 
ds. walki z cyberprzestępczością; 

 Współpraca z zainteresowanymi stronami z całego świata przede 
wszystkim w celu wzmocnienia globalnego zarządzania ryzykiem  
w sferze cyfrowej i fizycznej oraz prowadzenie międzynarodowych 
ukierunkowanych działań związanych z walką z przestępczością 
komputerową i zagrożeniami bezpieczeństwa; 

 Wsparcie ogólnounijnych działań przygotowawczych w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego od 2010 r.; 

 W ramach modernizacji unijnych ram prawnych dotyczących ochrony 
danych osobowych w celu poprawy ich spójności i zwiększenia 
pewności prawnej, zbadanie możliwości rozszerzenia zakresu 
przepisów dotyczących powiadamiania o naruszeniu bezpieczeństwa; 

 Do 2011 r. wydanie wytycznych dotyczących wdrożenia nowych ram 
prawnych dotyczących telekomunikacji w odniesieniu do ochrony 
prywatności i danych osobowych obywateli; 

 Wsparcie punktów powiadamiania o nielegalnych treściach  
w Internecie (gorących linii) oraz kampanii uświadamiających 
dotyczących bezpieczeństwa dzieci w sieci, prowadzonych  
na szczeblu krajowym, oraz wzmocnienie współpracy paneuropejskiej 
i wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze; 

                                                 
12

 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska Agenda Cyfrowa (w:) http://www.mswia.gov.pl 
(dodano 05.09.2010) 

13
 Ibidem 

http://www.mswia.gov.pl/
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 Wspieranie wielostronnego dialogu oraz samoregulacji wśród 
europejskich i globalnych dostawców usług (np. portale 
społecznościowe, dostawcy łączności ruchomej), w szczególności  
w odniesieniu do korzystania nieletnich z ich usług. 

Państwa członkowskie powinny: 

 Do 2012 r. ustanowić dobrze działającą sieć CERT na szczeblu 
krajowym, obejmującą całą Europę; 

 We współpracy z Komisją przeprowadzać symulacje ataku na dużą 
skalę i testować strategie łagodzenia skutków ataku od 2010 r.; 

 W pełni wdrożyć numery interwencyjne służące do powiadamiania 
o obraźliwych lub szkodliwych treściach internetowych, 
organizować kampanie uświadamiające dotyczące bezpieczeństwa 
dzieci w Internecie, oferować szkołom kursy bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz zachęcać dostawców usług internetowych 
do wdrażania środków w zakresie samoregulacji dotyczących 
bezpieczeństwa dzieci w Internecie do 2013 r.; 

 Począwszy od 2010 r., a przed końcem 2012 r., stworzyć krajowe 
platformy ostrzegania lub dostosować je do platformy ostrzegania 
o cyberprzestępczością prowadzonej przez Europol (…).

14
 

Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Komunikatu 
Europejskiej Agendy Cyfrowej zostało przedstawione w dokumencie Europejska 
Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych.

15
  

W odniesieniu do obszaru trzeciego Agendy – Zaufanie i bezpieczeństwo 
stanowisko to jest nastĒpujące (…) Rząd RP uznaje za zasadne inicjatywy Komisji 
Europejskiej dotyczące ukierunkowanych działań zmierzających do prowadzenia 
na wysokim szczeblu polityki bezpieczeństwa sieci i informacji. Należy 
zintensyfikować działania wykonawcze na poziomach unijnym oraz krajowym. 
Zasadne są inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące zwalczania ataków 
cybernetycznych na systemy informatyczne. Natomiast temat jurysdykcji  
w cyberprzestrzeni na poziomie europejskim i międzynarodowym musi zostać 
szczegółowo przedyskutowany w ramach specjalnie powołanej do tego celu grupy 
roboczej. 

Rząd RP proponuje ujednolicenie prawodawstwa unijnego i państw 
członkowskich UE w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych obywateli. 
Konieczne jest wsparcie dla punktów powiadamiania o nielegalnych treściach  
w Internecie (gorących linii) oraz prowadzenie krajowych kampanii 
uświadamiających, dotyczących bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz wzmocnienie 
współpracy paneuropejskiej i wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze. 
Wytyczne dotyczące wdrożenia nowych ram prawnych dotyczących 
telekomunikacji w odniesieniu do ochrony prywatności i danych osobowych 
obywateli powinny zostać opublikowane przez Komisję Europejską jak najszybciej 
(…).

16
 

                                                 
14

 Ibidem 
15

 Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych. Warszawa 2010. 
http://www.mswia.gov.pl/portal/SZS/497/8846/Publikacja_Europejska_Agenda_Cyfrowa_w_pracach_ 
i_planach_polskich_instytucji_rza.html (dodano 10.10.2011) 

16
 Ibidem 

http://www.mswia.gov.pl/portal/SZS/497/8846/Publikacja_Europejska_Agenda_Cyfrowa_w_pracach_i_planach_polskich_instytucji_rza.html
http://www.mswia.gov.pl/portal/SZS/497/8846/Publikacja_Europejska_Agenda_Cyfrowa_w_pracach_i_planach_polskich_instytucji_rza.html
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W celu wskazania podmiotów, w których kompetencjach są poszczególne 
tematy wymienione w Europejskiej Agendzie Cyfrowej została opracowana przez 
Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA tak zwana Tabela 
właściwości tematycznych znajdująca siĒ w załączniku 1 do Stanowiska Rządu do 
Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i komitetu Regionów: Europejska Agenda Cyfrowa  
– COM (2010) 245.

17
 I tak realizacja Głównego działania 6 Agendy leży  

w kompetencji MSWiA jako podmiotu wiodącego a podmiotem wspierającym jest 
NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Realizacja Głównego 
działania 7 jest również w kompetencji MSWiA, jako podmiotu wiodącego  
a podmiotami wspierającymi są: ABW, Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Za Inne działania z obszaru trzeciego Agendy, a wymieniono ich 
dwanaście, odpowiedzialne są głównie MSWiA, Ministerstwo Infrastruktury, ABW  
i GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Jednymi  
z najważniejszych z tych działań są miĒdzy innymi: ustanowienie do 2012 r. 
europejskiej platformy walki z cyberprzestĒpczością oraz ustanowienie do 2012 
roku dobrze działającej sieci CERT(Computer Emergency Response Team). 
Należy w tym miejscu zauważyć, że w Polsce działa od 1996 roku zespół CERT 
Polska.

18
 Znajduje siĒ on w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci 

Komputerowej a jego zadaniem jest reagowanie na zdarzenia naruszające 
bezpieczeństwo w Internecie. 

W Polsce, dokumentem, który kompleksowo omawia problemy związane  
z budową społeczeństwa informacyjnego jest – Strategia rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce do roku 2013.

19
 Poruszane są w nim również problemy 

związane z bezpieczeństwem i zaufaniem obywateli do wykorzystywania środków 
teleinformatycznych w codziennym życiu. W ramach postulatów rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce, wymienia siĒ w tym dokumencie miĒdzy 
innymi (…) Prowadzenie działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa 
obywateli, co oznacza konieczność zagwarantowania pełnej ochrony ich 
podstawowych praw, danych osobistych, tożsamości oraz eliminację zagrożeń 
cyfrowych (…), oraz (...) Stworzenie warunków prawno-ekonomicznych  
i organizacyjnych do zbudowania i powszechnego wykorzystania bezpiecznych 
sieci komunikacji cyfrowej (…).

20
 

Unia Europejska przykłada niezmierną wagĒ do problemu ochrony 
małoletnich przed szkodliwymi treściami dostĒpnymi na rynku audiowizualnym  
a szczególnie w Internecie. Wyrazem tego jest Zalecenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, 
godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności 
 

                                                 
17

 Europejska Agenda Cyfrowa…, op. cit. 
18

 http://www.cert.pl/ 
19

 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Warszawa 2008.  
(w:) http://www.mswia.gov.pl/strategia/ (dodano 02.09.2010) 

20
 Ibidem 

http://www.cert.pl/
http://www.mswia.gov.pl/strategia/
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europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług 
informacyjnych.

21
 Skuteczność wprowadzonych uregulowań prawnych 

przedstawiono w Sprawozdaniu Komisji dla parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów  
w sprawie zastosowania Zalecenia Rady z dnia 24 września 1998 r. dotyczącego 
ochrony małoletnich i poszanowania godności ludzkiej oraz zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, 
godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności 
europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług 
informacyjnych – OCHRONA DZIECI W ŚWIECIE CYFROWYM-.

22
 Sprawozdanie 

przygotowano na podstawie informacji dostarczonych przez państwa 
członkowskie. Obejmuje ono nastĒpujące obszary: zwalczanie niezgodnych  
z prawem lub szkodliwych treści, numery interwencyjne, dostawcy usług 
internetowych, serwisy społecznościowe, problematyczne treści internetowe  
z innych państw członkowskich UE / spoza UE, umiejĒtności korzystania z mediów 
i inicjatywy służące szerzeniu wiedzy, ograniczenia dostĒpu do treści, 
audiowizualne usługi medialne, gry wideo oraz prawo do odpowiedzi w przypadku 
mediów internetowych. Wnioski przedstawione w tym dokumencie, 
odzwierciedlające stopień wdrażania poszczególnych zaleceń są umiarkowanie 
pozytywne. Wynika z nich, że w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
istnieje świadomość nowych wyzwań związanych z ochroną małoletnich w sieci. 
Nie mniej, jak stwierdzono w sprawozdaniu, takie kwestie jak zwalczanie 
niezgodnych z prawem i szkodliwych treści, zwiĒkszanie bezpieczeństwa serwisów 
społecznościowych oraz ujednolicenie systemów klasyfikacji treści są różnie 
interpretowane i realizowane w poszczególnych krajach UE a nawet w wielu 
przypadkach realizacja ta jest znacząco różna. 

 
Znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieciowego wśród użytkowników 

Internetu 
WagĒ, jaką przykłada Unia Europejska do zagadnień związanych z szeroko 

rozumianym bezpieczeństwem korzystania z systemów teleinformatycznych 
świadczy o powadze problemów, przed jakimi stoją obywatele społeczeństwa 
informacyjnego. Masowe wykorzystywanie współczesnych technologii informacyjno 
– komunikacyjnych nierozerwalnie wiąże siĒ z zagrożeniami wystĒpującymi  
w sieci. Z tego też wzglĒdu zasadnym byłoby przeanalizowanie, jaką wiedzą,  
na temat problemów związanych z bezpieczeństwem sieciowym dysponują 
użytkownicy Internetu. 

                                                 
21

 Parlament Europejski i Rada. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.  
w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu  
do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług 
informacyjnych {2006/952/WE}. Dziennik UrzĒdowy Unii Europejskiej, L 378/72 z dnia 27.12.2006 

22
 Sprawozdanie Komisji dla parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zastosowania Zalecenia Rady z dnia 24 września 1998 
r. dotyczącego ochrony małoletnich i poszanowania godności ludzkiej oraz zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz 
prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego 
oraz internetowych usług informacyjnych –OCHRONA DZIECI W ŚWIECIE CYFROWYM-, 
{SEK(2011) 1043 wersja ostateczna}.Bruksela 2011, (w:) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX: 52011DC0556:PL:NOT (dodano 29.09.2011) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=%20CELEX:%2052011DC0556:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=%20CELEX:%2052011DC0556:PL:NOT
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Do analizy przyjĒto dane przedstawione w publikacji GUS – Społeczeństwo 
informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006 – 2010.

23
 

Interesującym jest fakt, że w badanych latach w około 1,5 – 2.0% gospodarstw 
domowych, jako przyczynĒ braku dostĒpu do Internetu podano właśnie wzglĒdy 
bezpieczeństwa. 

Obszarem związanym z problematyką bezpieczeństwa są zakupy 
internetowe. Przy badaniu powodów nie dokonywania zakupów przez Internet 
podano dwa powody związane z bezpieczeństwem a mianowicie: obawy związane 
z bezpieczeństwem płatności i obawy związane z ochroną prywatności. Wyniki 
tych badań przedstawiono na rysunku nr 1, podając jednocześnie średnie wyniki 
dla krajów Unii Europejskiej oraz dla krajów gdzie wskaźniki te są najwiĒksze  
i najmniejsze. 

 

Rysunek nr 1. Powody nie dokonywania zakupów przez Internet związane  

z kwestiami bezpieczeństwa 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

24
 

 

Okazuje siĒ, że krajem, w którym obawy przed korzystaniem z zakupów przez 
Internet związane z ochroną prywatności i bezpieczeństwem płatności najmniejsze 
są w Republice Czeskiej. W kraju tym tylko 1% ludności (ten sam wskaźnik dla obu 
przypadków) nie korzysta z zakupów w związku z tymi obawami. W Polsce  
te wskaźniki wynoszą odpowiednio 3% i 2%. Średnia dla państw Unii Europejskiej 
(E27) to 10% i 11%. Natomiast krajem, w którym obawy te są najwiĒksze  
to Słowenia gdzie 27% ludności deklaruje, przy zakupach przez Internet, obawy 
związane z ochroną prywatności i 28% obawy związane z bezpieczeństwem 
płatności. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że w Polsce obawy 
przy zakupach przez Internet w porównaniu z innymi krajami Europejskimi  
są niewielkie. Otwartym pozostaje pytanie, jakie są tego przyczyny? Czy wynika  
to z małej znajomości problemów związanych z bezpieczeństwem transakcji 
sieciowych? Czy z nadmiernego zaufania do handlu elektronicznego i wiary  

                                                 
23

 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, Główny Urząd 
Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa 
2010, (w:) http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm (dodano 18.10.2011) 

24
 Ibidem 

http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm
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w wysoką skuteczności ochrony klientów przed zagrożeniami wystĒpującymi przy 
tego typu transakcjach? 

Innym obszarem związanym bezpośredni z problematyką bezpieczeństwa jest 
wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego. W badaniach GUS problem 
ten zdefiniowano jako „niedopuszczenie do komputera wirusów i programów 
szpiegujących” i przebadano, jaki procent użytkowników Internetu podejmuje tego 
typu działania.

25
 Wyniki tych badań przedstawiono na rysunku nr 2. 

 

Rysunek nr 2: Czynności wykonywane prze użytkowników Internetu 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

26
 

 

Przy czym wyniki tych badań odniesiono do szerszego zagadnienia, jakim jest 
cel korzystania z Internetu. Na rysunku 2 przedstawiono obok czynności, jaką jest 
„niedopuszczenie do komputera wirusów i programów szpiegujących” także dwie 
inne (najbardziej i najmniej popularne), a mianowicie: używanie wyszukiwarki 
internetowej” i „tworzenie strony internetowej”. Dodatkowo na rysunku nr 2 
uwzglĒdniono jak do tych zagadnień ustosunkowują siĒ kobiety i mĒżczyźni.  
Z danych z rysunku nr 2 wynika, że problemami ochrony systemów 
komputerowych zajmuje siĒ średnio, co trzeci użytkownik Internetu. Przy czym 
robią to zdecydowanie czĒściej mĒżczyźni niż kobiety. Natomiast korzysta  
z przeglądarek internetowych ponad 94% użytkowników Internetu. Świadczy  
to o tym, że zdecydowana wiĒkszość systemów nie jest w sposób należyty 
chroniona przed zagrożeniami wystĒpującymi w sieci. Jest to fakt wysoce 
niepokojący. 

Dodatkowym wnioskiem wynikającym z badań przeprowadzonych przez GUS 
jest stwierdzenie, że im bardziej zaawansowana technologia internetowa 
(wymagająca wiĒkszych umiejĒtności) tym mniejszym cieszy siĒ zainteresowaniem 
wśród użytkowników Internetu. Stąd też ponad 90% użytkowników Internetu 
korzysta z przeglądarek internetowych, 70% z poczty elektronicznej a tylko 11% 
jest zainteresowanych tworzeniem strony internetowej. 
  

                                                 
25

 Ibidem 
26

 Ibidem 
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Podsumowanie 
W związku z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i usług dostĒpnych  

w sieci problemy związane z bezpieczeństwem pracy systemów 
teleinformatycznych wsuwają siĒ na pierwszy plan. Bezpieczeństwo to należy 
rozpatrywać zarówno od strony bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury 
teleinformatyczne jak i treści udostĒpnianych poprzez sieć. Oba te zagadnienia 
znajdują siĒ w centrum uwagi państw Unii Europejskiej, która kwestie związane  
z szeroko rozumianą cyfryzacją obszaru Europy zawarła w dokumencie 
dotyczącym Europejskiej Agendy Cyfrowej. Nakreślone tam zadania mają 
dostosować rynek europejski do jeszcze wiĒkszego wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce państw członkowskich  
i wszechstronnego rozwoju jej społeczeństw. Jak podkreślono w licznych 
dokumentach Unii zadania te mogą zostać w pełni zrealizowane jedynie wówczas 
gdy obywatele bĒdą mieli zaufanie do systemów infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Stąd kwestie bezpieczeństwa zajmują priorytetową pozycjĒ w przygotowaniach  
do wdrożenia paneuropejskiego obszaru cyfrowego. 
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WIKINOMIA I PROSUMPCJA A ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO  

W INTERNECIE 
 

 
Wstęp 
Wikinomia i prosumpcja to współcześnie dwa z istotnych zjawisk, jakie 

zachodzą w Internecie. Dotyczą one sposobu zachowania jego użytkowników oraz 
aktywności i zaangażowania milionów osób w tworzenie i rozwój zawartości 
Internetu. W obrĒbie analizowanych zagadnień szczególnie istotną rolĒ przypisuje 
siĒ miĒdzy innymi zjawisku tzw. mądrości zbiorowej, stanowiącej formĒ kapitału 
ludzkiego oraz społecznościom zgromadzonym w Internecie dla realizacji 
konkretnych założeń. 

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wikinomia oraz 
prosumpcja wpływają na aktywność ludzi w Internecie. Punktem odniesienia dla 
rozważań pracy bĒdzie charakterystyka ruchu open source i produkcji partnerskiej 
oraz trzech pokoleń: Generacji X, Generacji Y i Generacji Z, które z punktu 
widzenia dostĒpu do Internetu oraz zaangażowania w nim swojego kapitału 
prezentują odmienne sposoby aktywności. Odniesieniem dla powyższych 
rozważań i zjawisk, jakie zachodzą w Internecie, są serwisy, w których udział  
i wpływ wikinomii oraz prosumpcji stał siĒ najbardziej widoczny, na przykład: 
Nasza–Klasa.pl, Allegro.pl i inne. 

 
Udział Generacji X, Y i Z w tworzeniu zasobów Internetu 
Nowe technologie wywierają wpływ na sposób myślenia i postĒpowania 

młodych ludzi, zaś to, w jaki sposób myślą i postĒpują, ma wpływ na kształtowanie 
Internetu. W XXI wieku wiedza rozprzestrzenia siĒ dziĒki Internetowi tak 
swobodnie, jak nigdy dotąd, ale prawdziwy potencjał sieci odkryto dopiero 
wówczas, kiedy młodzi ludzie zaczĒli posługiwać siĒ komputerami. Teraz 
pomagają przekształcić ją w coś nowego – Web 2.0, tj.: żywą sieć, hipernet, 
aktywną sieć, sieć do odczytu i zapisu. Współczesny Internet to globalny, aktywny, 
funkcjonujący w sieci komputer, którego użytkownicy mogą nie tylko na nim 
pracować, ale także zmieniać jego strukturĒ.

1
 

W historii Internetu swój udział zaznaczyli przedstawiciele trzech pokoleń,  
tj. Generacji X, Y i Z. Każda z wymienionych grup w mniejszym lub wiĒkszym 
stopniu wpłynĒła na rozwój treści on – line oraz jego kształt i strukturĒ. 

Chronologicznie najbardziej dojrzałym pokoleniem była Generacja X (z ang. 
Generation X, skrót: Gen X lub Gen Xers),

2
 którą tworzą ludzie urodzeni w latach 

                                                 
1
 D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa 2010, s. 112 

2
 Jak pisze Ch. Lee zwrot „Generacja X” po raz pierwszy pojawił siĒ we wczesnych latach 
piĒćdziesiątych minionego wieku, kiedy Robert Capa – wĒgierski fotoreporter ujął w projekcie 
ilustrowanego eseju doświadczenia życiowe grupy dwudziestolatków, którzy przeżyli drugą wojnĒ 
światową. Nazwał ich wówczas Generacją X (Pokoleniem X), tj. generacją nieznaną. W roku 1964 
Charles Hamblett i Jane Deverson nadali taki sam tytuł książce, w której udokumentowali wywiady 
z brytyjską młodzieżą, wśród której wiele osób identyfikowało siĒ, że przynależy do subkultur, takich 

 



262 

1963-1977.
3
 Poprzedzała ją Baby Boom Generation, czyli generacja wyżu 

demograficznego lat 1946-1964. Pierwsza fala Generacji X urodziła siĒ w latach 
1961-1964 i zwana była falą Atari (z ang. Atari Vawe), bowiem jej przedstawiciele 
grali na konsolach gier Atari.

4
 Generacja ta nazywana była także Baby Bust 

Generation z powodu niskiej liczby urodzeń wystĒpujących po drugiej wojnie 
światowej.

5
 

Jak twierdzi T. Brabazon
6
 Generacja X jest pierwszą znaczącą społecznością 

wykazującą związek z historią, kulturą popularną i pamiĒcią. Jak podaje  
D. Tapscott,

7
 Pokolenie X to obecnie osoby dorosłe w wieku od 32 do 43 lat, które 

posługują siĒ wieloma środkami komunikacji, zaś media to centrum ich świata.  
W Ameryce to najstarsza grupa amerykańskiej populacji, której sposób korzystania 
z komputerów i Internetu przypomina zwyczaje pokolenia późniejszego,  
tj. Pokolenia Y. Analizowane pokolenie traktuje radio, telewizjĒ, film i Internet jako 
media niespecjalistyczne, dostĒpne dla wszystkich, które służą przedstawianiu 
informacji w atrakcyjnej formie i prezentowaniu swojego punktu widzenia. 

Dla Generacji Y spotkania bądź inne formy bezpośredniego kontaktu mogą 
wydawać siĒ niewygodne, konfrontacyjne i sformalizowane, podczas gdy dla 
generacji Baby Booms i X stanowią one niezbĒdny sposób komunikacji.

8
 Biorąc 

pod uwagĒ koncepcjĒ pokolenia kształtowanego przez wydarzenia polityczne, 
Pokolenie X w Polsce to tak zwane „dzieci transformacji ustrojowej”.

9
 

Zdecydowanie bardziej zaangażowaną w rozwój i kształtowanie zasobów 
Internetu w stosunku do Generacji X była Generacja Y, zwana Pokoleniem 
Milenijnym lub Pokoleniem Sieci (z ang. Generation Y, skrót: Gen Y lub Gen 
Yers),

10
 trwająca przez dwadzieścia lat, począwszy od roku 1977. S. Savage  

i inni
11

 piszą, że Generacja Y dorastała w zglobalizowanym społeczeństwie, gdzie 
wiele ograniczeń czasu i przestrzeni zostało pokonanych przez dalszy postĒp  
w technologii informatycznej i komunikacyjnej. Pod tym wzglĒdem Generacja Y jest 
generacją technologiczną, która uznaje działanie komputerów, e-maili, wiadomości 
tekstowych i Internetu za oczywiste. 

                                                                                                                            
jak Mods albo Rockers. Dwanaście lat później „Generation X” stała siĒ nazwą zespołu punkowego 
reprezentowanego przez Billy’ego Idolla. Nazwa „Pokolenie X” nawiązuje także do tytułu powieści 
Douglasa Couplanda pt.: „Generation X: tales for an accelerated culture” z 1991 roku, gdzie „X” 
odnosi siĒ do grupy, która czuje siĒ wyrzucona poza nawias społeczeństwa. Grupy te, podejmując 
życie zawodowe, przekonują siĒ, że wszystkie miejsca zostały już zajĒte przez starszych. Źródło:  
D. Coupland: Generation X: tales for an accelerated culture. United States 1991; Ch. Lee: Screening 
Generation X: The Politics and Popular Memory of Youth in Contemporary Cinema. United States 
2010, s. 17; D. Tapscott, op. cit., s. 57 

3
 Por. B. Tulgan, The Manager’s Pocket Guide to Generation X. United States 1997, s. 3 

4
 Por. J. Goulding, Winter is Coming. United States 2003, s. 49 

5
 S.C. Osborne, Home staging that works. United States 2010, s. 14-15 

6
 T. Brabazon, From Revolution to Revelation. Generation X, popular memory and cultural studies. 
United Kingdom 2005, s. 28 

7
 D. Tapscott, op. cit., s. 57 

8
 Za A. Barker, How to manage Meetings. Great Britain. United States 2011, s. 37 

9
 W Polsce, na skutek zmian ustrojowych rozpoczĒtych w roku 1989 do Generacji Y zaliczani są ludzi, 
którzy nie pamiĒtają czasów PRL-u, tj. ludzie urodzeni w latach 1980-2000 

10
 Zwane także przez innych autorów: „Millenarsami”, „TĒpym Pokoleniem”, „Pokoleniem Ja” (Me),  
„e-generacją”, itd. Za: D. Tapscott, op. cit., s. 10 

11
 S. Savage, S. Collins-Mayo, B. Mayo, G. Cray, Making sense of Generation Y: The world view  
of 15 – 25 – year – olds. London 2006, s. 7 
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Generacja Y jest bardziej uzdolniona w porównaniu z Generacją X.
12

 Aktywnie 
i w każdej dziedzinie życia korzysta z nowych technologii oraz cyfrowych mediów, 
jak również dziĒki portalom społecznościowym może zawierać znajomości na 
całym świecie. Dla analizowanego pokolenia istotne znaczenie mają globalizacja  
i technologia. 

P. Sheahan
13

 dokonuje porównania najważniejszych cech Generacji X  
i Generacji Y oraz Baby Boom Generation, czyli okresu (generacji) wyżu 
demograficznego lat 1964-1976. Dla przykładu, dla Generacji X ikoną muzyki była 
Madonna, dla Generacji Y – Eminem, zaś dla pokolenia wyżu demograficznego  
– Elvis Presley. Odmienne stanowiska miĒdzy generacjami wystĒpują także 
miĒdzy innymi w zakresie: podejścia do zmian, technologii, czy mediów (nośników) 
muzycznych. Ta ostatnia z wymienionych zmiennych pokazuje, jakie dysproporcje 
dzielą przedstawicieli poszczególnych generacji. Dla Baby Boom Generation istotĒ 
mediów muzycznych stanowiły tak rzadko odsłuchiwane dziś płyty winylowe; dla 
Generacji X – kasety magnetofonowe i płyty CD, zaś dla Generacji Y  
– nowoczesne iPody, MP3 i inne urządzenia wysokich technologii (z and. high-
tech). Precyzyjny wykaz wpływów różnych czynników na trzy generacje: wyżu 
demograficznego, X i Y prezentuje Tabela nr 1. 

 

Tabela nr 1: Porównanie wybranych cech Baby Boomer oraz Generacji X i Y. 
 

Rodzaj wpływu  Baby Boom 
Generation 

Generacja X Generacja Y 

Telewizja  I love Lucy  Happy Days  Jerry Springer  

Ikony muzyki  Elvis Presley  Madonna  Eminem  

Media muzyczne  Płyty winylowe Kasety, płyty CD  iPody, MP3 

Gry komputerowe  Pong  Pacman  Counter Strike  

Lojalność 
wzglĒdem 

pracodawcy  

Praca drogą na 
szczyt  

Dobre 
rozwiązanie 
w drodze na 

szczyt  

Wolna sobota  

Zmiany Stawianie oporu  Akceptacja ich  Pragnienie ich  

Technologia  Nieświadomi jej  Dogodna, bez 
wysiłku 

Czują ją 
wewnątrz siebie  

Sprawiedliwość  Panuje zawsze  W sądzie  Mogą pozwolić 
sobie na nią  

Źródło: opracowanie własne za: P. Sheahan, op. cit., s. 4 
 

Aktualnie panująca Generacja Z (z ang. Generation Z, Pop Generation lub 
Tech Generation,

14
 skrót: Gen Net) która w założeniach B. Froehlicha i R.J. 

Froehlicha
15

 przejdzie w nowy rodzaj generacji w roku 2025, reprezentowana jest 
przez wnuków przedstawicieli wyżu demograficznego Baby Boom Generation. 
Charakterystyczne dla niej są wikinomia i prosumpcja, jak również zjawisko 

                                                 
12

 R. Huntley, The word according to Y: inside to new adult generation. Australia 2006, s. 9 
13

 P. Sheahan, Generation Y: Surviving (and Thriving) with Generation Y at Work. Australia 2005, s. 4 
14

 Za: L.A. Berger, D.R. Berger, The Compensation Handbook. A State – of – the – Art. Guide to 
Compensation. Strategy and Design. United States 2008, s. 53 

15
 B. Froehlich, R. J. Froehlich, Investment megatrends. United States 2006, s. 29 
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mądrości zbiorowej. Ludzie generacji Z posiadają szeroki dostĒp do technologii  
i wielu narzĒdzi: iPod-ów, czy komputerów, które kształtują ich życie na wiele 
sposobów.

16
 Ustawicznie tworzą zasoby Internetu, z których sami korzystają oraz 

pozwalają korzystać innym, bardzo czĒsto w sposób niezobowiązujący i bezpłatny. 
Ludzie Generacji Z rozumieją świat mediów i technologii, zwłaszcza tych 
nowoczesnych, albowiem urodzili siĒ i dorastają w ich permanentnej obecności. 
Generacja Z korzysta z portali społecznościowych, wykorzystując je do różnych 
celów, nie tylko rozrywkowych i hedonistycznych, ale również zawodowych, 
rodzinnych czy społecznych. Otwarta na różne rodzaje komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej sprawia, że ciągle zmienia siĒ oblicze Internetu oraz zaangażowanie 
kapitału ludzkiego w tworzenie w nim wartości dodanej. 

 
Wikinomia jako sztuka współpracy między użytkownikami Internetu 
Pod pojĒciem wikinomii rozumie siĒ system wspólnego działania lub sztukĒ 

współpracy opartej na partnerstwie.
17

 TĒ definicjĒ D. Tapscotta i A.D. Williamsa 
uzupełnia miĒdzy innymi B. Mascull,

18
 dla którego wikinomia to także jedna z form 

kolektywnej współpracy ludzi współracujących ze sobą w Internecie, celem 
rozwiązania problemu lub stworzenia jakiegoś produktu. Te dwie przytoczone 
definicje w swojej formie i znaczeniu nie odbiegają od innych definicji, które 
utożsamiają wikinomiĒ miĒdzy innymi z: 

 systemem działania stworzonym przez użytkowników Internetu, którzy 
podejmują aktywność sprowadzającą siĒ miĒdzy innymi do wprowadzenia 
innowacji; 

 produkcją partnerską zmierzającą do wytworzenia wspólnego dobra; 

 ekonomią opartą na globalnej wymianie wiedzy oraz doświadczenia 
miĒdzy Internautami. 

Wspólnie trworzona wiedza podlega zjawisku polegającym na nieustannym jej 
negocjowaniu i stanowi efekt działania oraz uzgodnień i kompromisów zbiorowej 
inteligencji. Tak przyjĒte zjawisko zwane jest wikifikacją, w ramach której wiedza 
amatora zrównuje siĒ z wiedzą eksperta.

19
 

Wikinomia oparta jest na czterech głównych zasadach:
20

 

 otwartości, która dla współczesnych firm stała siĒ koniecznością  
i w odróżnieniu od niegdyś panującego przekonania, że firma, aby była 
konkurencyjna musi pilnie strzec swoich zasobów, obecnie sprowadza siĒ 
do współpracy firm z konsumentami nad produktami, zwracając tym 
samym dużą uwagĒ na potrzeby i wymagania nabywców; 

                                                 
16

 Por. K. McDonald, How to Market to People Not Like You: :Know It or Blow It”. Rules for Reaching 
Diverse Customers. United States 2011, s. 76 

17
 D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomics: how mass collaboration changes everything. United States 
2008, s. 19-20 

18
 B. Mascull, Business Vocabulary in Use. Intermediate. United Kingdom 2010, s. 44 

19
 WiĒcej na temat wikifikacji pisze miĒdzy innymi A. Maj. Por.: A. Maj, Wikifikacja wiedzy, Travel 2.0  
i globalhood. (w:) A.Maj, Derda-Nowakowski (red.) Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. 
Katowice 2009, s. 143-168 

20
 Za: K. Duncan, Business Greatest Hits: A Masterclass in Modern Business Ideas. London 2010,  
s. 25-26. Por. M. Szpunar: Otwartość, partnerstwo i wspólnota zasobów jako dominujące wartości  
w świecie Wikinomii, [on-line] http://www.magdalena szpunar.com/_dydaktyka/wikinomia_szpunar.pdf 
(dodano 11.10.2011.r.) 

http://www.magdalenaszpunar.com/_dydaktyka/wikinomia_szpunar.pdf
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 równości i partnerstwie, bĒdących zaprzeczeniem panującej do  
niedawna hierarchii jako obowiązującego porządku społecznego oraz 
egzemplifikowanych przez wspólnie tworzoną wiedzĒ; 

 dzieleniu siĒ, rozumianemu jako udostĒpnianie potencjalnym partnerom 
narzĒdzi, wiedzy, zasobów, informacji, jak również mocy komputerów, 
szerokości pasma, czy szybkości łącza, które pozwalają na zwiĒkszenie 
wydajności pracy oraz szybszą i efektywniejszą drogĒ osiągniĒcia 
zamierzonego celu; 

 globalnym działaniu, sprowadzającym siĒ do poznawania a także 
wykorzystywania technologii, jak również kapitału ludzkiego dostĒpnego  
na całym świecie. 

Jak pisze B. Jung,
21

 modele produkcji polegające na współpracy istniały od 
dawna, ale dotyczyły współpracy na małą skalĒ. Koncentrowały siĒ one głównie 
wokół rodziny, znajomych, wspólników, itp. Dziś technologie informacyjne dały 
ludziom do rĒki narzĒdzia do współpracy globalnej. Ten nowy model 
innowacyjności i tworzenia wartości zwany jest peer production lub peering.

22
 

Jednostki dzielą siĒ wiedzą czy mocą obliczeniową swoich komputerów, aby 
tworzyć całą gamĒ dóbr i usług do wykorzystania lub zmodyfikowania przez 
innych. W tej koncepcji konkurentami dla liderów ery przemysłowej nie są już inne 
firmy, lecz połączone i amorficzne masy samoorganizujących siĒ jednostek. 

Współczesny trend wikinomii można powiązać z wieloma innymi 
zagadnieniami, do których z punktu widzenia rozwoju zasobów i kapitału ludzkiego 
należą: „zbiorowa mądrość” (z ang. collective wisdom) autorstwa P. Levy’ego

23
 

oraz współ-Internet. 
Ta pierwsza koncepcja zakłada prymat mądrości zbiorowej nad mądrością 

jednostki, co prowadzi do stwierdzenia, że dzielenie pomysłów oraz wspólne 
rozwiązywanie problemów stwarza lepsze warunki dla zrozumienia problemu, 
aniżeli indywidualna działalność.

24
 Pewnym uzupełnieniem podejścia P. Levy’ego 

mogą być miĒdzy innymi koncpecje: „inteligencji otwartej” D. de Kerckhove’a,
25

 
„inteligentnych tłumów” H. Rheingolda,

26
 „mądrości tłumów” J. Surowieckiego

27
 

oraz „bazaru” E. S. Raymonda.
28

 Ich aktualność, popularność oraz atrakcyjność 
wzrasta ze wzglĒdu na zwiĒkszanie siĒ roli Internetu i innych sieciowych form 
współdziałania ludzi w organizowaniu siĒ zbiorowisk ludzkich pracujących niczym 
jeden umysł. Współpraca ta może być podejmowana świadomie i celowo, 
na przykład w celu tworzenia Wikipedii, czy oprogramowania typu open source, 
bądź też nieświadomie i wówczas wiedza powstaje niejako przy okazji innych 

                                                 
21

 B. Jung, Kryzys czasu, czas kreatywności i współpracy. (w:) J. Osiński, S. Sztaba (red.): Nauki 
społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych. Warszawa 2008, s. 118 

22
 Peering to wymiana ruchu pomiĒdzy dostawcami usług internetowych na zasadach partnerskich. 
Składa siĒ z: fizycznego połączenia pomiĒdzy sieciami, protokołu umożliwiającego wymianĒ ruchu 
miĒdzy sieciami i umowy peeringowej  

23
 Por. P. Levy, Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace. United States 1997 

24
 Por. D.L. Dotlich, P.C. Cairo, S.H. Rhinesmith, R. Meeks, The 2009 Pfeiffer Annual: Leadership 
Development. San Francisco 2009, s. 132 

25
 Por. D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta: narodziny społeczeństwa sieciowego. Warszawa 2001 

26
 Por. H. Rheingold, Smart Mobs: The Next Social Revolution. United States 2002 

27
 Por. J. Surowiecki, The Wisdom of Crowds. United States 2005 

28
 Por. E. Raymond, The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an 
accidental Revolutionary. United States 2001 
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celów, do których realizacji dążą wspólnie różne jednostki. Efektem tych działań 
mogą być zarówno produkty i usługi, jak również tworzenie oraz porządkowanie 
wiedzy specjalistycznej i potocznej. Bez wzglĒdu na to, czy poszczególne jednostki 
biorące udział w tych przedsiĒwziĒciach są tego świadome, czy też nie, zwiĒksza 
siĒ poziom generowanej i posiadanej przez nie wiedzy. Z jednej strony powoduje 
to, że stają siĒ one atrakcyjnym i unikalnym źródłem informacji dla przedsiĒbiorstw, 
a z drugiej strony wzrost ich potencjału intelektualnego wymusza zmianĒ podejścia 
firm w komunikowaniu siĒ z nimi.

29
 

Życie codzienne z nowymi mediami wiąże siĒ z nieustannym dzieleniem siĒ 
muzyką czy filmami oraz przesyłaniem linków do ciekawych miejsc w sieci. W ten 
właśnie sposób grupy użytkowników „wydeptują sobie swoje ścieżki” w Internecie 
oraz uwspólniają przeżycia i opinie związane z usieciowioną kulturą. Z tych 
procesów wymiany i dzielenia siĒ wyłania siĒ współ-Internet, czyli  swojska, 
zawsze lokalna, budowana razem sieć.

30
 

Współ-Internet to medium charakteryzujące siĒ kilkoma istotnymi warunkami: 

 budowane jest z treści, których odbiór i tworzenie odbywa siĒ w grupie 
współ-Internautów; 

 pozwala kształtować i budować tożsamość; 

 pełni rolĒ medium, do którego można odwołać siĒ w rozmowie; 

 pozwala na grupowy charakter korzystania z sieci; 

 realnie praktykowany jest bliższy i mniejszy w porównaniu z abstrakcyjną 
globalną siecią. 

Współ-Internet to wspólnie oglądane strony i filmy na YouTube.com, to 
komentarze do zdjĒć umieszczanych na blogach znajomych, komentowanie  
w szkole opisów na Gadu-Gadu. Jest to zarazem okrojony lecz wspólny i oswojony 
wycinek globalnej sieci, która w praktykach jej użycia okazuje siĒ zawsze lokalna. 
Współ-Internet jest budowany z treści, których odbiór lub tworzenie może stać siĒ 
(lokalnie, w grupie współ-Internautów) podzielanym doświadczeniem, do którego 
można siĒ odwołać w rozmowie i które jest jednym z elementów tworzących 
grupową tożsamość. Pisze siĒ wiĒc o współ-Internecie, chcąc podkreślić zarówno 
grupowy charakter korzystania z nowego medium, jak również związek miĒdzy 
znajomością obecnych we współ-Internecie treści a znajomością przeżywaną jako 
bliskość w grupie rówieśników.

31
 Jest mniejszy w porównaniu z globalnym 

Internetem, zaś użytkujący cyfrowe technologie współ-użytkownicy razem rozwijają 
wspólne zainteresowania i poznają nowych znajomych. Ten świat współtworzony 
przez interaktywne media skłania użytkowników do działania oraz wyrażania 
siebie. 

Wikinomia jako nurt związany ze współ-Internetem i „mądrością zbiorową”  
to rodząca siĒ wraz z Internetem społecznościowym nowa formacja ekonomiczna. 
To przechodzenie do nowego modelu gospodarki opartej na wiedzy nosi w sobie 
cechy gospodarki nietrwałości i pozwala na współdziałanie użytkowników Internetu 
i rozwój kapitału ludzkiego. 

 

                                                 
29

 D. Gach, Pozyskiwanie i wykorzystwanie wiedzy klinetów. (w:) „e-Mentor”, 2008, 1 (23), s. 59 
30

 Za: M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa, P. Maurek, A. Nowotny, Młodzi i Media. Nowe Media  
a Uczestnictwo w Kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWSP. Warszawa 2010,  
s. 70-71 

31
 Ibidem, s. 75-76 
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Prosumpcja i jej udział w kreowaniu zasobów kapitału ludzkiego  
w Internecie 

Po raz pierwszy terminu „prosumpcja” użył w swojej książce „The Third Vawe” 
amerykański socjolog i futurolog Alvin Toffler.

32
 Pod tym pojĒciem rozumiał  

on przesuwanie procesu produkcji ze sfery gospodarki oficjalnie uznanej przez 
ekonomistów do sfery gospodarki lekceważonej. ProsumpcjĒ widział zarówno  
w organizacjach, które skupiają osoby z podobnymi problemami i potrzebami  
(np. „Stowarzyszenie Melancholików” w Wielkiej Brytanii, „Rodzice bez Pary”  
czy „Bractwo Wdów”), jak również w luźnych powiązaniach miĒdzy ludźmi 
wymieniającymi porady, obserwacje i doświadczenia. Toffler rozumiał jednak 
prosumpcjĒ przede wszystkim jako przesuniĒcie pewnych zadań w stronĒ 
konsumenta, zgodnie z koncepcją „Do It Yourself” (tłum.: „Zrób to sam”). 
To zwiĒkszające siĒ zaangażowanie konsumenta polega na wykonywaniu przez 
niego czynności, które wcześniej wykonywał dla niego ktoś inny. 

Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia w wielu dziedzinach życia ludzkiego. 
Przykładem może być przedsiĒbiorstwo American Telephone&Telegraph 
Company, które w roku 1956, pragnąc sprostać rosnącej popularności rozmów 
zamiejscowych, zastosowało urządzenie elektroniczne umożliwiające abonentom 
automatyczne połączenia miĒdzymiastowe. Obecnie znane jest tego typu 
połączenie oparte na wybieraniu tzw. numeru kierunkowego. Konsument  
usług telefonicznych przejął zadanie, które wcześniej wykonywała za niego 
telefonistka w centrali. Nie tylko przyspieszyło to rozpoczĒcie rozmowy, ale również 
zmniejszyło możliwość podsłuchania jej treści przez osoby trzecie.

33
 

W. Szpringer pisze, że konsument był biernym odbiorcą i zadowalał siĒ 
jedynie otrzymywaniem informacji. Jego aktywność ograniczała siĒ do wyboru 
najbardziej atrakcyjnej z dostĒpnych ofert. Ale nastała nowa era – era prosumenta. 
Jest on partnerem producenta, a komunikacja z nim przypomina nieustanny dialog. 
Najdoskonalszym sposobem pobudzenia klienta do działania jest uczynienie 
z niego prosumenta, czyli współtwórcy produktu i współuczestnika jego promocji.

34
 

To włączanie klienta w procesy innowacyjne jest dowodem na to, że prosumpcja 
znajduje kolejne potwierdzenie w praktyce.

35
 

Stąd też prosument jest konsumentem aktywnym i zaangażowanym, 
wymagającym coraz bardziej zindywidualizowanych produktów, ale również 
odpowiednich informacji. Pragnie mieć możliwość wpływania na cechy czy sposób 
tworzenia wybranego produktu, a nie tylko być pozycją w planie marketingowym. 
Chce mieć świadomość wartości, jaką stanowi dla danej firmy i pragnie być 
traktowany jako konkretna, niepowtarzalna osoba.

36
 

Konsument XXI wieku to konsument odważny, świadomy siebie i swoich 
potrzeb, ciekawy nowości i wymagający. Bez wzglĒdu na to, czy nazwiemy go 

                                                 
32

 Por. A. Toffler, The Third Vawe. United States 1989, s. 537. Polskie wydanie książki: A. Toffler: 
Trzecia Fala. Warszawa 1997 

33
 Za: Ł. Gajewski, Prosumpcja – praktyki konsumenckiej innowacyjności. (w:) „e-Mentor”, 2009, 2(29), 
s. 21 

34
 W. Szpringer, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu. Ujęcie instytucjonalne. 
Warszawa 2008, s. 105-106 

35
 B. Mierzejewska, Przeobrażenia organizacyjne bez przywódców? Relacja z konferencji. (w:)  
„e-Mentor”, 2007, 4(21), s. 54 

36
 M. Janoś-Kresło, B. Mróz: Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Warszawa 2006, 
s. 16-26 
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reprezentantem generacji Y czy innej, ma on pewne cechy wyraźnie różnicujące 
go od konsumenta „starej ery”, czyli okresu przed upowszechnieniem Internetu. 
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech nowoczesnego konsumenta jest 
jego stosunek do technologii.

37
 Stosunek ten wyznaczają miĒdzy innymi: 

pobieranie muzyki lub filmów, używanie komunikatorów, korzystanie z serwisów 
społecznościowych, wykorzystanie Internetu jako głównego źródła wiadomości, 
autorstwo blogów, czy regularne ich czytanie. 

Prosumpcja ma także zastosowanie w przypadku wiedzy kolektywnej, która 
nabiera nowego znaczenia dziĒki zjawisku społeczno-technologicznemu Web 2.0. 
Zjawisko to związane jest ze współuczestniczeniem członków społeczności  
w formowaniu jej tożsamości. Internauci są jednocześnie współtwórcami wiedzy 
oraz informacji i jej konsumentami. Współczesne serwisy internetowe tworzy siĒ 
tak, by nie tylko zawierały treść dostarczaną przez właściciela serwisu, lecz  
także umożliwiały współtworzenie oferty przez Internautów, zwykle w postaci 
komentarzy, porad, refleksji, plików wideo. Web 2.0 to wykorzystanie inteligencji 
grupy do budowy wiedzy kolektywnej.

38
 

W Internecie funkcjonuje wiele serwisów o różnej tematyce i charakterze, 
które są produktami współtworzonymi przez użytkowników. Ich przykładami mogą 
być chociażby: serwisy o charakterze społecznościowym Nasza–Klasa.pl  
i Facebok.com, serwis handlowy Allegro.pl czy różne inne serwisy informacyjne. 

Serwisy społecznościowe ucieleśniają niejednorodność praktyk 
prosumenckich, które są charakterystyczne dla opisu kultury sieci drugiej  
generacji w kategoriach wikinomii. Uwidaczniają one całą kulturĒ i praktyki 
prosumenckie oraz cały obszar działalności sieciowej prosumentów jako arenĒ 
negocjacji, których wynik jest przesądzony. Świat serwisów społecznościowych  
to zarówno świat, w których role konsumentów i producentów ulegają zaburzeniu  
i weryfikacji, ale dochodzi tutaj także do swoistej zamiany miejsc i czĒsto 
prosumenci przyznają sobie prawo do decydowania o charakterze procesu, 
usłudze czy produkcie. CzĒsto bĒdzie to na przykład: otwarcie oprogramowania, 
usługi czy serwisu na możliwości przetwarzania aplikacji przez odbiorców.

39
 

W przypadku serwisów handlowych, na przykład Allegro.pl, jego użytkownicy 
są prosumentami dlatego, że uczestniczą w: projektowaniu systemu serwisu 
aukcyjnego, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, dzieleniu siĒ opiniami na 
temat sprzedających, ich produktów, jak również kupujących, tworzeniu wirtualnej 
społeczności i przenoszeniu elementów analizowanej społeczności do świata 
realnego. Relacje, o jakich wcześniej mowa, zachodzą w sposób jak najbardziej 
spontaniczny, bez ustalonego z góry scenariusza. W dobie gospodarki cyfrowej 
staje siĒ ono jednak masowe wśród młodego pokolenia, a konsumenci są 
angażowani w projektowanie i modyfikacjĒ produktów sprzedających siĒ na 
kluczowych dla współczesnego biznesu rynkach. 

W dobie gospodarki cyfrowej, prosumpcja staje siĒ przykładem masowego 
użycia, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, podczas gdy konsumenci stają siĒ 

                                                 
37

 D. Żółtek, Prosument – Konsument przyszłości. [on-line], www.egospodarka.pl/38121,Prosument-
konsument-przyszlosci,1, 20,2.html, (dodano 02.08.2011 r.) 

38
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 A. Nacher, Web 2.0: między wikinomią a kontrkulturą – przypadek Facebooka. [on-line], 
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zangażowani w projektowanie i modyfikacjĒ produktów sprzedających siĒ na 
kluczowych rynkach. Zjawisko prosumeryzmu nie jest nowe, ale w przeszłości 
ograniczało siĒ do wąskiego grona użytkowników, na przykład: hobbistów, 
pasjonatów, itp. W dobie gospodarki cyfrowej staje siĒ ono jednak masowe wśród 
młodego pokolenia, a konsumenci są angażowani w projektowanie i modyfikacjĒ 
produktów i usług sprzedających siĒ na kluczowych rynkach. Firmy opracowują 
narzĒdzia, za pomocą których konsumenci mogą eksperymentować z produktem 
lub usługą, modyfikując ich konstrukcjĒ, design, oprogramowanie itd. Prestiż  
oraz poczucie przynależności to najczĒściej przytaczane elementy motywacji  
w społecznościach prosumentów. Coraz czĒściej jednak pojawia siĒ też motywacja 
finansowa. 

 
Otwarty kod źródłowy (open source) i produkcja partnerska jako modele 

rozwoju wikinomii i prosumpcji 
Open source i produkcja partnerska to dwa z nurtów, które wyłoniły siĒ w XXI 

wieku i były odpowiedzią na walkĒ prowadzoną w latach osiemdziesiątych  
i dziewiĒćdziesiątych minionego wieku przez potĒżne firmy informatyczne, 
domagające siĒ wprowadzania patentów, które miały stanowić najpewniejszy 
rodzaj ochrony zasobów wiedzy. Aktywność i zaangażowanie użytkowników 
Internetu odwróciły ten trend. Pojawiła siĒ zasada partnerstwa, stosowana  
na szeroką skalĒ miĒdzy innymi w mediach, rozrywce, kulturze, na rynku 
oprogramowania, czy firmach produkujących dobra materialne. 

Ruch open source działa na takiej samej zasadzie, jak środowisko naukowe, 
które samo ocenia jakość swoich dokonań naukowych. Dla jednych udział w takim 
ruchu to po prostu uprawianie nauki, odkrywanie czegoś nowego, a nagrodą staje 
siĒ uznanie środowiska. Dla innych motywacją jest chĒć zbudowania własnego 
biznesu na podstawie rozwijanego projektu, a dla jeszcze innych – chĒć 
wzbogacenia ludzkiej wiedzy. Ocena przez środowisko jest w tym wszystkim 
najważniejsza.

40
 

Jak pisze Ł. Gajewski,
41

 od czasów wspomnianego już wcześniej Alvina 
Tofflera, prosumpcja uległa znacznej ewolucji. Spowodowane to było nie tylko 
rozwojem Internetu, dziĒki któremu miliony ludzi na całym świecie mogły tworzyć 
grupy społecznościowe, ale także innym podejściem przedsiĒbiorstw do tego 
zagadnienia. Obecnie prosumenci to nie tylko osoby, na które przerzucane  
są nowe zadania. Aktualnie są to „zewnĒtrzni pracownicy przedsiĒbiorstwa”, którzy 
pomagają w produkowaniu coraz nowszych towarów i usług. 

Zdaniem autora to współtworzenie organizacji wraz z klientami ma już swoją 
historiĒ, zaś doskonałymi przykładami jest tworzenie przez grupy społecznościowe 
systemu operacyjnego Linux,

42
 jak również innych serwisów i narzĒdzi, typu: 

Wikipedia, Apache (serwer Web), MySQL (system zarządzania relacyjnymi bazami 
danych), Mozilla/Firefox (przeglądarki) i PHP (jĒzyk programowania), pozwalajac 

                                                 
40

 Th.L. Friedman, The World Is Flat. A Brief History of the Twenty – First Century. United States 2005, 
s. 106-107 

41
 Ł. Gajewski, op. cit., s. 21-22 

42
 Ibidem 
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ludziom na interakcjĒ, współpracĒ i przyczynianie siĒ do wspólnego tworzenia 
produktów i rozwiązań – wszystkich w on-line i w realnym czasie.

43
 

Dla A. Newmana i J. Thomasa,
44

 system operacyjny Linux jest najwiĒkszym 
projektem z grupy open source i produktem ogromnego zespołu, do którego należą 
luźno powiązani ze sobą ludzie, którzy – jak piszą autorzy – pracują pod 
kierunkiem kilku kluczowych architektów, tj. Linusa Torvaldsa i garstki jego 
poruczników. Twórca jądra Linuxa, Linus Torvalds, wykorzystał internetową 
społeczność programistów do rozwoju nowego systemu operacyjnego i dziĒki 
temu, setki, tysiące, a obecnie nawet miliony osób pracują nad udoskonaleniem 
systemu oraz aplikacji wspomagających, tworząc ogromny potencjał intelektualny. 
Otwartym systemem operacyjnym, jakim jest Linux, zainteresowało siĒ 
przedsiĒbiorstwo IBM, które pilnie strzegło swojego kapitału intelektualnego. IBM 
uznało, że produkcja partnerska wraz z użytkownikami tworzącymi system Linux  
to szansa, żeby niewielkim kosztem wzbogacić swoje zasoby wiedzy i zwiĒkszyć 
potencjał innowacyjny. Ta zmiana sposobu myślenia zrewolucjonizowała rynek 
open source. Nie mniej współpraca z klientami nie dotyczy tylko systemu Linux. 
PrzedsiĒbiorstwo IBM stworzyło również program „First of a Kind”, dziĒki któremu 
może uczyć siĒ od swoich „zewnĒtrznych pracowników”. Celem programu było 
nawiązanie współpracy miĒdzy naukowcami pracującymi dla organizacji a jej 
klientami – w celu opracowywania wspólnych rozwiązań dla różnych problemów.

45
 

Dla D. Marlier i Ch. Parker
46

 fenomen open source obecnie przyspieszył  
i może mieć ogromny wpływ na przedsiĒbiorstwa i organizacje pracujące  
i podejmujące innowacje w przyszłości. A. Jolly

47
 podaje, że produkty bĒdące 

efektem tej dobrowolnej współpracy stanowią wspaniałe, nowe źródło dostĒpne dla 
wszystkich. Z otwartym kodem źródłowym wiąże siĒ produkcja partnerska (z ang. 
peer production) definiowana jako radykalnie scentralizowana, oparta na 
współpracy i mająca charakter niewłasnościowy, w której rozproszone i luźno 
powiązane ze sobą jednostki dzielą siĒ zasobami i wynikami produkcji oraz 
współpracują, nie polegając ani na sygnałach rynkowych, ani na poleceniach 
kierowników.

48
 

Do początków XXI wieku produkcja partnerska ograniczała siĒ do produkcji 
oprogramowań informatycznych, zaś jej klasycznym przykładem jest budowa  
i rozwój wspomnianego już wcześniej systemu Linux. Sprawdza siĒ ona przede 
wszystkim w dziedzinie dóbr informacyjnych, ponieważ łatwo je podzielić na szereg 
podzespołów (programów), zwanych modułami, które nastĒpnie można złożyć  
w finalny produkt.

49
 

                                                 
43

 Ch. Schwahn, W.G. Spady, Total leadres 2.0: leading in the age of empowerment. United States 
2010, s. 11 

44
 A. Newman, J. Thomas, Enterprise 2.0 implementation. United States 2009, s. 12 

45
 Ł. Gajewski, op. cit., s. 21-22. Por.: A. Afuah: Stretegic Innovation: New Game Strategies for 
Competetive Advantage. United States 2009 

46
 D. Marlier, Ch. Parker, Engaging Leadership: Three Agendas for Sustaining Achievement. United 
States 2009, s. 7 

47
 A. Jolly, The innovation handbook. How to profit from your ideas, intellectual property and market 
knowledge. Great Britain 2010, s. 95 

48
 Y. Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność. Warszawa 2008, s. 76 

49
 P. PiĒtak: Ekonomia Linuksa. [on-line] (dodano 10.10.2011.r.) 
http://mobile.computerworld.pl/artykuly/368816/Ekonomia.Linuksa.html 

http://mobile.computerworld.pl/artykuly/368816/Ekonomia.Linuksa.html
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Jak podaje M. Szpunar,
50

 w wielu przypadkach tworzenie wynalazków, 
różnego rodzaju innowacji jest dziełem współpracujących ze sobą profesjonalistów 
i nieprofesjonalistów, którzy rozproszeni po całym świecie potrafią dziĒki 
nowoczesnym technologiom komunikacyjnym robić coś wspólnie. Tworzenie czy 
współtworzenie wielu produktów, czy usług przez klientów coraz czĒściej wyznacza 
dzisiaj standardy funkcjonowania wielu firm na rynku. By konkurować i cieszyć siĒ 
zainteresowaniem klientów trzeba zwracać uwagĒ na jego potrzeby. Współczesny 
konsument dawno przestał jedynie dokonywać wyboru i zakupu, dzisiaj chce  
i potrafi aktywnie uczestniczyć w procesach kreowania marki, czy wizerunku 
produktu. 

 
Podsumowanie 
Wikinomia i prosumpcja, jako nowe sposoby kreowania innowacji i wartości, 

oparte miĒdzy innymi na współpracy, stanowią nowatorskie podejście do modelu 
kształtowania i rozwoju kapitału ludzkiego w Internecie. Te nowe modele biznesu 
wykorzystują zasady i reguły współpracy partnerskiej oraz korzystają z zasobów 
open source. Zarówno wikinomia, jak również prosumpcja powstały jako 
odpowiedź na wzrastającą aktywność użytkowników Internetu, dla których samo 
uczestnictwo oraz bierne odtwarzanie informacji w nim zawartych stały siĒ już 
niewystarczające. Dotychczasowi odbiorcy i analizatorzy tego, co zostało już 
stworzone i opublikowane, zaczĒli uzewnĒtrzniać i upubliczniać swoje pomysły  
i dzieła. Stali siĒ aktywnymi twórcami lub współtwórcami produktów i usług, jakie  
w Internecie powstawały, tworząc je od nowa lub dodając do nich własną, autorską 
wartość dodaną. Stąd prosumentami w Internecie są głównie przedstawiciele 
Pokolenia Y i Pokolenia Z, dla których Internet stał siĒ naturalnym środowiskiem 
życia, pracy, nauki czy rozrywki. 

Wspólnoty internetowe, kierujące siĒ zasadami prosumeryzmu i wikinomii,  
są także źródłem różnych innowacji i nosicielami zasobów kapitału ludzkiego 
różnie postrzeganego. Dla jednych samo uczestnictwo on-line i znajomość 
Internetu mogą stanowić pewną formĒ wartości, czy zasobu o charakterze 
intelektualnym; dla innych wartość taką mają na przykład: umiejĒtność 
wykorzystania i tworzenia zasobów, jak również ich wspólnoty, współpraca  
i kooperacja z innymi użytkownikami, otwartość na innowacje i nowe pomysły 
innych uczestników wirtualnej przestrzeni, czy działalność o charakterze 
globalnym. 

Znaczenie wikinomii i prosumpcji ustawicznie wzrasta, a to głównie za sprawą 
zwiĒkszającego siĒ znaczenia uczestnictwa prosumentów w tworzeniu wartości,  
z której mogą czerpać inni. Kolejne lata rozwoju Internetu zaowocują 
prawdopodobnie jeszcze wiĒkszą aktywnością Internautów, tworzeniem nowych 
kanałów przekazu i dodatkowych form współpracy partnerskiej. Prawdopodobnie 
pojawi siĒ nowa generacja użytkowników Internetu, która podejmie próby kolejnych 
zmian, dostosowując treści i aplikacje internetowe do własnych potrzeb oraz 
modyfikując jego użyteczność i aktualny kształt. Poza analizowanymi zjwiskami 
ustawicznie wzrasta rola współ-Internetu i innych form współdziałania on-line. 

                                                 
50

 M. Szpunar, Współczesny konsument – pasywny, czy aktywny prosument? (w:) Z. Zieliński (red.): 
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. 
Kielce 2009, s. 73 
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EXPRESSION BLEND I SKETCHFLOW W PROJEKTOWANIU  
INTERFEJSÓW UŻYTKOWNIKA 

 
 

Wstęp  
Paul Beynon-Davies, w publikacji „Inżynieria systemów informacyjnych”

1
 

określa interfejs użytkownika w szerszym i wĒższym znaczeniu. W szerszym 
znaczeniu interfejs użytkownika definiowany jest jako wszystko to, co dotyczy 
ludzkiej strony systemu informacyjnego oraz w wĒższym definiowany jako 
interfejsy ekranowe do systemów informacyjnych. Do najpopularniejszych 
interfejsów użytkownika należą interfejsy graficzne, w których sterowanie odbywa 
sie przy użyciu myszy oraz ikon. Pakiet Microsoft Expression Studio daje 
możliwości projektowania aplikacji i ich interfejsów w środowisku graficznym  
z uwzglĒdnieniem wymagań potencjalnych użytkowników. W pakiecie tym 
ogromną uwagĒ zwrócono na tworzenie prototypów aplikacji oraz ich interfejsów. 
W wersji Silverlight 4.0, użytkownik może zbudować prototyp aplikacji przy pomocy 
tzw. SketchFlow. W wydanej nowej wersji programu Expression Blend 4, 
użytkownik może tworzyć projekty Silverlight SketchFlow Application, Windows 
Phone SketchFlow Application oraz WPF SketchFlow Application. 

 
Wytyczne projektowe i projektowanie interfejsów użytkownika 
Jedna z definicji interfejsu użytkownika określa go jako ”user interface, front 

end – to całość oprogramowania wraz z odpowiednimi urządzeniami, służąca  
do wymiany informacji miedzy człowiekiem a komputerem (komunikacja człowiek  
– maszyna)”.

2
 Do najpopularniejszych interfejsów użytkownika należą interfejsy 

graficzne, w których sterowanie odbywa sie przy użyciu myszy oraz ikon. 
Funkcjonują trzy podejścia do opracowania interfejsu użytkownika. Pierwsze z nich 
to podejście znakowe. NastĒpne to podejście okienkowe i kolejne to podejście 
multimedialne. Podział ten odpowiada w zarysie rozwojowi historycznemu. 
Podejście znakowe nadal jest stosowane do wielu systemów informacyjnych. 
Szczególnie wykorzystywane jest do dużych aplikacji, stosowanych przez wielu 
użytkowników. Drugie podejście, czyli system okienkowy radykalnie zmienił metody 
pracy biurowej: umożliwił jednoczesną pracĒ na kilku aktywnych dokumentach.  
W tym przypadku wprowadzono metaforĒ pulpitu (desktop) i wdrożono 
użytkowników do pracy w trybie WYSIWYG (What You See Is What You Get).  
W podejściu multimedialnym do budowy interfejsu używane są różnego rodzaju 
media. Istotną sprawą przy opracowywaniu interfejsów użytkownika jest 
zapoznanie siĒ z zaleceniami projektowymi (design guidelines). Jest to zbiór 
wytycznych dla projektantów, zweryfikowany poprzez praktykĒ projektową oraz 
eksploatacyjną. Zalecenia i wytyczne projektowe wykorzystywane są jako 

                                                 
1
 P. Beynon-Davies, Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. 
Warszawa 1999 

2
 http://leksykony.interia.pl/haslo?hid=211792 
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podstawa do formułowania kryteriów oceny użyteczności systemu. Dlatego też 
przestrzeganie określonych zaleceń można włączyć do procesu zapewnienia  
i testowania użyteczności. Projektantom zaleca siĒ zapoznanie i stosowanie 
ogólnych wytycznych dotyczących interfejsu użytkownika: RESPECT User-Centred 
Requirements Handbook (PDF) oraz normĒ ISO 9241-10. W pozycji Oficjalne 
wytyczne firmy Microsoft dla Windows Vista: User Experience Guide można 
znaleźć informacje na temat projektowania graficznego interfejsu użytkownika GUI. 
Poniżej przedstawiono kilka przykładów wytycznych dotyczących interfejsu 
użytkownika. 

 

Rysunek nr 1: Wytyczne firmy Microsoft dla Windows Vista – fragment dokumentu 

User Experience Guide 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie

3
 

 

Istotnym elementem przy opracowywaniu interfejsu użytkownika jest 
określenie dokładnego miejsca w systemie, w którym nastĒpuje współdziałanie  
z użytkownikiem. Jedna z technik przyjĒta przez takie metody jak SSADM 
(Structured Systems Analysis and Design Method – metodyka skutecznej  
analizy oraz technik projektowania, bĒdąca dla specjalistów IT narzĒdziem  
do badania oraz modelowania systemów informatycznych) polega na 
zastosowaniu do identyfikacji elementów interfejsu użytkownika, modeli procesów 
reprezentowanych za pomocą specyfikacji podobnych do diagramów przepływów 
danych. W tym przypadku dla każdego procesu na diagramie przepływu  
danych są wyróżnione procesy, które są w zasadzie działaniami człowieka, oraz 
procesy, bĒdące działaniami komputera. Procesy odnoszące siĒ do człowieka  
są to elementy, wokół których należy zbudować interfejs.

4
 Współdziałanie  

w ramach takich procesów jest zwykle rozumiane jako dialog miĒdzy 
użytkownikiem a systemem TI. Komunikaty przekazywane miĒdzy użytkownikiem  

                                                 
3
 http://hci.pjwstk.edu.pl/index.php?page=zalecenia-projektowe 

4
 J. Ciereszko, Prototyp aplikacji w Silverlight 3.0 w kilka minut? http://jacekciereszko.pl 

http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/UserCenteredRequirementsHandbook.pdf
http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/UserCenteredRequirementsHandbook.pdf
http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm
http://hci.pjwstk.edu.pl/index.php?page=zalecenia-projektowe
http://jacekciereszko.pl/2009/07/prototyp-aplikacji-w-silverlight-30-w.html
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a systemem TI składają siĒ na wspomniany dialog. Rozróżnia siĒ trzy aspekty  
tego dialogu: zawartość, sterowanie oraz format.

5
 Do reprezentacji dialogu jest 

opracowywany logiczny szkic dialogu, który składa siĒ z diagramu 
dokumentującego przepływ decyzji podejmowanych przez użytkownika i przez 
system TI oraz szerokiego opisu przetwarzania. Z punktu widzenia formatu 
rozróżnia siĒ piĒć typów interfejsów: menu, formularze, jĒzyk poleceń, jĒzyk 
naturalny oraz bezpośrednia manipulacja. Do tych typów należy dodać jeszcze 
interfejs multimedialny oraz interfejs rzeczywistości wirtualnej. 

 
Interfejsy trójwymiarowe 
W dobie rozwoju zaawansowanych technologii pojawiają siĒ pomysły  

na programy z trójwymiarowymi interfejsami. Poniżej przedstawiono przykłady 
aplikacji działających w Windows z interfejsami 3D, wśród których można  
wyróżnić: nakładki na interfejs Windows, menedżery plików, przeglądarki WWW, 
przeglądarki grafiki. Szczególną pozycjĒ zajmuje program Tactile 3D 1.3.5.

6
 Jest  

to menedżer plików, umożliwiający użytkownikowi przeglądanie zasobów dysku 
w trójwymiarowej przestrzeni. Każdy folder to oddzielna przestrzeń, w której 
użytkownik może siĒ poruszać i dowolnie rozmieszczać pliki i podfoldery. Pliki  
są reprezentowane przez obiekty o różnych kształtach i kolorach. Dodatkową 
atrakcją są efekty dźwiĒkowe. 

 

Rysunek nr 2: Tactile 3D 1.3.5, www.tactile3d.com 
 

 
Źródło: http://www.tactile3d.com 
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 P. Beynon-Davies, Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. 
Warszawa 1999 

6
 http://www.tactile3d.com 

http://www.tactile3d.com/
http://www.tactile3d.com/
http://www.tactile3d.com/
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Innym ciekawym przykładem interfejsu trójwymiarowego jest interfejs 
programu 3D Picture Browser 1.0. Jest to przeglądarka grafiki z trójwymiarowym 
interfejsem użytkownika. Obsługa jest bardzo prosta, ponieważ program nie ma 
żadnych przycisków ani rozwijanych menu. Po uruchomieniu wyświetla tylko trzy 
ikony – Mój komputer, Moje dokumenty i Pulpit – i umożliwia poruszanie siĒ  
po folderach na dysku. 

 

Rysunek nr 3: 3D Picture Browser 1.0. 
 

 
Źródło: http://www.adventuremaker.com/3dpicturebrowser 

 

Zmienia siĒ również interfejs Windows 8. Jego premiery można spodziewać 
siĒ najpóźniej na targach CES 2012 (na początku stycznia 2012). Windows 8 
zadebiutuje z dwoma interfejsami użytkownika: Aero oraz drugim, dedykowanym 
głównie dla tabletów. W czerwcu tego roku Microsoft oficjalnie ujawnił nowy 
interfejs Windows 8, który oparto na kafelkach znanych z Windows Phone 7. 
Wtedy też poinformowano, że aplikacje uruchamiane w nowym UI oparte bĒdą  
na javascripcie oraz HTML5, a wiĒc technologiach wykorzystywanych  
w przeglądarkach internetowych. Oba interfejsy bĒdzie można wykorzystywać 
zarówno na tabletach, jak i tradycyjnych komputerach. Wszystko bĒdzie zależeć 
od użytkownika. Użytkownik bĒdzie decydował, w którym środowisku chce 
uruchamiać aplikacje. Programy, z którymi pracowaliśmy w Aero bez wiĒkszych 
 

http://www.adventuremaker.com/3dpicturebrowser
http://www.adventuremaker.com/3dpicturebrowser
http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2011/06/microsoft-ujawnia-sekrety-windows-8.aspx
http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2011/06/microsoft-ujawnia-sekrety-windows-8.aspx
http://www.komputerswiat.pl/tematy/windows-phone-7.aspx
http://www.komputerswiat.pl/tematy/html5.aspx
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problemów powinniśmy również uruchomić w Metro UI. Zapewne czynność bĒdzie 
wymagać nieco pracy od deweloperów, którzy bĒdą musieli przygotować aplikacje 
pod kątem zgodności z nowym interfejsem.

7
 Metro UI to nie tylko dodatkowy 

składnik systemu Windows 8, na wzór Windows Media Center. To zupełnie nowy 
interfejs, nowe podejście do obsługi komputera, i to nie tylko za pomocą ekranów 
dotykowych: przełączanie siĒ pomiĒdzy programami, interaktywny pulpit, bardzo 
ciekawie rozwiązany Panel sterowania i wszystkie upiĒkszające animacje, 
przejścia, gesty obsługi dotykiem. 

 

Rysunek nr 4: Prezentacja Windows 8 Developer Preview 
 

 
Źródło: http://www.centrumxp.pl/Aktualnosci/5588,Prezentacja_systemu_Windows_8_ 

w.aspx 
 

Podczas konferencji Build Windows Steven Sinofsky – szef działu Windows  
i Windows Live w Microsofcie poinformował, że kolejną kompilacją udostĒpnioną 
do testów bĒdzie już pełnoprawne wydanie beta. Na razie nie wiadomo kiedy 
spodziewać siĒ bety Windows 8, ale z pewnością system zostanie oddany 
testerom na przełomie tego i przyszłego roku.

8
 W związku z krytycznymi  

uwagami dotyczącymi interfejsu Metro UI, Microsoft ujawnił nowości oraz 
usprawnienia, których użytkownicy mogą spodziewać siĒ w Windows 8 wraz  
z wejściem systemu w fazĒ beta. Przewidywany jest udoskonalony ekran  
aplikacji. Windows 8 posiada zupełnie nowy model organizowania programów, 

                                                 
7
 http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2011/09/microsoft-wyjasnia-obecnosc-dwoch-interf 
   ejsow-uzytkownika-w-windows-8.aspx 

8
 http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2011/10/microsoft-zapowiada-udoskonalenia-w-win 
   dows-8-beta.aspx 
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http://www.centrumxp.pl/Aktualnosci/5588,Prezentacja_systemu_Windows_8_w.aspx
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http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2011/10/microsoft-zapowiada-udoskonalenia-w-win%20%20%20dows-8-beta.aspx
http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2011/10/microsoft-zapowiada-udoskonalenia-w-win%20%20%20dows-8-beta.aspx
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które użytkownik ma zainstalowane w systemie. W wersji beta przewiduje siĒ 
umieszczenia aplikacji w grupach tematycznych zamiast układu alfabetycznego. 
Tym samym szybciej bĒdzie można odnaleźć konkretne programy, które 
użytkownik bĒdzie wykorzystywać w wybranym celu. 

 
Przegląd możliwości pakietu Microsoft Expression Studio w zakresie 

projektowania interfejsu użytkownika 
Podczas nowojorskiej konferencji Internet Week 2010 Microsoft poinformował 

o wydaniu kolejnej edycji swojego pakietu narzĒdzi dla webmasterów oraz 
webdesignerów. Pakiet nosi nazwĒ Expression Studio 4. Poszczególne wersje 
produktów z linii Expression otrzymały nazwy Professional, Premium i Ultimate. 
Dotychczasowi użytkownicy Expression Web 3 lub Studio Expression 3 mogą 
zaktualizować swoje narzĒdzia do odpowiadających im nowych wersji bezpłatnie. 
Expression Studio to pakiet firmy Microsoft kierowany do twórców aplikacji 
desktopowych i witryn internetowych poszukujących narzĒdzi do tworzenia  
w oparciu o technologie Silverlight oraz .NET. W skład pakietu wchodzą takie 
programy jak Expression Web z funkcją SuperPreview, Expression Blend  
– aplikacja do tworzenia animacji, SketchFlow – program do tworzenia interfejsów 
użytkownika, zbierania ocen i komentarzy oraz pracy grupowej, Expression  
Design – program do edycji grafiki rastrowej i wektorowej przede wszystkim  
na potrzeby tworzenia interfejsów użytkownika, a także Expression Encoder Pro  
– rozbudowana wersja programu do konwersji audio i wideo.

9
 Także we 

wcześniejszej wersji Silverlight 3.0 pojawiła siĒ możliwość budowy prototypu 
aplikacji za pomocą tzw. SketchFlow. 

W wersji czwartej aplikacje zyskały obsługĒ .NET 4, dziĒki czemu dobrze 
integrują siĒ z Visual Studio 2010 oraz pozwalają tworzyć rozwiązania 
dedykowane dla Windows Phone. W aplikacji Expression Blend pojawiła siĒ 
możliwość obsługi importu warstw z Adobe Photoshop. W narzĒdziu SketchFlow 
pojawiła siĒ kontrola mockupów. W programie Expression Web znalazły siĒ funkcje 
wspomagające optymalizacjĒ witryny pod kątem wyszukiwarek, a także opcje  
do tworzenia rozszerzeń z wykorzystaniem HTML, CSS i JavaScript. Nowe 
możliwości w Encoder Pro to Live Smooth Streaming (VC-1 i H.264), nowy kodek 
H.264 MainConcept, usprawnienia w przechwytywaniu ekranu oraz obsłudze 
DRM.

10
 W programie Expression Blend można do tworzenia interfejsów 

użytkownika wykorzystać rozbudowany zestaw kontrolek. 

                                                 
9
 http://www.dobreprogramy.pl/Expression-Studio-wydane-z-bezplatnym-uaktualnieniem,Aktualnosc,18 
626.html 

10
 http://www.dobreprogramy.pl/Expression-Studio-wydane-z-bezplatnym-uaktualnieniem,Aktualnosc,18 
626.html 
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Rysunek nr 5: Zestawy kontrolek w bibliotece kontrolek w programie Expression Blend 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

W programie Expression Blend 4 jest możliwość tworzenia projektów typu 
WPF (Windows Presentation Foundation) oraz projektów w technologii Silverlight. 
Poniżej przedstawiono przykład tworzenia menu w przypadku projektu WPF. 
Użytkownik może wykorzystać kontrolkĒ Menu aby rozpocząć tworzenie menu. 
NastĒpny krok to ustalenie parametrów kontrolki menu oraz parametrów 
kontrolekMenuItem. 
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Rysunek nr 6: Zestawy kontrolek i ich parametry w procesie tworzenia menu  

w programie Expression Blend 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Końcowy efekt to menu rozwijane. Do całego menu użytkownik może dodać 

wyświetlanie podpowiedzi (opcja).  
W intuicyjny sposób można tworzyć projekty zawierające różnorodne 

kontrolki, wykorzystując je nastĒpnie na stronach internetowych. 
 

Rysunek nr 7: Proces tworzenia projektu w programie Expression Blend 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Do poprawnego działania aplikacji konieczne jest uzupełnienie zawartości 
pliku MainPage.xaml.cs. 

using System; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Ink; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Animation; 
using System.Windows.Shapes; 
 
namespace mk 
{ 
 public partial class MainPage : UserControl 
 { 
 public MainPage() 
 { 
 InitializeComponent(); 
 } 
  
 private void Slider_ValueChanged(object sender, 
 System.Windows.RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e) 
 { 
 Color textColor = new Color(); 
 textColor.A = 255; 
 textColor.R = (byte)redSlider.Value; 
 redValue.Text = Math.Round(redSlider.Value).ToString(); 
 textColor.G = (byte)greenSlider.Value; 
 greenValue.Text = Math.Round(greenSlider.Value).ToString(); 
 textColor.B = (byte)blueSlider.Value; 
 blueValue.Text = Math.Round(blueSlider.Value).ToString(); 
 SolidColorBrush textBrush = new SolidColorBrush(textColor); 
 paleta.Fill = textBrush; 
 } 
 } 
} 
Na kolejnej stronie przedstawiono przykład wykorzystania kontrolki Grid  

w projekcie typu WPF. 
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Rysunek nr 8: Kontrolka Grid w projekcie typu WPF 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

SketchFlow jako narzędzie do tworzenia prototypów aplikacji w pakiecie 
Expression Studio 

W wersji Silverlight 3.0 pojawiła siĒ możliwość budowy prototypu  
aplikacji za pomocą tzw. SketchFlow. W wersji programu Expression Blend 3, 
użytkownik może tworzyć projekty Silverlight SketchFlow Application.  
Korzystając z tego rozwiązania można zbudować prototyp aplikacji i wygenerować 
dla niego dokumentacjĒ. Jest to narzĒdzie, dziĒki któremu użytkownik jest w stanie 
stworzyć prototyp interfejsu aplikacji oraz zobrazować nawigacjĒ pomiĒdzy oknami 
na czytelnym diagramie.

11
 Po utworzeniu nowego projektu Silverlight SketchFlow 

Application wyświetli siĒ widok nowego projektu oraz dodatkowy dolny panel z 
niebieskim prostokątem "Screen 1". Niebieski prostokąt reprezentuje widoczne 
powyżej okno aplikacji, a cały panel nazywa siĒ "SketchFlow Map" i służy do 
modelowania nawigacji pomiĒdzy prostokątami (Oknami aplikacji). 

W wersji programu Expression Blend 4, użytkownik ma możliwość tworzenia 
projektów Silverlight SketchFlow Application, Windows Phone SketchFlow 
Application oraz WPF SketchFlow Application. 

Wykorzystując ogromny zestaw kontrolek z grupy kontrolek SketchFlow  
| Styles użytkownik może tworzyć rozbudowaną zawartość poszczególnych 
ekranów, a także dodawać wiele okien aplikacji. Można tworzyć połączenia  
miĒdzy oknami (ekranami) oraz realizować zrealizować komunikacjĒ pomiĒdzy 
oknami, wykorzystując możliwości dodawania przycisków. Po utworzeniu prototypu 
aplikacji, użytkownik może ją uruchomić. Efektem jest wyświetlenie pierwszego 
okna powitalnego. Po naciśniĒciu przycisku można przejść do kolejnych okien. W 
utworzonej aplikacji znajduje siĒ także dodatkowe menu "Sketchflow Player". Służy 

                                                 
11

 P. Beynon-Davies, Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. 
Warszawa 1999 
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ono do zaznaczania uwag do aplikacji. Użytkownik może wykorzystać pola 
tekstowe do wpisywania komentarzy do okien jak i zestaw "mazaków" do 
malowania bezpośrednio po interfejsie.Można również skorzystać z mapy ekranów 
"Map" i bezpośrednio przejść do wybranego widoku. 

 

Rysunek nr 9: SketchFlow w programie Expression Blend 4 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

W narzĒdziu SketchFlow pojawiła siĒ kontrola mockupów. Kontrolki  
te umożliwiają użytkownikowi szybkie i łatwe tworzenie prototypów przy użyciu 
zaawansowanych rozbudowanych kontrolek SketchFlow. 

Kontrolki Mockup są szablonami (szkieletami) kontrolek opartych na 
wspólnych oknach takich jak np. pulpit, Eksplorator Windows i przeglądarka 
internetowa, do których można dodawać przyciski, menu, okna dialogowe i inne 
elementy. Po dodaniu kontrolek mockup do projektu, można łatwo je modyfikować  
i dodawać interaktywność do aplikacji za pomocą kilku klikniĒć myszy. 

DziĒki kontrolkom Mockup użytkownik może jeszcze szybciej zamodelować 
UI. Kontrolki mockup nie zawierają w zasadzie same w sobie logiki, bardziej  
są to szablony, których składowym możemy dopiero nadać konkretne  
działanie – najczĒściej za pomocą odpowiednich zachowań.

12
 Na stronie 

http://marcinkruszynski.blogspot.com/2010/07/nowy-sketchflow-kontrolki-mockup-i-
cos.html można uzyskać informacje dotyczące innych nowości w SketchFlow. 
Dotyczą one nowych możliwości w animacjach SketchFlow. Obecnie można 
podczas definiowania animacji określić, że na danej ramce ma nastąpić pauza  
w odtwarzaniu. Dodano też nowy SketchFlowAnimationTrigger, który pozwala 
reagować na zmianĒ ramki, pauzĒ lub zakończenie animacji SketchFlow. Animacja 
SketchFlow technicznie bazuje na stanach wizualnych, a tranzycje miĒdzy stanami 

                                                 
12

 http://marcinkruszynski.blogspot.com/2010/07/nowy-sketchflow-kontrolki-mockup-i-cos.html 
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w Blend 4 posiadają efekty tranzycji. Jest wiĒc możliwość definiowania efektów 
przejścia pomiĒdzy ramkami animacji.

13
 

 

Rysunek nr 10: Kontrolki Mockup SketchFlow w programie Expression  
Blend 4 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

W wersji programu Expression Blend 4, użytkownik ma możliwość tworzenia 
projektów Windows Phone SketchFlow Application. Najnowszy pakiet instalacyjny 
narzĒdzi programistycznych dla systemu Windows Phone 7 można pobrać ze 
strony http://create.msdn.com/en-us/home/getting_started. Pobrany pakiet 
oprogramowania (vm_web.exe) powinien zainstalować nastĒpujące komponenty: 
komercyjną lub darmową wersjĒ programu Visual Studio 2010 – środowiska 
programistycznego; emulator urządzenia Windows Phone – wykorzystywany  
do uruchamiania i testowania aplikacji Windows Phone; Silverlight for Windows 
Phone – platformĒ Silverlight przeznaczoną dla systemu Windows Phone, 
bazującą na technologii Silverlight; Microsoft Expression Blend for Windows Phone 
– narzĒdzie do projektowania interfejsu użytkownika; XNA Game Studio 4  
– środowisko do projektowania gier. 

Po zainstalowaniu pakietu narzĒdziowego Windows Phone można przystąpić 
do budowania pierwszej aplikacji dla tego systemu.

14
 Aby tworzyć projekty 

Windows Phone SketchFlow Application należy zainstalować pakiet 
SketchFlowWP7. 

Na codeplex pod adresem http://wp7sketchflow.codeplex.com/ dostĒpny jest 
szablon dla Expression Blend, który pozwala na tworzenie prototypów aplikacji. 

                                                 
13
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14

 H. Lee, E. Chuvyrov, Windows Phone 7. Tworzenie efektywnych aplikacji, Wydawnictwo Helion. 
Gliwice 2011 
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Prototyp możemy później uruchomić i przetestować w formie aplikacji Siverlight 
działającej w przeglądarce. 

Aby wygenerować wersjĒ aplikacji, którą użytkownik chce przekazać klientowi, 
można użyć narzĒdzia Package SketchFlow Project. Utworzony tym sposobem 
projekt jest gotowy do uruchomienia (TestPage.html). Korzystając z opcji Export  
to Microsoft Word można wygenerować pełną dokumentacjĒ okien prototypu. 
Powstały dokument programu Word zawiera spis treści, spis obrazków oraz mapkĒ 
połączeń pomiĒdzy ekranami (SketchFlow Map).

15
 

 

Rysunek nr 11: Dokumentacja okien prototypu Windows Phone SketchFlow 

Application wygenerowana narzĒdziem Export to Microsoft Word 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Istnieje również możliwość wykorzystania materiałów przygotowanych 
wcześniej w programie Microsoft PowerPoint. Można rozbudować prototyp 
o zaawansowane animacje. Każdy slajd jest zaimportowany do osobnego ekranu  
i opisany plikiem XAML. 

W Expression Blend 4 użytkownik ma możliwość tworzenia projektów 
Silverlight SketchFlow Application, Windows Phone SketchFlow Application oraz 
WPF SketchFlow Application. Pozwala to na tworzenie prototypów aplikacji 
różnego typu. Zastosowanie kontrolek typu Mockup pozwala jeszcze bardziej 
urozmaicić tworzone prototypy. 
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Wprowadzenie 
Wiedza ludzka powinna być bieżąco uaktualniana. Uczenie siĒ powinno wiĒc 

być procesem ciągłym trwającym przez całe życie (LLL process; Life Long 
Learning process). Zastosowanie systemów kształcenia (systemy e-learning),

1
 

wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),  
w procesie LLL wspiera ewolucjĒ społeczeństwa w kierunku społeczeństwa wiedzy 
opartego na wiedzy i informacji, jako kluczowych zasobach dostĒpnych dla 
każdego w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. 

Wysokiej jakości systemy e-learning powinny przystosowywać materiał 
dydaktyczny do indywidualnego ucznia uwzglĒdniając jego wiedzĒ i zdolności. 
DziĒki temu uczniowie mogą uczyć siĒ na różne sposoby z uwzglĒdnieniem ich 
stylów uczenia, posiadanej wiedzy, celów i zainteresowań, a także mogą być 
informowani o ocenie ich wiedzy w zakresie studiowanego materiału. 

Systemy e-learmimg wykorzystujące środki sztucznej inteligencji mogą 
zapewniać uczniom automatyczny tutoring (interakcja od materiału 
dydaktycznego). Uczniowie powinni mieć możliwość wykorzystywania szeregu 
różnorodnych środków do interakcji z materiałem dydaktycznym, wybierania formy 
prezentacji materiału dydaktycznego (teoria, przykłady, pokaz), ustawiania 
parametrów dla symulacji, a także wybierania stosownego materiału 
uzupełniającego wykorzystując bogate mechanizmy wyszukiwań. Poszczególne 
dziedziny sztucznej inteligencji mogą być wykorzystane w różnych fazach procesu 
uczenia usprawniając naukĒ. 

Uczniowie powinni mieć możliwość nauki poprzez rozwiązywanie problemów. 
Taki system e-learning porównuje swoje rozwiązanie z rozwiązaniem ucznia, 
przygotowuje diagnozĒ, wysyła zwrotnie stosowną informacjĒ, uaktualnia model 
ucznia, określa nastĒpną partiĒ materiału do nauki i sposób jej prezentacji. 
NastĒpnie wybiera problemy do rozwiązania przez ucznia i cały cykl zostaje 
powtórzony. 

W opracowaniu przedstawione zostały: strategie kształcenia, sposoby 
indywidualizacji procesu nauczania, środowiska uczenia oraz metody ich oceny,  
a także etapy tworzenia kursów e-learning zgodnie z. metodyką „kierowaną 
wymaganiami”. 

 
Strategie kształcenia 
W literaturze wyróżnia siĒ szereg klasyfikacji

2
 dotyczących strategii 

kształcenia wspomaganego przez nowoczesne technologie informacyjne  
i komunikacyjne (ICT). Klasyfikacja ogólna obejmuje dwa typy strategii: strategie 

                                                 
1
 J. ChĒć, New Roles of a Teacher in E-Learning Systems. Fifth Open Classroom International 
Conference. Poitiers. Francja 2005 

2
 D.C. Philips, J.F. Soltis, Perspectives on Learning. Teachers College Press, Columbia University, 
1998 
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podstawowe (bezpośredni przekaz wiedzy do ucznia) i strategie pomocnicze 
(uzupełnienie i wzbogacenie procesu dydaktycznego). 

Istnieją dwa typy strategii podstawowych: strategia przetwarzania materiału  
oraz strategia aktywnej nauki. Strategia przetwarzania materiału obejmuje 
nastĒpujące typy strategii: przywoływanie z pamiĒci (behawioralne ćwiczenia 
dotyczące uczenia, powtórzenia i procedury wspomagające uczenie siĒ z tekstem), 
integracja i organizacja (strategie przetwarzające, wspomagające reorganizacjĒ 
informacji trudnej w formĒ łatwiejszą do zapamiĒtania), opracowanie  
(dodawanie swojego rozumienia materiału przez ucznia). Strategia aktywnej  
nauki obejmuje mechanizm wyszukiwania wiadomości oraz całe systemy 
nauczające. Obok strategii podstawowych, które operują wprost na informacji 
uczący siĒ mogą używać różnych strategii pomocniczych. Strategie pomocnicze 
wspierają uczniów w przetwarzaniu wiadomości (obejmują strategie systemowego 
uczenia siĒ). 

Nowoczesne systemy e-learning powinny uwzglĒdniać teorie pedagogiczne 
(dotyczące procesu uczenia) oraz możliwości narzĒdzi ICT w celu wsparcia 
procesów intelektualnych zachodzących w ludzkim umyśle ułatwiając tworzenie 
wiedzy. Nauczanie zgodnie ze strategiami podstawowymi może być dwóch 
rodzajów: nauczanie pasywne (zapewniające pasywny odbiór i pasywne 
przyswajanie wiedzy) oraz nauczanie aktywne (zapewniające twórczy proces 
uczenia). 

Istnieją także inne taksonomie dotyczące strategii kształcenia wspomaganego 
przez nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Obejmują  
one nastĒpujące strategie: strategiĒ mechanicznego kształtowania nawyków (drill 
and practice; komputer pełni rolĒ automatu ćwiczącego określoną umiejĒtność. 
Uczeń może uczyć siĒ poprzez powtarzanie sekwencji materiału), strategiĒ 
korepetycyjną (tutorial; opartą na interakcji użytkownik – komputer. Może ona  
mieć charakter liniowy lub rozgałĒziony), strategiĒ symulacyjną (simulation; 
sytuacja świata rzeczywistego jest przedstawiona w sposób fikcyjny przy 
wykorzystaniu komputera. Umożliwia uczniom poznanie symulowanego  
procesu oraz jego optymalizacjĒ. Rodzaje symulacji: sekwencyjna, przedmiotowa  
oraz symulacja systemów) a także strategiĒ modelowania (modelling;  
uczeń opracowuje uproszczoną wersjĒ określonej sytuacji świata rzeczywistego, 
stawia hipotezy, testuje je przy użyciu komputera i wybiera odpowiednie 
rozwiązanie). 

 
Indywidualizacja procesu nauczania 
Celem indywidualizacji pracy ucznia jest poprawianie wyników uczenia  

siĒ dziĒki wykorzystaniu indywidualnych właściwości uczącego siĒ i zwiĒkszaniu 
jego indywidualnych możliwości.

3
 Dla nauczyciela uczącego w sposób 

zindywidualizowany istotne są te właściwości uczniów różnicujące ich miĒdzy 
sobą, które wyznaczają możliwości i sposób uczenia siĒ. Możliwości uczenia  
siĒ to właściwości psychofizyczne określające w danym momencie granice  
efektów uczenia siĒ. Każdy uczeń w sobie właściwy sposób uzyskuje,  
organizuje, wykorzystuje i przechowuje w pamiĒci wiadomości oraz wykonuje 

                                                 
3
 J. ChĒć, Individualization of E-Learning Process in New Learning Cultures. 17

th
 EDEN Annual 

Conference. Lisbon – Portugalia 2008 
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towarzyszące temu czynności. Można założyć, że uczniów o podobnych 
możliwościach można doprowadzić do identycznych efektów kształcenia jeśli 
pozwoli im siĒ na zróżnicowany sposób uczenia. Jeśli sposób nauczania bĒdzie 
jednakowy dla wszystkich to osiągniĒte wyniki bĒdą siĒ różnić. 

W przypadku nauczyciela człowieka zgodnie z przeprowadzonymi badaniami  
i analizami pedagogicznych aspektów procesu uczenia możliwe jest stosowanie 
nastĒpujących sposobów indywidualizowania: 

 indywidualizowane przydziały czasu – uczeń powinien otrzymywać  
na nauczenie siĒ danego materiału tyle czasu ile potrzebuje z powodu 
swoich zdolności, stylu pracy i innych ważnych cech; 

 uzupełnienia wiadomości i umiejĒtności – stosuje siĒ zajĒcia wyrównawcze 
i przygotowujące dla wybranych grup, bądź lekcje powtórzeniowe lub 
wprowadzające; 

 zmiany zakresu i układu treści – treść powinna być interesująca  
i odpowiednio trudna dostosowana do danego ucznia; 

 cele indywidualne – informowanie ucznia o stawianych przed nim celach 
nauki; 

 dobieranie metody nauczania – należy uwzglĒdnić różnice w utrwalaniu 
materiału (czĒstość powtórek), sposób dostarczania uczniom informacji 
zwrotnej, zindywidualizowany charakter kontroli (czĒstotliwość kontroli, 
zakres materiału i celów, który kontrola obejmuje); 

 grupowanie uczniów – uczniów grupuje siĒ, aby ujednolicić grupĒ pod 
wzglĒdem zdolności, zainteresowań czy też wykonywanych zadań bądź 
celów; 

 wykorzystanie środków nauczania – uczniowie otrzymują indywidualne 
pakiety dydaktyczne zawierające materiały dydaktyczne odpowiadające 
osobniczym właściwościom ucznia razem z programem pracy  
w zindywidualizowanym tempie, ze zindywidualizowaną kontrolą, 
przewidzianym kontaktem z nauczycielem, a przede wszystkim  
ze zindywidualizowanym zestawem celów. 

W celu indywidualizacji procesu nauczania poprzez samokształcenie,  
przy wykorzystaniu komputera, wskazane jest stosowanie struktury punktów 
wĒzłowych. W strukturze punktów wĒzłowych brak jest centralnego ogniwa  
oraz początku i końca. Daje to możliwość interdyscyplinarnego ujĒcia wiedzy. 
Pozwala dobrze ukazać związki pomiĒdzy wiadomościami, które wydają siĒ  
być bardzo odległe. Stwarza możliwość kształcenia w obszarze myślenia 
twórczego. Struktura punktów wĒzłowych umożliwia uczącemu siĒ podejmowanie 
decyzji w trakcie uczenia. Taki układ struktury daje możliwość dokonywania 
wyboru drogi uczenia siĒ a tym samym stwarza dogodne warunki  
do indywidualizacji kształcenia. 

Indywidualizacja procesu nauczania może być realizowana przez inteligentny 
system e-learning ,w którym nauczyciel komputerowy adaptuje siĒ do ucznia (jego 
potrzeb i zdolności). 

W procesie uczenia zrealizowanym przez system e-learning można wyróżnić 
dwie fazy: rozumienie konceptualne i uczenie w głąb (rys. 1) 
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Rysunek nr 1: Fazy procesu uczenia w systemie e-learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Faza rozumienia konceptualnego umożliwia zrozumienie powiązań pomiĒdzy 
modułami materiału dydaktycznego. Składa siĒ ona z nastĒpujących czĒści: 

1. Struktura zewnętrzna i problemy – pomaga zrozumieć powiązania 
pomiĒdzy materiałem dydaktycznym i innymi kursami w zakresie  
danego obszaru zainteresowań. Zaprojektowana jest dla uczenia 
problemowego; 

2. Struktura wewnętrzna – czyni jawnymi konceptualne powiązania pomiĒdzy 
modułami wiedzy oraz informuje uczniów, które moduły wiedzy powinni 
poznać wcześniej, aby bieżący moduł mógł być zrozumiały. 

Faza uczenia w głąb umożliwia uczniom korzystanie z trzech różnych 
sposobów prezentacji materiału, takich jak: teoria, przykłady, pokazy. Uczniowie 
mogą także wybrać stosowny materiał uzupełniający. 
 

Rodzaje środowisk uczenia 
Bardzo przydatną dla tworzenia systemów e-learning uwzglĒdniających 

aspekty pedagogiczne jest pedagogiczna teoria Kolb’a
4
 (rys. 2). Zgodnie z teorią 

Kolb`a, dotyczącą uczenia empirycznego uczenie jest procesem, za pomocą 
którego wiedza tworzona jest przez przekształcanie doświadczenia. Jednym  

                                                 
4
 D.A. Kolb, Experiential Learning. Prentice-Hall 1984 
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z najbardziej fundamentalnych wymogów, który ułatwia uczenie jest odpowiednie 
środowisko, gdzie uczący siĒ mogą zdobyć doświadczenie. 

 

Rysunek nr 2: Pedagogiczna teoria Kolba 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

W uczeniu empirycznym uczeń pozostaje w bezpośrednim kontakcie  
ze studiowaną rzeczywistością. Mózg ludzki składa siĒ z dwóch półkul:  
lewa półkula reprezentuje symbole abstrakcyjne, z kolei prawa reprezentuje 
rzeczywistość. Proces uczenia nie jest dla każdego identyczny w związku  
z tym wyróżnia siĒ różne style uczenia. Dwa wymiary uczenia 
(konkretny/abstrakcyjny oraz aktywny/refleksyjny), niezależne od siebie, definiują 
cztery tryby uczenia oraz cztery rodzaje wiedzy. Te cztery tryby uczenia  
to: konkretne doświadczenie, obserwacja refleksyjna, abstrakcyjna 
konceptualizacja, aktywne eksperymentowanie oraz cztery rodzaje wiedzy: wiedza 
przystosowawcza, wiedza rozbieżna, wiedza asymilacyjna, wiedza zbieżna. 
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Indywidualne style uczenia określone są przez tryby uczenia jako: przystosowanie, 
rozbieżność, asymilacja, zbieżność. 

Dla efektywnego uczenia wymagane jest odpowiednie środowisko. 
Środowiska uczenia, które wspierają cztery tryby uczenia to odpowiednio: 
afektywnie kompleksowe (koncentruje siĒ na doświadczaniu tego co wydaje  
siĒ być profesjonalnym w studiowanej dziedzinie), percepcyjnie  
kompleksowe (głównym celem jest zrozumienie, tj. zdolność do definiowania 
problemów oraz do określenia powiązań pomiĒdzy pojĒciami), symbolicznie 
kompleksowe (uczeń jest zaangażowany w próbĒ rozwiązania problemu  
dla którego istnieje poprawna odpowiedź), behawioralnie kompleksowe  
(główny nacisk kładziony jest na aktywne zastosowanie wiedzy i umiejĒtności  
do problemu natury praktycznej). 

Uniwersytety klasyfikują wiedzĒ jako nauki ścisłe, inżynieriĒ, medycynĒ, 
zarządzanie, sztukĒ, nauki humanistyczne. Nie jest jednak wiadomo, w jaki sposób 
ludzie uczą siĒ przedmiotowych dziedzin. Natomiast zgodnie z teorią 
pedagogiczną Kolba wiedzĒ klasyfikuje siĒ jako: wiedzĒ przystosowawczą,  
wiedzĒ rozbieżną, wiedzĒ asymilacyjną oraz wiedzĒ zbieżną. Każdy rodzaj  
wiedzy, zgodnie z teorią Kolba, zajmuje jedną z czterech ćwiartek wyznaczoną 
przez strukturalne wymiary uczenia empirycznego. Każda dziedzina akademicka, 
taka jak fizyka, matematyka, historia, inżynieria, itp. należy do jednego z rodzajów 
wiedzy określonych przez teoriĒ Kolba (może być umieszczona w jednej z ćwiartek 
przestrzeni uczenia empirycznego). Taka klasyfikacja jest bardzo przydatna  
dla zaprojektowania odpowiedniego środowiska uczenia. Na przykład nauka 
przedmiotu z zakresu inżynierii (należącego do wiedzy zbieżnej wymaga 
środowiska behawioralnie i symbolicznie kompleksowego. Nauka przedmiotu  
z zakresu nauk ścisłych (matematyki lub fizyki, które należą do wiedzy 
asymilacyjnej) wymaga środowiska symbolicznie i percepcyjnie kompleksowego. 
Nauka przedmiotu z zakresu ekonomii lub zarządzania (należącego  
do wiedzy przystosowawczej) wymaga środowiska afektywnie i behawioralnie 
kompleksowego. Nauka przedmiotu z zakresu nauk humanistycznych (należącego 
do wiedzy rozbieżnej) wymaga środowiska afektywnie i percepcyjnie 
kompleksowego. 

Każde środowisko uczenia może być scharakteryzowane przez główne  
i drugorzĒdne cechy (tabl. 1) opracowane zgodnie z teorią Kolba. Środowiska 
uczenia zapewniają nastĒpujące główne cechy: rozwiązanie problemu krok  
po kroku, ogniskowanie siĒ na procesie, dyskusje w małych grupach, narzĒdzie 
symboliczne. Wybór odpowiednich cech środowiska zależy od typu wiedzy,  
do której należy obiekt uczący oraz charakterystyki uczniów (style uczenia,  
cele, preferencje, doświadczenie). Różne dziedziny akademickie można 
zakwalifikować do określonego typu wiedzy i tym samym określić wymagane dla 
danej dziedziny środowisko uczenia. 

 
Metody oceny środowisk uczenia  
Wykaz strategii uczenia i studiowania (Learning and Study Strategies 

Inventory; LASSI) został opracowany jako zespół środków dla pomiaru strategii  
oraz metod dotyczących procesu uczenia i studiowania w różnych środowiskach. 
Składa siĒ on z dziesiĒciu skal, każda dla pomiaru innego składnika procesu 
uczenia. Poniżej podano składniki procesu uczenia objĒte pomiarem LASSI: 
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Tabela nr 1: Cechy środowisk uczenia 
 

Cechy środowiska 
Behawio- 

ralne 
Afekty-

wne 
Symbo-
liczne 

Percepcy-
jne 

Zapisy wykładów 
Slajdy, tekst 

Slajdy , tekst z audio 
Slajdy,  tekst z audio i wideo 

S 
- 
- 
- 

S 
- 
- 
 

S 
- 
- 
- 

S 
- 
- 
- 

Teoria do odczytu   S S 

Studia przypadku S S   

Ćwiczenia, zadania domowe, 
kwizy 

  S S 

Wizualizacja   S S 

Animacja   S S 

Symulacja   S S 

Partnerski feedback S    

Personalizowany feedback S    

Dzielone odczucia  S   

Zręczność/aktywne rozwiązanie 
problemu  

S    

Nauczyciel jako 
korepetytor/pomocnik 

S    

Nauczyciel jako 
ekspert/interpretator 

S    

Nauczyciel jako przewodnik   S S 

Nauczyciel jako model zawodu  S   

Rozmowa ekspercka/seminarium  S   

Autonomiczny (samokształcenie) 
uczeń 

  S S 

Uczeń myśli samodzielnie    S 

Doświadczenia ucznia będące 
profesjonalnymi 

 S   

Uczeń określa własne kryteria 
powiązań 

  S  

Ogniskowanie się na procesie    SP 

Ogniskowanie się informacji na 
zadaniach i ich realizacja 

  S S 

Narzędzie symboliczne   SP  

Źródło informacji jest tutaj i teraz S    
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Cechy środowiska 
Behawio- 

ralne 
Afekty-

wne 
Symbo-
liczne 

Percepcy-
jne 

Dyskusje w małych grupach  SP   

Konferowanie     

Przekaz synchroniczny     

Wykonanie ocenianie jako 
poprawne lub błędne 

  S  

Rozwiązanie problemu krok po 
kroku 

SP    

P – Cecha główna,   S – Cecha drugorzędna 
 

 nastawienie – zainteresowanie i motywacja studenta oraz gotowość  
do wykonania zadań koniecznych dla osiągniĒcia sukcesu na uczelni; 

 motywacja – stopień, do którego student akceptuje odpowiedzialność  
za wykonanie powyższych zadań poprzez samodyscyplinĒ i ciĒżką pracĒ; 

 zarządzanie czasem – zakres, dla którego student tworzy lub wykorzystuje 
harmonogramy w celu efektywnego zarządzania swoimi zadaniami; 

 obawa – stopień niepokoju, jaki student odczuwa, gdy przystĒpuje  
do zadań akademickich; 

 koncentracja – zdolność studenta do skupienia uwagi i unikania jej 
rozproszenia w czasie pracy związanej z zadaniami szkolnymi 
(studiowanie); 

 przetwarzanie informacji – zdolność przetwarzania pomysłów (idei) 
poprzez umysłową pracĒ nad nimi w celu organizowania ich w znaczący 
sposób; 

 wybór głównych idei – ogrom studenckich możliwości do wyłowienia 
ważnej informacji podczas sytuacji uczenia; 

 wsparcie studiów – zdolność studenta do wykorzystania lub rozwoju 
czynników, które wspomagają proces uczenia w trakcie studiów; 

 samo-testowanie – świadomość studenta w zakresie ważności samo-
testowania i oceny podczas nauki materiału oraz ich praktyczne 
wykorzystanie; 

 strategie testowe – pomiar zdolności studenta do efektywnego 
przygotowania siĒ do egzaminu oraz do rozumowania poprzez odpowiedź 
na pytanie. 

Do klasyfikacji różnych czynników uczenia oraz do wyboru odpowiedniej 
technologii dla realizacji kształcenia w trybie on-line wykorzystywane  
są taksonomie dotyczące kształcenia na odległość. Wyróżnia siĒ różne rodzaje 
taksonomii: taksonomiĒ Barreta, (zgodnie z którą proces uczenia może należeć  
do jednej z czterech kategorii) oraz taksonomiĒ Merrilla (wykorzystującą macierz: 
wykonanie (akcje nauczające) – zawartość (rodzaj treści dydaktycznej). 
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Etapy tworzenia kursu e-learning 
Bardzo odpowiednią dla tworzenia efektywnego kursu e-learning 

realizowanego przez inteligentny system e-learning jest metodyka „kierowana 
wymaganiami” (oferowana przez Drexel University

5
). Dalej przedstawiona została 

ta metodyka oraz opracowane przeze mnie jej dostosowanie dla przygotowania  
i realizacji kursu e-learning przez opracowany przeze mnie inteligentny  
systeme-learning. Metodyka ta wymaga określenia wymagań dotyczących celów 
oraz wymagań funkcjonalnych, a także działań poprzedzających kurs, działań  
w ramach kursu oraz działań po zakończeniu kursu, tworzenia pakietów kursowych 
i prototypów oraz dostawy „choreograficznej”. Wymaga także przeprowadzenia 
oceny kursu. 

Główny nacisk kładziony jest na określenie wymagań. Bez stosownych 
wymagań, definicji i projektów opracowane kursy mogą posiadać eleganckie cechy 
pedagogiczne, ale bez związku z tym, czego studenci chcą i potrzebują.  
W przypadku tworzenia kursu e-learning wymagania są ostrzejsze, od wymagań 
dla konwencjonalnego kursu FTF (face-to-face). 

W procesie tworzenia kursu e-learning można wyróżnić nastĒpujące etapy 
(rys. 3): 

– określenie wymagań; 
– projekt kursu; 
– opracowanie kursu; 
– dostawa kursu; 
– ocena kursu. 
Najpierw powinny zostać określone i wymodelowane wymagania przed 

opracowaniem i dostawą kursu e-learning. Metodyka zakłada, że analiza wymagań 
stanowi warunek wstĒpny dla pomyślnego projektu i opracowania kursu. Dla 
poprawy procesu projektowania i opracowania kursu e-learning konieczna jest 
systematyczna ocena opinii studentów na temat kursów. 

 
Wymagania 
Wyróżnia siĒ dwa rodzaje wymagań: wymagania dotyczące celów oraz 

wymagania funkcjonalne. Najpierw powinny zostać sformułowane wymagania 
dotyczące celów kursu. W związku z tym należy odpowiedzieć na pytania: 
dlaczego kurs jest potrzebny? Jakie są jego cele z szerszej perspektywy? cele 
długoterminowe, cele dotyczące rozwiązywania problemów; w jaki sposób kurs  
jest powiązany z innymi istniejącymi i planowanymi kursami? Najważniejsze jakie 
jest miejsce kursu w programach nauczania? (kurs wymagany, kurs 
nadobowiązkowy). Po określeniu wymagań dotyczących celów kursu należy 
opracować szczegółowe wymagania funkcjonalne. Obejmują one informacje 
dotyczące oczekiwań instruktorów i studentów odnośnie kursu. Wymagania 
funkcjonalne stanowią główne źródło danych dla projektu kursu. 

 
 
 

 

  

                                                 
5
 B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins, Models of learning – tools for teaching. Open University Press. 
Buckingham 1997 



296 

Rysunek nr 3: Projekt, opracowanie i proces oceny kursu e-learning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekt kursu 
EsencjĒ procesu projektowania stanowi konwersja wymagań na zestaw zadań 

i działań, które łącznie tworzą kurs. Do konwersji wymagań wykorzystywany jest 
prosty szablon. Umożliwia on konwersjĒ wymagań na zestaw działań (obejmujący 
działania prekursowe, działania w poszczególnych fazach kursu tj. w fazie 
wczesnej, średniej i końcowej), a w ramach poszczególnych działań na zadania 
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oraz wymagania dotyczące interakcji, danych i software`u. Etap ten powinien być 
wykonywany przez instruktorów (nauczycieli), którzy prowadzili dane kursy wiele 
razy (znających dany materiał dydaktyczny). 

Sposób dostawy ma również wpływ na proces konwersji wymagań  
na zadania, np. zadanie konwersji wymagań użytkownika na prototypy badawcze 
wymaga, aby student spełnił wymagania procesu konwersji w sposób 
asynchroniczny, współpracując z innymi przy wykorzystaniu narzĒdzi sieciowych,  
a także współpracując z inteligentnym nauczycielem komputerowym (co zapewnia 
indywidualizacjĒ procesu nauczania). Zadanie jest tu wiĒc inne i bardziej złożone 
niż w przypadku konwencjonalnego kursu FTF. Dotyczy to nie tylko różnic 
technicznych ale także umiejĒtności korzystania z odpowiednich narzĒdzi,  
np. interakcyjnego prototypu. Metodyka wymaga skupienia siĒ na szczegółach 
związanych z nauką, a nie na szczegółach związanych z dostawą kursu. 

 
Opracowanie kursu 
Na bazie projektu kursu opracowywane są: 
– konspekt kursu; 
– upakowanie kursu; 
– prototyp kursu. 
Konspekt kursu opracowywany jest zgodnie z szablonem i składa siĒ  

z nastĒpujących informacji: opis kursu, przedstawienie wymagań dotyczących 
kursu, wykaz tematów, sposoby indywidualizacji procesu nauczania, sposoby 
komunikowania siĒ z instruktorem i innymi studentami, materiały kursowe, 
szczegółowy harmonogram zdarzeń w ramach kursu. Zawartość konspektu musi 
odpowiadać wymaganiom oraz macierzy działań opracowanej w fazie projektu 
kursu. 

Odpowiednie upakowanie kursu wymaga konwersji dydaktycznych  
materiałów konwencjonalnych, umieszczenia ich w sieci, przygotowania aplikacji 
software`owych niezbĒdnych do wsparcia interakcji i procesów komunikacyjnych 
oraz upewnienia siĒ, że wszystko razem współpracuje ze sobą. 

Po upakowaniu konieczne jest wykonanie prototypu kursu poprzez symulacjĒ 
działania kursu. Proces ten dotyczy symulacji: dostĒpu do materiałów, współpracy 
z inteligentnym nauczycielem komputerowym, komunikacji asynchronicznej, 
dyskusji tematycznych, dostarczenia i sprawdzenia wykonanych zadań oraz oceny. 
Symulacja powinna odpowiadać złożoności nauki opartej na e-learning.  
W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu prototypu należy ponownie 
sprawdzić jego działanie po korekcie. W przypadku poprawnego działania 
prototypu kurs można skierować do „produkcji”. 

 
Dostawa kursu 
Proces dostawy składa siĒ z „żywej” pełnej skali implementacji dotyczącej 

choreografii kursu, którą można zaadaptować do pewnej znaczącej ilości 
nieoczekiwanych zdarzeń. Projekt kursu stanowi istotĒ kursu, natomiast 
choreografia jest jego stylem. Choreografia wymaga myślenia o rolach  
i procedurach adaptacyjnych. Istnieje duża różnorodność ról, które gracze 
(instruktorzy, personel wspierający, studenci) odgrywają w czasie procesu 
projektowania, opracowywania, dostawy i oceny kursu. Role dla instruktorów: 
inicjator dyskusji, przewodnik podstawowych zasad i metod, impresario dyskusji 
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student – student, mentor rozwiązujący problemy, identyfikator problemów, 
dyspozytor przykładów, przerywacz powiązań, sortowacz, żartowniś, terapeuta, 
budowniczy drużyny. Role dla personelu wspierającego: wspierający interakcjĒ 
student – student, wspierający powiązanie student – materiał, wspierający wybór 
trasy, konserwator studenckiej bazy danych, organizator klasyfikacji studentów. 
Role dla studentów: uczestnik dyskusji, dostarczyciel opracowanych zadań, 
współpracujący z inteligentnym nauczycielem komputerowym, uczestnik procesu 
samokształcenia (punkty wĒzłowe), ulepszający środowisko e-learning, uczestnik 
komunikacji student – profesor, uczestnik komunikacji student – student. 

Powyższe zadania sugerują rodzaj zachowań wymagany od graczy 
(uczestników) dla pomyślnego przebiegu kursu. Sugerują one także rodzaj 
symulacji w celu przygotowania instruktorów do prowadzenia kursu e-learning. 

 
Ocena kursu 
Bez odpowiedniej oceny kursu niemożliwa jest poprawa procesu projektu  

i opracowania kursu Na proces oceny kursu składa siĒ ocena wyników osiąganych 
przez studentów oraz ocena kursu przez samych studentów np. w drodze 
specjalnie przygotowanej ankiety. Dodatkowo mogą być stosowane nastĒpujące 
wskaźniki oceny kursu: jakość modeli wymagań, jakość prototypów, jakość oceny 
prototypu, jakość specyfikacji software`u, jakość dokumentacji, jakość pracy 
grupowej, umiejĒtność stosowania narzĒdzi projektowych. 

 
Podsumowanie  
W opracowaniu przedstawiona została metodyka tworzenia kursów e-learning 

obejmująca nastĒpujące etapy: określenie wymagań, projekt, opracowanie, 
dostawa oraz ocena kursu. 

Dla wytworzenia wysokiej jakości kursu e-learning konieczny jest  
wybór odpowiedniej strategii kształcenia oraz środowiska uczenia zgodnie  
z rodzajem wiedzy (wg teorii Kolba), do której należy opracowywany kurs. Kursy  
e-learning poprzez wykorzystanie narzĒdzi synchronicznych i asynchronicznych 
umożliwiają naukĒ niezależnie od czasu i miejsca zapewniając możliwość 
samokształcenia i samokontroli, możliwość szybkiego wyszukiwania informacji, 
interakcje: uczeń – materiał, nauczyciel – uczniowie, uczeń – uczniowie. 

Wysokiej jakości kursy e-learning umożliwiają indywidualizacjĒ procesu 
nauczania przez wykorzystanie nauczyciela komputerowego (adaptującego siĒ  
do potrzeb i zdolności ucznia) uraz przez samokształcenie (wykorzystując strukturĒ 
punktów wĒzłowych). Materiał dydaktyczny może być opracowywany w różnych 
postaciach (teoria, pokazy, przykłady) i na różnym poziomie trudności umożliwiając 
w ten sposób personalizacjĒ kursu (e-content). 

Nowa forma edukacji e-learning znacznie ułatwia naukĒ poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA NOWĄ JAKOŚCIĄ W DOSTĘPIE  
DO LITERATURY FACHOWEJ DLA STUDENTÓW Z DYSFUNKCJĄ  

NARZĄDU WZROKU 
 
 

W procesie zdobywania wiedzy, szczególnie na wyższej uczelni, nieodzowną 
rzeczą jest siĒganie do jej zasobów zgromadzonych w literaturze fachowej. Nie ma 
nic prostszego niż siĒgniecie po książkĒ stojącą na bibliotecznej półce. Jednak, 
gdy po wiedzĒ zawartą w książce chce siĒgnąć osoba niewidoma, napotyka ona 
na barierĒ spowodowaną faktem, iż zasoby gromadzone przez lata w bibliotekach 
są zapisane w niedostĒpnej dla niej postaci druku na papierze tzw. czarnodruk. 

UdostĒpnienie materiałów edukacyjnych osobom niewidomym wymaga 
odpowiedniego przystosowania, adaptacji. Może to być proste zeskanowanie 
książki, które mimo wszystko wymaga nakładu pracy. Skan wymaga dodatkowej 
pracy nad jego poprawieniem, aby był lepiej czytelny. Jeszcze wiĒcej nakładu 
pracy wymaga nagranie materiału w postaci audio głosem lektora. Dodatkowo 
przystosowanie takiego nagrania do postaci książki DAISY, zapewniającej 
nawigowanie po nagraniu, w sposób zbliżony do papierowej książki, to żmudna  
i długotrwała praca.

1
 

Nie tutaj miejsce, aby opisywać wszystkie metody adaptacji materiałów 
dydaktycznych dla potrzeb niewidomych. Można ich szczegółowy opis znaleźć  
w literaturze.

2
 

3
 

4
 Dla naszych dalszych rozważań jedynie warto zauważyć, iż jest  

to możliwe, gdyż odpowiednich narzĒdzi dostarcza zarówno technologia, jak  
i obowiązujące przepisy prawa. A materiały te praktycznie są w postaci 
elektronicznej, plików komputerowych łatwych do przechowywania i wymiany. 

PodstawĒ prawną wykonywania adaptacji materiałów dydaktycznych daje 
przepis art. 33

1
 Prawo Autorskie "Korzystanie z utworów dla dobra osób 

niepełnosprawnych" zgodnie z którym: 
Art. 331 Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla 
dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się 
bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru  
i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia. 

Dokładne omówienie tego przepisu można znaleźć w literaturze.
5
 
6
 

Najprostszą formą adaptacji, możliwą do wykonywania osobiście przez osoby 
niewidome, jest zwykłe skanowanie książki, a po poddaniu tak otrzymanych 

                                                 
1
 H. Lubawy, Jak powstaje książka DAISY (w:) „Tyfloświat”. 2009, 4 (6) 

2
 P. Brzoza, „System DAISY”, Studenci niewidomi i słabowidzący - poradnik dla wyższych uczelni, 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Kraków 2007 

3
 H. Rzepka, „Adaptacja materiałów informacyjnych”, Studenci niewidomi i słabowidzący – poradnik dla 
wyższych uczelni Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Kraków 2007 

4
 P. Wdówik, Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niewidomych, Wydawnictwo 
UW. Warszawa 2008 

5
 J. Ożegalska-Trybalska, S. Stanisławska-Kloc, „Prawo autorskie – dozwolony użytek utworów", 
Studenci niewidomi i słabowidzący – poradnik dla wyższych uczelni, Fundacja Instytut Rozwoju 
Regionalnego. Kraków 2007 

6
 A. Bohusz, Dozwolony użytek – możliwości i ograniczenia, (w:) „Tyfloświat”. 2011, nr 1 (10) 
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obrazów kolejnych stron procesowi rozpoznania tekstu przy zastosowaniu 
oprogramowania OCR, możliwa jest dalsza jego obróbka w edytorze tekstu,  
a w szczególności odczytywanie go przy pomocy mowy syntetycznej. Powstaje  
w ten sposób „maszyna czytająca”. 

Z racji prostoty tej techniki adaptacji materiałów zawartych w książkach, 
decyzja o jej rozpoczĒciu może być podejmowana bez specjalnego planowania,  
z powodu bieżącej potrzeby na zasadzie „bierzemy książkĒ z półki i skanujemy”.  
W ten sposób może siĒ zdarzyć, że nad jedną książką bĒdą pracowały różne 
osoby, w różnych miejscach. Powstaje wówczas zasadnicze pytanie, czy 
spowoduje to zwielokrotnienie, czy powielenie ich pracy? 

Z codziennej praktyki wsparcia studentów niepełnosprawnych wzrokowo  
na UAM wynika, iż mogą siĒ niestety zdarzyć sytuacje niepotrzebnego powielania 
pracy. Zdarzyło siĒ już, iż dwóch pracowników zajmujących siĒ wsparciem  
dla niewidomych, pracujących w odległych budynkach uniwersyteckich, na 
zamówienie różnych studentów, zajmowało siĒ przygotowaniem adaptacji tej 
samej książki. Sytuacja ta jednak została w miarĒ szybko wykryta i siły zostały 
spożytkowane w innym celu, tak, aby raczej zwielokrotnić efektywność działania. 
Cóż jednak, gdy takie sytuacje bywają w odległych miejscach kraju, na różnych 
uczelniach. Gdy osoby niewidome bądź pracownicy mający im pomagać, 
niepotrzebnie trudzą siĒ nad przygotowaniem tych samych materiałów nie wiedząc 
zupełnie o swojej pracy, nie mogąc siĒ w żaden sposób skontaktować. 

Aby uniknąć tego typu sytuacji i nie powielać niepotrzebnie pracy, a raczej 
skupić siĒ na jej zwielokrotnieniu, bardzo przydatna byłaby możliwość wzajemnego 
komunikowania siĒ o przygotowywaniu materiałów edukacyjnych oraz ich 
wymiana. Zupełnie naturalnym miejscem do takiego wzajemnego komunikowania 
siĒ i wymiany jest Internet, a formą platforma. 

Taką platformą wymiany informacji o zaadaptowanych materiałach, bĒdącą 
Internetowym centrum materiałów dydaktycznych w postaci biblioteki cyfrowej dla 
studentów niepełnosprawnych jest Akademicka Biblioteka Cyfrowa. Biblioteka 
powstała z inicjatywy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Warszawskiego w ramach projektu "Edukacja, niepełnosprawność, informacja, 
technologia – likwidowanie barier w dostĒpie osób niepełnosprawnych do edukacji" 
współfinansowanego przez UniĒ Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 
 

Biblioteka dostĒpna jest w Internecie pod adresem abc.uw.edu.pl 
Po wybraniu tego adresu internetowego w przeglądarce ukaże siĒ 

nastĒpujący ekran startowy biblioteki. 
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Rysunek nr 1: Ekran startowy Akademickiej Biblioteki Cyfrowej 
 

 
 

Koordynator projektu zaprosił do współpracy inne uczelnie, które na  
tej wspólnej platformie mają udostĒpniać swoje zasoby przygotowanych oraz 
zaadaptowanych materiałów dydaktycznych. Tym samym w projekcie 
współuczestniczą nastĒpujące uczelnie: 

• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; 
• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 
• Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; 
• Uniwersytet Warszawski. 
Tych kilka spostrzeżeń na temat tworzenia zasad i funkcjonowania 

Akademickiej Biblioteki Cyfrowej jest tutaj przedstawione z punktu widzenia osoby 
współuczestniczącej w powstawaniu i oddawaniu do użytku – przeprowadzaniu 
pierwszych testów eksploatacyjnych – biblioteki. 

 
Użytkownicy systemu ABC 
Prawo zezwala przetwarzać opublikowane utwory dla potrzeb 

niepełnosprawnych, ale tylko dla niepełnosprawnych. Z zastrzeżenia tego  
wynika konieczność rejestrowania użytkowników i weryfikacji ich uprawnień, 
niepełnosprawności, do korzystania z zasobów biblioteki. Procedura rejestrowania 
użytkownika czytelnika zostanie omówiona w dalszej czĒści. Tutaj wspomnimy,  
że użytkownicy systemu dzielą siĒ na kilka kategorii ze wzglĒdu na ich uprawnienia 
do wykonywania pewnych funkcji w systemie. Są to: 

• Administrator systemu; 
• Administrator profilu uczelni partnerskiej; 
• Starszy Bibliotekarz; 



302 

• Młodszy Bibliotekarz; 
• Czytelnik. 
Z pewnością najważniejszym użytkownikiem, tym, dla którego cały system 

powstał, jest czytelnik. Ma on jednak najmniejsze uprawnienia. Może jedynie 
przeglądać katalog zbiorów oraz pobierać zasoby biblioteki. NajwiĒksze 
uprawnienia ma oczywiście administrator systemu. Może on tworzyć nowe profile 
uczelni partnerskich oraz tworzyć w nich konta administratorów profili. W ten 
sposób czĒść władzy administrowania systemem zostaje przekazana na niższy 
poziom, jest rozproszona. Zadaniem administratora profilu jest aktywowanie  
i zarządzanie kontami bibliotekarzy i czytelników w ramach danego profilu  
uczelni. Bibliotekarze w systemie ABC, to użytkownicy mający uprawnienia do 
wprowadzania opisów gromadzonych zbiorów oraz umieszczania plików na 
serwerach. W ten sposób administratorzy profili uczelnianych współpracują nad 
sprawnym funkcjonowaniem systemu, jednocześnie rozbudowując liczbĒ jego 
czytelników i bibliotekarzy wprowadzających zbiory. Współpracują zajmując siĒ 
sprawnym działaniem swojego profilu. Współpracują podejmując swoje decyzje 
niezależnie od siebie. 

 
Użytkownik rejestruje się samodzielnie wybierając profil swojej uczelni 
Użytkownik rejestruje siĒ samodzielnie w bibliotece wypełniając formularz 

rejestracyjny. Po przeczytaniu i zaakceptowaniu regulaminu biblioteki, podaje  
on swoje podstawowe dane osobowe: imiĒ i nazwisko, adres mailowy, a nastĒpnie 
dokonuje wyboru profilu uczelni, której jest studentem. 

 

Rysunek nr 2: Ekran rejestracji nowego użytkownika 
 

 
 

W znakomity sposób przyspiesza to proces rejestracji, gdyż akceptacji takich 
czytelników, zarejestrowanych w uczelnianym profilu, dokonuje administrator 
danego profilu. Studentowi uczelni partnerskiej zdecydowanie łatwiej okazać siĒ 
dokumentami potwierdzającymi niepełnosprawność na miejscu w swojej uczelni, 
aniżeli przekazywać te dokumenty do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to jedna z cech systemu ABC, przekazanie 
kompetencji administracyjnych do uczelni partnerskich. 
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Każdy internauta może przeglądać katalog ABC, lecz tylko zarejestrowani 
czytelnicy biblioteki mogą pobierać z niej pliki z książkami. Przeanalizujmy, w jaki 
sposób zbiory są udostĒpniane w ABC. 

Wszystko spotyka się w katalogu 
• Każda z uczelni partnerskich udostĒpnia swoje zasoby dla 

niepełnosprawnych wzrokowo studentów poprzez własne serwery; 
• Dla użytkownika – czytelnika wszystkie te zasoby widoczne są w jednym 

katalogu; 
• System zarządzania biblioteką, czyli system Bazy Akademickiej 

Biblioteki Cyfrowej, znajduje siĒ na serwerze Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

 
Łatwość rozbudowy 
Warto zwrócić uwagĒ na to, że z faktu, iż oprogramowanie całego systemu 

znajduje siĒ w jednym miejscu, a z serwerów uczelni partnerskich pobierane  
są jedynie pliki z książkami, wynika potencjalna możliwość bardzo łatwej 
rozbudowy systemu poprzez zaproszenie do współpracy kolejnej uczelni czy 
instytucji. Wymaga to, bowiem, jedynie utworzenia nowego profilu i powołanie 
administratora tego profilu. Jest to tylko i wyłącznie sprawa podjĒcia decyzji przez 
koordynatora projektu, BON UW. Nie ma konieczności instalowania jakiegokolwiek 
oprogramowania po stronie użytkownika z wyjątkiem standardowej przeglądarki 
stron internetowych, czy oprogramowania ułatwiającego obsługĒ komputera 
osobom niewidomym. 

 
Katalog zbiorów 
Po wskazaniu w katalogu zbiorów interesującej nas pozycji uzyskamy 

szczegółowy jej opis bibliograficzny. 
 

Rysunek nr 3: Ekran przedstawiający opis bibliograficzny 
 

 
 

Czytelnik uzyska informacje o: 
Przeglądając katalog ABC, a w nim opisy bibliograficzne wybranych  

tytułów, czytelnik uzyska nie tylko podstawowy opis książki, ale także informacje 
specyficzne dla systemu przechowującego materiały w specjalny sposób 
przygotowane. Mianowicie informacje na temat: 
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• Stanu adaptacji: 
– Skan bez korekty; 
– Skan z korektą; 
– Skan adaptacja UW; 
– Skan adaptacja UJ; 

• Typu pliku, w jakim przechowywany jest dany tytuł:: txt, doc, rtf, audioMP3, 
audio DAISY, PDF. 

 
Dostępność 
W przypadku osób niewidomych korzystających z komputerów poprzez 

specjalizowane oprogramowanie czytające ekran komputera, bardzo ważną 
sprawą jest, aby system informatyczny, z którego korzystają był skonstruowany  
w taki sposób, aby to oprogramowanie radziło sobie z jego odczytem. Ponieważ 
system ABC jest platformą internetową, zasady dostĒpności jego obsługi  
są tożsame z dostĒpnością stron internetowych.

7
 

8
 DostĒpność ABC ujawnia siĒ 

przede wszystkim w tym, że gromadzi ona zbiory specjalnie przygotowane  
i zaadaptowane dla potrzeb niewidomych. Ponad to, aby je móc wyszukiwać,  
a przez to efektywnie z nich korzystać, system biblioteczny musi zapewniać 
efektywne i dostĒpne przeglądanie katalogu. Jak dotąd, nie istniał system 
gromadzący zbiory specjalnie przygotowane dla niewidomych z taką możliwością 
ich wyszukiwania jak to zostało zorganizowane w ABC. Dla osób dobrze 
widzących nie jest niczym niezwykłym przeszukiwanie zbiorów bibliotecznych wg 
autorów utworów, tytułów czy haseł przedmiotowych oraz konstruowanie w oparciu 
o spójniki logiczne (i/lub) złożonych zapytań. Zbiory książek dla niewidomych, jak 
dotąd, były katalogowane w bardzo prosty, aby nie rzec prymitywny sposób, 
katalogowane jedynie alfabetycznie. 

Podsumowując, dostĒpność w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej przejawia  
siĒ w: 

• Dostępnej informacji – biblioteka zawiera materiały specjalnie 
zaadaptowane dla potrzeb niewidomych; 

• Dostępnej nawigacji – system biblioteki jest tak zbudowany, aby osoby 
niewidome mogły w nim nawigować wykorzystywanymi przez siebie 
narzĒdziami obsługi komputera; 

• Dostępności wizualnej – system prezentuje dane w kilku schematach 
kolorów. 

Być może nasuwa siĒ nieustannie pytanie, czy nie można tego wszystkiego 
zrobić w jakiś inny sposób a najpewniej korzystać z ogólnie dostĒpnych serwisów 
czytelniczych i bibliotek cyfrowych? Rozważmy tĒ kwestie na przykładzie serwisu 
IBUK.PL – CZYTELNIA ON-LINE. W internetowym Biuletynie UAM z dnia  
21.02.2011 roku można było przeczytać komunikat takiej oto treści: 
 

„Biblioteka Uniwersytecka serdecznie zaprasza do pierwszej polskiej 
czytelni książek naukowych on-line. W ramach serwisu Wydawnictwa Naukowego 
PWN, pracownicy i studenci UAM korzystać mogą z ponad 1200 publikacji  

                                                 
7
 M. Patoczka, Dostępne WWW (w:) „Tyfloświat”. 2008, 1 (1) 

8
 J. Zadrożny, Dostępne WWW”, Studenci niewidomi i słabowidzący – poradnik dla wyższych uczelni, 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Kraków 2007 
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z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-
przyrodniczych i informatyki. 

Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób. Przeglądanie 
książek nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. W przeglądarce 
internetowej musi być jedynie włączona obsługa Javascript oraz cookies, a także 
zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej.” 

Całość informacji brzmi naprawdĒ obiecująco. Mamy tutaj książki 
bezpośrednio udostĒpniane przez wydawcĒ. Książki z różnych dziedzin wiedzy. 
Jest ich ponadto dość dużo, a wszystko wydaje siĒ być bardzo przyjazne, gdyż  
jak czytamy, każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez kilka osób. Aby  
z systemu skorzystać wystarczy spełnić proste warunki instalując odpowiednie 
oprogramowanie. I niestety właśnie w tym miejscu pojawia siĒ problem. 
Technologia Flash, jaka jest wymagana do obsługi tej czytelni on-line nie jest 
dostĒpna dla niewidomych. Programy czytające ekran (screanreader) nie są  
w stanie odczytywać stron internetowych napisanych w tej technologii.

9
 

10
 Mamy 

wobec tego przykład wykluczenia nazywanego czasem wykluczeniem cyfrowym 
pewnej grupy użytkowników ze wzglĒdu na ich niepełnosprawność. 

Rozwiązaniem tego problemu jest tworzenie specjalnych dedykowanych dla 
niewidomych serwisów, zawierających specjalnie dla nich przygotowane materiały, 
takich jak Akademicka Biblioteka Cyfrowa. 

 
Współpraca 
Niezwykłość tego projektu, jakim jest Akademicka Biblioteka Cyfrowa polega 

na bardzo wielu elementach współpracy. Czasami ta współpraca jest faktycznym 
działaniem w grupie, która świadomie podejmuje zaplanowane działania,  
a czasami jest to współpraca w rozproszeniu. Przykładem tego drugiego sposobu 
działania jest przecież praca bibliotekarzy wypełniających system biblioteki 
zbiorami. Podejmują oni swoje działania niezależnie od siebie, podejmując decyzje 
o umieszczeniu danego tytułu w zbiorach, czĒsto w oddaleniu kilkuset kilometrów, 
pracując na uczelniach partnerskich. Efekty ich pracy uwidaczniają i spotykają siĒ 
w jednym wspólnym katalogu ABC. 

 
Wymieńmy dla porządku wszystkie miejsca i działania, w których wystĒpuje 

współpraca: 
• Na etapie przygotowania koncepcji systemu – marzec-lipiec 2010; 
• Na etapie uruchamiania systemu – od połowy grudnia 2010; 
• Wypełnianie biblioteki zbiorami – bibliotekarze w uczelniach partnerskich; 
• Administrowanie systemem. 
Szczególnie istotna, ważna do podkreślenia jest współpraca przy 

projektowaniu i uruchamianiu systemu. Już od momentu zaproszenia 
wystosowanego przez BON UW w pracach nad systemem ABC uczestniczyły 
osoby niewidome i słabowidzące oddelegowane z uczelni partnerskich, przyszli 
administratorzy profili uczelnianych. Zaowocowało to bardzo wysoką starannością 
zapewnienia dostĒpności do systemu dla niewidomych użytkowników. 

                                                 
9
 M. Patoczka, DostĒpne WWW (w:) „Tryfloświat” 2009, 1(1) 

10
 J. Zadrożny, DostĒpne WWW, Studenci niewidomi i słabo widzący – poradnik dla wyższych uczelni, 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalngo. Kraków 2007 
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Podsumowując: 
 
  

Akademicka 
Biblioteka 
Cyfrowa 
 
to: 
 

 

• Zwielokrotnienie przez współpracĒ; 
• Współpraca w rozproszeniu; 
• Wszystko spotyka siĒ w jednym katalogu; 
• Łatwość przeszukiwania zbiorów; 
• Respektowanie zasad dostĒpności; 
• Łatwość rozbudowy. 

Czego, jak dotąd, nie było w istniejących rozwiązaniach udostĒpniających 
niewidomym literaturĒ. Z tego właśnie powodu Akademicka Biblioteka Cyfrowa 
zasługuje na uwagĒ i mam nadziejĒ, że bĒdzie siĒ dynamicznie rozwijała. 
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1. A. Bohusz, Dozwolony użytek – możliwości i ograniczenia, (w:) 

„Tyfloświat”. 2011, nr 1 (10) 
2. P. Brzoza, „System DAISY”, Studenci niewidomi i słabowidzący – poradnik 

dla wyższych uczelni, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Kraków 
2007 

3. H. Lubawy, Jak powstaje książka DAISY, (w:) „Tyfloświat”. 2009, 4 (6) 
4. J. Ożegalska-Trybalska, S. Stanisławska-Kloc, „Prawo autorskie – 

dozwolony użytek utworów", Studenci niewidomi i słabowidzący – poradnik 
dla wyższych uczelni, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Kraków 
2007 

5. M. Patoczka, Dostępne WWW (w:) „Tyfloświat”. 2008, 1 (1) 
6. H. Rzepka, „Adaptacja materiałów informacyjnych”, Studenci niewidomi  

i słabowidzący – poradnik dla wyższych uczelni Fundacja Instytut Rozwoju 
Regionalnego. Kraków 2007 

7. P. Wdówik, Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób 
niewidomych”, Wydawnictwo UW. Warszawa 2008 

8. J. Zadrożny, Dostępne WWW, Studenci niewidomi i słabowidzący – 
poradnik dla wyższych uczelni, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. 
Kraków 2007 

 
UWAGA do bibliografii 
Wydawnictwo Studenci niewidomi i słabowidzący – poradnik dla wyższych 

uczelni ukazało siĒ w postaci 6 zeszytów poświĒconych odrĒbnym zagadnieniom 
opracowanym przez różnych autorów. Poszczególne zeszyty (tomy) mają innych 
autorów i tytuły własne, przedstawione tutaj w cudzysłowach. 
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Zygmunt PŁOSZYŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
Politechnika Koszalińska 
 

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU 
 
 

Świat zdominowany jest przez postĒp cywilizacyjny, a zwłaszcza przez 
najnowsze osiągniĒcia techniki. Informacje mają ogromny wpływ  
na człowieka, a ich głównym nośnikiem stał siĒ Internet. To, co jest zawarte w tych 
informacjach oraz to, na jakie wartości tam napotykamy modeluje nasz sposób 
myślenia, decydowania i działania. Internet pozwala na elastyczną komunikacjĒ 
człowieka w odniesieniu do liczby jej uczestników, czasu i miejsca jej realizacji 
poszczególnych internetowych kanałów komunikacyjnych i oferowanych przez nie 
nowych sposobów transmisji obrazu, dźwiĒku lub tekstu. Internet jest narzĒdziem 
multimedialnym, które dostarcza informacji stosując kod słowny, obrazowy, 
dźwiĒkowy i działaniowy, a tym samym działa równocześnie na kilka zmysłów. 

Coraz czĒściej spotykamy ludzi uzależnionych od najnowszych osiągniĒć 
techniki, czego skutkiem jest sytuacja, w której człowiek staje siĒ przedmiotem,  
a maszyna przejmuje rolĒ podmiotu. Internet oferuje również możliwość 
porozumiewania siĒ synchronicznego tj. w tym samym czasie, które oprócz 
komunikacji opartej na tekście pisanym, daje również możliwość prowadzenia 
rozmowy głosem, tak jak przez telefon. Dodatkowo, jeśli rozmówcy dysponują 
kamerami, stwarza to możliwość przekazu obrazu video. 

W obecnych czasach Internet jest ważnym elementem biorącym udział  
w procesie wychowania młodego pokolenia. Dość czĒsto staje siĒ skarbnicą 
informacji i pomysłów, bez których dorastający człowiek nie potrafi funkcjonować. 
Poszukuje w nim rozwiązań problemów, które napotyka na swojej drodze każdego 
dnia. Dla wielu młodych ludzi Internet stał siĒ sposobem na życie, pewną oazą, 
dziĒki której można oderwać siĒ od nudnej rzeczywistości. To właśnie w nim 
znajdują informacje niepoddawane żadnej kontroli, ani cenzurze. W tym „wielkim 
śmietniku” poszukują wzorców, którymi mogliby kierować siĒ przez całe dorosłe 
życie, niestety bardzo czĒsto mają one negatywny charakter. Dla wielu młodych 
użytkowników Internetu świat, w którym żyją stał siĒ właściwie połączeniem dwóch 
światów, tego rzeczywistego i wirtualnego, do którego można uciec w każdej 
chwili. 

Internet coraz czĒściej przejmuje role osób znaczących dla młodego 
człowieka, a mianowicie staje siĒ przyjacielem, a nawet wychowawcą. W procesie 
wychowania nie może brać udziału twór, w którym normy moralne nic nie znaczą. 

Chaos, jaki obecnie ogarnął świat wywarł ogromny wpływ na dwie 
podstawowe grupy społeczne: rodzinĒ i szkołĒ. Jednym z poważnych problemów 
szkoły stała siĒ wciąż przybierająca na sile przemoc, która zaburza proces 
wychowania i kształcenia. Szkoła dla wielu ludzi nie jest już arką, w której mogą 
szukać schronienia, ale miejscem budzącym lĒk, strach i brak poczucia 
bezpieczeństwa. 

Internet to nie tylko strony edukacyjne. To także dobrze nam znane krwawe, 
pełne agresji gry internetowe, w których musimy wykazać siĒ niezwykłą 
zawziĒtością, aby pokonać, zabić przeciwnika. W momencie, kiedy dziecko siĒga 
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po takie gry bez zgody rodziców, jest to niebezpieczne. Bo co innego kształtuje siĒ 
w psychice młodego człowieka jak nie agresja, chĒć wyrządzenia szkody innym. 
Kolejnym niewidocznym zagrożeniem jest Chat. 

W poradniach odwykowych leczy siĒ nie tylko z alkoholizmu. Coraz czĒściej 
pacjentami są młodzi ludzie, nierzadko uczniowie, uzależnieni od komputera. Ich 
świat zawĒził siĒ do wirtualnych podróży. Nie potrafią już bez nich żyć. A zaczyna 
siĒ bardzo niewinnie.

1
 Internauta, który chce przeglądać strony nie musi posiadać 

żadnej wiedzy informatycznej. Powinien jedynie umieć włączyć komputer  
i uruchomić dowolną przeglądarkĒ Dwustronna wymiana informacji poprzez chat, 
komunikatory internetowe (Gadu-Gadu, Tlen), fora dyskusyjne, wideokonferencje. 
Można by siĒ zastanawiać, co sprawia, że użytkownicy Internetu, w tym także 
uczniowie spĒdzają tak wiele czasu na internetowych pogawĒdkach? Otóż dla 
jednych jest to sposób na nudĒ, dla innych na znalezienie przyjaciół w nawet 
najbardziej odległych miastach czy państwach, a dla wielu po prostu możliwość 
szybkiej i taniej komunikacji, znacznie tańszej niż telefonia. Trudno byłoby znaleźć 
miejsce, gdzie można byłoby szybciej i łatwiej poznać kogoś, wysłuchać, wymienić 
poglądy. W wirtualnym świecie nie liczy siĒ pozycja społeczna, wiek ani wygląd,  
a anonimowość sprawia, że można siĒ tam dobrze bawić i zapomnieć  
o codzienności. Ludzie o sprecyzowanych zainteresowaniach poszukują wrĒcz 
współrozmówców, by wymieniać poglądy i doświadczenia dotyczące ważnego dla 
nich tematu. Czynią to czĒsto w jĒzyku obcym, gdzie rozwijając swoje hobby, uczą 
siĒ jednocześnie jĒzyka. Wymiana e-mail przypomina swoją formą korespondencjĒ 
listowną, tyle, że przekaz drogą elektroniczną nastĒpuje znacznie szybciej. Wielu 
poszukuje swoich rówieśników za granicą, po to by prowadzić z nimi 
korespondencjĒ i poprzez to doskonalić swoje kompetencje jĒzykowe, by lepiej 
poznać kulturĒ i zwyczaje danego kraju. Takie internetowe przyjaźnie czĒsto trwają 
latami, a czasami nawet prowadzą do spotkań w świecie rzeczywistym. Nie czują 
siĒ jednak jĒzykowo na tyle mocni, by zainicjować taką znajomość. Dlatego godna 
polecenia jest regularna korespondencja miĒdzy ludźmi, która łączy elementy 
kształcenia jĒzykowego, kulturowego i społecznego. Każdy człowiek może na swój 
sposób określić warunki stosowania poczty elektronicznej. Jak wykazały badania, 
Internet, zarówno email i sieci World Wide Web, ma wielki potencjał do nauki  
i uczenia siĒ. Rolą nauczyciela jest przygotowanie stosownych, adekwatnych do 
wiedzy i umiejĒtności uczniów do korzystania z Internetu w nauce oraz motywacja 
do koleżeńskiej współpracy i komunikacji. Nauczanie wspomagane technologią 
komputerową powinno przyczyniać siĒ do rozwijania autonomii ucznia i jego 
niezależności. 

Na podstawie analizy odwiedzanych przez nas stron można uzyskać 
informacje o naszych zainteresowaniach. Ponadto w oprogramowaniu zmienionym 
przez hakerów, obce osoby mogą dostać siĒ do zasobów na naszych dyskach. 
Włamania sieciowe to prawie codzienność. Niewiele ludzi zdaje sobie sprawĒ,  
że po włączeniu do sieci ich komputery są przeglądane w celu uzyskania jak 
najwiĒkszej ilości informacji i chĒci przejĒcia kontroli nad ich komputerem. 
NajczĒściej tego typu dane zdobywa siĒ za pośrednictwem e-mail. Osoby, które 
nie zajmują siĒ zawodowo komputerami, Internetem bardzo czĒsto otwierają, 

                                                 
1
 W. Długosz, Komputerowe szaleństwo (w:) „Głos Nauczycielski” 2000, nr 12 
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każdą przychodzącą do nich wiadomość, nieświadomie wprowadzają sobie wirusa 
do komputera. 

Powinniśmy mieć żelazną zasadĒ, aby nie odbierać korespondencji  
od nieznajomych i być wstrzemiĒźliwym w kontaktach z obcymi. 

Internet jest doskonałym narzĒdziem do nawiązywania kontaktów 
miĒdzyludzkich. Głównym jego plusem jest to, że zapewnia całkowitą 
anonimowość, wiĒc jest wymarzonym narzĒdziem dla różnego rodzaju dewiantów. 
Poważny problem, który narasta z dnia na dzień w Internecie, to uzależnienie. 
Bywa, że młodzi ludzie zaniedbują swoje obowiązki, do szkoły chodzą nie 
regularnie, urywając siĒ na „komputerowe wagary”.

2
 Niestety nie dotyczy to tylko 

młodych ludzi. 43-letni amerykański prawnik został zwolniony z firmy adwokackiej  
z powodu uzależnienia od gier video. 

Strony WWW oraz bezpośrednia rozmowa na gadu-gadu lub chacie 
umożliwia żywą rozmowĒ oraz przekonanie innych osób do swojej ideologii  
i zapoznanie siĒ z członkami sekty. DziĒki temu jest duże prawdopodobieństwo na 
pozyskanie nowych osób. Można zauważyć znaczny wzrost stron których treści 
podawane są w sposób subtelny. Czytając tekst nawet nie zdajemy sobie sprawy  
z tego, że zaczynamy myśleć tak jak chciał tego twórca strony. 

Inne zagrożenia to kontakty z nieodpowiednimi osobami. Młody człowiek 
dosyć czĒsto chce łatwo zarobić dużo pieniĒdzy. Kuszony jest przez różnego 
rodzaju propozycjĒ gdzie można łatwo siĒ wzbogacić. Oferty dotyczą 
rozprowadzania rzeczy pochodzących z kradzieży, nielegalnego oprogramowania, 
a nawet środków odurzających. 

Najpoważniejszym problemem jest uzależnienie. Negatywne nastĒpstwa 
nadużywania Internetu, podobnie jak gier komputerowych, pojawiają siĒ u młodych 
szybciej i są bardziej destrukcyjne, bowiem organizm znajduje siĒ w fazie 
intensywnego wzrostu, a osobowość nie jest jeszcze do końca uformowana.

3
 Czy 

są zasady obowiązujące w wirtualnym świecie? Odpowiedź na tak postawione 
pytanie jest bardzo złożona, a właściwie jej brak. Internet może stać siĒ źródłem 
uzależnienia tak jak telewizor, hazard, gry wideo itp. 

Łatwość nawiązywania nowych kontaktów, wymiany poglądów, poczucie 
bezpieczeństwa związanego z anonimowością, staje siĒ pułapką zwłaszcza dla 
osób nieśmiałych i wrażliwych. 

Używanie niewerbalnego słownictwa, przekleństw podnosi wartość osób 
cichych, dziĒki czemu czują siĒ dowartościowane. Są one bywalcami grup 
dyskusyjnych, wykorzystują anonimowość są zupełnie swobodne, a wszystko  
po to, by zwrócić na siebie uwagĒ. Jednak nie zawsze jest to aż tak drastyczne.  
W dużej mierze Internet uzależnia przez oferowanie: nie trzeba wyjść z domu,  
a można pozwiedzać i poznać różne miejsca, nawiązać nowe kontakty 
interpersonalne, gromadzić informacje na interesujący temat. Po pewnym czasie  
w głowie rodzi siĒ myśl, że czas spĒdzony poza siecią jest czasem zmarnowanym. 

Uzależnienie od Internetu niesie zagrożenia, które można podzielić na: 
- fizyczne: psuje wzrok, powstają wady krĒgosłupa (postawa); 
- psychiczne: wirtualna rzeczywistość, oderwanie siĒ od życia; 
- moralne: łatwy dostĒp do informacji (np. instrukcje budowy bomby); 

                                                 
2
 Por. W. Długosz, Komputerowe szaleństwo (w:) „Głos Nauczycielski” 2000, nr 14 

3
 J. Szymańska, Komputer jak narkotyk (w:) „Remedium” 2002, nr 11 
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- społeczne: zachowania nieetyczne, anonimowość, brak hamulców; 
- intelektualne: bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny, „szok 

informacyjny”; 
- brak kontroli użytkowania Internetu doprowadza do tego, że nabywamy 

wiele niepoprawnych nawyków. 
Internet ma nie tylko stale rosnący zasiĒg, ale także multimedialny charakter. 

Pozwala pogłĒbiać zainteresowania człowieka, rozszerzać horyzonty myślowe. 
Bogate informacje w nim zawarte na pewno stanowią urozmaicenie wielu treści 
wyniesionych ze szkolnych podrĒczników i lektur. Można nawet stwierdzić,  
iż Internet to syntetyczne medium stanowiące połączenie w globalnej sieci funkcji 
innych, takich jak: książka, radio, telewizja lub kino.

4
 

Uzależnienie od Internetu jest najnowszym zjawiskiem patologicznym
5
 

związanym z rozwojem społeczeństw, postĒpem, a ściślej z rozwojem 
komputeryzacji. 

W mentalności wiĒkszości ludzi uzależnienie kojarzy siĒ z alkoholizmem, 
nikotynizmem, narkomanią. Tymczasem liczba bodźców, substancji, elementów, 
od których można siĒ uzależnić, jest znacznie wiĒksza. Przedmiotem wnikliwych 
badań stają siĒ: uzależnienie od telewizji, pracy, seksu, grupy społecznej, 
zakupów, adrenaliny i wielu innych. W ostatnim czasie tĒ listĒ uzupełnia 
uzależnienie od komputera i Internetu. 

Po raz pierwszy, tym problemem zainteresowano siĒ w Stanach 
Zjednoczonych, a wiĒc kraju, w którym pracuje najwiĒksza liczba sieciowych 
terminali, a korzystanie z komputera jest stałym elementem codziennego życia. 
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wydało specjalną książkĒ, która 
pomaga diagnozować tą chorobĒ. Badania wskazują np., że duża czĒść 
internautów sprawdza pocztĒ znacznie czĒściej niż wymaga tego liczba 
otrzymywanych wiadomości. Takie zachowanie jednak może dawać  
im przeświadczenie o „trzymaniu rĒki na pulsie”. Sprawdzenie skrzynki pocztowej 
staje siĒ pretekstem do długotrwałej, czĒsto bezcelowej wĒdrówki po sieci. 

Ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie wiadomość czują przymus 
zaglądania do skrzynki bardzo czĒsto i o różnych porach (niektórzy nawet  
po to budzą siĒ w nocy).

6
 Internet, jako nowa, interaktywna technologia daje 

niewątpliwie szansĒ przyspieszenia rozwoju człowieka i pomaga mu odnaleźć siĒ 
w świecie zdominowanym przez komputery i inne cyfrowe urządzenia. 
Jednocześnie może stanowić dla młodej osoby pewne niebezpieczeństwo. 

Szacuje siĒ, że spośród użytkowników sieci 8-12% jest uzależnionych  
od Internetu, widać jak poważny to problem.

7
 Osoby uzależnione popadają  

w (podobne do narkotycznych) ciągi. 

                                                 
4
 Por. J. Laszkowska, Niebezpieczne gry z myszką (w:) „Edukacja i dialog” 2001, nr 4 

5
 Patologia jest zjawiskiem związanym z rozwojem społeczeństw, wystĒpującym w różnych grupach 
ludzkich. Patologia (z grec. pathos – cierpienie, logos – nauka) początkowo była terminem używanym  
w medycynie. Pod koniec XIX wieku zaczĒto odnosić go także do zjawisk społecznych. Od tego 
momentu powstało wiele definicji patologii społecznej 
PatologiĒ społeczną stanowią... Zjawiska społecznego zachowania siĒ jednostek i określonych grup 
społecznych sprzeczne z wartościami danej kultury 
W. Okoń definiuje patologiĒ, jako...naukĒ o przyczynach, objawach i zwalczaniu takich chorób 
społecznych, jak przestĒpczość, pijaństwo, lekomania itd. 

6
 J. Chodkiewicz, W sieci (w:) „Charaktery”, 2002, nr 8 

7
 Por. J. Laszkowska, op. cit. 
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Niemal równolegle do intensywnego rozwoju komputeryzacji pojawiły siĒ głosy 
osób dostrzegających w owym zjawisku elementy zagrożenia. Pojawiający siĒ 
problem, jako pierwsi zauważyli lekarze, którzy mówili o zagrożeniu dla zdrowia 
wynikającym ze spĒdzania w pozycji siedzącej kilkunastu godzin dziennie. Dzieci 
najpierw kilka godzin spĒdzają w ławkach szkolnych, potem – kolejnych kilka  
– w domu przed ekranem komputera. Wolą zabawĒ komputerową niż zabawĒ 
ruchową na świeżym powietrzu. Wzrasta, wiĒc liczba bardzo młodych osób  
z wadami postawy, skrzywieniem krĒgosłupa. Nasilają siĒ także poważne wady 
wzroku oraz uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za ruch nadgarstka i dłoni. 
Mówiąc o zdrowotnych konsekwencjach siedzenia wielu godzin przed komputerem 
nie można zapomnieć o ryzyku tzw. padaczki ekranowej. Intensywne bodźce 
świetlne, płynące z kolorowych, nasyconych barwami ekranów, mogą w poważnym 
stopniu naruszać sprawne funkcjonowanie mózgu. 

Rodzice zwykle zaczynają bić na alarm, kiedy komputerowe szaleństwo jest 
już bardzo zaawansowane. Dziecko chudnie, jest blade i anemiczne, bywa że 
zaczynają mu zanikać niektóre miĒśnie. W drastycznych przypadkach dochodzi 
nawet do zaniku miĒśni krĒgosłupa i pasa biodrowego. A co najważniejsze maluch, 
nie może prawidłowo funkcjonować bez komputera. Wtedy dopiero trafia  
do poradni odwykowej. Pozbawieni dostĒpu do komputera przeżywają stany 
identyczne z zespołem abstynenckim, są pobudzeni, cierpią na zaburzenia snu, 
popadają w stany depresyjne, fantazjują na temat Internetu. W celu osiągniĒcia 
własnej satysfakcji muszą spĒdzać w sieci coraz wiĒcej czasu. Nakłaniani przez 
innych do ograniczenia komputerowej aktywności łączą siĒ z Internetem  
po kryjomu, włamują siĒ na cudze konta lub w inny sposób zaspokajają swoją 
potrzebĒ surfowania po Internecie. 

NajczĒściej mówi siĒ o nadużywaniu Internetu wraz z utratą kontroli,  
o potrzebie korzystania z niego przez dłuższy czas (rozwój tolerancji) i złym 
samopoczuciu, gdy nie ma dostĒpu do sieci. Dziecko oderwane od „kompa” 
zdradza objawy silnego rozdrażnienia i zdenerwowania. 

Innymi objawami uzależnienia jest obniżenie nastroju, nerwowość, obsesyjne 
myślenie o tym, co dzieje siĒ w Internecie. Zaniedbywane jest również życie 
rodzinne, higiena osobista i praca, pojawiają siĒ problemy finansowe (gigantyczne 
rachunki telefoniczne). Mogą ponadto rozwinąć siĒ różnego rodzaju zaburzenia 
problemy z koncentracją uwagi, bezsennością, konflikty w rodzinie, brak 
perspektyw rozwojowych, totalne zniechĒcenie wszystkim i do wszystkiego. 

Gry sieciowe gwarantują poczucie siły i przynależności, niosąc elementy 
walki, konkurencji, rywalizacji. Może to być uzyskane dziĒki grom punktowym,  
w których wszystko zależy od ilości zebranych punktów w ramach danej 
umiejĒtności. Zasady obowiązujące w wirtualnym świecie gier sieciowych coraz 
czĒściej przekładają siĒ na liczbĒ wyeliminowanych, pokonanych, zabitych 
przeciwników (wrogów). Taki właśnie nawyk likwidowania przeciwnika może 
powodować rozmycie granic rzeczywistości realnej i wirtualnej, a tym samym 
przeniesienie agresywnych zachowań i reakcji do codziennego życia. Użytkownicy 
tego typu gier mogą dowolnie modyfikować scenariusze i stają siĒ wtedy swego 
rodzaju sieciowymi guru. Mogą wtedy posiadać pełną kontrolĒ nad losem 
wirtualnych postaci cyfrowego świata. Codzienna dawka okrucieństwa, może 
spowodować poważne zmiany w osobowości człowieka. 
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Świat wirtualny stanowi silny kontrast z otaczającą rzeczywistością, która 
czĒsto jest ponura i smutna. Komputerowi maniacy to zwykle ludzie wrażliwi,  
o niskiej tolerancji na ból. Żeby nie cierpieć chronią siĒ w świecie nierzeczywistym, 
wolą sami ranić niż być ranieni, a komputer jest maszyną, która nie może im zadać 
bólu. Tak rozpoczyna siĒ proces uzależnienia, z którego bardzo trudno wyjść. 
Komputer nie jest czuły na uczucia i emocje. 

Obok Internetu i gier sieciowych ogromną popularnością cieszą siĒ gry 
komputerowe, które stanowią wspaniałą rozrywkĒ i relaks. Wypełniają wolny czas, 
zajmują umysł. Powodem tak dużej popularności gier komputerowych wśród dzieci 
i młodzieży jest możliwość rozerwania siĒ, przeniesienia do lepszego – w pojĒciu 
dzieci – piĒkniejszego świata, w którym obowiązują proste zasady postĒpowania, 
niewymagające wysiłku intelektualnego. Wystarczy jedynie posiadać sprawność 
manualną. Może to wpływać na zawĒżenie pola myślenia twórczego. 

Niektórzy użytkownicy komputera korzystają wyłącznie z gier. Gry 
komputerowe mają swoją mroczną stronĒ. Zaszczepiają w umysłach graczy spory 
ładunek agresji i przemocy. To rodzi w dziecku przekonanie, iż okrucieństwo jest 
normalnym stanem rzeczy. Rzeczywistość wirtualna może stać siĒ bardzo 
poważną alternatywą dla świata realnego. Grając nie zauważa siĒ mijających 
godzin. Świat gier to świat wirtualny, nierzeczywisty, fantastyczny, dlatego bardzo 
pociągający, zupełnie inny od otaczającej rzeczywistości. Codzienna dawka 
gierkowego okrucieństwa, może spowodować poważne zmiany w osobowości 
młodego człowieka. Uzależniony czuje siĒ panem nowego świata, który  
go zachwyca i oszałamia całą paletą barw. Ten świat jest na wyciągniĒcie rĒki.  
Nie trzeba o niego zabiegać, wystarczy włączyć komputer. Jednak intensywna 
grafika, efekty dźwiĒkowe – wybuchy, błyski, okrzyki, gwałtowna muzyka  
– atakując cały czas zmysły małego komputerowca, stĒpiają jego wrażliwość. 

Świat realny przestaje istnieć, ważna jest tylko gra. Takie mogą być początki 
nałogu: człowiek ożywia siĒ jedynie przed ekranem komputera,  
ma problemy z koncentracją, śpi nerwowo czĒsto we śnie walcząc  
z komputerowymi bohaterami, budzi siĒ w nocy, nie spotyka siĒ z przyjaciółmi.  
W jednej z amerykańskich szkół wyższych studenci zasypali nauczyciela 
wiadomościami o tym, że są chorzy i nie bĒdą mogli stawić siĒ na zajĒcia. 
Nauczyciel przejrzał ich plan i szybko powiązał nagłą epidemiĒ choroby z premierą 
Portala2. 

Doktor Kimberly Young z Uniwersytetu w Pittsburghu posługując siĒ kryteriami 
diagnostycznymi nałogowego hazardu i innych uzależnień przygotowała specjalny 
kwestionariusz, który wysłała do różnych grup internetowych. Wyróżniła osiem 
kryteriów diagnostycznych uzależnienia od Internetu. PrzyjĒła, że możemy mówić  
o uzależnieniu, jeśli u internauty wystĒpuje piĒć lub wiĒcej z nich: 

- czy nie możesz przestać myśleć o Internecie (stale myślisz o tym, co 
robiłeś ostatnio w sieci, lub o tym, co bĒdziesz robił, gdy siĒ znów 
zalogujesz); 

- czy czujesz potrzebĒ zwiĒkszenia ilości czasu spĒdzonego w Internecie, 
aby osiągnąć satysfakcjĒ z tego, że korzystasz z sieci; 

- czy podejmowałeś nieudane próby kontrolowania, ograniczenia 
korzystania z Internetu; 

- czy czujesz siĒ niespokojny, markotny, przygnĒbiony, poirytowany, gdy 
próbujesz ograniczać korzystania lub przestać korzystania z Internetu; 
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- czy zdarza Ci siĒ przesiadywać w sieci dłużej niż pierwotnie zamierzałeś; 
- czy z powodu Internetu zdarzyło Ci siĒ narazić na szwank ważną 

znajomość, zaryzykować utratĒ pracy lub zrezygnować z szansy zrobienia 
kariery; 

- czy zdarzyło Ci siĒ okłamać rodzinĒ, terapeutĒ lub inne osoby, by ukryć jak 
bardzo pochłania CiĒ Internet; 

- czy Internet służy Ci, jako ucieczka od problemów lub jako sposób  
na uśmierzenie nastrojów, dysforycznych (np. uczucia beznadziejności, 
poczucia winy, lĒków, depresji).

8
 

Obok gier ogromną popularnością wśród młodych ludzi cieszą siĒ wirtualne 
rozmowy IRC (Internet Relay Chat – internetowe pogawĒdki). 

Internet to kopalnia wiadomości, ale też zasadzka. Osoby, które nie potrafią  
z niego racjonalnie korzystać mogą stać siĒ jego ofiarą. 

Zbyt wiele uwagi poświĒconej wirtualnemu hobby ma wpływ być może  
na liczbĒ rozwodów, nie tylko na pracĒ, na nasze życie osobiste. Ze wzglĒdu  
na tempo pogawĒdek posługują siĒ sieciowymi akronimami, czyli skrótami czĒsto 
używanych słów i zwrotów, aby przyspieszyć pisanie. Internauci spĒdzają wiele 
godzin na wirtualnych rozmowach, czĒsto przesiadują tam po piĒć, sześć godzin 
dziennie, szukając nowego towarzystwa. Kolejna sprawa, to wpływ 
przekazywanych wiadomości na naszą osobowość. Nie każdy człowiek zawsze 
potrafi rozgraniczyć przekaz pozytywny od takiego, który może w znaczny sposób 
oddziaływać na wzrost w naszym zachowaniu przejawów agresji, obojĒtności 
wobec krzywdy innych, a nawet osłabienie naturalnych reakcji emocjonalnych 
jednostki. Na zwyczajne kontakty czĒsto brakuje im już czasu. 

Taki model życia towarzyskiego odpowiada ludziom nieśmiałym i zagubionym. 
Internet daje anonimowość i poczucie bezpieczeństwa. Nałogowi gracze kojarzą 
siĒ głównie z nastolatkami, co nie do końca jest prawdą. Każdy może siĒ 
zaprezentować od jak najatrakcyjniejszej strony, pokazać tylko to, co chce. Można 
zmienić wiek, wykształcenie, a nawet płeć. Niektóre osoby tworzą po kilkanaście 
wizerunków. CzĒsto później gubią siĒ w tym wszystkim i same nie wiedzą, kim są. 
Bardzo czĒsto może to powodować rozdwojenie jaźni młodego człowieka czy 
załamanie siĒ ciągłości jego osobowości. 

Mechanizm powstawania zaburzenia jest taki sam jak w uzależnieniu  
od środków psychoaktywnych. Siecioholicy prezentują objawy pozwalające 
zakwalifikować je do zespołu uzależnienia: 

- upośledzona zdolność kontrolowania własnego zachowania, nieskuteczne 
próby ograniczenia czasu przebywania w sieci; 

- wystĒpowanie zespołu abstenycyjnego (głodu) po wyjściu z sieci(niepokój, 
rozdrażnienie); 

- wzrost tolerancji(zwiĒkszenie „dawki” sieci); 
- porzucenie dotychczasowych kontaktów i zainteresowań; 
- uporczywe kontynuowanie zachowań pomimo wystĒpowania szkodliwych 

nastĒpstw. 
Nałogowi internauci spĒdzają w sieci przeciĒtnie około 12 godzin dziennie,  

a rekordziści potrafią wykonywać maratony trwające 40 godzin doprowadzając siĒ 
do stanu wyczerpania fizycznego i psychicznego.

9
 

                                                 
8
 P. Wallace, Psychologia Internetu, 2003 



314 

Ważną wskazówką jest to, że uzależnieni korzystają przede wszystkim  
z programów umożliwiających kontakt z innymi internautami. Badania prowadzone 
wśród takich osób wskazują na wysoki stopień neurotyczności(neurotyczność  
to lĒkowa cecha osobowości mówiąc najprościej). 

Możliwość komunikacji ze wszystkimi, wymiana opinii, wyszukiwanie 
informacji, to rzeczy, do których Internet służy najlepiej. Z drugiej strony możliwości 
te niekiedy mogą zostać źle użyte. Możliwość skontaktowania siĒ i „rozmawiania”  
z innymi internautami, to jedna z najwspanialszych ofert komputerowej 
rzeczywistości. Ale może być również bardzo ryzykowna. 

Mówiąc o uzależnieniu należy zastanowić siĒ nad jego przyczynami.  
Nie bez znaczenia jest tu bardzo szybkie tempo rozwoju techniki informatycznej. 
Osoba, która chce nadążyć za tym rozwojem, musi go nieustannie śledzić, 
poznawać, a to wiąże siĒ z przesiadywaniem przed komputerem wielu godzin.  
W Internecie zawarte są miliardy danych z całego świata. Potrzeba sporo czasu, 
by, chociaż je przejrzeć. 

Czas w urzĒdzie potrafi siĒ dłużyć, to wiedzą wszyscy urzĒdnicy, o czym 
wspomniał nawet ostatnio prezydent Rosji, mówiąc widziałem urzĒdników, którzy 
nie wiedzą, co robić w swoim wolnym czasie i nie do końca wolnym czasie  
– korzystają z Internetu. 

Drugi, bardzo istotny element uzależnienia ma wymiar psychologiczny. Wielu 
młodych ludzi, mających niskie poczucie własnej wartości oraz różnorodne 
kompleksy dotyczące własnej osoby i wyglądu, czuje siĒ w tym komputerowym 
świecie bezpiecznie. W tym świecie nie liczy siĒ uroda, wzrost, płeć, wykształcenie, 
kolor skóry, przekonania. Nie ma dyskryminacji, wszyscy są sobie równi,  
a jedynym kryterium wartości jednostki jest sprawność poruszania siĒ w sieci. 
Niestety doskonalenie umiejĒtności łączy siĒ z wydatkowaniem czasu  
i ograniczeniem pozainformatycznej aktywności, jest to kolejny krok zbliżający 
człowieka do uzależnienia. 

W psychologii uzależnień wyróżnia siĒ trzy strefy uzależnienia: zieloną, 
pomarańczową, czerwoną. W „zielonej” strefie żyją ci, którzy korzystają z Internetu 
w umiarkowany sposób i nie mają predyspozycji do uzależnienia. 

W strefie „pomarańczowej” są ci, którzy nadmiernie korzystali z różnych 
możliwości wirtualnego świata, ale w porĒ zwrócili z drogi prowadzącej do 
uzależnienia. 

Strefa „czerwona” jest strefą uzależnienia. Znajdują siĒ w niej ludzie, którzy 
nie potrafią funkcjonować bez komputera i dostĒpu do sieci, którzy nie potrafią bez 
pomocy z zewnątrz powrócić do normalności. Nie istnieje możliwość powrotu  
ze strefy „czerwonej” do „zielonej”. Osoba, która raz wpadła w nałóg, tak jak 
alkoholik, który traci możliwość kontrolowania picia, bĒdzie uzależniona  
od komputera i Internetu do końca życia. I właśnie, dlatego niezmiernie ważna jest 
profilaktyka, zapobieganie temu zjawisku. Jeżeli młody człowiek przy lada okazji 
ucieka do komputera, spĒdza przed ekranem wiĒcej niż trzy godziny dziennie, 
rozmawia prawie wyłącznie o wirtualnym świecie i zawĒża krąg znajomych  
do innych wielbicieli informatyki, to znak, że potrzebna jest szybka interwencja.

10
 

                                                                                                                            
9
 J. Szymańska, Komputer jak narkotyk (w:) „Remedium” 2002, nr 11 

10
 Por. J. Moczydlowska, Uzależnienie od komputera (w:) „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 1999, 
nr 4 
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Bardzo rzadko zdarza siĒ, że osoba uzależniona potrafi sama wyleczyć siĒ. 
Długofalowym celem terapii winno być odzyskanie kontroli nad korzystaniem  
z Internetu. 

Jeżeli samodzielne próby siĒ nie powiodą, należy poprosić o pomoc 
specjalistĒ. Wtedy najczĒściej trzeba poddać siĒ trwającej latami terapii. 

W leczeniu uzależnienia od Internetu należy zacząć od przeprowadzenia 
wywiadu, który pozwoli określić istotĒ problemu, czas jego trwania i kłopoty 
związane z nadużywaniem sieci. W terapii konieczne jest wspólne negocjowanie 
sposobu korzystania z komputera. Celem leczenia powinno być ustalenie ram 
surfowania po sieci – wyznaczenie liczby godzin, rodzajów usług, z których siĒ 
korzysta, interesujących tematów i niezbĒdnych ograniczeń. Terapeuta powinien 
też pomagać w poszukiwaniu innych form spĒdzania czasu i odczuwania 
przyjemności. Spotkania terapeutyczne mogą także służyć weryfikacji ustalonych 
założeń oraz rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z ograniczeniem 
korzystania z komputera. Długofalowym celem terapii powinno być odzyskanie 
kontroli nad korzystaniem z Internetu. Niezwykle ważne jest pokazanie i uczenie 
pacjenta zaspokajania w rzeczywistości tych potrzeb, które dotychczas zaspakajał 
przez Internet bez tego terapia nie bĒdzie miała szans powodzenia. Za słuszne 
można uznać zastosowanie w stosunku do osoby uzależnionej tych oddziaływań, 
które opierają siĒ na modelach dopuszczających kontrolowane używanie. Mniej 
skuteczne bĒdą modele oparte na wymogach abstynencji, ponieważ całkowita 
rezygnacja z używania komputera, to niewłaściwa metoda. 

Rolą nauczyciela jest przygotowanie stosownych, adekwatnych do wiedzy  
i umiejĒtności uczniów materiałów oraz motywacja do koleżeńskiej współpracy  
i komunikacji. Nauczanie wspomagane technologią komputerową powinno 
przyczyniać siĒ do rozwijania autonomii ucznia i jego niezależności. Ważne jest 
jednak nadzorowanie pracy uczniów i uczulanie ich na dokonywanie właściwych 
ocen i wyborów, ponieważ obok wartościowych materiałów, czĒsto można 
odnaleźć w sieci treści niepożądane. Nawiązując do kwestii wychowawczych 
należy, zatem uświadamiać skutki zagrożeń Internetowych. 

Istotną cechą Internetu, która odnosi siĒ do naszej tożsamości sieciowej jest 
mianowicie to, że Internet pomaga nam przyjmować różne role  
i eksperymentować swą tożsamością. Rozmawiając z ludźmi możemy przyjmować 
różne maski, zmieniać wiek, płeć, podać siĒ za kogoś zupełnie innego niż 
jesteśmy. W Internecie możemy znaleźć brutalne e-maile, zgryźliwe docinki  
w wojnach na obelgi i innych form konwersacyjnego zachowania. Poszukiwanie 
wymarzonego partnera w epoce internetowej nabrało nowego wymiaru, wymiaru 
niekoniecznie dla dzieci i młodzieży pozytywnego. Internet nie zna granic, nigdy 
nie śpi, zawsze znajdzie siĒ w nim ktoś, z kim możemy rozmawiać do trzeciej lub 
czwartej nad ranem. U niektórych ludzi uzależnienie jest zjawiskiem przejściowym. 
Internet ulega szybkim zmianom, na początku było to czysto mĒskie środowisko. 
Coraz wiĒcej kobiet zaczĒło odgrywać pewną rolĒ w sieci. 

Uważam, że nie tylko pasjonatom Internetu, ale każdemu człowiekowi należy 
uświadomić, że w tym medium, które w obecnych czasach zawładnĒło światem, 
oprócz informacji potrzebnych i interesujących, pojawiają siĒ również wypowiedzi 
bulwersujące i kłamliwe, informacje prawdziwe, prawdopodobne i niekoniecznie 
prawdziwe. 
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Streszczenie 
WiĒkszości ludziom uzależnienie kojarzy siĒ z alkoholizmem, nikotynizmem, 

narkomanią. Tymczasem liczba bodźców, substancji, elementów, od których 
można siĒ uzależnić, jest znacznie wiĒksza. Przedmiotem wnikliwych badań stają 
siĒ: uzależnienie od telewizji, pracy, seksu, grupy społecznej, zakupów, adrenaliny 
i wielu innych. W ostatnim czasie tĒ listĒ uzupełnia uzależnienie od komputera  
i Internetu. Coraz czĒściej spotykamy ludzi uzależnionych od najnowszych 
osiągniĒć techniki, czego skutkiem jest sytuacja, w której człowiek staje siĒ 
przedmiotem, a maszyna przejmuje rolĒ podmiotu. Internet oferuje również 
możliwość porozumiewania siĒ synchronicznego tj. w tym samym czasie. 
 

Summary 
Most people associate addiction with alcoholism, nicotinism or drug abuse. 

Meanwhile, the number of stimuli, substances and elements to which one can 
become addicted is much greater. Television, work, sex, social group, shopping 
and adrenaline dependence, to name but a few, become the subject of thorough 
research. Recently, also computer and Internet addiction complement the above 
list. More and more often, people become addicted to the latest technology, 
resulting in a situation in which man becomes the object, and the machine takes 
over the role of the subject. Additionally, the Internet offers the possibility of 
communicating synchronously, i.e. at precisely the same time. 
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PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO FORMA WSPÓŁCZESNEGO 
KOMUNIKOWANIA SIĘ 

 
 

Wstęp 
Portale społecznościowe stały siĒ w ostatnim okresie jednym z kluczowych 

elementów tak zwanej wirtualnej rzeczywistości. PojĒcie „wirtualna rzeczywistość” 
jest różnie interpretowane przez osoby zajmujące siĒ tym zagadnieniem. Zależy  
to przede wszystkim od środowiska (programiści aplikacji internetowych, 
socjologowie, psychologowie, specjaliści od PR), z którego dane osoby siĒ 
wywodzą. Intuicyjnie wszyscy, praktycznie, są skłonni zgodzić siĒ  
ze stwierdzeniem, że wirtualna rzeczywistość funkcjonuje jako pseudo byt 
wygenerowany w światowej sieci Internet zarówno przez twórców technologii 
internetowych jak i zwykłych użytkowników sieci, którzy wykorzystując  
te technologie komunikują siĒ ze sobą na różnych płaszczyznach technologicznych 
i z różnym zaangażowaniem emocjonalnym. 

Dynamiczny rozwój portali społecznościowych, jaki obserwuje siĒ w obecnie, 
świadczy o tym, że ta forma wzajemnego komunikowania siĒ we współczesnym 
społeczeństwie informacyjnym stała siĒ faktem, niezależnie od tego jak krytycznie 
ustosunkowana jest do niej czĒść opinii publicznej. Należy bowiem zwrócić uwagĒ 
na pojawiające siĒ, coraz czĒściej, w mediach, tak elektronicznych jak  
i papierowych, głosy wyrażające dezaprobatĒ, co do samej formuły portali 
społecznościowych i ich negatywnego wpływu na rozwój emocjonalny 
współczesnego człowieka, a zwłaszcza młodego pokolenia. 

 
Rozwój technologii internetowych kluczem do sukcesu portali 

społecznościowych 
Należy wyraźnie zaznaczyć, że rozwój nowoczesnych form komunikowania 

siĒ ludzi poprzez medium elektroniczne, jakim jest Internet nie byłby możliwy,  
a przynajmniej nie na taką skalĒ, na jaką jest obecnie obserwowany, bez rozwoju 
zaawansowanych technologii internetowych. Fakt, że obecnie poczta 
elektroniczna, komunikatory internetowe, blogi, grupy dyskusyjne, serwisy 
dziennikarstwa obywatelskiego, domowe strony WWW czy wreszcie portale 
społecznościowe są tak popularne i łatwe w obsłudze przez przeciĒtnego 
użytkownika Internetu wynika właśnie z nieustannego rozwoju tych technologii. 
Rozwoju, który doprowadził w krótkim czasie do powstania wielu platform 
programistycznych i aplikacji internetowych umożliwiających użytkownikowi 
posiadającemu tylko podstawowe umiejĒtności obsługi komputera aktywnie 
uczestniczyć w światowej cyberprzestrzeni. 

W nie tak dawnej przeszłości, bo na początku lat 90-tych ubiegłego wieku  
w projektowaniu stron WWW wykorzystywano praktycznie HTML(Hypertext 
Markup Language), (który z początkiem XXI wieku przekształcił siĒ w XHTML 
(Extensible Hypertext Markup Language)). W układzie strony można było 
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oczywiście zamieścić również pliki graficzne (np. JPG, GIF) czy filmy (np. AVI, 
MOV, WMV). Strona tego typu miała charakter statyczny. Z tego też wzglĒdu była 
stosunkowa mało atrakcyjna dla oglądającego ją użytkownika. Dodatkowo, każda 
zmiana na stronie wymagała ingerencji w plikach HTML. 

Z biegiem czasu, wraz z rozwojem Internetu, pojawiły siĒ technologie 
umożliwiające wprowadzenie interakcji pomiĒdzy „stroną” a jej użytkownikiem. 
Technologie te czĒsto nazywane technologiami dynamicznymi wprowadziły 
prawdziwą rewolucjĒ do świata WWW. Rozróżnia siĒ trzy rodzaje tych technologii: 
działające po stronie klienta, działające po stronie serwera oraz technologie 
wykorzystujące niezależne komponenty działające na stronie, na przykład aplety 
Javy czy ActiveX. W technologiach dynamicznych wykorzystuje siĒ miĒdzy innymi: 
jĒzyki skryptowe takie jak JavaScript i VisualBasic Script; Dynamiczny HTML 
(DHTML), który jest wynikiem zastosowania JavaScriptu, modelu obiektów 
dokumentu DOM (Document Object Model) i kaskadowych arkuszy stylów CSS 
(Cascading Style Sheets); jĒzyk PHP (PHP Hypertext Preprocessor, Personal 
Home Page); JavaServer Pages (JSP) czy bardzo rozbudowane narzĒdzie firmy 
Microsoft, jakim jest ASP.NET (Active Server Page.NET). 

Przy użyciu powyższych technologii tworzone są tak zwane Systemy 
Zarządzania Treścią (CMS – Content Management System), które umożliwiają 
utworzenie najbardziej zaawansowanych portali o dowolnych funkcjonalnościach, 
użytkownikom nie posiadającym zaawansowanej wiedzy dotyczącej internetowych 
technologii sieciowych. Przykładem takich systemów mogą być Joomla!, czy 
ezPublish. 

Rozwój technologii internetowych spowodował zmiany w postrzeganiu 
Internetu jako medium komunikacji. Pierwsze aplikacje internetowe, 
charakteryzujące siĒ przede wszystkim statycznym przekazywaniem treści, 
poprzez strony WWW i nie posiadające możliwości interakcji z użytkownikiem nie 
mogły stanowić platformy bezpośredniej wymiany informacji pomiĒdzy 
użytkownikami Internetu. Ten okres rozwoju aplikacji internetowych,  
a jednocześnie możliwości wymiany informacji w Internecie nazywany jest jako 
Web 1.0. Z biegiem czasu wskutek pojawienia siĒ zaawansowanych technologii 
zaistniała możliwość budowy nowych struktur funkcjonujących w Internecie, portali, 
w których twórcami treści stali siĒ sami użytkownicy Internetu. Takimi portalami  
są miĒdzy innymi serwisy społecznościowe. Tego typu koncepcjĒ komunikacji  
w Internecie określono jako Web 2.0. Pomimo toczącej siĒ dyskusji nad 
precyzyjnym zdefiniowaniem tego pojĒcia jest ono powszechnie używane  
w stosunku do współczesnych aplikacji internetowych wykorzystujących na 
szeroką skalĒ interakcyjność użytkowników Internetu ich kreatywność i możliwość 
generowania przez nich treści funkcjonujących na portalach społecznościowych. 
Działające „w tle” skomplikowane technologie sieciowe na przykład bardzo 
popularny AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) powodują, że przeciĒtny 
użytkownik Internetu stał siĒ jego pełnoprawnym twórcą jako autor treści tam 
funkcjonujących. Istotnym jest również fakt, o czym rzadko zdają sobie sprawĒ 
użytkownicy Internetu, że w związku z rozwojem technologii internetowych  
i działalności instytucji standaryzujących takich jak konsorcjum W3C (World Wide 
Web Consorcium) widoki stron WWW wyświetlane na różnych przeglądarkach 
wyglądają praktycznie identycznie (co nie zawsze w historii Internetu miało 
miejsce). W związku z tymi zmianami zachodzącymi w światowym Internecie 
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wydaje siĒ słusznym stwierdzenie, że rozpoczyna siĒ nowa era, w funkcjonowaniu 
Internetu określana jako Web 3.0. 

 
Najpopularniejsze portale i ich podstawowe funkcjonalności 
Według badań CBOS z maja i lipca 2011 roku 58 % internautów posiadało 

konto na którymś z portali społecznościowych (rysunek nr 1). Był to spadek  
w stosunku do roku 2010 jak i roku 2009, w których to latach wskaźnik ten wynosił 
62%. W stosunku do roku 2008, w którym to roku rozpoczĒto badania, był jednak  
o 11% wiĒkszy. Świadczy to o dość dużej popularności portali społecznościowych 
wśród polskich internautów. Na rysunku nr 1 pokazano dodatkowo procent ogółu 
dorosłych, posiadających konto na portalach społecznościowych. 

 

Rysunek nr 1. Odsetek osób posiadających konto na portalach społecznościowych 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CBOS – BS/99/2011

1 
 

Jak wynika z badań CBOS korzystanie z portali społecznościowych zależy  
w dużym stopniu od wieku internautów, co intuicyjnie jest zrozumiałe, gdyż  
to młodzi ludzie najczĒściej korzystają z nowych technologii, nie tylko zresztą 
internetowych. Zgodnie z danymi z rysunku nr 2 w grupie internautów w wieku 18 – 
24 lata aż 82%, według badań z 2011 roku, korzysta z portali społecznościowych. 
Jest to o 3% wiĒcej niż w roku 2010. W raz z wiekiem procent osób korzystających 
z Internetu i mających konto na dowolnym portalu społecznościowym 
systematycznie spada. Już w nastĒpnej grupie wiekowej 25 -34 lata wynosi 68%  
i jest, co ciekawe, niższy z porównaniu z badaniem z 2010 roku o 7%. Tendencja 
ta utrzymuje siĒ dla pozostałych grup wiekowych, co zobrazowano na rysunku  
nr 2. 
  

                                                 
1
 M. Feliksiak, (oprac.): Korzystanie z Internetu. BS/99/2011 (w:) http://www.cbos.pl/PL/publikacje 
/raporty_ 2011.php (dodano: 12.10.2011 r.) 

http://www.cbos.pl/PL/publikacje%20/raporty_%202011.php
http://www.cbos.pl/PL/publikacje%20/raporty_%202011.php
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Rysunek nr 2: Odsetek osób posiadających konto na portalach społecznościowych  

w przedziałach wiekowych 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CBOS – BS/58/2010

2 
 

W tym miejscu należy również przytoczyć dane statystyczne prezentowane 
przez Główny Urząd Statystyczny. Dotyczą one internautów w wieku 16-74 lat. 
Problem, który analizuje GUS dotyczy jednego z celów, jaki motywuje internautów 
do korzystania z sieci, a mianowicie: udział w czatach, forach dyskusyjnych itp.  
W tym celu mieści siĒ niewątpliwie również udział w portalach społecznościowych. 
Dane te, za lata 2007-2010 przedstawiono na rysunku nr 3. 

 

Rysunek nr 3: Odsetek osób biorących aktywnie udział w życiu społeczności 

internetowej 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych GUS 

                                                 
2
 K. WĒdołowska, (oprac.): Społeczności wirtualne. BS/58/2010, (dodano: 12.10.2011 r.) (w:) 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.Pl/2010/K_058_10.pdf  

http://www.cbos.pl/SPISKOM.Pl/2010/K_058_10.pdf
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Analizując powyższe dane należy stwierdzić systematyczny wzrost udziału 
osób, które korzystają z Internetu jako medium wymiany informacji i wzajemnego 
komunikowania siĒ internautów. O ile w 2007 roku odsetek ten wynosił 26%,  
to w 2010 już 42%, to znaczy w badanym okresie wzrósł około 1,6 razy. 

Znając wyniki badań dotyczących korzystania z portali społecznościowych 
przez użytkowników Internetu w Polsce, interesującym jest przeanalizowanie, jakie 
portale społecznościowe są najpopularniejsze wśród polskich internautów. 

Opierając siĒ o badania CBOS z 2010 roku można stwierdzić,  
że najpopularniejszym portalem społecznościowym wśród polskich internautów 
była Nasza – klasa, w którym miało konto 95% badanych. Na drugim miejscu 
uplasował siĒ Facebook z 14% udziałem użytkowników, a na trzecim GoldenLine – 
3% udziału. Inne portale społecznościowe (w badaniach uwzglĒdniono: Grono, 
MySpace, Twitter, Epuls, FotkĒ i SympatiĒ) osiągnĒły w sumie udział w wysokości 
4%.

3
 
Zmiany związane z ilością użytkowników poszczególnych portali mają 

charakter bardzo dynamiczny, w związku z tym informacje o ilości użytkowników 
poszczególnych portali należałoby weryfikować praktycznie codziennie. O skali 
zjawiska może świadczyć przykład portalu Facebook. Jak podał serwis 
Socialbakers w styczniu 2011 roku liczba użytkowników Facebooka osiągnie 600 
milionów, podczas gdy sześć miesiĒcy temu wynosiła tylko 500 milionów.

4
 Serwis 

ten podał również, że liczba polskich użytkowników Facebooka podwoiła siĒ  
w ciągu ostatnich sześciu miesiĒcy osiągając poziom 4,9 miliona. Przy 
zachowanym poziomie wzrostu szacuje siĒ, że za około dwa lata liczba 
użytkowników Facebooka osiągnie wartość jednego miliarda. Według informacji 
przekazanych przez twórcĒ Facebooka Marka Zuckerberga, na konferencji w lipcu 
2011 roku liczba użytkowników Facebooka przekroczyła 750 milionów.

5
 Wyraźnie 

widać utrzymujące siĒ bardzo wysokie tempo przyrostu użytkowników tego portalu. 
Podstawowe funkcjonalności takie jak: tworzenie niepowtarzalnych profili 

osobistych w Internecie, umożliwienie kontaktu z przyjaciółmi na całym świecie, 
odnajdywania dawnych znajomych i nawiązywania nowych znajomości, możliwość 
przesyłania dowolnego typu wiadomości, korzystanie z plików z muzyką i plików 
wideo, usługi dla użytkowników mobilnych oferowane są użytkownikom przez 
praktycznie wszystkie portale społecznościowe. Konkurencja miĒdzy nimi 
wynikająca z chĒci posiadania jak najwiĒkszej liczby zarejestrowanych 
użytkowników powoduje, że oprócz tych podstawowych funkcjonalności 
poszczególne portale wprowadzają nowe usługi mające zachĒcić kolejnych 
użytkowników Internetu do zarejestrowania siĒ na danej platformie 
społecznościowej. 

Przykładem takich działań może być jeden z najpopularniejszych portali 
Facebook, który wprowadził szereg nowości w swojej ofercie i zaprezentował  
je na konferencji w lipcu 2011 roku.

6
 Należą do nich takie funkcjonalności jak: 

                                                 
3
 Ibidem 

4
 http://www.socialbakers.com/blog/100-facebook-reaches-600-million-users/ (dodano: 10.10.2011 r.) 

5
 http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,9905592,_Niesamowite__nowosci_Facebooka.html 
(dodano: 07.07.2011 r.) 

6
 Ibidem 

http://www.socialbakers.com/blog/100-facebook-reaches-600-million-users/
http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,9905592,_Niesamowite__nowosci_Facebooka.html
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pobierz swoje informacje, nowy panel zarządzania plikami, udostĒpnienie rozmów 
grupowych i wideo w Facebook Chat. 

Podobnie serwis społecznościowy Myspace postanowił zmienić zasadniczo 
swoją dotychczasową formułĒ i zamiast na kontakty miĒdzyludzkie kieruje swoje 
zainteresowania na ułatwianie użytkownikom wymiany informacji dotyczących 
nowości w świecie muzyki i rozrywki. Proces ten jest na tyle jednak 
skomplikowany, że wdrożenie nowości jest przesuwane w czasie.

7
 

 
Ochrona prywatności i kwestie bezpieczeństwa w portalach 

społecznościowych 
Ochrona prywatności i wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem 

informacji w serwisach społecznościowych są niezwykle istotnymi fragmentami ich 
funkcjonowania. Wynika to przede wszystkim z dwóch aspektów. Po pierwsze  
w momencie rejestracji użytkownicy portalu społecznościowego są informowani  
o konieczności podania prawdziwych danych osobowych. Po drugie użytkownicy 
czĒstokroć wprowadzają na swoich profilach dane, które podlegają prawnej 
ochronie, w tym bardzo czĒsto tak zwane dane wrażliwe. Stąd ilość poufnych 
danych składowanych na serwerach portali społecznościowych siĒga wielu 
milionów bajtów. Dane te muszą być w sposób profesjonalny chronione przed 
nieupoważnionym dostĒpem. Zadanie to należy do administratorów tych systemów 
i stanowi problem czysto techniczny, przy czym niezwykle złożony. Istotne 
informacje na ten temat można znaleźć w książce pt. Testowanie 
bezpieczeństwa…

8
 Jak trudne jest to zadanie, mogą świadczyć przypadki ataków 

hakerskich na serwisy społecznościowe. Spektakularnego ataku dokonano na 
przykład na serwis Twitter w dniu 18 grudnia 2009 roku. Ataku dokonała 
organizacja nazywająca siĒ Iranian Cyber Army.

9
 Brak danych czy wykradziono 

jakieś poufne informacje. Podobnego ataku dokonano na serwis Facebook 19 
września 2010 roku w czasie, którego skradziono facebookową tożsamość szefa 
Interpolu. Użyto jej nastĒpnie do zdobycia informacji na temat prowadzonej prze 
Interpol operacji.

10
 Najprawdopodobniej w celu pokazania, jak słabo są chronione 

konta na portalach Twitter i Facebook dowiedziono, że można przejąć konto na 
Twitterze. W marcu 2011 roku przejĒto spektakularnie konto znanego prezentera 
MTV.

11
 

Podobnie złożonym zagadnieniem jest wykorzystywanie informacji 
zgromadzonych w bazach danych portali społecznościowych przez samych 
użytkowników portali, a przede wszystkim przez firmy bĒdące właścicielami tych 
portali. 

Użytkownicy serwisów społecznościowych są informowani, co do sposobów 
ochrony danych na swoich profilach i warunkach udostĒpniania tych danych 

                                                 
7
 Zob.: http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAllCustom&friendId=377802537& 
swapped=true#ixzz13p65Jhro (dodano 30.10.2010); http://pl.myspace.com/ 
http://venturebeat.com/2011/09/19/myspace-delays-relaunch-announcements (dodano 29.09.2011) 

8
 P. Hope, B. Walter B, Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury. Gliwice 2010 

9
 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7378702,Twitter_zaatakowany przez_ Iranian_ 
Cyber_Army_html (dostĒp: 18.09.2009) 

10
 Na Facebooku skradziono tożsamość szefa Interpolu (w:) http://wiadomosci.gazeta.pl/ 
Wiadomosci/1,80277,8395420,Na_Facebooku_skradziono_tozsamosc_szefa_Interpolu.html (dodano: 
19 09.2010) 

11
 http://news.cnet.com/8301-17852_3-20038602-71.html?tag=cnetRiver (dodano: 03.03.2011) 

http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAllCustom&friendId=377802537&swapped=true#ixzz13p65Jhro
http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAllCustom&friendId=377802537&swapped=true#ixzz13p65Jhro
http://pl.myspace.com/
http://venturebeat.com/2011/09/19/myspace-delays-relaunch-announcements
http://news.cnet.com/8301-17852_3-20038602-71.html?tag=cnetRiver
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osobom trzecim. Informacje te zawarte są w regulaminach serwisów 
społecznościowych na przykład GoldenLine.

12
 Za udostĒpnienie, świadome lub 

nie, przez użytkownika swoich danych innym osobom odpowiedzialność ponosi 
wiĒc on sam. Kluczowym problemem wydaje siĒ być operowanie tymi danymi 
przez organizacje prowadzące poszczególne serwisy. Kierują siĒ one tutaj 
oczywiście zapisami regulaminu, jednak niektóre kwestie ochrony prywatności  
są na tyle skomplikowane prawnie, że wzbudzają wątpliwości, co do rzeczywistej 
ochrony prywatności użytkowników serwisów społecznościowych. Potwierdzają  
to informacje prasowe z ostatnich miesiĒcy. 

Na przykład praktyka opisana przez dziennikarzy „The Wall Street Journal”. 
Opisali oni sytuacjĒ, w której takie, miĒdzy innymi serwisy społecznościowe jak 
Facebook, MySpace przesyłały informacje do firm reklamowych, umożliwiające 
pozyskanie przez te firmy prywatnych informacji o użytkownikach serwisów. 
Pomimo, że zgodnie z regulaminem takich informacji, bez pozwolenia 
użytkowników nie powinny przekazywać.

13
 

Z kolei serwis huffingtonpost.com poinformował, że portal społecznościowy 
Facebook chce udostĒpnić firmom zewnĒtrznym adresy i numery telefonów swoich 
użytkowników, przekraczając w ten sposób granice prywatności.

14
 

 
Portale społecznościowe jako przedsięwzięcie biznesowe 
WiĒkszość użytkowników Internetu traktuje go jako globalny przez nikogo nie 

kontrolowany system teleinformatyczny, który nie stanowi niczyjej własności.  
W wielu przypadkach można rzeczywiście go tak traktować, w szczególności, jeżeli 
zwracamy uwagĒ jedynie na filozofiĒ Internetu jako sieci wzajemnego 
komunikowania siĒ. Sprawa jest bardziej złożona, jeżeli zwróci siĒ uwagĒ  
na standardy techniczne w nim obowiązujące, które podlegają precyzyjnemu 
unormowaniu i to w skali miĒdzynarodowej czy infrastrukturĒ techniczną, która 
stanowi własność konkretnych firm telekomunikacyjnych. Podobnie sytuacja 
wygląda, gdy spojrzymy na firmy, które są dostawcami usług oferowanych w sieci 
Internet. Firmy te są podmiotami gospodarczymi, które w wiĒkszości przypadków 
prowadzą działalność komercyjną nastawioną na zysk. Najbardziej znane serwisy 
społecznościowe są właśnie takimi firmami komercyjnymi, świadczącymi usługi dla 
swoich użytkowników. Przy czym w zależności od serwisu społecznościowego  
i konkretnych usług mogą być one świadczone bezpłatnie lub odpłatnie. Regulują 
to precyzyjnie umowy zawierane miedzy użytkownikiem a portalem 
społecznościowym. 

Finanse portali społecznościowych i ich potencjalna wartość, są trudne  
do bezpośredniej oceny, ze wzglĒdu na poufność tych informacji. Użytkownicy 
Internetu zdani są w tym przypadku na mniej lub bardziej precyzyjne doniesienia 
prasowe. Szczególnie dotyczy to serwisów społecznościowych nie notowanych na 
giełdzie, co jest praktycznie regułą. Takim serwisem jest najpopularniejszy serwis 
społecznościowy Facebook, założony w 2004 na Uniwersytecie Harvarda przez 
Marka Zuckerberga (i kolegów). Jego szacunkowa wartość wzrosła na początku 

                                                 
12

 http://www.goldenline.pl/prywatnosc (dodano: 06.10.2011) 
13

 http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7915409,WSJ_Facebook_i_MySpace_lamaly_wlasne_zasady_ 
prywatnosci.html (dodano: 21.06.2010) 

14
 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/facebook-zlamie-cienka-granice-prywatnosci,1,4198439, wiadomosc. 
html (dodano 15.10.2011) 

http://www.goldenline.pl/prywatnosc
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7915409,WSJ_Facebook_i_MySpace_lamaly_wlasne_zasady_prywatnosci.html
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7915409,WSJ_Facebook_i_MySpace_lamaly_wlasne_zasady_prywatnosci.html
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roku 2011 do 50 mld. dolarów, po zainwestowaniu w niego 500 mln. dolarów przez 
rosyjski fundusz Digital Sky Technologies i amerykański bank inwestycyjny 
GoldmanSachas. InformacjĒ taką podał „New York Times” cytowany przez agencjĒ 
Reuters.

15
 

W przypadku serwisu społecznościowego Myspace, jego wycena została 
ujawniona w czerwcu 2011 roku. W tym to bowiem miesiącu dotychczasowy 
właściciel Myspace News Corporation sprzedał go firmie Specific Media za kwotĒ 
35 milionów dolarów.

16
 

Jak podaje serwis wyborcza.biz, wartość portalu społecznościowego Nasza 
klasa wyceniana była przez analityków, w listopadzie 2010 roku, na 130 milionów 
euro.

17
 W obecnej chwili, to jest w październiku 2011 roku, jej wartość szacowna 

powinna być na niższym poziomie, ze wzglĒdu na silną konkurencjĒ ze strony 
serwisu Facebook, do którego najprawdopodobniej przepłynĒła czĒść 
użytkowników Naszej klasy.

18
 

Fakt, że serwisy społecznościowe są przedsiĒwziĒciami komercyjnymi nie jest 
najczĒściej dostrzegany przez ich użytkowników (któż dokładnie czyta 
wielostronne regulaminy serwisów). A to przecież ilość użytkowników i tak zwana 
ilość odsłon stron serwisu stanowi o jego strategicznej pozycji na rynku. Serwisy 
społecznościowe posiadają bezcenne informacje z punktu widzenia firm 
marketingowych, reklamowych, agend rządowych, w tym służb skarbowych, 
policyjnych czy służb specjalnych. I nie chodzi tutaj tylko o dane osobowe, które 
dla służb państwowych są dostĒpne innymi metodami, ale przede wszystkim o tak 
zwane preferencje użytkownika. KlikniĒcie na dowolnej reklamie czy wymienienie 
siĒ informacją na temat danego produktu z innym użytkownikiem portalu jest 
automatycznie rozpoznawane przez system i rejestrowane w jego bazach danych. 
Tego typu informacje są nie do przecenienia na przykład dla firm reklamowych. 
Znając preferencje klienta można przygotować dla niego indywidualną ofertĒ 
reklamową produktów, którymi jest najbardziej zainteresowany. Specjaliści  
od reklamy doskonale wiedzą, że tego typu kierowana, wyspecjalizowana oferta 
jest zdecydowanie skuteczniejsza od ogólnych kampanii reklamowych 
prowadzonych dla szerszej grupy odbiorców. Można wiĒc stwierdzić, że nasze 
indywidualne zachowania na portalach społecznościowych są bardzo pilnie 
obserwowane przez „system”, a możliwość ich wykorzystania przez firmĒ bĒdącą 
właścicielem portalu zależy wyłącznie od unormowań prawnych na jakie 
świadomie, lub czasami i nie świadomie zgodziliśmy siĒ przystĒpując do danego 
portalu społecznościowego. 

 
Podsumowanie 
Portale społecznościowe stały siĒ czĒścią współczesnej cyberprzestrzeni. 

Przestrzeni wirtualnej, w której najszybciej odnalazło siĒ młode pokolenie. 
Przestrzeni, w której wymiana informacji jest praktycznie natychmiastowa, coraz 
czĒściej też, ze wzglĒdu na mobilność użytkowników niezależna od miejsca 

                                                 
15

 http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8895680,Facebook_dostal_pol_miliarda__Takze_od_Rosjan. 
html (dodano: 17.10.2011) 

16
 http://venturebeat.com/2011/09/19/myspace-delays-relaunch-announcements (dodano 29.09.2011) 

17
 http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8648510,Nasza_Klasa_u_szczytow__Wiecej_sie_z_niej_nie_wy 
ciagnie.html (dodano 29.09.2011) 

18
 http://www.wiadomosci24.pl/artykul/facebook_powoli_niszczy_nasza_klase_170267.html 
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http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8648510,Nasza_Klasa_u_szczytow__Wiecej_sie_z_niej_nie_wyciagnie.html
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/facebook_powoli_niszczy_nasza_klase_170267.html
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przebywania. Umieszczane w niej informacje mają czĒstokroć bardzo osobisty  
a wrĒcz intymny charakter i zawierają treści, których najprawdopodobniej 
wiĒkszość użytkowników nie zamieściłaby np. na gazetce ściennej na klatce 
schodowej bloku, w którym mieszka. Jak siĒ okazuje wirtualna przestrzeń, 
niezwykle łatwo pozwala przekroczyć ramy prywatności. Fakt, że wiĒkszość 
informacji, na portalach społecznościowych, użytkownik umieszcza siedząc przy 
komputerze zamkniĒty w pokoju powoduje ograniczenie barier i różnego typu 
hamulców obyczajowych czy moralnych, które najprawdopodobniej zadziałałyby  
w realnym życiu. Problemy te dotyczą zwłaszcza dzieci i młodzieży. Łatwość 
komunikowania siĒ przez sieć i praktycznie, czĒstokroć brak możliwości weryfikacji 
tożsamości osoby, z którą nawiązuje siĒ znajomość na przykład poprzez 
komunikator czy portal społecznościowy stwarza niebezpieczeństwo narażenia siĒ, 
szczególnie dzieci na kontakty o charakterze pedofilskim czy pornograficznym. 
Moda na posiadanie jak najwiĒkszej liczby przyjaciół w sieci zjawiska  
te intensyfikuje. 

Oczywiście portale społecznościowe wykorzystywane w sposób świadomy 
zgodnie ze swoim założeniami regulaminowymi są doskonałym medium 
komunikacji miĒdzy ludzkiej umożliwiając odnawianie starych i nawiązywania 
nowych kontaktów, kreowanie swojego własnego pozytywnego wizerunku, tak aby 
był on dostĒpny w sieci na przykład dla przyszłego pracodawcy, wymienianie siĒ 
ze znajomymi informacjami dotyczącymi spraw bieżących dużych i małych, 
dyskusjĒ nad konkretnymi problemami w grupach zainteresowań czy integrując  
ze sobą osoby na przykład niepełnosprawne, które w inny sposób nie mają, 
możliwości nawiązywania kontaktów z innymi. 

Portal społecznościowy to platforma komunikacyjna. Treści, jakie dziĒki niej 
są przesyłane zależą wyłącznie od inwencji, inteligencji i kultury jej użytkowników. 
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Rozdział I 
W kontekście rozwoju nowoczesnych technologii i sieci internetowej, 

przestrzeń współczesnego miasta istnieje już nie tylko w wymiarze realnym  
i namacalnym, ale także zaznacza swoją obecność w świecie wirtualnym. Realne 
problemy i wyzwania polityki miejskiej, wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz 
codzienne zmagania mieszkańców miast znajdują swoje odzwierciedlenie  
i kontynuacjĒ w świecie kreowanym przez mass-media, a głównie globalną sieć 
Internetu. Świadczą o tym obecne w sieci liczne strony poświĒcone życiu miasta  
i życiu w mieście, prowadzone zarówno przez instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe, jak i osoby prywatne. Można nawet powiedzieć, że Internet 
całkowicie odmienił model komunikacji miasta z otoczeniem, a także sposób 
myślenia o tzw. miejskim publicity. W sposobie funkcjonowania współczesnego 
miasta widać wrĒcz fuzjĒ przestrzeni mediów i przestrzeni fizycznej, co 
jednocześnie powoduje zacieranie siĒ wyraźnej granicy pomiĒdzy rzeczywistością  
i hiperrzeczywistością.

2
 Internet staje siĒ raczej czĒścią miejskiej codzienności,  

a wszelkie zamieszczane na stronach internetowych informacje na temat 
przestrzeni konkretnego miasta wpływają na faktyczny sposób jego postrzegania  
i kształtują jednostkowe opinie osób na różne sposoby zainteresowanych miastem. 

Obecność konkretnego miasta w mediach i jego atrakcyjny wizerunek  
w przestrzeni Internetu w wielu wypadkach może zatem decydować o tym, czy 
znajdzie siĒ ono na tak zwanej „liście zakupowej” potencjalnego turysty 
-konsumenta, studenta czy też przedstawiciela świata biznesu, ale także na liście 
miejsc do wyboru dla potencjalnego mieszkańca.

3
 Wszyscy odbiorcy pozytywnych 

informacji o mieście, a szczególnie tych nieformalnych, mogą zacząć uważać, że  
to konkretne miasto jest naprawdĒ wyjątkowe i warto umieścić je na drodze swojej 
podróży. Świadome kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w mass-mediach 
jest zatem niezbĒdne do budowania silnej i rozpoznawalnej marki miasta oraz 
kształtowania jego reputacji. TĒ marketingową prawdĒ znają zapewne osoby 
profesjonalnie zajmujące siĒ promocją miast, które starają siĒ wykorzystywać  
tĒ wiedzĒ w swej praktyce zawodowej. Ale jednocześnie trzeba zauważyć, że 
coraz wiĒkszą odpowiedzialność za własne środowisko życiowe wykazują  
również coraz lepiej wykształceni mieszkańcy dużych polskich miast, a ogólnie 
dostĒpna przestrzeń Internetu daje im coraz wiĒksze możliwości samorealizacji  
i wpływu już nie tylko na obecny stan miasta, ale przede wszystkim na 
kształtowanie jego przyszłego wizerunku społeczno-kulturowego. Niezwykle 

                                                 
1
 Tekst przygotowany w ramach realizacji grantu naukowo-badawczego Prezydenta Miasta Łodzi  
na lata 2011-2012 (umowa nr 163/08/2011) 

2
 K. Krzysztofek, Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta, (w:) Przemiany miasta. 
Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański. Warszawa 2005, 
s.49-50 

3
 Por. A. Proszowska-Sala, M. Florek, Promocja miast. Nowa perspektywa. Warszawa 2010, s. 93 
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interesującym przykładem tego rodzaju praktyk, które potwierdzają społeczne 
zainteresowanie miastem i jego rozwojem są nieoficjalne strony internetowe, 
zdjĒcia i wpisy publikowane w serwisach społecznościowych, a także fora i blogi, 
prowadzone przez ludzi w różny sposób związanych z Łodzią.

4
 

Łódź na mapie Polski leży w samym centrum, zaliczana jest do czołówki 
wielkich miast naszego kraju, ma stosunkowo krótką, choć niezwykle interesującą 
historiĒ rozwoju miasta jako ośrodka przemysłu włókienniczego. Obecnie jednak  
w rozmaitych raportach i badaniach opinii publicznej zaliczana jest do najbardziej 
zaniedbanych polskich miast, w których warunki życia określane są jako trudne,  
a zarobki należą do najniższych w kraju.

5
 Mówić można nawet o utrzymywaniu siĒ 

pewnego rodzaju negatywnego stereotypu Łodzi jako miasta robotniczego, 
szarego, brudnego i zaniedbanego – co potwierdzają prowadzone na ten temat 
badania.

6
 Tego rodzaju stereotypowy obraz zaś jest trwały i trudny do zmiany, co 

wiąże siĒ oczywiście z naturą samego stereotypu i jego funkcją komunikacyjną  
w kontaktach miĒdzyludzkich.

7
 Negatywna ocena wizerunku miasta nie napawa 

optymizmem ani władz miasta ani jego mieszkańców, a wrĒcz przeciwnie, Łódź 
wydaje siĒ być miastem, które w swym obecnym kształcie w sposób szczególny 
potrzebuje promocyjnego wsparcia. Od kilku lat zaobserwować można różnego 
rodzaju wysiłki podejmowane zarówno przez miejskich włodarzy, jak i rozmaite 
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, których celem ma być poprawa jakości 
życia w mieście i dążenie do zmiany na lepsze wizerunku Łodzi w oczach jej 
mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych.

8
 Jest to zapewne proces 

długotrwały i stopniowy, ale zauważalny i oczywisty także dla samych łodzian. TĒ 
potrzebĒ zmiany kulturowego wizerunku Łodzi dostrzec można również w sposób 
szczególny na prowadzonych w Internecie blogach poświĒconych miastu  
i sposobom jego postrzegania, które chciałabym uczynić w tych rozważaniach 
przedmiotem bardziej szczegółowych analiz. 

 
Rozdział II 
Blogi (skrót od ang. weblog, czyli wpis, rejestr internetowy), jako jedna z form 

internetowej komunikacji, określane są mianem prywatnych dzienników 
upublicznionych na stronach internetowych, które w epoce powszechnego rozwoju 
środków masowego przekazu stanowią jedną z najbardziej popularnych form 
relacjonowania zdarzeń z własnego życia.

9
 Autorzy blogów internetowych 

                                                 
4
 W tym miejscu warto przypomnieć, że Polacy w ogóle stanowią jedną z dziesiĒciu najwiĒkszych 
społeczności internautów w Europie, a tym samym tworzą jeden z dziesiĒciu najwiĒkszych rynków 
internetowych. 

5
 Por. m.in. http://forsal.pl/grafika/476995,56353,ranking_zarobkow_polakow_w_2010_roku.html 
(dodano 14.10.2011 r.) 

6
 Por. m.in. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Łódź w opinii studentów geografii, (w:) Percepcja współczesnej 
przestrzeni miejskiej, M. Madurowicz (red.). Warszawa 2007, s. 231; A. Mroczek, Czy Łódź  
to środowisko sprzyjające twórczości, (w:) http://www.kongres-kultury.pl/arttag-polityka+kulturalna/art 
aleksandra_mroczek_czy_lodz_to_srodowisko_sprzyjajace_tworczosci.html (dodano 27.10.2011 r.) 

7
 Por. J. Bartmiński, Nasi sąsiedzi w oczach studentów. (Z badań nad stereotypami narodowymi), (w:) 
Narody i stereotypy, T. Walas (red.). Kraków1995, s.259-260 

8
 Świadczy o tym chocby świetnie przygotowana w ocenie specjalistów internetowa reklama i promocja 
Łodzi jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Por.: A. Proszowska-Sala,  
M. Florek, Promocja miast..., s. 124 

9
 Jak podaje Susan C. Herling w The Past, Prezent and Future of Weblogs, pierwsza strona, którą 
można uznać za blog w ścisłym tego słowa znaczeniu powstała w 1996 roku (Scripting News Dave’a 

http://forsal.pl/grafika/476995,56353,ranking_zarobkow_polakow_w_2010_roku.html
http://www.kongres-kultury.pl/arttag-polityka+kulturalna/art%20aleksandra_mroczek_czy_lodz_to_srodowisko_sprzyjajace_tworczosci.html
http://www.kongres-kultury.pl/arttag-polityka+kulturalna/art%20aleksandra_mroczek_czy_lodz_to_srodowisko_sprzyjajace_tworczosci.html
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zamieszczają w nich opowieści o własnych doświadczeniach życiowych 
(przedstawianych w różnym wymiarze i na różne sposoby) i otaczającej 
rzeczywistości, a także prezentują swoją przynależność grupową, poglądy i pasje, 
emocje i odczucia, czĒstokroć ukrywając jednak swoją jednostkową tożsamość. 
Wszystkie zamieszczane na blogu informacje podlegają nieustannej aktualizacji i w 
sposób ciągły dostĒpne są w Internecie. Kolejną bardzo ważną cechą bloga jest 
możliwość komentowania zamieszczanych tam treści przez osoby odwiedzające.

10
 

Można wrĒcz powiedzieć, że blog internetowy jest upublicznieniem przekazu 
prywatnego, który nie może właściwie istnieć bez udziału odbiorców i zakłada 
wzajemną komunikacjĒ wielu osób. Blog jest zatem rodzajem publicznego 
dziennika, który umożliwia czytelnikom komentowanie na bieżąco wpisów autora, 
doradzanie mu lub dzielenie siĒ z nim własnymi przemyśleniami. Ta nieustanna 
możliwość wymiany myśli czyni zaś z bloga dzieło niedomkniĒte, umykające nieco 
ostatecznym opisom genologicznym. Można powiedzieć, że blogi w pewnym 
sensie zajmują miejsce tradycyjnie pisanych pamiĒtników, mocno utrwalonych  
w kulturze europejskiej jako najstarsza forma opowiadania o sobie, ale 
jednocześnie w swojej formie i treści doskonale odzwierciedlają kondycjĒ oraz 
potrzeby nowoczesnego człowieka. 

Poszukując źródeł bloga, wskazać można właściwie trzy rodzaje stron 
internetowych. Pierwowzorem blogów są przede wszystkim tak zwane weblogi, 
czyli podlegające czĒstej aktualizacji strony WWW, na których gromadzono linki  
do ciekawych, zdaniem ich autorów, miejsc w sieci internetowej. Strony takie 
zaczĒły powstawać na początku lat 90-tych XX wieku, a ich twórcami były głównie 
osoby profesjonalnie zajmujące siĒ tworzeniem i obsługą programów 
komputerowych, których znajomość była niezbĒdna do prowadzenia tego rodzaju 
stron. Ważnych inspiracji dla tworzenia blogów poszukiwać można także  
w klasycznych internetowych stronach domowych, które miały bardziej statyczny 
charakter oraz w sieciowych wspólnotach, które po prostu skupiały internautów  
o podobnych zainteresowaniach.

11
 Ze wzglĒdu na cechy techniczne blog jest 

stroną internetową o pewnej określonej strukturze formalnej. Dzieli siĒ on na  
wpisy, które prezentowane są w odwrotnym porządku chronologicznym niż  
w konwencjonalnych pamiĒtnikach (tzn. najnowsze wpisy umieszczone są na 
początku). Każdy blog otwiera siĒ zazwyczaj na najnowszym wpisie lub na stronie 
wejściowej z zamieszczonym konkretnym logo. Jeżeli wpisów zgromadzi siĒ zbyt 
wiele, to dla ułatwienia dzieli siĒ je na czĒści (podstawĒ podziału najczĒściej 
stanowi rok kalendarzowy) i umieszcza w archiwum na oddzielnych podstronach. 

Przyjmuje siĒ, że w polskiej blogosferze jest już około 2 mln blogów i liczba  
ta stale zmienia siĒ, wykazując tendencjĒ wzrostową (dane te mają raczej pokazać 

                                                                                                                            
Winera), a sam termin weblog został ukuty w 1997 roku przez Jorna Bargera, informacja za:  
K. Olechnicki, Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze 
konsumpcyjnej. Warszawa 2009, s.180 

10
 Cecha ta odróżnia fotoblogi od blogów, na których kobiety są aktywniejsze. Warto również dodać,  
że własne blogi w Internecie mogą bez trudu zakładać i aktualizować nawet osoby, które nie znają 
sztuki programowania, korzystając z gotowych wzorców. Szablony oraz miejsca na serwerach 
udostĒpniane są po rejestracji uwarunkowanej zazwyczaj uiszczeniem niewysokiej opłaty.  
Ta powszechna obecność łatwych w obsłudze szablonów przyczynia siĒ do ogromnej popularyzacji 
blogów wśród przeciĒtnych użytkowników Internetu. 

11
 J. Bożena, Blog jako zjawisko społeczne i artystyczne, (dodano 06.10.2011 r.) 
http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2007/Jarosz.pdf  

http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2007/Jarosz.pdf
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ogromną skalĒ zjawiska niż wskazać dokładne dane statystyczne), a szybki  
rozwój blogów sprawia, że stają siĒ one obecnie jednym z najbardziej 
wiarygodnych źródeł informacji.

12
 Tematyka blogów może być bardzo różnorodna, 

ich treść dotyczyć może turystyki, jakości życia, wydarzeń i spraw społecznych, 
kultury, sztuki, mody, polityki, sportu, zdrowia, obsługi komunalnej czy  
też przedsiĒbiorczości – a zatem właściwie wszystkiego. W środowiskach 
biznesowych już od pewnego czasu blogi wykorzystywane są w sposób świadomy 
jako skuteczne i innowacyjne narzĒdzie marketingowe.

13
 Służą one rozmaitym 

zabiegom promocyjnym, odgrywają ważną rolĒ w kształtowaniu opinii społecznej, 
coraz czĒściej wymienia siĒ je również jako niezwykle nośne narzĒdzie promocji 
miast.

14
 Przyjmuje siĒ wówczas, że marka miasta to jego opowieść, a blogi i fora 

internetowe stanowią jedną z form snucia tego rodzaju opowieści o mieście i jego 
kulturowym potencjale. W takiej strategii promocyjnej ważne jest, aby ta opowieść 
o mieście była utrzymana w powszechnym obiegu (przekazywać może ją każdy: 
barman, taksówkarz czy rozmowny sąsiad), ale także aby zachwycała i pociągała 
za sobą jak najwiĒcej słuchaczy. Blogerzy to zazwyczaj mieszkańcy miast, 
potencjalni turyści i studenci, a ze wzglĒdu na niezwykłą popularność komunikacji 
internetowej, określa siĒ ich mianem nowych liderów opinii społecznej czy też 
dziennikarzy obywatelskich, którzy w sposób świadomy podejmują siĒ zabiegów 
kreacji marki miasta i szczególnej promocji jego konkretnych miejsc i obiektów.

15
 

Blogi mogą być zakładane i prowadzone w ramach kreowania wizerunku miasta 
przez specjalistów, ale także, co w tych rozważaniach wydaje siĒ istotniejsze, 
mogą być wyrazem indywidualnych zabiegów służących wpływaniu na opinie  
o mieście, podejmowanych przez osoby prywatne, którym zależy na jego rozwoju. 

Szczególną odmianą blogów są tak zwane fotoblogi (ang. photoblog), które 
określić można jako internetowe dzienniki fotograficzne. Pod wzglĒdem 
formalnym stanowią one stronĒ internetową składającą siĒ z uporządkowanych 
chronologicznie i w miarĒ regularnie dodawanych zdjĒć. Jaki pisze Krzysztof 
Olechnicki: Z fotoblogiem mamy do czynienia wtedy, kiedy fotografia zastępuje 
tekst albo część tekstu czy też ewentualnie oba typy narracji występują obok 
siebie, lecz większy nacisk położony jest na warstwę wizualną.

16
 Poddane przeze 

mnie szczegółowej analizie blogi o tematyce łódzkiej zaliczyć można właśnie do 
fotoblogów, które łączą w sobie narracjĒ fotograficzną z tekstem pisanym. 
Pierwsze internetowe strony, które pełniły funkcjĒ fotoblogów pojawiły siĒ  
w przestrzeni wirtualnej w połowie lat dziewiĒćdziesiątych XX wieku wraz  
z rozwojem prywatnych stron WWW i upowszechnieniem Internetu. Pierwsze 
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Por. badania Blox.pl i Gemius S.A., 2009 
13

 Por. G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Warszawa 2008 
14

 Zob. A. Proszowska-Sala, M. Florek, Promocja miast..., s. 126 
15

 Ibidem, s. 125-127 
16

 K. Olechnicki, Badanie fotoblogów jako badanie codzienności, (w:) Barwy codzienności. Analiza 
socjologiczna, M. Bogunia-Borowska (red.). Warszawa 2009, s. 344 
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polskie fotoblogi zaś zakładane były już na początku XXI stulecia, a dokładnie  
w roku 2002.

17
 Precyzyjne określenie liczby fotoblogów jest trudne, gdyż  

właściwie każdego dnia pojawiają siĒ nowe, a wiele istniejących przestaje być 
aktualizowanych. 

 
Rozdział III 
Blogi związane z przestrzenią konkretnych miast są dosyć powszechnie 

spotykane w przestrzeni Internetu, a właściwie wiĒkszość dużych światowych 
metropolii posiada „własne” blogi opisujące przestrzeń miasta przez pryzmat 
osobistych odczuć i emocji blogerów. Trudno jednak wskazać tu dokładną ich 
liczbĒ czy też stworzyć jakiś rodzaj klasyfikacji.

18
 Liczba blogów (czy też 

fotoblogów) poświĒconych miastu Łodzi również wydaje siĒ być zmienna i nie do 
końca określona, choć z drugiej strony podkreślić trzeba dość duże 
zainteresowanie mówieniem o przestrzeni Łodzi poprzez formĒ internetowego 
dziennika. Na każdym właściwie fotoblogu znaleźć można dział, w którym autor 
umieszcza cały zestaw adresów rekomendowanych przez siebie innych fotoblogów 
o Łodzi, które w połączeniu przekazują bardzo urozmaicony i złożony obraz 
miasta.

19
 Obecność Łodzi w Internecie w ogóle wydaje siĒ być wielowymiarowa  

i niezwykle intensywna - na forach, portalach społecznościowych
20

 i fotoblogach na 
temat Łodzi mówi siĒ dużo wiĒcej niż w innych mediach i oficjalnych materiałach 
promocyjnych. Łódź określana jest nawet mianem „mekki fotoblogerów”, co  
w praktyce oznacza, że najwiĒcej informacji o mieście, jego nieoficjalnej historii,  
a także problemach i aspiracjach jego mieszkańców znaleźć można właśnie  
w Internecie, a przede wszystkim na poświĒconych miastu fotoblogach. 
Przedmiotem zainteresowań autorów fotoblogów są zarówno powszechnie znane 
zabytki, jak i miejsca na co dzień rzadko odwiedzane, zaniedbane i zapomniane. 
Dodatkowo zaś przestrzenie i budynki miasta prezentowane na ich fotografiach 
mogą być oglądane w różnych perspektywach. Ciekawym przykładem jest tu blog 
poświĒcony historii miasta Łodzi (retrografie.blogspot.com), który prezentuje wiĒcej 
niż jednowymiarowy obraz miasta: 

Pozornie to tylko zbiór archiwalnych zdjęć przedstawiających dawną Łódź. Na 
czarno-białych fotografiach przejeżdżają stylowe tramwaje, przechadzają się 
przechodnie. W tle widać zabudowane kamienicami ulice. To miasto z początku 
wieku, okresu międzywojennego, okupacji, w końcu powojenne. Po najechaniu na 
zdjęcie kursorem nabiera ono kolorów, ukazując obecny wygląd fotografowanego 
miejsca. (…) Strona zdążyła już zrobić karierę w Internecie (także poza Polską). 
Zamieszczone na niej fotografie doczekały się wydania książkowego.

21
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 Dodatkowo przyjmuje siĒ, że przeciĒtny polski fotobloger to osoba młoda, w wieku 15-35 lat, 
mieszkająca w mieście powyżej 50 tysiĒcy mieszkańców, ma wykształcenie co najmniej średnie  
i czĒściej jest to mĒżczyzna niż kobieta, zob. K. Olechnicki, Badanie fotoblogów…, s. 346 

18
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http://warszawiarnia.blox.pl 
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CzĒstokroć również Łódź postrzegana jest przez fotoblogerów jako miasto 
niezwykłe, wielokulturowe, o barwnej historii, pełne architektonicznych pereł.  
Jakub Kowalczyk, autor jednego z blogów o mieście (kobbal.blogspot.com), 
przedstawiciel tzw. street photography, zagląda w boczne uliczki miast i obserwuje 
ukryte życie różnych metropolii. W jego fotografiach Paryż, Pekin, Wenecja, 
Hongkong i właśnie Łódź są do siebie zaskakująco podobne. Mieszkańcy tych 
miast wyłaniają siĒ z małych zaułków, odbijają w sklepowych witrynach, a Łódź  
i Paryż wydaje siĒ charakteryzować ta sama melancholia i spokój, bijące z czarno 
-białych fotografii.

22
 

Prowadzenie niektórych blogów o Łodzi powiązane jest dodatkowo  
z faktyczną działalnością obywatelską na rzecz miasta i ochrony jego zabytków 
oraz dążeniem do zmiany jego wizerunku na lepsze. Doskonałym przykładem 
takiej praktyki jest blog prowadzony przez GRUPđ PEWNYCH OSÓB 
(http://gpo.blox.pl/html), która stanowi nieformalną organizacjĒ obywatelską  
i w swej działalności podejmuje szereg akcji społecznych na rzecz poprawy jakości 
życia w mieście. Dba o tworzenie i utrzymywanie spójnego obrazu Łodzi jako 
miasta zadbanego, dobrze zarządzanego i cieszącego siĒ uznaniem w oczach 
zarówno mieszkańców, jak i turystów. Przykładem inicjatyw zorganizowanych 
przez GRUPđ PEWNYCH OSÓB i rozpropagowanych na ich blogu była miĒdzy 
innymi akcja zachĒcająca mieszkańców miasta do robienia zakupów na ulicy 
Piotrkowskiej, która jest główną ulicą miasta, lecz nieco zdominowaną pod 
wzglĒdem handlowym przez funkcjonujące w jej pobliżu duże centra handlowe 
(ManufakturĒ i GaleriĒ Łódzką), czy też akcja społecznego sprzątania Cmentarza 
Starego przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, która w ten sposób opisana została na 
blogu: 
 

Posprzątajmy na Starym Cmentarzu 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie dla Starego Cmentarza” 
 
Dlaczego Stary Cmentarz? 
Cmentarz założony został w 1855 roku, zlokalizowany przy zbiegu ulic 

Ogrodowej i Srebrzyńskiej. Cmentarz jest trójwyznaniowy – podzielony stosownie 
do wyznań na następujące części: katolicką, ewangelicką i prawosławną. Ponad 
200 znajdujących się tutaj grobowców zostało wpisanych do rejestru zabytków.  
Na cmentarzu tym pochowanych jest wielu wybitnych ludzi związanych  
z Łodzią. Znajdują się tu mauzolea łódzkich rodów fabrykanckich – Grohmanów, 
Geyerów, Kunitzerów, Kindermannów. Najokazalszym z nich w części 
ewangelickiej jest neogotyckie mauzoleum zwane Kaplicą Scheiblerów, w której 
pochowany jest Karol Scheibler. Do tej pory uratowano i odnowiono już 
kilkadziesiąt obiektów cmentarza. 

Dlaczego? 
Bo wieloma grobami na Starym Cmentarzu nie ma się już kto opiekować.  

Bo wiele nietuzinkowych nagrobków jest schowanych pod warstwą bluszczu.  
Bo można dowiedzieć się czegoś o historii Łodzi. Bo jest to inna forma 
„wolontariatu miejskiego”. Dlaczego sprzątamy? Idea porządkowania grobów na 
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Starym Cmentarzu sięga 2007, kiedy pod koniec października powstał pomysł, aby 
zgarnąć liście z niektórych grobów cmentarza przy ulicy Ogrodowej. W 2008  
(a także w 2009 i 2010) roku porządki odbyły się na wiosnę (maj) i jesień 
(październik) – wykraczając poza zwykłe grabienie. Ze sprzątania na sprzątanie, 
udział w akcji bierze coraz więcej osób spontanicznie przynosząc swoje własne 
narzędzia oraz inwestując swój wolny czas. 

(…) 
Możliwe pytania: Czy akcja jest płatna? Nie. Akcja opiera się na wolontariacie 

wszystkich uczestników sprzątania. Czy należy się wcześniej zapisać? Nie. 
Wystarczy przyjść (…); choć będziemy wdzięczni za wcześniejszą informację.  
Co należy zabrać ze sobą? Ubranie robocze, ew. rękawice ogrodnicze. (…) Mogą 
Państwo zabrać ze sobą podstawowe narzędzia ogrodnicze – nie zmarnują się. 
Najważniejsza jest jednak obecność „rąk do pracy”.

23
 

 
Na podstawie przytoczonego przykładu doskonale widać jak w założeniu 

pomysłodawców i założycieli GRUPY PEWNYCH OSÓB podejmowanie kolejnych 
społecznych akcji na rzecz miasta, jego zabytków i innych ważnych miejsc  
i obiektów, obudzić ma w łodzianach obywatelskie myślenie o ich własnej życiowej 
przestrzeni. Informacje na temat historii Łodzi łączą siĒ tu z zachĒtą do wziĒcia 
własnej odpowiedzialności za obecny stan miasta. Akcje omawianej grupy 
propagowane na internetowym blogu mają uczyć życzliwego zainteresowania 
własnym miastem, dbania o jego przyszłość poprzez różnego rodzaju drobne  
i wiĒksze inicjatywy, a jednocześnie stopniowo wykluczać z jednostkowych 
zachowań społeczną obojĒtność i ignorancjĒ wobec otaczającej przestrzeni. 
Niezwykle trafne w tym kontekście wydaje siĒ stare porzekadło, które mówi,  
że „Kto nie szanuje siebie (tu: swego miasta), nie może oczekiwać szacunku  
od innych”. 

GRUPA PEWNYCH OSÓB na swoim blogu informuje również o ogłaszanych 
przez siebie miejskich plebiscytach. Od 2009 roku prowadzi plebiscyt zatytułowany 
„Punkt dla Łodzi”, którego celem jest, jak piszą autorzy, odkrywanie jasnej strony 
miasta i promowanie ciekawych inicjatyw, miejsc i ludzi, którzy korzystnie wpływają 
na jego wizerunek. Ogłaszany w ostatnich latach plebiscyt stanowi swego  
rodzaju przeciwwagĒ dla propagowanego wcześniej plebiscytu „Czarne Kropy”,  
a jednocześnie świadczy być może o pewnej zmianie w podejściu do przestrzeni 
Łodzi, jako miasta, które (w opinii inicjatorów akcji) w chwili obecnej warto bardziej 
chwalić niż punktować za złe rozwiązania. Plebiscyt „Punkt dla Łodzi” opisany jest 
na blogu grupy jako akcja, która: 

 
(…) skupia się na prezentowaniu pozytywnych przykładów działań w sferze 

estetycznej, społecznej i kulturalnej, a więc po pierwsze: udowadnianiu, że wbrew 
pozorom i stereotypom takie przykłady w Łodzi da się znaleźć (i to nawet 
nadspodziewanie wiele) i po drugie: zachęceniu do zmieniania miasta na lepsze 
poprzez zmienianie swojej okolicy, swojego wycinka tego miasta, pielęgnowania 
swojego „ogródka”. 

Odznaczenie „Punktem” nie wiąże się z gratyfikacją finansową ani 
przyznaniem złotej statuetki – nagrody mają charakter symboliczny, bo za 
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plebiscytem nie stoi żaden kapitał – to inicjatywa obywatelska, niezależny konkurs 
zorganizowany przez osoby prywatne. To wyróżnienie dla laureatów, wyraz 
poparcia dla ich działań, ale konkurs organizowany jest głównie z myślą  
o obywatelach, aby uświadomić im, że w Łodzi znaleźć można wiele pozytywnych 
przykładów działań w sferze estetycznej, społecznej i kulturalnej, jak również 
wciągnąć internautów w wyszukiwanie – i wskazywanie – jasnych punktów 
miasta.

24
 

 
W tym miejscu warto również nadmienić, że blog prowadzony przez GRUPđ 

PEWNYCH OSÓB wyróżnia siĒ nieco na tle innych blogów o tematyce łódzkiej,  
ze wzglĒdu na wyraźnie dominujące w nim opisy i zaproszenia do udziału  
w rozmaitych akcjach i inicjatywach społecznych, a dodatkowo warstwa tekstowa 
zdecydowanie przeważa w tym blogu nad warstwą fotograficzną. WiĒkszość 
blogów o Łodzi ma jednak postać fotoblogów i prowadzona jest przez 
pojedynczych autorów, dla których podstawową siłĒ wyrazu własnych opinii  
i emocji dotyczących miasta stanowi fotografia. 

 
Rozdział IV 
Opisanie wszystkich tematów, jakie pojawiają siĒ na blogach o Łodzi jest 

zadaniem dosyć trudnym do wykonania w tych rozważaniach, dlatego też  
w celu szczegółowej analizy skupiĒ siĒ na czterech wybranych fotoblogach, 
prowadzonych przez osoby prywatne, zainteresowane przestrzenią miasta  
i twórczym kreowaniem jego wizerunku, a mianowicie na blogach: Moje miasto 
wyśniona kraina,

25
 Łódź – tak właśnie ją widzę,

26
 Łódź na nowo

27
 i Łódź rysowana 

światłem.
28

 O niezwykłym, pełnym troskliwej uwagi podejściu do przestrzeni 
własnego miasta świadczą już same tytuły wskazanych przeze mnie blogów, 
zamieszczane u góry strony głównej, czasem uzupełnione o podtytuł, na przykład:  

 
Łódź na nowo 

Łódź, jaka jest, nie każdy widzi. Moja jest ładna,
29

 
 

Moje miasto wyśniona kraina 
Chodź wezmę Cię na spacer po Łodzi…

30
 

 
Łódź rysowana światłem 

Bo nie wystarczy patrzeć, trzeba jeszcze widzieć.
31
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Autorzy fotoblogów na swych stronach czasem zamieszczają również krótkie 
notki o sobie, swojej miłości do Łodzi i oczywiście pasji fotografowania. Maciek, 
autor bloga Łodź rysowna światłem tak przedstawia siebie: Od zawsze łodzianin. 
Dzieciństwo spędziłem na Teofilowie, od kilkunastu lat mieszkam na Retkini. 
Bardzo wierzę w moje miasto i mocno trzymam kciuki za wszystko, co ma zmienić 
je na lepsze.

32
 

Podobny sposób identyfikacji z Łodzią pojawia siĒ też w wypowiedzi Michała, 
autora bloga Łódź – tak właśnie ja widzę, który o sobie pisze tak: (…) kocham 
Łódź, moją pasją jest fotografia, a ten blog jest odpowiedzią na krzywdzące opinie 
ludzi, którzy twierdzą, że to miasto jest szare, ponure i brzydkie. Zdecydowanie się 
z tym nie zgadzam, co będę powoli udowadniał na tym blogu poprzez sukcesywne 
wstawianie zdjęć i opisywanie poszczególnych miejsc, które warto zobaczyć  
w Łodzi. Jak mawia moja koleżanka: „Nie jestem idealna, ale idealnie sobie z tym 
radzę” to samo można powiedzieć o Łodzi. Mieszkam tu od urodzenia i znam 
niemalże każdy zakątek tego miasta (jeden lepiej, drugi gorzej) i mogę spokojnie 
napisać, że jest jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc w Polsce.

33
 

Przyglądając siĒ z uwagą wybranym fotoblogom o Łodzi, wskazać można 
pewne charakterystyczne wątki prowadzonej tam opowieści o mieście. Jednym  
z centralnych tematów w tworzonym na blogach obrazie przestrzeni miasta są 
budynki - łódzkie kamienice, wille, pałace fabrykantów i architektura przemysłowa 
(z wyraźną przewagą wpisów na temat zrewitalizowanego zespołu fabrycznego 
Izraela Poznańskiego, w którym obecnie mieści siĒ centrum handlowo-rozrywkowe 
Manufaktura, muzea i piĒciogwiazdkowy hotel). Powszechnie prezentowane są 
również łódzkie ulice - z ulicą Piotrkowską na czele, zabytkowe nekropolie (głównie 
cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej i cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej)  
i świątynie, a także nowe obiekty miejskie i inwestycje (wiadukty, biurowce, 
nowoczesne hotele, a ostatnio także obrazy związane z planowaną budową 
nowoczesnego dworca Łódź-Fabryczna) oraz parki i tereny zielone. Wszystkie te 
wymienione wątki tworzą swego rodzaju szkielet ramowy budowanej na blogach 
opowieści o Łodzi i życiu w mieście. Ta ramowa konstrukcja wypełniana jest 
oczywiście przez inne drobne tematy, czĒstokroć dotyczące życia codziennego  
w mieście, a czasem sezonowych wydarzeń (festiwale, imprezy kulturalne,  
np. Galeria Urban Forms) czy też problemów społecznych (bieda, bezdomność, 
brud). Nie wspomina siĒ tu raczej o centrach handlowych i hipermarketach 
typowych dla każdego miasta w Polsce, dominują raczej fotografie obiektów, 
budynków i ujĒcia rozmaitych miejskich przestrzeni charakterystycznych dla Łodzi, 
zarówno tych dobrze znanych, jak i tych zasługujących dopiero na szerszy 
publiczny rozgłos. Bardzo rzadko również na pierwszym planie pojawiają siĒ 
konkretni ludzie, jako bardziej lub mniej znani kreatorzy życia w mieście. 
Najważniejszym bohaterem jest tu po prostu miasto. Co ciekawe, na omawianych 
fotoblogach poświĒconych Łodzi mało jest również obrazów szarych i posĒpnych 
polskich blokowisk, które powszechnie spotyka siĒ na innych blogach 
ogólnotematycznych. Świadczy to być może o świadomie podejmowanych  
przez autorów blogów zabiegach kreowania pozytywnego, interesującego oraz 
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niebanalnego, choć oczywiście nie idealnego, obrazu życia w mieście, które  
w stosunku do innych miast Polski wymaga jednak silnego społecznego wsparcia. 

Omawiane fotoblogi z reguły próbują przedstawiać miasto w jego 
bezpośrednim, namacalnym wymiarze, podbudowanym jednak dużym ładunkiem 
emocjonalnym. Siła oddziaływania fotobloga wyrasta nie tyle z wyjątkowości 
zamieszczanych tam zdjĒć, ale raczej z totalności oferowanego przez autora 
doświadczenia miasta, które nie jest dla niego przestrzenią obojĒtną, a wrĒcz 
przeciwnie, wiąże siĒ pełnym zaangażowania spojrzeniem tubylca. Piszący blog 
czerpie przyjemność z wprowadzania własnych znaczeń doświadczenia 
społecznego i własnych perspektyw oglądu miasta, czasami niezależnych od 
rzeczywistego stanu opisywanej przestrzeni. Dodatkowo istotny jest tutaj 
współudział czytelników bloga, którzy wspólnie z autorem tworzą całościowy 
przekaz medialny, a nawet swoistą kreacjĒ miejskiego świata. 

Analizowane fotoblogi o Łodzi prezentują głównie obrazy miejsc powszechnie 
znanych, widzianych jednak zazwyczaj w nowej, autorskiej i pełnej uroku 
perspektywie. Zamieszczane na stronie zdjĒcia wykonywane są na przykład  
w szczególnym świetle - nocą, we mgle, czy przy zachodzie słońca – ogólnie 
mówiąc tak, aby ukazywana na nich przestrzeń miasta wydawała siĒ być niezwykle 
interesująca. Przykładem są tu bardzo czĒsto spotykane na blogach fotografie 
ulicy Piotrkowskiej, widzianej z różnej perspektywy i w różnej scenerii pogodowej. 
Poza tym autorzy fotoblogów starają siĒ prezentować także miejsca mniej 
rozpoznawalne w przestrzeni miasta, i tym samym wprowadzają do powszechnego 
obiegu nowe, dotąd nieznane informacje o mieście, jego szczególnych obiektach  
i ich interesujących historiach. Przykładem jest tutaj wzmianka autora jednego  
z blogów o akcji poszukiwania geograficznego centrum Łodzi, które zostało 
zlokalizowane w punkcie położonym 100 metrów na południe od skrzyżowania ulic 
Tuwima i PrzĒdzalnianej. Jak podaje autor bloga, obecnie mieści siĒ tam 
jednopiĒtrowa kamienica z wybetonowanym podwórkiem ogrodzona murem pod 
adresem PrzĒdzalniana 8, która w wyniku akcji „Gazety Wyborczej” została 
oznaczona symboliczną tabliczką „Tu jest środek Łodzi”.

34
 

Innym przykładem odkrywania na blogach zakulisowej nieco historii miasta 
jest niezwykle interesująca wzmianka (przytoczĒ ją w całości) o jednym z łódzkich 
sklepów z artykułami spożywczymi, który nosi nazwĒ „Leonard” i mieści siĒ od 
1945 roku w Łodzi na ulicy Zachodniej 67. Ten sklep to fragment codziennej  
historii Łodzi, która nie jest wpisana do oficjalnych przewodników po mieście,  
ale przekazują ją sobie kolejne pokolenia łodzian jako opowieść o miejscu 
niezwykłym, cieszącym siĒ tak zwanym „szeptanym” uznaniem mieszkańców 
miasta. ZacytujĒ zatem wpis z bloga Moje miasto wyśniona kraina:

35
 

 
Leonard – historia Łodzi? 
Pewnie wielu z was zdziwi nie tyle wpis lecz zdjęcie w nim zamieszczone. 

Fotografia bowiem prezentuje fragment budynku i witrynę sklepu. Nie jest to 
kamienica ani pałac zbudowany przez znanego łódzkiego architekta lecz… już 
wyjaśniam. 
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„Leonard” to nazwa sklepu spożywczego znajdującego się na ulicy Zachodniej 
pod numerem 67. Właścicielem i pewnie założycielem jest Leonard Pachorenko 
(może ktoś z was ma pewne informacje na ten temat?). 

Sklep „Leonard” został otwarty w Łodzi w roku 1945 pod ww. adresem i działa 
do dziś oferując swoim klientom owoce, warzywa, mięso, drób i ryby, a także inne 
rodzime i egzotyczne artykuły spożywcze. 

Firma istnieje na rynku 66 lat i działa nadal. Przetrwała okres powojenny, 
zmiany ustrojowe… Czy ten sklep można zaliczyć do historii Łodzi? 
 

Komentarze: 
stahoo 
„Leonard” to część historii naszego miasta. Dla mnie sklep istniał od zawsze. 

W czasach PRL można było u Leonarda kupić tzw. towary kolonialne. Oferowane 
towary nie należały do tanich, ale klientów nie brakowało. Artykuły spożywcze  
z całego niemal świata, których odrobiny „rzucano” przed świętami na lady 
delikatesów. Wnętrze sklepu zawsze przesycone było aromatem kawy. Pachniały 
też pomarańcze. Łodzianie wracający z zagranicznych wycieczek czy delegacji 
wstawiali w komis przywiezione specjały. Oczywiście wiele z tych artykułów można 
było nabyć w sklepach PEWEX, ale sklep Leonard miał całkiem inny klimat. 
Właściciel osobiście obsługiwał klientów i jak pamiętam, za ladą zawsze miał  
na sobie biały kitel. Dla dzieciaków sklep był atrakcyjny przede wszystkim  
z powodu dostępnych tam gum do żucia różnych smaków i producentów w tym 
kultowej gumy Donalda. Ten sklep był swego rodzaju perełką na tle innych 
sklepów prywatnych branży spożywczej. Pana Leonarda zapamiętałem z czasów 
kiedy uczyłem się w podstawówce i następnie liceum. Był niewysoki, siwiejący już 
mężczyzna z lekko zczesanymi w grzywkę włosami. I przy okazji. Inne niedalekie 
miejsce już teraz chyba zapomniane, a swego czasu bardzo znane to cukiernia  
„u Turka” przy ul. Pomorskiej vis a vis IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii 
Szczanieckiej. Właścicielem był pan Erol. Jego grób znajduje się na Starym 
Cmentarzu. Cukiernia nadal istnieje, ale to już inna bajka. Pozdrawiam  

 
sikor-world 
staahoo – dzięki za tak obszerny i treściwy komentarz. Ja ten sklep pamiętam 

z dzieciństwa i mam podobne wspomnienia do Twoich. Moja mama, która 
mieszkała na odcinku Legionów pomiędzy Placem Wolności i Zachodnią, bardzo 
dobrze wspomina ten sklep. W okresie „kartkowym” u Leonarda można było nabyć 
produkty te, co w innych sklepach były na kartki. Dziś można dostać prawdziwy 
drób a osoba sprzedająca doradzi co jest lepsze do pieczenia a co na rosół. Nie 
zapomnijmy o rybach, świeżych! Węgorz ma niezapomniany smak… 

 
bolas 
Trudno nie zaliczyć tego sklepu do historii miasta, skoro istnieje  

z powodzeniem na rynku już tyle lat… bardzo cieszy mnie również fakt, że 
doceniono historię i właściciele świadomie się nią chwalą. Piękny branding. 
Przetrwali PRL, przetrwali jego upadek, trwają nadal… a przecież tyle większych 
firm i fabryk w Łodzi padło w tym czasie. Szacunek. Gdyby to była moja okolica, 
śmigałbym do nich codziennie miast do jakiegoś syfnego Tesco, Biedronki itp. 
marketów… 
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gtg2002 
To jest żywa legenda! Miasto powinno wspierać i dbać o takie wewnętrzne 

„marki”. 
 
Gość: Tadek 
Wspaniale, że notka o LEONARDZIE znalazła się w Internecie. To urokliwy 

kawałek minihistorii naszego miasta. Tam były i są ‘prawdziwe’ kury. Dotąd kupuję 
tam ser i jajka. Niech trwa wbrew marketom. Ukłony dla sprzedających potomków 
Leonarda. Tadek 

 
Gość: Marcin 
Szybkie przeszukanie Internetu podpowiada jeszcze datę śmierci – 24.7.2006 
 
sikor-world 
Marcin – dzięki za informację dotyczącą właściciela. Pozdrawiam 

 
Jak wynika z przytoczonego przykładu, jedna zamieszczona na blogu 

fotografia może stać siĒ doskonałym pretekstem do snucia opowieści  
o codziennym życiu łodzian, może wyzwalać wspomnienia o zachowanych  
w pamiĒci internautów niezwykłych miejscach i ludziach tworzących historiĒ  
Łodzi, ale także określających obecny klimat tego miasta w jego najbardziej 
drobiazgowym wymiarze. Fotoblogi traktować można zatem jako osobliwą kronikĒ 
życia miasta, tworzoną przez pryzmat osobistych doświadczeń autora wpisów  
i ich czytelników, a także szczególną formĒ komunikacji, skupiającą głosy 
określonego środowiska. Na fotoblogu rozmawia siĒ o obiektach, miejscach  
i ludziach rozpoznawalnych w przestrzeni miasta, ale w indywidualny sposób 
postrzeganych, ocenianych i zachowanych w pamiĒci lokalnego świata. W tym 
świetle niezwykle ważną cechą omawianych blogów o mieście staje siĒ  
(w odróżnieniu od innych blogów tematycznych służących autorowi głównie 
prezentacji samego siebie)

36
 możliwość otwartej wymiany myśli, dialogu z innymi 

mieszkańcami miasta i wspólne dzielenie siĒ posiadaną, czĒsto nieoficjalną, 
wiedzą o mieście. Być może jednak w omawianych fotoblogach autorską potrzebĒ 
prezentowania własnego spojrzenia na rzeczywistość w pełni zaspakaja 
dominująca nad przekazem słownym warstwa wizualna, czyli zamieszczane tam 
autorskie fotografie. Współczesne fotoblogi internetowe określić można bowiem nie 
tylko jako niezwykle interesujące zjawisko społeczne i komunikacyjne, ale także 
jako swego rodzaju zjawisko o charakterze artystycznym, co w swych 
komentarzach podkreślają również czytelnicy blogów. 

Fotoblogerzy, którzy poświĒcają uwagĒ łódzkiej rzeczywistości, przedstawiają 
obraz miasta nieco inny niż ten, który znamy z reklamowych obrazków 
zamieszczanych w folderach promocyjnych. Autorzy omawianych przekazów 
wydają siĒ iść także nieco pod prąd dominującym przekonaniom o negatywnym  
i odpychającym wizerunku Łodzi. Artystyczne z zasady i świadome autorskie 
podejście do fotografii pozwala oglądać na fotoblogach obrazy przestrzeni miasta 
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pełnej niezwykłości i pasjonujących, magicznych wrĒcz miejsc. Ważne jest tu 
również niekonwencjonalne spojrzenie na miasto - znalezienie frapującego tematu 
do fotografowania lub wskazanie zupełnie nowego oglądu powszechnie znanych 
obiektów i miejsc. Autorzy blogów starają siĒ podkreślać, że poznanie Łodzi 
wymaga szczególnej wrażliwości na detale, umiejĒtności dostrzegania tego, co  
na pierwszy rzut oka wydaje siĒ zupełnie niewidoczne, a powierzchowny ogląd 
miasta – ich zdaniem – oddaje tylko znikomą cząstkĒ jego prawdziwego oblicza. 
Autorzy fotoblogów o Łodzi rozwijają na swoich stronach osobliwą opowieść  
o mieście, którą usłyszeć można jedynie w tajemnicy, za kulisami, w zaufaniu  
od wyjątkowo zasłuchanych i zanurzonych w atmosferĒ miasta ludzi. Ta 
prowadzona gdzieś na uboczu opowieść o Łodzi, o jej sekretnych miejscach, 
czasem zaniedbanych, ale - jak twierdzą blogerzy – niezwykłych i twórczych, 
stanowi szczególny rodzaj promocji miasta, a także oddolnie wpływa na 
kształtowanie jego marki. Co ciekawe, powtarzana na łódzkich fotoblogach opinia 
jest spójna z drugą wersją dość stereotypowej opinii o mieście, krążącej głównie  
w nieoficjalnym obiegu społecznym, zgodnie z którą Łódź jest miastem 
zaniedbanym i na pozór tylko nieciekawym, bo przede wszystkim jeszcze 
gruntownie nierozpoznanym pod wzglĒdem promocji i turystyki, ale wciąż piĒknym 
i pełnym tajemnicy. Trafna w tym kontekście byłaby metafora „zaczarowanego 
miasta”, które trzeba odczarować, by wydobyć jego ukryty potencjał i urok. 

Potwierdzeniem tych spostrzeżeń niech bĒdzie cytat z wypowiedzi jednego  
z autorów internetowego dziennika o Łodzi: 

Chciałbym wyjaśnić też, czym jest ten blog, dlaczego powstał i co ma na celu.  
Przede wszystkim fotografia to moje hobby i taki charakter też ma ten blog. 

Poza tym, Łódź od dawna ma opinię miasta szarego i brzydkiego. Myślę, że jest  
to jakieś wielkie nieporozumienie i uproszczenie. Śmiem twierdzić, że jest to jedno 
z najpiękniejszych miast Polski, a nawet Europy. Najpiękniejszych – nie najbardziej 
zadbanych. Sporo niestety jest miejsc, które aż proszą się o wysprzątanie. Gdyby 
jednak udało się o Łódź bardziej zadbać, ulice wysprzątać a stare budynki 
odnowić, będziemy mieli jedno z najpiękniejszych centrów miast w Europie. 

Zazwyczaj, przemykając szybko ulicami, przechodząc koło budynków  
i pokonując kolejne skrzyżowania nie zauważamy niczego nadzwyczajnego. 
Poprzez moje fotografie chciałbym pokazać w nieco innym świetle miejsca, którymi 
wielu z nas chodzi codziennie. Ja także wielu rzeczy nie dostrzegam od razu, sam 
odkrywam dopiero Łódź. Wierzę bardzo w to miasto, w jego potencjał i myślę, że 
teraz jest czas do zmiany nastawienia ludzi. Trzeba sprawić, aby mieszkańcy 
dostrzegli wreszcie, że żyją w wyjątkowym miejscu! W miejscu, z którego powinni 
być dumni i o nie dbać. Chciałbym swoją małą cegiełkę tutaj dołożyć i byłoby 
fantastycznie gdyby się to udało.

37
 

Podsumowując warto podkreślić, że analiza fotoblogów o Łodzi pozwala 
wskazać przede wszystkim na ich funkcjĒ dokumentacyjną, która wydaje siĒ  
być właściwa w ogóle dla formuły pamiĒtnika, w tym internetowego. Autorzy 
fotoblogów w sposób spontaniczny obserwują miasto, a jednocześnie utrwalają  
i pogłĒbiają pamiĒć o swych ulubionych, a także ciekawych i ważnych miejscach 
miasta, odgrzebują zapomniane historie, uaktualniają je i starają siĒ je rozwijać  
w przekazie kolektywnym. Poprzez swoją nieoficjalną aktywność społeczną, 
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fotoblogerzy starają siĒ także kreować obraz Łodzi zdecydowanie przeciwstawny 
wobec negatywnego stereotypu miasta zaniedbanego i biednego, wskazując 
jednocześnie na ukryty w Łodzi i jej mieszkańcach potencjał rozmaitych 
możliwości, głównie o charakterze artystycznym. Takie osobiste zaangażowanie  
w tworzenie wizerunku miasta na potrzeby szerszej zbiorowości, czynione  
w sposób oddolny a zarazem autentyczny, wydaje siĒ być nieocenione dla Łodzi  
i jej przyszłego rozwoju. Ma ono silny związek z problemem rekonstrukcji 
tożsamości miasta, z poszukiwaniem łódzkiego genius loci, które stanowić ma 
podstawĒ nowoczesnego myślenia o mieście, ale także jest czĒścią jednostkowych 
tożsamości jego mieszkańców. Mamy tu zatem do czynienia ze swoistym 
zabiegiem tworzenia czy też odtwarzania lokalnej wspólnoty, wyrastającej  
z głĒbokiego, pełnego pozytywnego myślenia, związku z zamieszkiwaną 
przestrzenią. 
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KOMUNIKACJA W SYTUACJI KRYZYSU I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 

 
 

Bezpieczne funkcjonowanie państwa, bezpieczny byt każdej rodziny, każdego 
obywatela jest wartością najwyższą. Stanowi podstawową potrzebĒ każdego 
człowieka. Mówiąc o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem obywateli 
warto określić, co kryje siĒ pod pojĒciem bezpieczeństwo. W ujĒciu 
przedmiotowym ochrona bezpieczeństwa obejmuje co najmniej ludność, terytorium 
i system władzy, zaś w funkcjonalnym działalność polityczną, gospodarczą, 
militarną, publiczną i socjalną. Wydaje siĒ, że punktem wyjścia do dyskusji  
na temat przyszłościowego modelu ochrony bezpieczeństwa powinno być 
założenie, że odbywa siĒ ona na możliwie najniższym poziomie, czyli najbliżej 
podmiotu, którego dotyczy.

1
 Zapewnianie bezpieczeństwa i działanie w sytuacjach 

kryzysu zawsze bĒdzie wiĒc oznaczać działalność dla ludzi i spraw dla nich 
najważniejszych. Działania prowadzone dla ludzi i ich bezpieczeństwa zawsze 
bĒdą też implikować konieczność uwzglĒdniania wielu procesów psychicznych, 
m.in. komunikowania siĒ. 

Według hierarchii potrzeb ludzkich opracowanej przez A. Maslowa potrzeby 
można podzielić na grupy, poczynając od najbardziej niezbĒdnych dla zachowania 
życia a kończąc na tych, które stanowią o rozwoju jednostki ludzkiej.  
W tak rozumianej hierarchii, potrzeby bezpieczeństwa znajdują siĒ na drugim 
miejscu pod wzglĒdem ważności, zaraz za najbardziej podstawowymi dla życia 
potrzebami fizjologicznymi. W związku z tym, podstawowym zadaniem każdego 
państwa powinno być stworzenie i doskonalenie takiego systemu bezpieczeństwa, 
który zapewni obywatelom państwa jak najlepsze warunki do spełnienia  
tej, niezwykle ważnej potrzeby.

2
 Teoria potrzeb Maslowa bazuje na nastĒpujących 

założeniach: 
1. Tylko niezrealizowane potrzeby wywierają wpływ na zachowanie 

człowieka, potrzeby zrealizowane tracą wartość motywacyjną; 
2. Potrzeby człowieka są zorganizowane w formie określonej hierarchii.  

Za priorytetowe uznano potrzeby fizjologiczne, a na szczycie modelu 
znajduje siĒ potrzeba samorealizacji; 

3. Potrzeby jednostki rozmieszczone są na piĒciu poziomach. Zaspokojenie 
potrzeb niższego rzĒdu pozwala osiągnąć poziom wyższy w hierarchii; 

4. Hierarchiczny system potrzeb ma charakter dynamiczny. Potrzeby  
nie są respektowane raz na zawsze. Niezaspokojenie potrzeby w jakimś 
momencie powoduje ponowne odwrócenie hierarchii, tak, że najistotniejszą 
staje siĒ niezaspokojona potrzeba.

3
 

P. Tyrała podkreśla, że pomimo wielu definicji dotyczących sfery 
bezpieczeństwa, nie istnieje jedna, powszechnie akceptowana. Powoduje  

                                                 
1
 M. Lisiecki, B. Kwiatkowska-Basałaj, Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego 
zapewnienia, (w:) red. P. Tyrała, Zarządzanie bezpieczeństwem. Kraków 2000,  
s. 53-60 

2
 P. Tyrała, Zarządzanie kryzysowe, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2003, s. 9 

3
 G. Bartkowiak, Psychologia Zarządzania, Wydawnictwo AE. Poznań 1999, s. 122 
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to, że różne podmioty najczĒściej podchodzą wybiórczo do tego zagadnienia. 
Inaczej rozumieją bezpieczeństwo politycy, prawnicy, ekonomiści, urzĒdnicy, 
żołnierze i funkcjonariusze instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  
a inaczej obywatele.

4
 Konstytucja nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojĒciem 

bezpieczeństwo wewnĒtrzne i bezpieczeństwo zewnĒtrzne. W ustawach 
szczegółowych oraz aktach wykonawczych do nich, można spotkać takie pojĒcia 
jak: sprawy bezpieczeństwa państwa, ochrona bezpieczeństwa ludzi, ochrona 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrona życia ludzi oraz mienia, 
bezpieczeństwo narodowe, obrona, obronność, przy czym oddziela siĒ obronność 
od bezpieczeństwa państwa. Funkcjonują ponadto terminy: obrona cywilna, 
cywilna ochrona ludności, klĒska żywiołowa oraz inne podobne, nawiązujące do 
zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu itd. 

WiĒkszość działań podejmowanych przez ludzi to działania, które całkowicie 
lub czĒściowo są nastawione na proces porozumiewania siĒ. Twierdzenie  
to dotyczy bardzo wielu kontekstów społecznych. Komunikowanie siĒ z innymi 
ludźmi jest też jedynym sposobem, aby dowiedzieć siĒ kim jesteśmy i dokonać 
odniesienia do właściwości posiadanych przez innych. Tak wiĒc dopiero kontakty  
z innymi ludźmi pozwalają nam uzyskać własną tożsamość. Komunikacja jest 
procesem społecznym o niezmiernie istotnym znaczeniu dla funkcjonowania 
różnych form organizacji. DziĒki niej mogą być realizowane takie formy informacji, 
jak wywieranie wpływu, współpraca, naśladownictwo czy przywództwo. 
Komunikowanie siĒ bywa rozumiane jako wymiana informacji oraz przekazywanie 
znaczeń. Przekształcanie energii fizycznej i ludzkiej oraz wykonywanie pracy 
zależy od komunikacji miĒdzy członkami podsystemów organizacyjnych  
i komunikacji miĒdzy podsystemami. 

Rozmiar poparcia doznawanego od otoczenia, zależy miĒdzy innymi od tego 
jaką informacjĒ na temat celów działań i dokonań posiadają grupy znaczące oraz 
szersza społeczność. Komunikowanie siĒ umożliwia też nawiązywanie wiĒzi 
społecznych miĒdzy ludźmi. Pozwalają one realizować rożne rodzaje ważnych 
potrzeb: potrzeby przyłączania siĒ, potrzeby poczucia uczestnictwa w danej relacji 
społecznej, potrzeby poczucia kontroli nad otoczeniem i wywierania wpływu oraz 
potrzeby przywiązania.

5
 

Sztuka porozumiewania siĒ jest podstawową umiejĒtnością życiową i ma duży 
wpływ na ludzkie życie. Jeżeli komunikacja z innymi jest mało skuteczna, to odbija 
siĒ to na różnych dziedzinach ludzkiego życia. Techniki skutecznej komunikacji  
są znane i dostĒpne od lat. Można ich siĒ uczyć i powinno siĒ to robić  
jak najwcześniej.

6
 Do głównych procesów związanych z procesem komunikacji 

należy interakcja rozumiana jako sytuacja przekazu informacji pomiĒdzy 
przynajmniej dwoma osobami, z których każda ma możliwość ustosunkowania  
siĒ do wypowiedzi współrozmówcy. W. Domachowski podaje, że aby można było 
mówić o interakcji muszą być spełnione dwa główne warunki. Po pierwsze  
musi istnieć wzajemna zależność dwóch lub wiĒcej partnerów interakcji.  
Po drugie musi istnieć przepływ informacji, która umożliwia wzajemne 

                                                 
4
 P. Tyrała, Zarządzanie…, s. 10 

5
 G. Bartkowiak, Psychologia…, s. 35 

6
 M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wyd. 
Psychologiczne. Gdańsk 2005, s. 9 
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kształtowanie zachowań stron interakcji (członków interakcji).
7
 Zależność jednego 

człowieka od drugiego oznacza, że takie sfery jak motywacja, możliwości 
zaspokojenia potrzeb oraz podejmowanie określonych inicjatyw i działań zawsze 
znajdują siĒ pod mniejszą lub wiĒkszą kontrolą drugiego człowieka. Informacja 
dotyczy tego, co i jaką drogą jest przekazywane. Poprzez przekazywanie sobie 
znaczeń i symboli członkowie interakcji kształtują własne zachowania.

8
  

O prawidłowej komunikacji możemy mówić wówczas, kiedy wypowiedź nadawcy 
oddaje jego myśli, uczucia i zamiary oraz, gdy odbiorca rozumie tĒ wypowiedź  
w całości i zgodnie z intencjami nadawcy. 

Przez pojĒcie komunikacja interpersonalna rozumie siĒ zazwyczaj przepływ 
informacji miĒdzy nadawcą a odbiorcą. W akcie komunikacji nadawca przekazuje 
określoną treść, czyli przekaz, za pośrednictwem jakiegoś kanału do odbiorcy,  
na którego treść ta w określony sposób może oddziaływać. Przekazywanie treści 
może wpływać  na odbiorcĒ w różny sposób, może wpłynąć na sposób jego 
działania, sposób myślenia, postawy, poglądy i inne wymiary ludzkiej psychiki.

9
 

Wzajemne komunikowanie siĒ ludzi najczĒściej przebiega drogą werbalną,  
tzn. przy użyciu słów, ale równie ważne w przekazie i odbiorze informacji  
są komunikaty niewerbalne w postaci gestów, postawy ciała, mimiki, właściwości 
mowy (m.in. intonacji, tonu głosu). W sytuacji wystąpienia czy też trwania kryzysu  
i zagrożenia bezpieczeństwa znaczenie komunikacji, zwłaszcza komunikacji 
efektywnej i maksymalnie dostosowanej do potrzeb, wydaje siĒ być szczególnie 
ważne. G. Bartkowiak podaje, że …o prawidłowej komunikacji możemy mówić 
wówczas, kiedy wypowiedź nadawcy oddaje jego myśli, uczucia i zamiary oraz, 
gdy odbiorca rozumie tę wypowiedź zgodnie z intencjami nadawcy. Zatem 
przeszkody w prawidłowej komunikacji mogą mieć swoje przyczyny zarówno  
po stronie nadawcy komunikatu, jak i po stronie jego odbiorcy.

10
 Skoro 

komunikacja przebiegająca w codziennych warunkach życia jest narażona  
na nieprawidłowości, to komunikacja odbywająca siĒ w sytuacjach kryzysu  
i zagrożenia bezpieczeństwa, tym bardziej bĒdzie narażona na zakłócenia.  

Z natury, procesy komunikowania siĒ są procesami niezwykle złożonymi  
i mogą podlegać wpływom wielu czynników o różnym charakterze. W sytuacjach 
zagrożeń i kryzysów tych czynników jest wiĒcej. Żaden ogólny schemat nie wydaje 
siĒ w pełni adekwatny do procesów komunikacyjnych zachodzących w realnym 
życiu. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na procesy 
komunikacji interpersonalnej i czyniącym je niepowtarzalnymi są czynniki 
osobowościowe. To one sprawiają, że każdy proces komunikacji naznaczony jest 
indywidualnymi cechami osobowości osób, które komunikują siĒ ze sobą.  

Warto uświadomić sobie, że procesy komunikacji interpersonalnej mogą 
przebiegać nie tylko na poziomie obserwowalnym i łatwo dostĒpnym dla zmysłów. 
Akty komunikacji czĒściowo, w mniejszym lub wiĒkszym stopniu przebiegają  
na poziomie ukrytym lub na poziomie dostĒpnym jedynie bardziej wnikliwej 
obserwacji. Dotyczy to także sytuacji zagrożeń, w których szczególną rolĒ mogą 
odgrywać silne emocje wystĒpujące przed, po i w trakcie aktów komunikacji. 

                                                 
7
 W. Domachowski, Interakcyjny model funkcjonowania społecznego (w:) red. H. SĒk, Społeczna 
psychologia kliniczna, PWN. Warszawa, s. 103 

8
 Ibidem 

9
 W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna. Warszawa 1985, s. 127 

10
 G. Bartkowiak, Psychologia…, s. 37-38 
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Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, szczególnie sytuacje kryzysowe o dużym 
zasiĒgu (np. klĒski żywiołowe) zawsze powodują silny stres, zakłócają 
funkcjonowanie sieci powiązań społecznych i odcinają ludzi od znaczących źródeł 
wsparcia. Zmiany w kryzysowej i pokryzysowej rzeczywistości w przypadku 
poważnych kryzysów, dotyczą najczĒściej zniszczenia środowiska materialnego, 
deterioracji w relacjach miĒdzyludzkich i zakłóceń w realizowaniu najzwyklejszej 
aktywności interpersonalnej, w tym także aktów komunikacji.  

Stres doświadczany przez ofiary żywiołów ma skutki wielowymiarowe  
i długotrwałe. Może przynieść poważne zaburzenie procesów komunikacji oraz 
osłabienie wiĒzi miĒdzyludzkich. Gdy działanie silnych stresorów obejmuje duże 
obszary i całe społeczności, reakcje ludzi na traumatyczne doświadczenia tworzą 
płaszczyznĒ silnych emocji, które  same w sobie tworzą dodatkowy czynnik 
zagrażający.  

Przebieg procesu komunikacji interpersonalnej miĒdzy nadawcą i odbiorcą 
komunikatu, polega na jego transformacji, zrozumieniu i ocenie jego treści oraz 
przekazywaniu wiadomości. Jest to proces dynamiczny a jego przebieg zależy  
od wpływu wielu czynników, na różnych etapach. Wpływ ten może być także 
stresogenny a wiĒc powodujący u człowieka wzrost poziomu stresu. 
Stresogenność procesu komunikacji zależy w pierwszym rzĒdzie od wystĒpowania 
różnorodnych zakłóceń, utrudniających przekaz informacji, szczególnie podczas 
kryzysów i zagrożeń. Szczególne ważne znaczenie dla przebiegu procesów 
komunikacji ma tzw. metakomunikacja, zapewniająca lepsze porozumienie miĒdzy 
nadawcą i odbiorcą poprzez uściślanie danych i podawanie dodatkowych 
informacji. Metakomunikacja odbywa siĒ za pomocą wielu zarówno formalnych  
jak i nieformalnych dróg przekazywania informacji i każda z tych dróg może  
być zarówno pomocą jak i źródłem utrudnień oraz stresu. Dużą wagĒ dla sprawnej 
komunikacji przypisuje siĒ również sprzĒżeniom zwrotnym informującym  
o sposobie odbioru informacji. W sytuacjach kryzysów i zagrożeń zarówno 
metakomunikacja jak i sprzĒżenie zwrotne, ze wzglĒdu na istniejące utrudnienia 
(np. techniczne, brak łączności), mogą być trudne do praktycznego zastosowania  
i jako takie mogą stanowić kolejne źródło stresu.  

Według Brammera kryzys jest stanem dezorientacji, w którym człowiek staje 
w obliczu zniweczenia ważnych życiowych celów lub głĒbokiego zaburzenia 
swojego cyklu życiowego i doświadczania niepowodzenia w radzeniu sobie  
z czynnikami stresującymi. Można też stwierdzić, że: … kryzys jest odczuwaniem 
lub doświadczaniem wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, 
wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia sobie  
z trudnościami. Kryzys nie jest sytuacją zwyczajną, lecz zawiłą, trudną  
do zrozumienia, która opiera się prostym opisom przyczynowo-skutkowym.

11
 

Objawy nakładające siĒ na wydarzenia prowadzące do kryzysu tworzą sploty 
przenikające wszystkie środowiska, w których obraca siĒ człowiek. Kiedy sytuacja 
osiąga punkt krytyczny, może wystąpić tak wiele złożonych problemów,  
że interwencjĒ trzeba prowadzić bezpośrednio na wielu obszarach. Co wiĒcej, 
środowisko otaczające osoby przeżywające kryzys ma bardzo silny wpływ  
na to, czy znalezienie siĒ w tych sytuacjach przekroczy możliwości adaptacyjne 
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 R.K. James, B.E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA. 
Warszawa 2006, s. 25-27 
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człowieka, czy też nie. Rodziny, znajomi, partnerzy, instytucje, współpracownicy  
– wszyscy mogą mieć bezpośredni wpływ na rozwiązanie problemu i powrót  
do stanu równowagi. Jeżeli kryzys dotyka w tym samym czasie wiele osób, 
interwencji może potrzebować cały system ekologiczny sąsiedztwa, społeczności, 
obszaru geograficznego lub kraju.

12
 

Ze wzglĒdu na złożoność problematyki, obszary kryzysów można ujmować  
w różny sposób. Wśród obszarów kryzysów wyróżnić można: 

1. Kryzysy rozwojowe. Są to wydarzenia zachodzące w toku normalnego 
rozwoju i ewolucji, które powodują gwałtowną zmianĒ lub zwrot życiowy, 
wywołujące nagłą reakcjĒ. Kryzys taki może na przykład być reakcją  
na urodzenie dziecka, zmianĒ kierunku kariery zawodowej czy też 
przejście na emeryturĒ. Każdy kryzys rozwojowy jest niepowtarzalny,  
tak jak człowiek. Dlatego trzeba go traktować oraz przezwyciĒżać  
w szczególny dla niego sposób; 

2. Kryzysy sytuacyjne. Wyłaniają siĒ w obliczu rzadkich i nadzwyczajnych 
zdarzeń, których człowiek nie jest w stanie przewidzieć lub kontrolować. 
Mogą one zaistnieć po takich wydarzeniach jak porwanie, wypadek, nagła 
choroba czy śmierć. Kluczem do odróżnienia kryzysu sytuacyjnego od 
innych kryzysów są jego przypadkowość, nagłość, wywoływanie wstrząsu, 
nasilenie i czĒsto katastroficzny wymiar; 

3. Kryzysy egzystencjalne. Kryzysy te obejmują wewnĒtrzne konflikty i lĒki 
związane z ważnymi dla ludzi sprawami celowości życia, 
odpowiedzialności, niezależności, wolności i zaangażowania itp.; 

4. Kryzysy środowiskowe. WystĒpują zazwyczaj wtedy, kiedy jakaś naturalna 
lub spowodowana przez człowieka katastrofa dopada człowieka, czy grupĒ 
ludzi, którzy nie z własnej winy wpadają w nurt wywołanych przez 
katastrofĒ wydarzeń, mogących mieć negatywne skutki dla wszystkich 
członków społeczności zamieszkałej w ich środowisku. Kryzysy takie mogą 
być skutkiem zjawisk naturalnych, takich jak huragany, powodzie, 
trzĒsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tornada, zamiecie śnieżne itp. Inne 
przypadki kryzysów środowiskowych mogą być pochodzenia 
biologicznego, jak podczas epidemii, czy wycieku ropy naftowej, o podłożu 
politycznym (jak w czasie wojny, czy w sytuacji uchodźctwa) lub związane 
z ciĒżką zapaścią gospodarczą.

13
 

Każdemu kryzysowi towarzyszy zazwyczaj zaburzenie równowagi i ogólna 
dezorganizacja. Warto pamiĒtać, że nikt nie jest w pełni odporny na wystĒpowanie 
kryzysów i nie istnieje panaceum na zapobieganie tym zjawiskom. W stanie 
dyskomfortu i zaburzeń równowagi towarzyszącym kryzysom czĒsto dochodzi  
do zmian, które w innych okolicznościach nie miałyby miejsca. 

Prowadząc rozważania na temat komunikacji w sytuacjach kryzysów  
i zagrożeń można założyć, że: 

1. Na procesy komunikacji w sytuacjach trudnych zawsze mają wpływ 
czynniki psychologiczne; 

2. Na procesy porozumiewania siĒ miĒdzy ludźmi wpływ mają czynniki 
sytuacyjne, czyli kontekst sytuacyjny; 
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 Ibidem, s. 26 
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 Ibidem, s. 28-29 
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3. Procesy komunikacji wywierają wpływ na funkcjonowanie psychologiczne  
i społeczne osób, które w różny sposób są w nie zaangażowane. 

Wpływ czynników psychologicznych wydaje siĒ w sposób oczywisty wynikać  
z faktu, że to ludzie komunikują siĒ ze sobą i to ludzie kształtują ten proces z uwagi 
na posiadanie specyficznych cech osobowości, właściwości intelektualne, 
przeżywanie określonych emocji, prezentowanie postaw, przekonań i innych 
indywidualnych cech psychiki. Czynniki sytuacyjne wpływające na procesy 
komunikacji wiążą siĒ przede wszystkim z utrudnieniami, jakie mogą nieść sytuacje 
kryzysowe, np. w przypadku klĒsk żywiołowych powodujących znaczne 
zniszczenia infrastruktury. Z kolei wpływ jakości procesów komunikacyjnych  
na funkcjonowanie człowieka wiąże siĒ z tym, że procesy porozumiewania  
siĒ mogą wpływać m.in. na tak istotne funkcje człowieka jak procesy poznawcze, 
stan emocjonalny, podejmowane decyzje i postawy. Można wiĒc powiedzieć, 
że procesy komunikacji tworzy człowiek, wiĒc to on ma bardzo duży wpływ  
na ich kształtowanie. Nie mniej jednak procesy te podlegają również 
oddziaływaniom środowiska, które zarówno w sytuacjach codziennego życia jak  
i w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa, mogą mieć znaczący wpływ na ich 
przebieg. Jakość tych procesów, znowu kształtuje zarówno szeroko rozumiane 
funkcjonowanie psychospołeczne jednostek jak i może mieć wpływ na stan 
środowiska. 

Według J.F. Terelaka model przebiegu procesu komunikacji interpersonalnej 
składa siĒ z kilku, kolejno po sobie nastĒpujących ogniw.  

Model przebiegu procesu komunikacji interpersonalnej według J.F. Terelaka 
wygląda nastĒpująco: 

1. Nadawca – jako osoba przekazująca treść komunikatu za pomocą 
stosownego kodu i kanału informacyjnego; 

2. Komunikat – jako aktualny fizyczny produkt myśli, bĒdący przedmiotem 
transformacji; 

3. Kodowanie – jako proces zmiany treści komunikatu na formĒ symboliczną 
(np. słowo mówione, pisane, grafika, cyfra, liczba, kolor, zapach, dotyk, 
dźwiĒk); 

4. Kanał – jako środek, za pomocą którego komunikat zostaje przekazany 
odbiorcy (jak np. głos, pismo, gest itp.); 

5. Dekodowanie – jako rozszyfrowanie treści zawartej w komunikacie; 
6. Odbiorca – jako osoba, do której kierowany jest komunikat; 
7. SprzĒżenie zwrotne – jako odesłanie ponowne komunikatu do nadawcy 

jako niezrozumiałego i do ponownego nadania.
14

 
Sytuacje kryzysu i zagrożenia bezpieczeństwa wpływają na poziom 

psychicznego i fizycznego funkcjonowania jednostek. Zwłaszcza wydarzenia nagłe 
i nie dające siĒ racjonalnie wytłumaczyć mogą podnieść poziom przeżywanego 
stresu do poziomu krytycznego. Nadmierny stres czyni jednostkĒ niezdolną  
do prawidłowego funkcjonowania albo poważnie ogranicza jej możliwości 
sprawnego działania, także w zakresie porozumiewania siĒ. W miarĒ narastania 
sytuacji stresowej dotychczas stosowane mechanizmy radzenia sobie okazują siĒ 
mało skuteczne i wtedy człowiek doświadcza ekstremalnych uczuć w postaci lĒku, 
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wrogości, bezradności, żalu i innych, poważnie upośledzających sprawne 
działanie. Te silne uczucia mogą stanowić reakcjĒ na pojedyncze zdarzenie  
lub kilka zdarzeń wystĒpujących w krótkich odstĒpach czasu.  

Przykładem sytuacji kryzysu i zagrożenia bezpieczeństwa są klĒski 
żywiołowe. Według K.Kaniasty i F.H.Norris (6,s.123) klĒski żywiołowe stają siĒ 
regularnie istotną pozycją w repertuarze wydarzeń krytycznych w życiu wiĒkszości 
ludzi. Powodzie, trzĒsienia ziemi, tornada, huragany, wybuchy wulkanów, pożary 
lasów, sztormy, burze śnieżne, susze oraz wiele innych, wydarzają siĒ prawie  
we wszystkich zakątkach świata. Wydarzenia te, powodując ból i śmierć, niszczą 
zarówno środowisko naturalne, jak i to, które zbudował człowiek. Rozmiar szkód 
jaki dokonują może być ogromny, ale nawet jeżeli nie jest on znaczny, to jest  
na ogół niezaprzeczalny. Bez wzglĒdu na to, czy są to zjawiska dużego, czy 
małego zasiĒgu, rzadkie, czy czĒste, trwające zaledwie sekundy czy o wiele dłużej, 
klĒski żywiołowe są jedynie początkiem długiego łańcucha stresu, wywołują 
bowiem szereg stresorów wtórnych, które stają siĒ nieustającym wyzwaniem dla 
ofiar i ich środowisk, i długotrwale obciążają zasoby radzenia sobie osób 
poszkodowanych. Podobieństwo miĒdzy różnymi postaciami klĒsk żywiołowych 
polega nie tylko na tym, że zazwyczaj dokonują one zniszczenia środowiska 
materialnego.

15
 Z punktu widzenia nauk społecznych, istotną cechą tych kryzysów, 

jest dynamiczne przetwarzanie siĒ indywidualnych i społecznych wymiarów 
stresora. Ch.E. Fritz, wnikliwy badacz klĒsk i katastrof, ponad 40 lat temu trafnie 
powiedział, iż definiującą cechą takich wydarzeń jest to, iż stają siĒ one 
fundamentalnym zakłóceniem społecznego kontekstu funkcjonowania jednostek  
i grup. Cierpienie jednostek odbija siĒ w cierpieniu innych ludzi. Straty i korzyści, 
upadek i odnowa, to zarówno indywidualne, jak i grupowe zmagania. 
Rzeczywistości stresu jednostek nie można zrozumieć bez uwzglĒdnienia 
kolektywnej rzeczywistości stresu w obszarze psychologicznym, społecznym, 
ekologicznym, politycznym i kulturowym.

16
 

Powszechnie akceptowany jest pogląd, że poczucie zagrożenia  
i doświadczanie strat w różnych obszarach powodują, że ludzie odpowiadają  
na nie zmianami na poziomie fizjologicznym, emocjonalnym, duchowym  
i społecznym oraz, że zmiany te wpływają również na procesy komunikacji. Wpływ 
czynników psychologicznych na proces komunikacji nieodłącznie wiąże siĒ  
z działaniem stresu na organizm ludzki. Doświadczanie działania stresora 
powoduje, że reakcje człowieka skierowane są przede wszystkim na to, żeby 
przetrwać i ponieść możliwie niewielkie straty. Instynkt życia skłania ofiary zdarzeń 
zagrażających do tego, żeby podejmować aktywne działania ratunkowe, opiekĒ 
nad poszkodowanymi i mieniem. W sytuacjach kryzysu i zagrożenia nie ma czasu  
i możliwości na prowadzenie długotrwałych rozważań nad poszczególnymi 
aspektami zagrożeń. W centrum wysiłków jest szukanie ratunku i podejmowanie 
aktywności skierowanych na przeżycie. Komunikacja i wzajemne porozumiewanie 
siĒ z konieczności ograniczają siĒ wiĒc do spraw bezpośrednio związanych  
ze sprawami najważniejszymi dla przetrwania. Z drugiej strony, z uwagi na trwanie 
sytuacji kryzysowej, osoby funkcjonujące w stanie zagrożenia korzystają z tych 
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sposobów komunikacji, które są najbardziej znane i najbardziej w toku życia 
utrwalone. Wykorzystywanie nowych, nieznanych i niedostĒpnych doświadczeniu 
technik porozumiewania siĒ, w sytuacjach kryzysu i zagrożenia jest niezwykle 
ryzykowne i trudne. Konieczność udzielania wsparcia i jego otrzymywania wymaga 
od ofiar przede wszystkim sprawnej komunikacji w zakresie werbalizowania 
zagrożeń i precyzowania środków potrzebnych do radzenia sobie w sytuacji 
kryzysu. 

Dystrybucja wsparcia społecznego ze strony służb ratowniczych i innych ofiar, 
zależy m.in. od podstawowej zdolności do komunikacji, w tym komunikacji 
werbalnej, ale w przypadku osób poszkodowanych, które takich możliwości 
komunikacyjnych nie mają, istotną rolĒ odgrywają pozawerbalne sposoby 
porozumiewania siĒ. Służby ratownicze oraz osoby wspomagające ofiary, z uwagi 
na posiadaną wiedzĒ i doświadczenie życiowe, mają ogromne możliwości 
prowadzenia działań ratowniczych nawet w sytuacji, gdy komunikacja jest 
niemożliwa lub poważnie utrudniona. Szczególnie ważne znaczenie komunikacji  
w sytuacjach zagrożeń polega jednak nie tylko na wspomaganiu działań 
ratowniczych, ale również na wzajemnym udzielaniu sobie wsparcia i okazywaniu 
troski. Właśnie udzielanie różnych form wsparcia w pierwszej, najbardziej ostrej 
fazie kryzysu, jest najbardziej cenną formą pomocy. Prowadzenie rozmów  
na temat własnych doświadczeń i werbalne wyrażanie nie tylko potrzeb, ale także 
własnych uczuć i przeżyć, może mieć znaczący wpływ terapeutyczny. 

Komunikacja jĒzykowa uważana jest za najdoskonalsze narzĒdzie 
komunikacji ludzkiej, gdyż za jej pośrednictwem można przekazywać 
nieskończenie wiele informacji i przekaz ten może być niezwykle precyzyjny, 
adekwatny do intencji nadawcy i potrzeb odbiorcy. Porozumiewanie siĒ przy 
pomocy jĒzyka jest przedmiotem analiz w obszarze takich dyscyplin naukowych  
jak jĒzykoznawstwo, psycholingwistyka, socjolingwistyka i innych. Badane  
są też psychospołeczne aspekty komunikacji jĒzykowej. Jest oczywiste,  
że nieumiejĒtność porozumiewania siĒ i błĒdy w komunikacji interpersonalnej 
mogą być znaczącym źródłem niepowodzeń w różnych obszarach ludzkiej 
aktywności. 

K.Kaniasty i F.H. Norris uważają, że funkcjonowanie pokryzysowych 
społeczności na podwyższonych poziomach solidarności i wzajemnego wsparcia 
nie jest w stanie utrzymać siĒ przez cały czas procesu rekonwalescencji  
i odbudowy. Społeczności dotkniĒte klĒskami żywiołowymi przechodzą 
dramatyczną przemianĒ od początkowej obfitości wzajemnej pomocy i jedności,  
do – czĒsto nieuniknionego – długoterminowego wyczerpania siĒ zasobów 
wsparcia społecznego i poczucia erozji w kontaktach miĒdzyludzkich.

17
 

W sytuacjach trudnych nadawca komunikatu jest narażony na popełnianie 
błĒdów, które mogą sprawić, że wysłany komunikat nie spełni swojej roli. 
Nieprawidłowości przy nadawaniu komunikatów mogą być związane zarówno  
z cechami osoby nadającej komunikat jak też cechami sytuacji. Do istotnych 
błĒdów w komunikacji popełnianych przez nadawcĒ, w sytuacji kryzysów  
i zagrożeń bezpieczeństwa należą m.in.: 

1. Brak zgodności pomiĒdzy intencją nadawcy komunikatu a możliwością 
jego rozumienia przez odbiorcĒ (np. w sytuacji, gdy ratownik nadaje 
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przekaz o skomplikowanej treści adresowany do odbiorcy bĒdącego  
w stanie silnego stresu a wiĒc w stanie ograniczonych możliwości jego 
przyjĒcia); 

2. NieuwzglĒdnianie w treści komunikatu specyficznych przekonań  
i przeżywanych przez odbiorcĒ komunikatu uczuć i emocji; oznacza  
to, że nie można w działaniach ochronnych i ratowniczych formułować 
komunikatów raniących uczucia i wywołujących reakcje, które  
w konsekwencji spowodują jego odrzucenie; 

3. Brak gotowości do powtarzania tej samej informacji; w sytuacji zachwiania 
poczucia bezpieczeństwa (w przeciwieństwie do zwykłych sytuacji z życia 
codziennego) powtarzanie komunikatów niejednokrotnie staje siĒ 
niezbĒdne i konieczne dla uzyskania optymalnego efektu w postaci 
przekazania jego treści do adresata; 

4. Wykorzystywanie tylko jednego sposobu przekazania informacji  
(np. przekazywanie informacji wyłącznie ustnie w sytuacji, gdy taki przekaz 
obejmie tylko niewielką czĒść odbiorców, do których adresowana jest 
informacja); 

5. Brak troski o to, aby komunikat był spójny pod wzglĒdem treści i formy  
(np. wypowiadanie komunikatu słownego bez przejawiania sygnałów 
pozawerbalnych adekwatnych do jego treści); 

6. Przekazywanie komunikatu niekompletnego, tj. takiego, który nie zawiera 
w sobie wszystkich informacji potrzebnych do jego zrozumienia, 
powodującego u odbiorcy wzrost napiĒcia i podniesienie poziomu 
dezorientacji. 

Przeszkodą w skutecznej komunikacji w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa 
mogą być także nieformalne sieci komunikacyjne, które choć obecne są już  
w codziennych sytuacjach życia, to w nietypowych stanach kryzysu, mogą 
stanowić istotny czynnik modyfikujący różne aspekty tych sytuacji. Warto mieć 
świadomość tego, że stres w stanach zagrożeń, może wzmagać negatywne 
zjawiska w komunikacji i sprzyjać wystĒpowaniu takich czynników  
jak zniekształcanie treści informacji poprzez wielokrotne jej powtarzanie, czĒsto  
z przekłamaniem treści oraz zniekształcanie informacji przez funkcjonowanie plotki. 
Silne emocje towarzyszące stanom zagrożeń wzmagają wiĒc siłĒ działania 
subiektywnych ocen i znaczenie selektywnego odbioru informacji. 

Do przeszkód skutecznej komunikacji leżących po stronie odbiorcy  
G. Bartkowiak zalicza sytuacje, gdy: 

1. Odbiorca nastawiony jest na odbiór tego, co spodziewa siĒ usłyszeć, 
zamiast tego, co rzeczywiście słyszy; 

2. Odbiorca ignoruje te informacje, które pozostają w konflikcie z jego 
doświadczeniem lub przekonaniami; 

3. Odbiorca informacji negatywnie ocenia źródło informacji; 
4. Odbiorca niewłaściwie rozumie słowa użyte w treści komunikatu; 
5. Odbiorca ignoruje informacje niewerbalne, które manifestują siĒ  

np. słowem, gestem  lub tonem głosu; 
6. Odbiorca z uwagi na swój stan psychiczny i fizyczny (zmĒczenie, napiĒcie 

emocjonalne) nie odbiera w sposób rzetelny informacji od nadawcy.
18
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Zarówno przeszkody stojące po stronie nadawcy komunikatu jak i przeszkody 
stojące po stronie odbiorcy, mogą w istotny sposób zakłócić proces komunikacji  
i to zakłócenie jest tym bardziej prawdopodobne, im sytuacja jest bardziej 
kryzysowa i zagrażająca. 

Do czynników usprawniających komunikacjĒ, wg G. Bartkowiak można 
zaliczyć: 

1. Uwrażliwienie na odbiorcĒ czyli intencjonalne nastawienie na odbiór 
wszelkich informacji o stanie odbiorcy; 

2. Stosowanie prostego, komunikatywnego jĒzyka; 
3. Troska o uzyskiwanie informacji zwrotnych o stopniu zrozumienia 

komunikatu przez odbiorcĒ; 
4. Dostosowanie komunikatu do stanu emocjonalnego odbiorcy i zaniechanie 

przekazu informacji w stanie silnego napiĒcia emocjonalnego; 
5. Powtarzanie istotnych informacji w określonych odcinkach czasowych; 
6. UwzglĒdnianie możliwości tendencyjnego, życzeniowego odbioru 

informacji przez odbiorcĒ.
19

 
Rozpatrując możliwości usprawnienia przepływu informacji leżące po stronie 

odbiorcy komunikatu, można wymienić: 
1. GłĒboką świadomość własnego stanu psychicznego i poczucie możliwości 

przynajmniej czĒściowego jego kontrolowania; 
2. Nastawienie na nadawcĒ komunikatu, jego intuicjĒ i przekazywany 

obiektywny komunikat werbalny; 
3. Świadomość możliwości tendencyjnego odbioru komunikatu nadawcy  

i zabezpieczanie siĒ przed tym (znajomość mechanizmów); 
4. Nastawienie na uzyskanie maksimum informacji na temat komunikatu od 

nadawcy. 
Tworzenie siĒ różnych, nieprawidłowych systemów komunikacyjnych  

w stanach zagrożeń i brak troski o eliminowanie błĒdów w komunikacji, niesie 
ryzyko spowodowania dodatkowych komplikacji i poszerzenia obszaru istniejących 
problemów. Nieznajomość zagrożeń, którym podlegają złożone ze swej natury 
procesy porozumiewania siĒ, w sytuacjach skrajnych zagrożeń może mieć wrĒcz 
katastrofalne skutki. 

Przy analizowaniu problemów komunikacji w czasie wystĒpowania zagrożeń 
bezpieczeństwa (w artykule zasygnalizowano tylko wybrane) warto pamiĒtać, że 
człowiek może wpływać na jakość procesów porozumiewania siĒ i przynajmniej 
czĒściowo eliminować negatywne zjawiska. Wiedza z zakresu komunikacji 
miĒdzyludzkiej jest niezbĒdna dla sprawnego działania zarówno w czasie kryzysów 
jak i w dalszej perspektywie czasowej. Świadomość istnienia utrudnień komunikacji 
ma podstawowe znaczenie dla wszystkich, którzy pracują w służbach ratowniczych 
i w jakikolwiek sposób zajmują siĒ wspomaganiem ludzi doświadczających sytuacji 
kryzysowych. Świadomość możliwych zagrożeń, zmian i utrudnień, które mogą 
zniekształcać procesy porozumiewania siĒ w czasie kryzysów, ma istotne 
znaczenie dla planowania i realizowania działań ratowniczych i wspomagających.  
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Alicja FIAŁKOWSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
 

SŁUŻBY I INNE ORGANY PAŃSTWOWE W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ 
ZORGANIZOWANĄ 

 
 

W ostatnim okresie czasu coraz czĒściej spotykamy siĒ z problematyką 
przestĒpczości zorganizowanej. O działalności tego typu grup przestĒpczych 
dowiadujemy siĒ przeważnie z przekazów medialnych. Jednak zmaganie  
siĒ z tego rodzaju przestĒpczością należy do organów, których zadaniem  
jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnĒtrznego państwa. Jest to zadanie trudne 
do wykonania zważywszy na szeroki zakres działań zorganizowanych grup 
przestĒpczych oraz niedoskonałość instrumentów prawnych do walki z nimi,  
jak również trudności jeśli chodzi o odzyskanie mienia zgromadzonego w wyniku 
prowadzonej działalności przestĒpczej. Ta ostatnia problematyka, określana 
jako przepadek korzyści majątkowej osiągniĒtej w wyniku popełnionych 
przestĒpstw pojawia siĒ coraz czĒściej zarówno w literaturze prawniczej, jak  
i w praktyce organów prowadzących postĒpowania przygotowawcze. Jest  
to konsekwencją ustanowionych w tym celu instrumentów prawnych. Polski 
ustawodawca – na przykładzie innych państw dostrzegł skuteczność  
w walce z przestĒpczością zorganizowaną, instytucją jaką jest przepadek korzyści 
majątkowych pochodzących z przestĒpstwa. 

Poprzez „przestĒpstwo” rozumie siĒ: ”zawiniony społecznie czyn 
niebezpieczny, zabroniony przez ustawĒ pod groźbą kary”.

1
 Jednak w doktrynie 

prawniczej definicja „przestĒpstwa” jest bardziej złożona wraz z dokonanym 
podziałem przestĒpstw na: zbrodnie i wystĒpki. Obowiązujący kodeks karny  
w czĒści szczególnej zawiera podział przestĒpstw wraz z przypisanymi  
im sankcjami. Jeden z rozdziałów kodeksu karnego poświĒcony jest 
przestĒpstwom przeciwko porządkowi publicznemu. Do tej kategorii przestĒpstw 
ustawodawca zaliczył: branie zakładnika (art. 252), handel ludźmi i nielegalną 
adopcjĒ (art. 253 kk), udział w zbiegowisku (art. 254 kk), nawoływanie  
do przestĒpstwa (art. 254 kk), publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie  
do nienawiści (art. 255 kk), publiczne znieważanie lub naruszanie nietykalności  
z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych (art. 257 kk), udaremnianie 
przeprowadzenia legalnego zebrania, zgromadzenia, pochodu (art. 260 kk), 
znieważenie obiektów o znaczeniu symbolicznym (art.261kk), znieważenie zwłok 
ludzkich (art. 262 kk), wyrób lub posiadanie broni palnej bez zezwolenia (art. 263 
kk) oraz art. 258 kk penalizujący udział w zorganizowanej grupie przestĒpczej.” 
Odpowiedzialność z tytułu udziału w zorganizowanej grupie przestĒpczej była 
regulowana przez obowiązujące w poszczególnych latach przepisy kodeksu 
karnego. Karalność wyżej wymienionego czynu przewidywał już kodeks karny  
z 1969 r. w art. 276, mimo że ustawodawca nie użył określenia „zorganizowana 
grupa przestĒpcza”. Wyżej wymieniony przepis w § 1 i w § 2 przewidywał 
karalność w przypadku brania udziału w związku lub w zorganizowanej grupie 

                                                 
1
 Słownik jĒzyka polskiego, pod red. Mieczysława Szymczaka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Warszawa 1979, t. II, s. 1008 
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mającej na celu przestĒpstwo oraz branie udziału w związku lub w zorganizowanej 
grupie o charakterze zbrojnym; zakładanie albo kierowanie związkiem lub grupą; 
zakładanie i kierowanie grupą albo związkiem o charakterze terrorystycznym. 
Jednak wzrost tej formy przestĒpczości nastąpił w Polsce po roku 1990, czyli po 
przemianach ustrojowych i gospodarczych jakie miały miejsce w tamtym czasie. 

Nasuwa siĒ pytanie, co należy rozumieć poprzez termin „przestĒpczość 
zorganizowana”? Można powiedzieć, że jest to grupa ludzi popełniających 
określone przestĒpstwa. Jeżeli grupa, to jaką liczbĒ osób należy przyjąć za 
minimum? Czy może być to jakaś doraźna grupa osób zamierzająca popełnić 
przestĒpstwo? Takich pytań nasuwa siĒ wiĒcej, tym bardziej, że obowiązujący 
kodeks karny nie zawiera expresis verbis definicji „przestĒpczości zorganizowanej”. 

Kodeks karny w art. 258 § 1 stanowi: ” kto bierze udział w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnianie przestĒpstw lub przestĒpstwa 
skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesiĒcy do lat 5. Z treści 
cytowanego przepisu wynika wyraźnie, iż chodzi tu o grupĒ o charakterze 
zorganizowanym. W doktrynie określono podstawowe elementy, które składają siĒ 
na zorganizowaną grupĒ przestĒpczą. W związku z powyższym o zorganizowanej 
grupie przestĒpczej mówimy wtedy gdy: 

- grupa składa siĒ z co najmniej trzech osób mających na celu popełnianie 
określonych przestĒpstw.

2
 z zaznaczeniem, że nie jest to działanie 

jednorazowe (doraźne) tylko wielokrotne; 
- posiada określoną, stałą strukturĒ gwarantującą porozumienie i kontakt 

pomiĒdzy członkami grupy, które stanowią podstawĒ trwałego 
funkcjonowania; 

- wystĒpuje w niej mniej lub bardziej zaznaczona struktura organizacyjna, 
która przejawia siĒ we wspólnym działaniu jeśli chodzi o podział zadań, 
planowanie przestĒpstw, opracowanie systemu działania, zapewnieniu 
przedmiotów i narzĒdzi niezbĒdnych do dokonania przestĒpstwa itp.;

3
 

- posiada sprecyzowany cel oraz określony sposób działania; 
- obowiązuje zasada przestrzegania określonych (umówionych) środków 

ostrożności, które mają chronić przed ujawnieniem; 
- ma określone zasady dyscypliny obowiązujące członków grupy. 
Pomimo, iż zorganizowana grupa przestĒpcza charakteryzuje siĒ tym, że 

posiada określoną strukturĒ wewnĒtrzną, to jednak według niektórych autorów nie 
zawsze musi wystĒpować w niej hierarchiczność.

4
 W literaturze prawniczej można 

spotkać siĒ z odmiennymi stanowiskami na ten temat. Wydaje siĒ, że najtrafniej 
pojĒcie „zorganizowanej grupy” zostało zdefiniowane w wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 08.12.2010 r., według którego: grupa ta różni się od innej 
grupy (np. szajki) tym, że jest zorganizowana, a więc posiada trwałą strukturę, czy 
to pionową – z przywódcą kierującym działalnością, czy poziomą z reguły ze 
stałym gronem uczestników koordynujących działalnością według ustalonych reguł 

                                                 
2
 Pod. red. A. Wąsek, R. Zabłocki, Kodeks Karny. CzĒść szczególna komentarz artykułów od  
s. 222-316, Wyd. Beck 2010, t. II 

3
 K. Laskowska, Teoretyczne i praktyczne podstawy odpowiedzialności z art. 258 kk, „Prokurator, 
Stowarzyszenie Prokuratorów RP” 

4
 Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. Kraków 2002, s. 39-53. zob. też Pod. 
Red. A. Wąsek, R. Zabłocki, Kodeks Karny. CzĒść szczególna komentarz artykułów od 222-316, 
Wyd. Beck, 2010, t. II 
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i tym, że jej grono nie nawiązuje kontaktu dla dokonania pojedynczych 
przestępstw, lecz z góry zakłada systematyczne popełnianie możliwie wielu 
przestępstw.

5
 W art. 258 kk ustawodawca penalizuje „branie udziału  

w zorganizowanej grupie przestĒpczej”. Kiedy mamy do czynienia z „udziałem”  
w zorganizowanej grupie przestĒpczej? Tutaj także trzeba poszukać odpowiedzi  
w doktrynie, orzecznictwie oraz w praktyce służb zwalczających przestĒpczość 
zorganizowaną. Przyjmuje siĒ, że decydujący jest tu sam fakt świadomego 
przystąpienia do takiej grupy, co oznacza, że osoba posiada wiedzĒ o tym, czym 
zajmuje siĒ dana grupa, celach i sposobach jej działania. Z treści art. 258 § 1 kk 
wynika, iż karany jest sam fakt uczestnictwa w związku, natomiast popełnienie 
określonego przestĒpstwa stanowi odrĒbną odpowiedzialność karną.

6
  

W orzecznictwie także podkreśla siĒ, iż przestĒpstwo z art. 258 § 1 kk jest 
przestĒpstwem formalnym tj. bezskutkowym, które polega tylko na określonym 
zachowaniu siĒ (w tym przypadku na braniu udziału w zorganizowanej grupie).

7
 

Można wiĒc powiedzieć, że „branie udziału” to utożsamianie siĒ z grupą, 
przynależność do niej, która – jak wspomniano powyżej może być tylko świadoma. 
Na tle powyższych rozważań wydaje siĒ, że istotną rolĒ w wykazaniu, iż  
w określonym przypadku mamy do czynienia z grupą przestĒpczą o charakterze 
zorganizowanym należy do organów prowadzących w tym zakresie postĒpowania 
przygotowawcze. UwzglĒdniając skalĒ problemu jaką niesie za sobą wzrost 
przestĒpczości zorganizowanej ustawodawca przyznał poszczególnym służbom 
uprawnienia mających za cel zwalczanie tej kategorii przestĒpstw. Umocowania te 
mają rangĒ ustawy i mają stanowić podstawĒ prawną do realizacji postanowień 
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa obywateli wynikającego już z art. 5 
Konstytucji RP,

8
 w tym także takich prawnie chronionych dóbr jak życie, zdrowie, 

własność. Jednym z organów powołanych do zwalczania przestĒpczości jest 
Prokuratura. Obowiązek taki wynika z treści art. 3 ustawy o prokuraturze.  
Z przepisu powyższego wynika, że do zadań prokuratury należy miĒdzy innymi: 

- prowadzenie badań w zakresie problematyki przestĒpczości oraz jej 
zwalczania i zapobiegania; 

- koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestĒpstw prowadzonej 
przez inne organy 

- współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami 
organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu 
przestĒpczości i innym naruszeniom prawa.

9
 

Natomiast do zwalczania ściśle przestĒpczości zorganizowanej powołany 
został Departament do Spraw PrzestĒpczości Zorganizowanej i Korupcji, który 
wchodzi w skład struktury Prokuratury Generalnej. Odpowiednikiem powyższej 

                                                 
5
 Wyrok SA w Katowicach z dnia 08.12.2010 r., II AKa 192/10, opubl.: Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach rok 2011, Nr 1 poz. 4 

6
 Pod. red. A. Wąsek, R. Zabłocki, Kodeks Karny. CzĒść szczególna komentarz artykułów od 222-316, 
Wyd. Beck, 2010, t. II.; zob. E. Pływaczewski, (w:) A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii  
i praktyki. Warszawa 1986 s. 449 

7
 Wyrok SN z dnia 16.01.2008 r., IV KK 389/07, Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 
2008/1/116 

8
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, tekst uchwalony w dniu 02.04.1997 r. przez Zgromadzenie 
Narodowe 

9
 Ustawa o Prokuraturze ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, 
poz. 39 ze zm.) 
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komórki organizacyjnej zajmującej siĒ zwalczaniem tego rodzaju przestĒpczości  
są wydziały w strukturze Prokuratury Apelacyjnej. Do zadań ich należy 
prowadzenie i nadzorowanie postĒpowań przygotowawczych w sprawach  
o przestĒpstwa o charakterze terrorystycznym, noszące cechy zorganizowanej 
przestĒpczości. Działania prokuratury w zakresie zwalczania przestĒpczości 
zorganizowanej odbywa siĒ w ramach współdziałania z innymi służbami, których 
obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakres 
wykonywania przez nie zadań oraz wynikające z tego tytułu uprawnienia 
regulowane są przez akty prawne o randze ustawy. 

Ustawa o Policji w art. 2 określa podstawowe zadania Policji, powołanej 
przede wszystkim celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Realizacja tych zadań polega przede wszystkim  
na wykrywaniu przestĒpstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

10
 Podobne 

rozwiązanie przewidział ustawodawca w przypadku formacji jaką jest Straż 
Graniczna. W art. 2 ustawy o Straży Granicznej wymieniono zakres działania 
Straży Granicznej, do której zadań należy: ochrona granicy państwowej, 
organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, wydawanie zezwoleń  
na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz. 

Do zadań Straży Granicznej należy również rozpoznawanie, zapobieganie  
i wykrywanie przestĒpstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie 
właściwości Straży Granicznej.

11
 Chodzi tu głównie o przestĒpstwa dotyczące: 

- zgodności przekraczania granicy państwowej z przepisami, w tym także 
związanych z wiarygodnością dokumentów uprawniających do 
przekraczania granicy państwowej;  

- określonych przestĒpstw skarbowych; 
- przestĒpstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o cudzoziemcach; 
- przestĒpstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestĒpstw 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku  
z wykonywaniem komunikacji lotniczej; 

- prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania 
zagrożeniom terroryzmem; 

- przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez 
cudzoziemców, powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Ponadto 
Straż graniczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii 
Europejskiej oraz umów i porozumień miĒdzynarodowych na zasadach  
i w zakresie w nich określonych.

12
 

Są to niektóre z zadań należących do właściwości Straży granicznej. 
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestĒpstw mieszczących siĒ  
w zakresie uprawnień Straży Granicznej wiąże siĒ niejednokrotnie ze zwalczaniem 
przestĒpczości zorganizowanej. Przeważnie są to przestĒpstwa polegające  
na bezprawnym uszczuplaniu podatku akcyzowego. 

                                                 
10

 Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990r.o Policji Dz.U. z 2007 Nr 43  poz. 277 
11

 Ustawa z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej Dz. U.z 2011 r. Nr 116 poz. 675 
12

 Ustawa z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej Dz. U.z 2011 r. Nr 116 poz. 675 
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Analizując zakres obowiązków poszczególnych służb mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa wewnĒtrznego państwa, jako posiadająca szerokie 
uprawnienia w zakresie zwalczania przestĒpczości zorganizowanej wydaje siĒ być 
Agencja Wywiadu. Ustawodawca w art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy o Agencji Wywiadu 
określił wprost, iż do zadań AW należy: rozpoznawanie miĒdzynarodowego 
terroryzmu, ekstremizmu oraz miĒdzynarodowych grup przestĒpczości 
zorganizowanej.

13
 Z treści przepisu wynika, że chodzi tutaj o przestĒpczość  

na skalĒ miĒdzynarodową. Także ustawa o Agencji Bezpieczeństwa 
WewnĒtrznego określa szeroki katalog zadań odnośnie zapewnienia 
bezpieczeństwa wewnĒtrznego państwa, w tym rozpoznawanie, zapobieganie  
i wykrywanie przestĒpstw miĒdzy innymi: szpiegostwa, terroryzmu, godzących  
w podstawy ekonomiczne państwa.

14
 Do tych ostatnich zaliczyć można dość 

głośną w ostatnich latach przestĒpczość „paliwową”, która również ma charakter 
przestĒpczości zorganizowanej. CiĒżar gatunkowy tej kategorii przestĒpstw jest  
o tyle poważny, iż wiąże siĒ niejednokrotnie z kwalifikacją prawną z art. 299 kk. 
(tzw. „pranie brudnych pieniĒdzy) i powoduje poważne konsekwencje jeśli chodzi  
o gospodarkĒ państwa tj. straty dla Skarbu Państwa. PostĒpowania w tym zakresie 
prowadzone są przez uprawnione w tym zakresie służby – zgodnie z ich 
właściwością (CBA, ABW, SG, KWP). Istotną rolĒ w ściganiu tego rodzaju 
przestĒpczości odgrywają również wyspecjalizowane organy podatkowe,  
a dokładniej ich współpraca z organami prowadzącymi przedmiotowe 
postĒpowanie. Takim organem jest działający przy Ministerstwie Finansów 
Generalny Inspektorat Informacji Finansowej (GIFF). Można powiedzieć, że jest to 
wyspecjalizowana komórka wywiadu finansowego, do zadań której należy 
gromadzenie i analizowanie informacji od uczestników rynku finansowego,  
a nastĒpnie przekazanie ich organom prowadzącym śledztwo.

15
 W praktyce czĒsto 

do określenia działań GIFF używa siĒ sformułowania „uzyskiwanie informacji  
o transakcjach podejrzanych”, co jest interpretowane  dość szeroko, zważywszy  
na to, że brak jest jednolitej definicji tego pojĒcia.

16
 Konsekwencją działań wyżej 

wymienionej instytucji jest blokada rachunku. 
Walka z przestĒpczością zorganizowaną jest problemem miĒdzynarodowym. 

Podstawą prawną do wprowadzenia w ustawodawstwach innych państw 
odpowiedzialności karnej z tytułu udziału w zorganizowanej grupie przestĒpczej.  
W listopadzie 2000 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  
przyjĒło KonwencjĒ przeciwko miĒdzynarodowej przestĒpczości zorganizowanej. 
W omawianym akcie prawnym zdefiniowano pojĒcie „przestĒpczości 
zorganizowanej” jako grupĒ składającą siĒ z trzech lub wiĒcej osób, istniejącą 
przez pewien czas oraz działającą w porozumieniu w celu popełnienia jednego lub 
wiĒcej poważnych przestĒpstw tj. przestĒpstw podlegających maksymalnej karze 
pozbawienia wolności w wysokości co najmniej czterech lat, lub karze surowszej, 
dla uzyskania, w sposób bezpośredni lub pośredni, korzyści finansowej lub innej 

                                                 
13

 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r.o Agencji Bezpieczeństwa WewnĒtrznego, Agencji Wywiadu Dz.U.  
z 2010 r.Nr 29 poz. 154 

14
 Art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 Dz. U. z 2010 Nr 29 poz. 154. 

15
 J. Duży, Ściganie przestĒpczości zorganizowanej w zakresie obrotu złomem i paliwami, Prokuratura  
i prawo, 2010 

16
 J. Duży, Ściganie przestępczości zorganizowanej w zakresie obrotu złomem i paliwami, Prokuratura  
i prawo, 2010 
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korzyści materialnej.
17

 Definicja ta przyjĒła siĒ w doktrynie prawnej. Art. 5 
cytowanej Konwencji nałożył na państwa obowiązek wprowadzenia 
odpowiedzialności karnej za: 

- zachowanie polegające na wejściu w porozumienie z osobą lub osobami 
co do popełnienia poważnego przestĒpstwa dla uzyskania bezpośrednio 
lub pośrednio korzyści finansowej lub innej korzyści materialnej; 

- zachowanie osoby, która wiedząc o celu i ogólnej przestĒpczej działalności 
zorganizowanej grupy przestĒpczej lub o jej zamiarze popełnienia 
przestĒpstw bierze udział w: przestĒpczej działalności takiej grupy; innej 
działalności takiej grupy ze świadomością, że jej udział przyczyni siĒ do 
osiągniĒcia przestĒpczego celu grupy; organizowanie i kierowanie 
poważnym przestĒpstwem z udziałem zorganizowanej grupy przestĒpczej, 
jak również pomaganie i podżeganie do takiego przestĒpstwa.

18
 

Z powyższego wynika, że przytoczone powyżej wystĒpujące w doktrynie, jak  
i w orzecznictwie stanowiska odnośnie pojĒcia „przestĒpczości zorganizowanej” 
oraz świadomego uczestnictwa w takiej grupie mają swoją genezĒ właśnie  
w Konwencji ONZ. 

Przedstawione rozważania wskazują, że przestĒpczość zorganizowana jest 
problemem na skalĒ miĒdzynarodową i ustawodawstwa poszczególnych państw 
ustanowiły instrumenty prawne pomagające w jej ściganiu i zwalczaniu. 
Problematyka ta jest jednak rozwojowa zważywszy na szeroki zasiĒg tego rodzaju 
przestĒpczości oraz negatywne skutki ekonomiczne z nią związane. 
 

                                                 
17

 Art. 2 (a) Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 15.11.2000 r. przeciwko miĒdzynarodowej 
przestĒpczości zorganizowanej, zob. też. M. Płachta, W. Zalewski, Kontrowersje wokół pojĒcia 
przestĒpczości zorganizowanej na gruncie Konwencji ONZ z 2000 r., PS 2003, Nr 5, s. 3-23 

18
 Pod. Red. A. Wąsek, R. Zabłocki, Kodeks Karny. CzĒść szczególna komentarz artykułów od 222-316, 
Wyd. Beck, 2010, t. II 
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Łukasz CZEKAJ 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
 

KOMUNIKACJA W SPOŁECZEŃTWIE OBYWATELSKIM W SYTUACJI 
KRYZYSU I ZAGROŻENIA 

 
 

Kryzys i zagrożenie są sytuacjami, które odstĒpują od powszechnie przyjĒtej 
normalności. W zwykłym życiu człowieka niejednokrotnie przydarza siĒ jednak 
zachwianie tego modelowego spokoju, tzw. życia codziennego. Staje siĒ tak 
wówczas, gdy okoliczności odbiegają od powszechnie przyjĒtej normy. 

PojĒcie kryzysu jest znane od wieków w życiu człowieka i społeczeństw. 
Polega na zachwianiu czĒści lub całości świata, w jakim społeczeństwo wiedzie 
swoją egzystencjĒ. Kryzys jest immanentną czĒścią życia ludzkiego. Możemy  
go spotkać na obszarze mikro, kiedy dotyczy jednostki czy tylko rodziny, ale też  
i w skali globalnej, gdzie pojawiają siĒ katastrofy ekologiczne, przyrodnicze 
anomalie, zagrożenia wynikające z terroryzmu. Za każdym razem naruszane jest 
status quo i kryzys zmienia nie tylko otoczenie człowieka, ale i jego psychikĒ. 
Słowo kryzys jest dzisiaj bardzo popularne, stanowi słowo klucz, bowiem wiąże siĒ 
ze wszystkimi obszarami naszego życia. 

Społeczeństwo obywatelskie jest swoistą formą społeczeństwa. Cechuje siĒ 
w dużym stopniu podzielną zbiorową samoświadomością – poznawczą oraz 
normatywną. Rola obywatelskiej samoświadomości w tym społeczeństwie jest 
znaczna. Stanowi ona publiczną sferĒ i można ją uznać jako obywatelską, gdyż 
sprawuje funkcjĒ regulacyjną wobec ekonomii i państwa. Wyróżnikiem 
społeczeństw obywatelskich jest to, że ich elementy powiązane są wzajemnie 
dziĒki zbiorowej samoświadomości wspólnego uczestnictwa w społeczeństwie. 
Warunkiem, który jest konieczny dla istnienia społeczeństwa obywatelskiego jest 
fakt, by jego członkowie mieli świadomość przynależności do społeczeństwa jako 
całości i uświadamiali sobie istnienie składających siĒ na nie różnorodnych grup 
i wspólnot. 

W tym artykule chcĒ omówić komunikacjĒ w czasie kryzysów i zagrożeń skali 
makro: katastrof żywiołowych czy ataków terrorystycznych oraz zwrócić uwagĒ  
na sposób porozumiewania siĒ pomiĒdzy uczestnikami stanu kryzysowego, jak  
i również komunikowanie siĒ w społeczeństwie obywatelskim, ze szczególnym 
uwzglĒdnieniem interpersonalnych komunikatów przepływających z pozycji sztab 
kryzysowy – inni uczestnicy kryzysu. Codziennie jesteśmy świadkami kryzysów,  
a wiadomości o nich dostarczają nam media – radio, telewizja, czy Internet. 

Czym jest zatem kryzys i dlaczego w ślad za nim pojawia siĒ naruszające 
archetypiczną przestrzeń każdej osoby, zagrożenie? 

Sytuacja kryzysowa to wystąpienie takich warunków, które zakłócają 
funkcjonowanie państwa czy społeczeństwa. Może ona powstać wskutek 
negatywnego działania sił przyrody a czasem jest efektem działalności człowieka 
lub jej zaniechania. Wpływa negatywnie na bezpieczeństwo środowiska, narusza 
przestrzeń społeczną obywatela, w stopniu dużym ogranicza działalność 
organizacji właściwych organów administracji publicznej.

1
 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym 
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Kryzys zatem, to stan bĒdący wynikiem procesu lub sam proces stanowiący 
zagrożenie dla ludzi, ich zdrowia i życia, oraz także cały zespół okoliczności 
zewnĒtrznych i wewnĒtrznych, które wpływają na zachwianie równowagi publicznej 
i społecznej.

2
 

W kryzysie ważnym elementem jest także przywracania równowagi, dziĒki 
podjĒtym środkom doraźnym i regulacjom prawnym. 

Słowo kryzys, chociaż jest przez ludzi kojarzone z negatywnym odczuciami, 
samo w sobie nie nosi cech semantycznie pejoratywnych. Etymologicznie to słowo 
wiąże siĒ z  greckim czasownikiem krinein, co oznacza – rozdzielać, rozstrzygać: 
,,decydować, osądzać” i stąd pochodzący rzeczownik krisis, oznaczający „wybór, 
rozstrzygniĒcie”. W ślad za definicją prof. B. Dunaja możemy powiedzieć, że kryzys 
to: „okres przełomowy, rozstrzygający przejawiający się zwykle silnym 
pogorszeniem sytuacji w danej dziedzinie.

3
 Władysław Kopaliński określa kryzys, 

zgodnie z jego greckim pochodzeniem jako okres przełomu, przesilenie, 
decydujący zwrot a także okres załamania gospodarczego.

4
 DefinicjĒ kryzysu 

formułuje także Ryszard Wróblewski, wskazując, że kryzys (sytuacja kryzysowa) 
jest kulminacją konfliktów w różnych dziedzinach życia społecznego. Konflikty  
są wszechobecne, nieuniknione, tkwią bowiem w strukturze społeczeństwa. Kryzys 
oznacza rozwój wydarzeń wewnĒtrznych lub zewnĒtrznych, stanowiących 
bezpośrednie zagrożenie żywotnych interesów społeczeństwa (państwa)  
i nastĒpujących tak szybko, że wymuszają one na władzach politycznych 
natychmiastowe podjĒcie nadzwyczajnych działań.

5
 Według M. Clarka: na kryzys 

składają się trzy elementy: presja czasu, ewentualność zasadniczego zagrożenia  
i zaskoczenie oraz fakt, że jest ono rezultatem zarówno niebezpieczeństwa jak  
i okoliczności, w jakich ono występuje.

6
 

Dzisiaj, w odczuciu społeczeństw, kryzys nie jest jednak tylko okresem 
przełomowym, znaczy coś wiĒcej i semantycznie zbliżył siĒ do pojĒć: kataklizm, 
katastrofa. 

Należy zatem i to pojĒcie zdefiniować, ponieważ wielkie kryzysy wiążą siĒ 
czĒsto, w powszechnym rozumieniu, z zagrożeniem i z katastrofą. Katastrofa  
to nagłe i nieoczekiwane wydarzenie niosące ze sobą negatywne skutki: straty 
materialne oraz straty w ludziach. NajczĒściej odnosi siĒ to do katastrof 
antropogenicznych, wywołanych przez ludzi. Katastrofy naturalne nazywa siĒ 
raczej klĒskami żywiołowymi lub kataklizmami.

7
 

W medycynie i ratownictwie wystĒpuje kilka definicji katastrofy. Jedna  
z najczĒściej używanych, definiuje katastrofĒ jako zdarzenie, w wyniku którego 
dochodzi do śmierci, powstania obrażeń lub zniszczenia mienia w takim nasileniu, 

                                                 
2
 J. Stawnicka, Kiedy słowo jest bronią-wybrane aspekty (…) Komunikacji w sytuacjach kryzysowych, 
red. J. Stawnicka, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek. Katowice 2010, s. 35 

3
 Słownik współczesnego języka polskiego (red) B. Dunaj, Przegląd Reader's Digest. Warszawa 1998, 
hasło: kryzys 

4
 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Wiedza Powszechna. Warszawa 
1985, hasło: kryzys 

5
 R. Wróblewski Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zaradzania kryzysami, AON. Warszawa 
1996, s. 9-10 

6
 M. Clark, Charakterystyka zachowania się w kryzysie. Bruksela 1995 (w:) Ogniwa ochrony państwa 
http://www.google.pl/url.w.interia.pl 

7
 Słownik współczesnego języka polskiego red. B. Dunaj, Przegląd Reader's Digest. Warszawa 1998, 
hasło: katastrofa 
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że w celu ograniczenia skutków zdarzenia, nie wystarczają rutynowo 
podejmowane działania. W przypadku katastrofy dochodzi do powstania wzglĒdnej 
dysproporcji pomiĒdzy potrzebami ze strony ofiar a możliwościami niesienia 
pomocy przez lokalnie działający system ratownictwa. Celem opanowania sytuacji 
wymagane jest uzyskanie przez służby ratunkowe pomocy z zewnątrz.

8
 

Sytuacja kryzysowa jest to zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które 
zakłócają normalny tryb funkcjonowania państwa, społeczności, jednostki. 
Ujawniają siĒ nagle, wywołując zwykle długotrwałą destabilizacjĒ ludzi  
i organizacji. Zdarzenia wywołujące sytuacje kryzysowe mogą mieć charakter 
naturalny: huragany, wichury, trzĒsienia ziemi, powodzie lawiny śnieżne, wybuchy 
wulkanów, pożary, susza, gradobicie czy osuniĒcia ziemi. Są też działania 
człowieka wywołujące sytuacje kryzysowe, czyli takie zdarzenia jak wojna, ataki 
terrorystyczne, zamieszki, powstania, masowe strzelaniny. 

W tych właśnie momentach powstają jakby dwie grupy uczestników zdarzeń, 
czyli z jednej strony grupa osób bezpośrednio poszkodowanych, w wypadku 
katastrofy, z drugiej strony pozostają ludzie w organizacjach, mających na celu 
zaradzenie kryzysowej sytuacji. Kluczowym momentem jest wczesne rozpoznanie 
zaistnienia sytuacji kryzysowej i odpowiedź na pytanie, czy nie wywoła nastĒpnej 
sytuacji kryzysowej i efektu domina. 

Co robić gdy zagrożeniu poddane zostaną całe grupy społeczne? 
Charakterystyczne dla ludzi, którzy ucierpieli z powodu kryzysu, jest 

subiektywne poczucie bezradności, przeżywanie silnych, destabilizujących, 
negatywnych emocji. Mogą pojawiać siĒ przejściowe zmiany utrudniające 
normalne funkcjonowanie w zakresie przetwarzania informacji (problemy  
z koncentracją, pamiĒcią, trudności w rozumieniu kontekstu sytuacyjnego) oraz 
zachowania.

9
 

W czasie sytuacji noszącej znamiona kryzysu i dużego zagrożenia działania, 
jakie muszą podjąć natychmiastowo, przeznaczone do tego celu jednostki 
administracji państwowej, to: 

1.  powołanie zespołu antykryzysowego; 
2. ustanowienie łączności i sposobów informowania (w tym opinii publicznej); 
3. ograniczenie zasiĒgu katastrofy; 
4. likwidacja zagrożenia; 
5. przywrócenie normalnego funkcjonowania; 
6. długofalowa likwidacja skutków kryzysu; 
7. wnioski na przyszłość. 
NastĒpnie należy postawić diagnozĒ, polegającą na znalezieniu odpowiedzi 

na pytania: na czym polega sytuacja kryzysowa? kiedy kryzys siĒ rozpoczął?  
z jakich przyczyn dotyka taki a nie inny obszar? czy sytuacja kryzysowa nie jest 
nastĒpstwem innej sytuacji kryzysowej? 

Takie działania podejmują sztaby kryzysowe. To właśnie sztab kryzysowy 
kontroluje a także steruje całą akcją, podjĒtą dla powstrzymania kryzysu  
i zminimalizowania jego nastĒpstw. Niezależnie bowiem od tego, z jakiego  
powodu doszło do sytuacji kryzysowej (powódź, atak terrorystyczny, zawalenie siĒ 

                                                 
8
 Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 

9
 R. James, B. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA. Warszawa 
2005 
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budynku itp.), pewien zespół ogólnych zasad ma zastosowanie w każdej z tych 
sytuacji. Sztab kryzysowy kontroluje cały przepływ informacji. Koordynuje, 
decyduje, planuje działanie, rozdziela środki. Działa przez całą dobĒ, 7 dni  
w tygodniu. W jego skład powinni wchodzić nie tylko przedstawiciele instytucji, 
której kryzys bezpośrednio dotyczy, ale także inne osoby lub organy 
odpowiedzialne za kryzys oraz specjaliści ds. sytuacji kryzysowych. Niemniej 
powinno to być małe grono, najlepiej poinformowane co do całości sytuacji. 

Na pewno w przypadku kryzysu zarząd i rzecznik prasowy powinni być  
na miejscu, zaś prawnik co najmniej osiągalny, a eksperci z wewnątrz dostĒpni  
w zależności od konkretnego kryzysu. Oprócz wymiernych działań, jakie podejmują 
służby ratownicze oraz bieżącej pomocy poszkodowanym przy usuwania skutków 
katastrofy, sztaby kryzysowe przyjmują na siebie także obowiązek komunikacji  
w sytuacji kryzysu i zagrożenia. 

WszĒdzie tam, gdzie pojawiają siĒ ludzie, wystĒpuje proces komunikowania 
siĒ, czyli przepływ informacji, zwany komunikatem, pomiĒdzy nadawcą  
a odbiorcą.

10
 Schemat komunikacji jĒzykowej pomiĒdzy ludźmi został 

przedstawiony przez R. Jakobsona, który przedstawił typologiĒ funkcji jĒzyka. 
Wymienia on sześć czynników aktu mowy: 
 

kontekst, 
nadawcĒ, komunikat, odbiorcĒ 

kontakt, kod 
 

W zależności od tego, który z tych elementów jest najbardziej 
wyeksponowany, można mówić o sześciu różnych funkcjach jĒzyka: emotywnej 
(ekspresywna) – gdy komunikat skupiony jest na nadawcy; funkcji poznawczej  
– gdy skupiony jest na kontekście, wspólnym świecie nadawcy i odbiorcy; 
poetyckiej – gdy komunikat skupiony jest na samym sobie; fatycznej gdy skupiony 
jest na kontakcie; metajĒzykowej gdy skupiony jest na kodzie i impresywnej – gdy 
skupiony jest na odbiorcy.

11
 

Komunikacja jest jednym z najważniejszych aspektów życia,  
w społeczeństwie, pełni rolĒ przekazywania informacji, ostrzegania, wydawania 
komunikatów, prezentacji emocji oraz wielu innych rzeczy, jest niezastąpionym 
narzĒdziem w kontaktach interpersonalnych. 

Jest także nieodłącznym procesem towarzyszącym człowiekowi od zarania 
dziejów. Z upływem czasu zmieniają siĒ sposoby, możliwości i potrzeby w tym 
zakresie. W funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa istotną rolĒ odgrywa 
informacja, a szczególnie szybkość jej pozyskiwania czy też przekazywania. Sama 
w sobie umiejĒtność komunikowania siĒ pomiĒdzy ludźmi nie jest wartością 
wrodzoną, a umiejĒtnością wyuczoną, pojawia siĒ wtedy, kiedy doskonalimy  
ją przez praktykĒ. Zagadnienie komunikowania siĒ w sytuacjach kryzysowych 
obejmuje aspekt psychologiczny, społeczny organizacyjny. Przepływ informacji  
w sytuacji kryzysowej ujmowany być musi jako zjawisko wielokanałowe, 

                                                 
10

 Por.: Funkcje języka i wypowiedzi (red.) J. Bartmiński, R. Grzegoryczykowa, Wiedza o Kulturze. 
Wrocław 1991 

11
 Ibidem 
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wielostopniowe, zachodzące na planie werbalnym i niewerbalnym, obejmujące 
wypowiedź, kontekst oraz intencje.

12
 

Komunikowanie jest procesem złożonym, czyli wieloelementowym i wielofa-
zowym, może mieć charakter dwustronny lub jednostronny, werbalny lub  
niewerbalny, bezpośredni, medialny lub pośredni.

13
 Do komunikacji należy nie  

tylko treść jĒzyka, ale także jego jakość, głośność, tempo, przerwy, czynniki para 
werbalne – mimika, postawa ciała.

14
 W sytuacji komunikacyjnej istotną rolą 

odgrywa „partnerstwo” nadawcy i odbiorcy. Od tego, jak przekaz komunikacyjny 
zostanie przekazany i odebrany, zależy jego wartość. Każdy komunikat wywołuje 
reakcje przyjĒcia lub odrzucenia. Ilekroć rozpoczyna siĒ akt komunikacji, zaczyna 
siĒ określanie postawy nadawcy wobec odbiorcy. 

Porozumiewanie siĒ w sytuacji kryzysu i zagrożenia jest specyficzną odmianą 
nadawania komunikatu. Powinna ona jednocześnie zakładać szczerość  
i otwartość w momencie przekazywania komunikatu. Można zatem uznać,  
że w przekazie informacji kryzysowej nastąpi wykorzystanie funkcji poznawczej, 
opartej na rzeczowo podanej informacji

15
. Jednak specyfika takiego momentu nie 

pozwala niejako na podanie wszystkich wiadomości dla szerszego odbiorcy. 
NastĒpuje konieczność semantycznej selekcji w obrĒbie samego komunikatu. 
BĒdzie to podyktowane koniecznością podjĒcia różnych działań i decyzji przez 
sztab kryzysowy, a tylko jakaś czĒść wiadomości zostanie wyselekcjonowana dla 
potrzeb przekazu zewnĒtrznego. Nastąpi zatem przesuniĒcie w nadawaniu 
komunikatu w kierunku funkcji impresywnej czyli nakłaniającej.

16
 Sposób 

kształtowania komunikatu i jego werbalizacja, oraz sposób jego podania wraz  
ze znakami niewerbalnymi, bĒdzie zależał od nadawcy, który ten komunikat 
podaje. Komunikacja w sytuacji kryzysu i zagrożenie przebiega na czterech 
równoległych płaszczyznach. 

Komunikaty w momencie kryzysu i zagrożenia skierowane są przede 
wszystkim do: 

1. do współpracowników sztabu – komunikaty wewnĒtrzne; 
2. do władz – komunikaty oceniające sytuacje, program zaradzenia 

kryzysowi, prognozy; 
3. do poszkodowanych – konieczność zaradzenia w wypadku szkód, plany 

np. ewakuacji; 
4. do mediów – informowanie o przebiegu wydarzeń, rozmiarach katastrofy. 
Wyróżnione przeze mnie dwie pierwsze grupy, należą do osób decyzyjnych  

i kierujących przebiegiem zażegnania kryzysu, zatem komunikaty wewnĒtrzne 
skierowane do współpracowników w sztabie kryzysowym i wysyłane jako raporty 
do władz państwowych, mają charakter rzeczowych analiz. Z jĒzykowego punktu 

                                                 
12

 J. Stawnicka, Kiedy słowo jest bronią-wybrane aspekty, op. cit., s. 42 
13

 Por.: J. Pawłowska-Mielech, D. Bocek, Rola i znaczenie Internetu w komunikacji społecznej. 
ŚwiĒtokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, (w:) „Zeszyty Naukowe” 2/2006 

14.
 Por: G. Zaraziński, Komunikacja i media : wprowadzenie, Bestprint. Siedlce 2006, s. 135 

15
 Por.: Funkcje języka i wypowiedzi (red.) J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wiedza o Kulturze. 
Wrocław 1991 
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widzenia spełniają funkcjĒ poznawczą jĒzyka, są w charakterze kształtowania 
wypowiedzi, nastawione na komunikat.

17
 

W wypadku nastĒpnych dwóch grup – poszkodowanych i mediów sytuacja 
komunikacyjna ulega zmianie. Wiąże siĒ to z charakterystyką odbiorcy. Kiedy,  
w pierwszym przypadku ,nadawca kieruje komunikat do osoby poszkodowanej,  
to czĒsto trafia on do osoby bĒdącej w szoku, nastawionej emocjonalnie. 
Katastrofa wywołuje w psychice poszkodowanego szok. Niezależnie od tego, czy 
okoliczności wywołujące kryzys, mają charakter nagłych, traumatycznych zdarzeń 
(…) czy długotrwałych sytuacji trudnych (…) odbierane są przez podmiot jako nie 
podlegające kontroli przez swą nieprzewidywalność, bądź niemodyfikowalność”, 
wywołują stan bezradności na skutek wyczerpania się zablokowania 
dotychczasowych strategii radzenia sobie z trudnościami. Definiuje się to jako 
ostre emocjonalne załamanie uwarunkowane sytuacyjnie

18
 

Osoby po ciĒżkich przejściach związanych z katastrofą mogą mieć problem  
z otwarciem siĒ i zaakceptowaniem skrywanych emocji, dlatego komunikat, 
skierowany do poszkodowanych w sytuacji kryzysu i zagrożenia może napotkać 
różne bariery. Zakłócenia procesu komunikacji są najczĒściej związane  
z niewłaściwym sposobem nadawania i odbierania informacji. 

Wskaźniki emocji są powiązane raczej z mimiką twarzy niż z ruchami  
ciała, ponieważ właśnie twarz stanowi pierwotne miejsce przejawiania  
emocji. Niekontrolowane odruchy, gesty, mogĒ być znakami niewerbalnej 
komunikacji, nasyconej emocjami poszkodowanych. Konsekwencjami zakłóceń  
w porozumiewaniu może być uczucie niezrozumienia. Mogą siĒ pojawić takie 
zjawiska jak; 

1. zły odbiór przekazywanego komunikatu; 
2. niejasność podawanego komunikatu; 
3. zaburzona koncentracja uwagi u poszkodowanego odbiorcy komunikatu; 
4. brak wzajemnego zaufania i szacunku, wobec władz – tutaj nadawcy. 
Dlatego nastĒpuje w wypadku komunikacji pomiĒdzy nadawcą – osobą  

ze sztabu kryzysowego a poszkodowanym odbiorcą konieczność modyfikacji 
komunikatu w taki sposób, aby pomóc poszkodowanemu a równocześnie uspokoić 
go, skłonić do pozytywnych, spokojnych, zgodnych z zamierzeniami sztabu 
działań. 

W tym momencie pojawia siĒ w komunikacji kryzysowej jĒzykowa perswazja. 
Perswazja, jak definiuje B. Dunaj jest to wpływanie na kogoś w celu skłonienia  
go, by w coś uwierzył; przekonanie, tłumaczenie.

19
 Perswazja, w odróżnieniu  

od manipulacji zakłada jawność intencji nadawcy.
20

 W omawianym tu przypadku 
komunikacji w sytuacji kryzysu i zagrożenia, komunikat skierowany od nadawcy  
ze sztabu kryzysowego, do poszkodowanego odbiorcy pokazuje, że nadawca jest 
partnerem dla odbiorcy, cel komunikacyjny jest jawny, czyli odbiorca wie dlaczego 
ten komunikat jest podany oraz odbiorca ma pozostawiony wybór postawy czy 
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 Por.: Funkcje języka i wypowiedzi (red.) J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wiedza o Kulturze. 
Wrocław 1991 
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 Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna: nowe ujęcia i możliwości, red. D. Kubacka-Jasiecka,  
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 Por Słownik współczesnego języka polskiego (red) B. Dunaj, Przegląd Reader's Digest. Warszawa 
1998, hasło perswazja 

20
 Manipulacja w języku, red P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wyd. UMSC. Lublin2004, s. 24 
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zachowania, wynikłego po przekazaniu komunikatu. Nadawca komunikatu, 
używając perswazji i nakłaniającej funkcji jĒzyka, przekonuje, nakłania lub może 
pobudzać do konkretnego działania.

21
 

Awdiejew, przyporządkowując aktom komunikacyjnym pewne funkcje,  
w swojej klasyfikacji funkcji pragmatycznych, wyróżnił kategoriĒ emotywną aktów 
mowy, czyli taką, w której nadawca komunikatu wyraża emocje wiary i nadziei. 
Jednocześnie wystĒpuje tu werbalizacja pewności i przypuszczenia, które to,  
z punktu omawianego w tym artykule działania kryzysowego, ma istotną wartość 
dla odbiorcy czyli poszkodowanego.

22
 

Przykład takiego komunikatu można sformułować tak: 
nadawca = sztab           odbiorca = poszkodowany 

”Nie ma się czego obawiać,  podjęte przez nas działania zlikwidują zagrożenie.” 
Inne przykłady komunikacyjne dla tej płaszczyzny przekazu mogą brzmieć 

podobnie : 

 w czasie zwały ziemi: 
”W ciągu dwóch godzin specjalistyczny sprzęt wojskowy usunie zwały ziemi, droga 
będzie przejezdna, ruch zostanie wznowiony ” 

 czy w wypadku powodzi: 
”W szkole zostały przygotowane miejsca dla ewakuujących się, koce, ciepły 
posiłek, tak że prosimy o przechodzenie do tych pomieszczeń.” 

Wszystkie te komunikaty, ze wzglĒdu na kryzysową sytuacje i emocjonalne 
nastawienie odbiorcy do komunikatu, powinny spełniać jeszcze inne jĒzykowe 
kryteria. Są to cztery maksymy konwersacyjne,

23
 które mają wskazać na skuteczne 

sposoby porozumiewania siĒ: 
1. Maksyma ilości. Komunikat powinien zawierać tyle danych, ile  

to konieczne, nie wiĒcej i nie mniej, Używanie nadmiernej ilości 
szczegółów tylko pozornie podnosi konwersacjĒ na wyższy poziom, 
ponieważ zalanie słuchacza szczegółami może mu utrudnić odbiór sensu 
komunikatu; 

2. Maksyma jakości. Nadawca powinien mówić prawdĒ, ponieważ takie 
bĒdzie prawdopodobne oczekiwanie słuchacza. Odbiorcy komunikatu 
zdają sobie sprawĒ z tego, że komunikaty jĒzykowe mogą być kłamliwe, 
ale wstĒpne, automatycznie przyjĒte założenie głosi, że są prawdziwe; 

3. Maksyma relacji. Mówca powinien mówić na temat, bez dygresji  
i odbiegania od głównego wątku. Jeśli jednak dygresja czemuś służy, 
maksyma relacji nie zostaje złamana; 

4. Maksyma sposobu. Mówca powinien używać środków wyrazu dostĒpnych 
odbiorcy. Chodzi o wystarczająco głośną i wyraźną artykulacjĒ, a ponadto, 
o nieużywanie słów i wyrażeń, których słuchacz nie zrozumie ze wzglĒdu 
na brak wiedzy lub możliwości technicznych. 

Według takich zasad powinien być konstruowany komunikat przekazywany  
w sytuacji kryzysu i zagrożenia, kiedy odbiorca jest poszkodowany, lub jest 
świadkiem katastrofy. 
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Należy także wspomnieć o niewerbalnych sygnałach ciała, które obowiązują 
przy nadawaniu takiego komunikatu. Postawa mówiącego musi pokazywać jego 
nastawienie pozytywne, musi być otwarta (np. ciało pochylone lekko do przodu, 
rĒce wzdłuż boków, głowa lekko uniesiona, uśmiech, patrzenie w oczy). Może być 
wykorzystany, charakterystyczny dla mowy ciała, gest otwartej rĒki skierowany 
wewnĒtrzną stroną do odbiorcy. Otwarta dłoń to oznaka szczerości i otwartości, 
jak również gest siły i władzy Stosując otwartą dłoń, nadawca komunikatu sprawia 
wrażenie osoby wiarygodnej i szczerej w intencjach. Ułatwia to dodatkowo 
rozmowĒ, gdyż taka postawa nastraja przyjaźnie odbiorcĒ do nadawcy.

24
 

Inny rodzaj komunikatu w obszarze działań komunikacji sytuacji kryzysu  
i zagrożenia, to płaszczyzna wymiany komunikatu pomiĒdzy nadawcą, sztabem 
kryzysowym a odbiorcą, jakim są media. 

Media to przekaźniki – prasa, radio, telewizja, Internet. Komunikacja medialna 
jest jednokierunkowa, bo brak w niej bezpośredniej reakcji ze strony odbiorcy  
i pośrednia, czyli wykorzystuje do przekazu komunikatu środki techniczne. Poprzez 
media ulega przyśpieszeniu przepływ komunikatu. Przekaźniki mają ogromny, 
ogólny wkład w funkcjonowanie danego społeczeństwa. Mass media funkcjonują  
w procesie przekazywania informacji i są traktowane jako źródło interpretacji 
rzeczywistości. Ten przekaz powinien cechować obiektywizm czyli przedstawianie 
rzeczywistości takiej, jaka ona jest a informacje winny tak być przedstawiane, żeby 
odbiorcy mogli sobie wyrobić na ich temat własny pogląd. Media jednak wywierają 
wpływ w płaszczyźnie poznawczej, poprzez definiowanie sytuacji społecznej  
i konstruowanie obrazu rzeczywistości, dlatego też stanowią ważne źródło 
informacji o świecie. Odbiorca stopniowo przejmuje definicjĒ rzeczywistości, 
prezentowaną w mediach. 

Jednak media nie odzwierciedlają wiernie rzeczywistości, choć takie byłoby 
założenie idealistyczne 

25
.To, czy  w mediach ukazana jest prawda czy 

zniekształcony obraz, zależy czĒsto od dziennikarza. A etyka dziennikarska jest 
wynikiem osobistej moralności i warunków pracy. Ważna jest dziennikarska 
odpowiedzialność za słowa i świadomość , jakie one mogą wywoła skutek.

26
 

Powoduje to momenty, kiedy komunikacja w sytuacji kryzysu i zagrożenia,  
w dużej mierze zależy od komunikatów skonstruowanych precyzyjnie w sztabie 
kryzysowym, bądź nacechowanych emocją wypowiedziach ad hoc, rzecznika 
prasowego. Już we wstĒpnym założeniu powinno siĒ przyjąć, że komunikat 
skierowany do mediów w sytuacji zagrożenia, może spowodować narastanie 
kryzysu. 

Warto prześledzić taką relacjĒ komunikacyjną na przykładzie zagrożenia 
atakiem terrorystycznym. W tym aspekcie bardzo ważna jest rola mediów. 
Współpraca z mediami w obszarze działań antyterrorystycznych ma bezpośrednie 
przełożenie na ich skuteczność (…) Media są bardzo podatne na dezinformowanie 
i błyskawiczne rozprzestrzenianie informacji, które przynoszą określone korzyści 
przeciwnikowi. Terroryści, kanałem telewizyjnym, są informowani o zamierzeniach 
władz co do przeciwdziałania i zakładanego rozwiązania sytuacji kryzysowej. 
Zadaniem komórki do współpracy i komunikacji z mediami jest takie 
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ukształtowanie wzajemnych relacji, aby relacje medialne nie spowodowały szkód 
w realizacji celu działań antyterrorystycznych.

27
 

Przyjmując taką zasadĒ, należy wszelkie komunikaty skierowane do mediów 
planować z wielką starannością, ze wzglĒdu na zakres semantyczny komunikatu. 

Jest to niewątpliwie bardzo trudne, z uwagi na wszechobecność mediów, 
błyskawiczność przekazu, jaka towarzyszy przepływowi i informacji w dzisiejszych 
czasach. Wystarczy przywołać tak spektakularny przekaz medialny, jakim była 
transmisja dla całego świata ataku terrorystycznego na WTC. Relacja 
dziennikarska, komentująca wydarzenia „na gorąco” nosiła znamiona emfazy,  
a to negatywnie nastawiało odbiorców komunikatu, wywołując lĒk, bliski panice. 

W dzisiejszej dobie nie da siĒ powstrzymać  szybkości medialnego przekazu, 
jednak, mając na uwadze fakt, jak bardzo dzisiejsza rzeczywistość jest narażona 
na nadejście sytuacji kryzysu i zagrożenia, można takie działania wcześniej 
zaplanować. 

Podsumowując omówione tu zagadnienia, pragnĒ siĒ odnieść do artykułu  
p. A. Wróbel

28
 oraz zawartych w jej instrukcji wskazówek, wskazać na celowość 

zamieszczonych tam rozwiązań. Niezależnie bowiem od tego, z jakiego powodu 
doszło do sytuacji kryzysowej (powódź, atak terrorystyczny, zawalenie siĒ budynku 
itp.), pewien zespół ogólnych zasad ma zastosowanie w każdej z tych sytuacji.  
O kryzysie trzeba powiedzieć jedno: nikt naprawdĒ nie wie, kiedy ani skąd siĒ 
pojawi. Zawsze jest nagły, podstĒpny, nieuchronny. 

Natomiast, przy dzisiejszych technologiach komunikacji oraz szybkości  
i agresywności mediów, w kilka minut po zajściu o wypadku dowiaduje siĒ cały 
kraj, a czasem nawet cały świat. Poza tym wszyscy są na cenzurowanym  
– zarówno instytucje państwowe, jak i prywatne. 

Należy wcześniej zaplanować działania w sytuacji skrajnej, która może siĒ 
wydarzyć. Można zdaniem A.M Wróbel, opracować "drzewo", czyli listĒ kontaktów 
komunikacji kryzysowej. Powinna tam znaleźć siĒ precyzyjna informacja o tym,  
co robić i kogo informować w sytuacji zagrożenia potencjalnym lub realnym 
kryzysem. Ten schemat powinni otrzymać wszyscy członkowie sztabu 
kryzysowego. Obok sposobów kontaktu z przełożonymi (telefon służbowy oraz 
prywatny, telefon komórkowy, adres e-mail) powinna znaleźć siĒ tam informacja  
o kontakcie z co najmniej jednym członkiem zespołu komunikacji kryzysowej.

29
 

Pośpiesznie stworzony zespół i strategia komunikacji w sytuacji kryzysowej 
nigdy nie jest tak skuteczna jak ta, zaplanowana i przećwiczona z wyprzedzeniem. 
Powinny być wcześniej przygotowane schematy na potrzeby przekazywania 
podstawowych informacji dla wszystkich odbiorców i jeśli jest taka konieczność, 
kilka informacji skierowanych do wybranych adresatów. 

Jaki zatem powinien być i jak skonstruować komunikat w kryzysie? 
Najogólniej rzecz ujmując, musi go cechować duża precyzja i konkretne 
informacje. Komunikat w kryzysie musi być jednogłośny, to znaczy osoby 
odpowiedzialne muszą przekazywać jedną treść, mówić jednym głosem. Tylko  
w ten sposób pozostają wiarygodne.

30
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Kryzys to trudne wyzwanie nie tylko dla tych, których dotknĒła katastrofa, ale 
i tych, którzy jako służby walczą o jego wyciszenie. Katastrofy pojawiają siĒ 
niespodziewanie, wywołując zwykle długotrwałą destabilizacjĒ ludzi i organizacji. 

Wcześniejsze rozplanowanie działań i ćwiczenia, pomogą zminimalizować 
jego skutki, także w sferze niewłaściwego przepływu informacji. 
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SZUM KOMUNIKACYJNY I JEGO WPŁYW NA PRZEBIEG  
SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

 
 

Proces komunikacji polega na przekazie informacji z wykorzystaniem trzech 
stałych elementów mających bardzo istotne znaczenie dla samego przekazu.  
Są nimi niewątpliwie nadawca, odbiorca oraz środek przekazu umożliwiające 
zarówno nadanie, jak i odbiór wiadomości. Zjawisko to z technicznego punktu 
widzenia nie wymaga stosowania skomplikowanych technologii i przy zapewnieniu 
opisanych wcześniej czynników jest możliwe do zrealizowania. Jednocześnie 
wspomniany proces wymaga uwzglĒdnienia wielu dodatkowych czynników 
mogących mieć bezpośredni wpływ na efekt przekazu. Zdefiniowane zmienne 
dotyczą głównie czynników psychologicznych dotyczących stosunku interesariuszy 
procesu komunikacyjnego. W zależności od nastawienia psychicznego, w tym 
emocjonalnego, zmienia siĒ nastawienie do zjawiska. Patrząc na to z innego 
punktu widzenia, kolejnym przykładem może być wprowadzenie w otoczeniu 
szumów powodujących zarówno modyfikacjĒ, a niekiedy zniekształcenie samej 
informacji w jakże istotnym wymiarze jakościowym. Może to mieć zarówno wpływ 
negatywny, ale również pozytywny na sam przekaz. Do kolejnych cech 
bezwzglĒdnie należy zaliczyć uwarunkowania kulturowe, w których dochodzi  
do przekazu. W zależności od tego czy komunikujące siĒ ze sobą strony wywodzą 
siĒ z tego samego krĒgu kulturowego, czy nie, a także czy otoczenie, w którym 
zachodzi zdarzenie jest z nimi tożsame, mogą wystąpić bardzo trudne  
do przezwyciĒżenia bariery komunikacyjne. W efekcie tego może dojść  
do poważnego zakłócenia intencji komunikatu, a w jego efekcie zerwania 
zainteresowania nim wszystkich stron. 

Opracowanie niniejsze ma na celu przedstawienie procesu komunikacyjnego 
w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze kryzysowym z uwzglĒdnieniem 
wystĒpujących w takiej sytuacji sumów oraz ich wpływem na dalszy rozwój 
wydarzeń. 

Pomimo tego, iż sam kryzys jest zjawiskiem bardzo złożonym, na którego 
przebieg wpływ ma ogromna ilość czynników zależnych i niezależnych od niego 
samego, to najczĒściej wydarzenia nastĒpują według prostego i podobnego 
schematu: 

1. wystąpienie problemu powodującego zakłócenie równowagi stron 
potencjalnego konfliktu; 

2. próba nawiązania kontaktu w celu rozwiązania problemu; 
3. przekaz komunikatu dotyczącego zdarzenia (kodowanie); 
4. wystąpienie czynników wpływających bezpośrednio na obraz jakościowy 

przekazywanego komunikatu (zmienne zależne i niezależne od stron 
przekazu powodujące wystĒpowanie szumów). 

Na tym etapie mamy najczĒściej do czynienia z sytuacją, w której mogą 
wystąpić dwa odmienne od siebie ciągi zdarzeń.  

Jednym z wariantów jest prawdopodobieństwo nawiązania kontaktu oraz 
rozwiązania problemu przy zastosowaniu dostĒpnych przez obydwie strony 
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środków. Zaliczyć do niego możemy sytuacjĒ, kiedy dochodzi do ustąpienia jednej 
ze stron lub wypracowania wspólnego kompromisu. W takich przypadkach 
najczĒściej obydwie strony zakładają, że ich informacja zostanie odebrana  
w sposób zbliżony do intencji nadawcy. Obydwie strony, stosując te same metody 
kodowania i rozkodowywania komunikatów, bez wiĒkszego problemu osiągną 
consensus w rzeczonej sprawie. 

Zupełnie inaczej przedstawia siĒ rzeczywistość, gdy do takiego rozwiązania 
nie może dojść z wielu przyczyn. Mogą to być czynniki zależne od stron 
(wymuszone przez nie, bądź oczekiwane od drugiej strony, czy wrĒcz otoczenia) 
lub zupełnie od nich niezależne, na które ma wpływ wyłącznie otoczenie. 

W takiej sytuacji dalszy schemat przebiegu wydarzeń przeważnie przedstawia 
siĒ w nastĒpujący sposób: 

5. brak porozumienia lub zrozumienia intencji nadawcy komunikatu (błąd 
odkodowania); 

6. wystąpienie procesów negujących słuszność interesów stron (przyjĒcie 
przez strony odmiennych stanowisk); 

7. wystąpienie negatywnych procesów psychologicznych powodujących 
nawarstwienie siĒ konfliktu, który w efekcie przeradza siĒ w otwartą 
niechĒć stron do siebie; 

8. eskalacja konfliktu do wywołania agresji włącznie. 
Taki przebieg wydarzeń absolutnie nie daje gwarancji na łagodne rozwiązanie 

kryzysu bez użycia specjalnych środków mogących zneutralizować potencjalne 
negatywne jego skutki. Wówczas nierzadko dochodzi do sytuacji, w której 
niezbĒdne staje siĒ zaangażowanie w konflikt dodatkowej strony stającej siĒ 
jednocześnie rozjemcą. BĒdzie ona, podobnie jak dwie dotychczasowe, pełniła 
dwie równoważne funkcje nadawcy i odbiorcy. W tym przypadku proces 
komunikacyjny może ulec bardzo poważnemu zakłóceniu, gdyż niekoniecznie 
interesy obydwu stron bĒdą znajdowały zrozumienie wspomnianego wcześniej 
rozjemcy. Tak było miĒdzy innymi w przypadku, który zostanie opisany w dalszej 
czĒści opracowania. 

Wracając do teorii komunikacji, na przykładzie zaproponowanego przez  
T. Newcomba w roku 1953 modelu komunikacyjnego przedstawiony zostanie dalej 
model mogący ułatwiać rozwiązanie sytuacji kryzysowej. Pozwoli on poznać 
podstawowe procesy towarzyszące zjawisku oraz da możliwość zrozumienia 
złożoności problemów związanych z samym przekazem informacji. 

Na kolejnej stronie przedstawiono graficzny obraz trójkątnego modelu 
komunikacyjnego wg T. Newcomba przedstawiający sam proces komunikacyjny, 
jako dość prostą czynność. 
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Rysunek nr 1: Model komunikacyjny według T. Newcomba 
 

 
N – nadawca 
O – odbiorca 
X – czĒść środowiska N i O 
 

Źródło: na podstawie J. Fiske 
 

W oparciu o przedstawiony powyżej wzorcowy model komunikacyjny 
opracowany został bardziej złożony model uwzglĒdniający te elementy, które 
według Newcomba nie wystĒpują w prostych procesach komunikacyjnych. 

W celu umożliwienia odbiorcom lepszego pojĒcia opisywanego tematu 
przedstawiony zostanie przykład zdarzenia, jakie wymagało wprowadzenia 
złożonych procesów komunikacyjnych w celu rozwiązania sytuacji kryzysowej. 

W środowy wieczór, 23 października 2002 roku, do centrum teatralnego jednej 
z moskiewskich dzielnic mieszkaniowych Dubrowce przybyło kilkuset widzów 
wystawianego tam od trochĒ ponad roku musicalu Nord-Ost. Spektakl napisany  
na podstawie książki radzieckiego pisarza Wieniamina Kawierina traktował  
o wypadkach, jakie miały miejsce na obszarze Arktyki i ich dalszych 
konsekwencjach. Nie tyle historia jest tutaj istotna, co jej wydźwiĒk emocjonalny. 
Jest to bowiem opowieść o patriotyzmie i bohaterstwie narodu radzieckiego, jakże 
czĒsto przywoływanego i opiewanego w literaturze i sztuce okresu stalinowskiego. 
Dla młodego pokolenia Rosjan popierestrojkowej rzeczywistości historie takie 
według ich twórców powinny mieć istotne znaczenie dla ich dalszego rozwoju 
społecznego. Dlatego też w teatrze zjawiło siĒ bardzo wielu młodych ludzi zarówno 
w grupach zorganizowanych, jak i indywidualnie wraz ze swoimi bliskimi. Dla 
przebiegu wydarzeń było to bardzo znaczące. 

O godzinie 21
02

, tuż po rozpoczĒciu drugiego aktu przedstawienia, na scenĒ 
wkroczył uzbrojony w karabin maszynowy zamaskowany mĒżczyzna. Jak siĒ 
później okazało, był to jeden z przywódców grupy czterdziestu terrorystów, którzy 
bez ani jednej ofiary po żadnej ze stron opanowali teatr biorąc prawie 
dziewiĒciuset zakładników. Okazali siĒ nimi czeczeńscy bojownicy pod wodzą 
Mowsara Barajewa, wybranego na dowódcĒ przez samego Szmila Basajewa. 
Barajew był kuzynem innego okrytego złą sławą czeczeńskiego wojownika Arbi 
Basajewa. Zasłynął on w roku 1997 porwaniem ekipy rosyjskiej telewizji NTW,  
a rok później trzech Brytyjczyków i Nowozelandczyka, pracowników firmy 
telekomunikacyjnej zakładającej na terenie Groznego (stolicy Czeczenii) system 
telefonii komórkowej. Ci ostatni zostali brutalnie zamordowani prawdopodobnie 
przez samego Arbi Barajewa. Jest to na tyle istotne, gdyż Mowsar czuł siĒ 
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bezpośrednim spadkobiercą schedy po bracie rodzonym swojej matki. Przez 
prawie trzy doby zakładnicy byli przetrzymywani w okrutnych warunkach bez 
dostĒpu do wody, pożywienia, ani nawet możliwości załatwienia w godnych 
warunkach potrzeb fizjologicznych. W wyniku akcji uwalniania zakładników przez 
służby bezpieczeństwa śmierć poniosło około stu siedemdziesiĒciu ludzi. Wśród 
nich byli wszyscy terroryści, pozostali to widzowie i personel teatru. 

O przebiegu wydarzeń oraz postulatach terrorystów opinia publiczna 
dowiadywała siĒ głównie dziĒki bezpośrednim przekazom zakładników. 
Informowali oni swoich bliskich, redakcje massmediów oraz w jednostkowych 
wypadkach służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, czego żądają zamachowcy. 
W miarĒ rozwoju sytuacji do negocjacji przystĒpowało coraz to wiĒcej osób 
zainteresowanych ostatecznym rozwiązaniem konfliktu. Problem polegał na tym, 
że działania te nie były w żaden sposób skoordynowane. WiĒkszość informacji 
przekazywanych przez „negocjatorów” nie była uzgadniana z nikim formalnie 
odpowiedzialnym za przebieg wydarzeń. Obydwie strony w bardzo chaotyczny 
sposób komunikowały siĒ ze sobą w bardzo przypadkowy sposób, korzystając  
z dostĒpnych im środków przekazu. 

We wszystkich tego typu sytuacjach niezmiernie ważne staje siĒ odpowiednie 
ukierunkowanie przekazu z uwzglĒdnieniem konkretnego odbiorcy oraz właściwym 
zabezpieczeniem komunikatu przed szumem informacyjnym pochodzącym  
z otoczenia. W graficzny sposób można to przedstawić nastĒpująco: 

 

Rysunek nr 2: Interferencyjny model komunikacyjny 
 

 
N – nadawca 
O – odbiorca 
X – czĒść środowiska N i O 
S – szumy informacyjne 
F – system ochrony przed wpływem otoczenia 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

Szum informacyjny powinien być bezwzglĒdnie sprzĒżony z systemem 
ochrony przed wpływem otoczenia. System ten wymaga bardzo dużego 
zaangażowania wielu instrumentów niezbĒdnych do wyizolowania spośród 
wszystkich elementów tych, które mogą przynieść negatywny wpływ w przekazie 
komunikatów. 
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W przypadku Nord-Ost wydawać siĒ może, że żaden z dotychczas 
przedstawionych modeli nie miał zastosowania. Działania wszystkich 
interesariuszy zdarzenia wskazują na ich intuicyjne i pozbawione racjonalnego 
podejścia działanie. Ponieważ nikt nie uzgadniał stanowisk, jakie powinny być 
wypracowane w efekcie zbierania wszystkich komunikatów, informacje zwrotne 
pojawiające siĒ w trakcie negocjacji były odizolowane od siebie i nie pozwalały  
na wypracowanie jednolitego stanowiska przekazywanego konsekwentnie jednej 
ze stron. 

W trakcie rozwoju sytuacji do rozmów z terrorystami przystĒpowało bardzo 
wiele przypadkowych osób, które pojawiały siĒ pod teatrem w różnych fazach 
zdarzenia. Kilka nich wywodziło siĒ bezpośrednio spośród zakładników, którym 
bojownicy pozwolili opuścić zajĒty budynek i przekazać bezpośrednio żądania. 
Niestety wiĒkszość z tych postulatów w ogóle nie trafiała do właściwych adresatów, 
a jeśli już tak siĒ stało to dziĒki pośrednictwu mediów. Tak było w przypadkach 
opisanych w dalszej czĒści opracowania. 

Jednym z pierwszych, którzy nawiązali bezpośredni kontakt z zamachowcami, 
był przybyły na miejsce z własnej woli rosyjski deputowany, pochodzący  
z Czeczenii były generał milicji Asłan Asłachanow. DziĒki swoim informatorom 
bardzo szybko ustalił numer telefonu Mowsara Barajewa i nawiązał z nim pierwszy 
kontakt. Barajew nie był jednak wówczas skłonny do rozmów. Asłachanow, 
próbując zwrócić uwagĒ obserwatorów na zaistniały problem, chciał narzucić 
zamachowcom swoje warunki. Miały one polegać na wymianie zakładników  
na przedstawicieli rezydującej na terenie Moskwy i wezwanej przez generała 
diaspory czeczeńskiej oraz jego samego. Wymiana nie doszła do skutku i nikt  
z przybyłych nie wszedł do budynku w zamian za wypuszczenie zakładników. 
Mniej wiĒcej w tym samym czasie sztab kryzysowy kierowany przez zastĒpcĒ 
dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa generała Władimira Proniczewa 
podjął decyzjĒ o ewentualnym szturmie na teatr. Dwie elitarne jednostki podległe 
FSB rozpoczĒły mordercze przygotowania do akcji. Polegały one na poznawaniu 
jednego z bliźniaczych obiektów do zajĒtego przez terrorystów. W trakcie podjĒtej 
próby negocjacji przez Asłachanowa naczelne kierownictwo rządu z prezydentem 
Putinem ustalało szczegóły operacji siłowej. Problemem było to, że żaden  
ze wspomnianych członków rządu nie kwapił siĒ do przekazania jakiejkolwiek 
informacji do opinii publicznej, która coraz bardziej przejawiała zainteresowanie 
zdarzeniem. Na miejscu pojawiali siĒ coraz to nowi „wolontariusze” pragnący  
za wszelką cenĒ przyczynić siĒ do rozwiązania kryzysu. 

Kolejną osobą, której udało siĒ nawiązać kontakt z terrorystami była 
dwudziestosześcioletnia Olga Romanowa. Kobieta wdarła siĒ do teatru i dotarła 
bezpośrednio do Barajewa. Zażądała ona natychmiastowego opuszczenia przez 
terrorystów budynku. Wzburzeni terroryści bez zastanowienia zastrzelili OlgĒ 
wyprowadzając ją z Sali widowiskowej do pobliskiego korytarza. To zdarzenie 
zaburzyło dotychczasowy spokój zamachowców. ZaczĒli siĒ denerwować,  
co okazywali wygłaszając jeden ze swoich komunikatów do zakładników. 
Tłumaczyli w nim, że śmierć dziewczyny nie była przypadkowa i powołując siĒ  
na wydarzenia z Budionnowska przekonywali o jej roli jako agentki FSB. Miała  
być wysłana do teatru w celu zbuntowania zakładników przeciwko bojownikom. 
Oczywiście tak nie było, a Olga prawdopodobnie z braku wyobraźni i w efekcie 
działania wypitego wcześniej alkoholu poniosła bezsensowną śmierć. To zdarzenie 
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pokazało pozostałym w budynku osobom oraz ich obserwatorom na zewnątrz,  
że sytuacja staje siĒ bardzo poważna. Innym tragicznym „negocjatorem” stał siĒ 
Konstantin Wasiliew, trzydziestopiĒcioletni podpułkownik rosyjskiej armii. On  
z kolei dostał siĒ do budynku wykorzystując własny mundur, który umożliwił  
mu przenikniĒcie przez kordony milicji okalającej miejsce zdarzenia. Według 
zeznań jego przyjaciół, chciał wynegocjować wymianĒ swojej osoby na dzieci 
uwiĒzione przez Czeczenów. Najprawdopodobniej w ogóle nie doszło do 
jakiejkolwiek rozmowy i Konstantin zginął uznany przez napastników za jednego  
z funkcjonariuszy FSB próbującego odbijać zakładników. 

Maria Szkolnikowa była tą z niewielu osób, które terroryści wypuścili  
w pierwszych godzinach dramatu. Ona, jej syn oraz mąż otrzymali wolność  
w zamian za spełnienie kilku prostych żądań. Mąż Szkolnikowej w zamian  
za zapewnienie zorganizowania konferencji prasowej dla zachodnich dziennikarzy 
został uwolniony po kilku godzinach od zajĒcia teatru, zaś ona wraz z synem 
uwolniona została w czwartek około godzin południowych. Miała wygłosić przed 
kamerami telewizyjnymi petycjĒ do prezydenta Rosji. W wypowiedzi tej 
przedstawiła dramatyczną prośbĒ zakładników, aby nie podejmowano prób 
rozwiązania siłowego konfliktu. W trakcie jej pobytu na terenie teatru bardzo czĒsto 
dzwoniła do telewizji i radia przekazując szczegółowe informacje na temat 
przebiegu wydarzeń wewnątrz, żądając jednocześnie informacji dotyczących  
celu, dla jakiego wokół teatru koncentrowane są siły specjalne. Poprzez swoją 
postawĒ uzyskała ona duże zaufanie zarówno ze strony zamachowców, jak  
i ich ofiar. 

Właściwe nawiązanie kontaktu terrorystów ze sztabem kryzysowym miało 
miejsce dopiero w czwartek około południa. Czeczeńcy zażądali przysłania  
do centrum lekarzy. Warunkiem było, aby nie byli to Rosjanie. Dwóch dobrowolnie 
przybyłych lekarzy wielokrotnie w trakcie zdarzenia wchodziło i wychodziło z teatru 
niosąc pomoc potrzebującym. Byli to zarówno zakładnicy, jak i zamachowcy. 
Wielokrotnie również próbowali negocjować z terrorystami, z różnym skutkiem.  
W trakcie jednej takiej „sesji” udało im siĒ wynegocjować uwolnienie kilkorga 
wymagających natychmiastowej pomocy szpitalnej dzieci. 

Takich sytuacji w ciągu tych przeraźliwych piĒćdziesiĒciu kilku godzin było  
z pewnością jeszcze wiele. Nie sposób o nich pisać bez jakichkolwiek emocji, 
jednak istotą tematu jest to, jaki wpływ na przebieg sytuacji kryzysowej może mieć 
szum informacyjny. Nie jest go łatwo zdefiniować pomimo dość prostych 
mechanizmów rządzących jego powstaniem. W przypadku Nord-Ost wiele 
komunikatów było spowodowanych działaniami spontanicznymi. Nie były one 
zaprogramowane według żadnego klucza, czy zatwierdzonej wcześniej procedury 
postĒpowania. Schematy i zasady prowadzenia negocjacji odbiegały od ogólnie 
przyjĒtych norm. Spełnianie postulatów zamachowców bez uzyskiwania z ich 
strony ustĒpstw niewątpliwie mogło przyczynić siĒ do dużo bardziej 
dramatycznego w swoich skutkach przebiegu wydarzeń. Wydawać siĒ może,  
że jedynie amatorstwo ze strony terrorystów, ich działanie intuicyjne bez 
konkretnego przygotowania zaskutkowało tym, co ujrzeliśmy oczami kamer wielu 
stacji telewizyjnych. Przypadek również zrządził, że doszło do rozwiązania  
według znanego wszystkim scenariusza. Gdyby nie to, że przypadkowi ludzie 
zaangażowali siĒ całym swoim doświadczeniem i sercem w sprawĒ, nie wiadomo 
ile jeszcze ofiar pociągnąłby za sobą ten dramat. 
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Negocjacji prowadzonych przez uprawomocnione organy nie było. Jedynymi 
przedstawicielami władz byli wytypowani przez Czeczenów reprezentanci 
administracji, którzy mieli niewielki związek z panującą aktualnie administracją 
Kremla. To był tez jeden z powodów, dla którego nie mogło dojść do kompromisu  
z terrorystami. Powstały w efekcie działania szum spowodował powstawanie 
bardzo dużych barier komunikacyjnych pomiĒdzy stronami konfliktu. Nastawienie 
władz do problemu wskazuje bezpośrednio, że w wyniku prowadzonych rozmów 
administracja umacniała swoje stanowisko dotyczące sposobu rozwiązania 
konfliktu. Przez cały czas stanowisko to przywidywało jedynie rozwiązanie siłowe. 
Pomimo ewidentnych sygnałów ze strony prowadzących rozmowy o możliwości 
zakończenia kryzysu bez użycia siły. Ponieważ jednak prezydent Rosji nie uznawał 
za słuszne podporządkowanie siĒ w najmniejszym stopniu roszczeniom ze strony 
zamachowców, nie mogło dojść do innego finału. NiechĒć ta była ewidentna. 
Świadczyć o tym może sam fakt, że przez kilka godzin od rozpoczĒcia 
przetrzymywania zakładników nie wydał żadnego oświadczenia. Stanowisko władz 
było jednoznaczne i jak podała wicepremier Walentyna Matwiejenko, potwierdzając 
słowa Putina w nieoficjalnym wystąpieniu, że Rosja nie może pokazać swojej 
słabości i ustąpić. Okrutne ze strony władz było to, że pomimo bardzo ogólnych 
żądań terrorystów i możliwości ich spełnienia bez okazywania słabości, nie doszło 
do tego. Ten problem może być tematem dalszych rozważań nie związanych  
z tematem niniejszego opracowania. 

Na poniższym schemacie ukazano jak działał system przepływu komunikatów 
pomiĒdzy stronami konfliktu. Należy pamiĒtać, że takich komórek, które zajmowały 
siĒ przekazem było co najmniej kilkanaście. Tylko z przekazu naocznych świadków 
zdarzenia wiadomo o ogromnej rzeszy ludzi zaangażowanych w prace 
negocjacyjne. 

Przedstawiony poniżej model komunikacyjny opracowany na podstawie 
analizy przebiegu wydarzeń z 23-26 października 2002 roku niezbicie wskazuje na 
potrzebĒ przedefiniowania dotychczasowych wyobrażeń na temat modelowania 
komunikatów. W prezentowanym modelu należy zwrócić uwagĒ na to, jak duże 
znaczenie dla prowadzonych mediacji/negocjacji w sytuacji kryzysowej ma szum 
informacyjny. We wszystkich opisywanych wcześniej przypadkach niesie on ze 
sobą wydźwiĒk psychologiczny i emocjonalny. Uzależniony jest również od 
uwarunkowań kulturowych. 

Mowsar Barajew, w swoich wystąpieniach, za każdym razem zwracał uwagĒ 
na skomplikowaną sytuacjĒ Czeczenów i żądał wrĒcz potwierdzenia swoich  
słów od zakładników. Czynił tak pomimo tego, iż wiedział, że o tej sytuacji 
mieszkańcy „bogatej” Moskwy wiedzieć nie mogą nic. Wynikało to przede 
wszystkim z braku rzetelnej informacji służb odpowiedzialnych za taki przekaz.  
Dla wielu Rosjan problem czeczeński nie istniał, wojna toczyła siĒ daleko od ich 
miejsca zamieszkania za dobrze strzeżonymi przez armiĒ granicami. Była to dla 
wielu wojna wirtualna, o której siĒ mówi, czyta i pokazuje w Internecie i telewizji.  
Są to jednak tylko wybrane i odpowiednio wyselekcjonowane informacje. Tu było 
inaczej. Wojna toczyła siĒ naprawdĒ, ginĒli ludzie nie wirtualni, ale ci rzeczywiści. 
Dla wiĒkszości mieszkańców Czeczenii sprawa wyglądał diametralnie odwrotnie. 
To oni na co dzień byli ofiarami ataków wojsk rządowych. 
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Rysunek nr 3: Model komunikacyjny zastosowany w sytuacji kryzysowej Nord-Ost 

N – nadawca 
O – odbiorca 
M – negocjator/mediator  
X – czĒść środowiska N i O 
X1 – czĒść środowiska związana z otoczeniem władz  
X2 – czĒść środowiska związana z otoczeniem niezależnych od władz negocjatorami 

powiązana z opinia publiczną  
S – szumy informacyjne  
F – system ochrony przed wpływem otoczenia 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

Brak łączności oraz spójności w precyzowaniu odpowiedzi na postulaty 
zamachowców, jaki wystĒpował pomiĒdzy dwoma niezależnymi środowiskami 
niezbicie świadczy o braku możliwości prowadzenia negocjacji w prawidłowy 
sposób. Uniemożliwiło to w efekcie uzyskanie wspólnego dla obydwu stron kryzysu 
stanowiska. Tylko takie rozwiązanie pozwoliłoby na zakończenie konfliktu bez 
powiĒkszania ilości ofiar. 
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Ryszard SOROKOSZ 
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni 
 
WYBRANE ASPEKTY KOMUNIKACJI W SYTUACJI KRYZYSU I ZAGROŻENIA 
 
 

W polityce bezpieczeństwa Polski, podobnie jak i innych państw, 
obserwujemy stałą tendencjĒ wzrostu znaczenia zarządzania kryzysowego, w tym 
ochrony cywilnej, planowania cywilnego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz 
współpracy cywilno-wojskowej. Wiąże siĒ to niewątpliwie z nowymi zagrożeniami, 
a także z rosnącą współzależnością poszczególnych sektorów gospodarki i całego 
życia społecznego od zaawansowanych technologii, systemów energetycznych, 
transportowych czy teleinformatycznych. Zmienia siĒ charakter współczesnych 
zagrożeń, a społeczeństwa stają zarówno przed problemami związanymi  
z klĒskami naturalnymi, zagrożeniami technologicznymi, jak również coraz 
czĒstszymi aktami terroru. Konieczna jest wiĒc stopniowa ewolucja narodowego 
systemu bezpieczeństwa w kierunku tworzenia kompleksowych i zintegrowanych 
narzĒdzi zarządzania kryzysowego, umożliwiających równoczesne wykorzystanie 
komponentów militarnych i cywilnych, na każdym poziomie reagowania,  
tj.: miĒdzynarodowym, krajowym i regionalnym, w odniesieniu do maksymalnie 
szerokiego wachlarza zagrożeń. Istotnym elementem zarządzania kryzysowego 
jest sposób przekazu informacji oraz komunikowania siĒ. 

PojĒcie komunikowanie (łac. communicatio) oznacza porozumiewanie siĒ, 
przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości.

1
 Proces ten nie dotyczy tylko 

jednostek, ale obejmuje także grupy i instytucje. Jego celem jest wymiana myśli, 
dzielenie się wiedzą informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych 
poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.

2
 

Szczególnego znaczenia proces ten nabiera w sytuacjach zagrożenia  
i kryzysu. Kryzys jest to sytuacja powstała w wyniku załamania się stabilnego 
dotąd procesu rozwoju, grożąca utrata inicjatywy i koniecznością godzenia się  
na przyjmowanie niekorzystnych warunków wymagająca podjęcia zdecydowanych, 
wszechstronnych kroków zaradczych.

3
 Z kolei zagrożenie rozumiane jest jako 

sytuacja, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu 
niebezpiecznego dla otoczenia.

4
 Wyróżnia siĒ miĒdzy innymi zagrożenia militarne, 

gospodarcze, polityczne, psychospołeczne, cybernetyczne, ekologiczne, a ich 
różnorodność zależy od płaszczyzny wystĒpowania. Sytuacje kryzysu i zagrożenia 
generują specyficzne procesy komunikowania siĒ, gdzie przepływ informacji 
pomiĒdzy różnymi podmiotami systemu odbywa siĒ pod szczególnym obciążeniem 
i w trudnym środowisku. 

Jednym z ważniejszych elementów tego środowiska są szumy informacyjne, 
które w sytuacji szczególnego natĒżenia komplikują przekaz komunikatu. Przebieg 
komunikacji interpersonalnej jest dodatkowo warunkowany przez kontekst 
komunikacyjny. 

 

                                                 
1
 E. Sobol, Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa 2002, s. 578 

2
 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław 2004, s. 13 

3
 W. Łepkowski, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2003, s. 61 

4
 Ibidem, s. 162 
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KONTEKST KOMUNIKACYJNY 

 
Źródło: W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne. Warszawa 2001, s. 21 

 

Proces komunikowania siĒ interpersonalnego zakłada istnienie porozumienia 
miĒdzy nadawcą (kodujący) a odbiorcą (dekodujący). W układzie organizacji 
społecznej jest to podstawowy rodzaj komunikowania siĒ. Mc Quail wyróżnia także 
komunikowanie grupowe (w grupach społecznych), instytucjonalne 
(wewnątrzinstytucjonalne i miĒdzyinstytucjonalne) oraz komunikowanie masowe.

5
 

Model komunikowania masowego tzw. model wspólnoty doświadczeń 
opracował W. Schramm. UwzglĒdnił on w tym procesie takie elementy jak: źródło 
(osoba lub instytucja), przekaz (pisany, ekspresyjny, obrazkowy) oraz adresat 
(jednostka lub publiczność środków masowego przekazu). Zdaniem autora dużego 
znaczenia nabiera „zsynchronizowanie” źródła z odbiorcą poprzez obszar ich 
wspólnych idei, wiedzy i postaw. Oznacza to, że nadawca i odbiorca posługują siĒ 
tym samym kodem i tymi samymi symbolami.

6
 

Negatywnym przykładem interakcji personalnych było zdarzenie z udziałem 
polskich żołnierzy znanym jako tragedia w Nanghar Khel, gdzie jednym  
z czynników sprawczych było porzucenie sformalizowanych procedur i jĒzyka/kodu 
dowodzenia, a zastąpienie go nieformalnymi zwrotami i słownictwem 
powodującymi niezrozumienie, szum informacyjny. 

W sytuacji, gdy niezbĒdny był spokój, klarowność przekazu i jasno 
sprecyzowane zadanie, zadziałały emocje i pojawił siĒ wzmożony stres. 
  

                                                 
5
 E. Pomykała, Doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Warszawa 2005 

6
 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław 2004 
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Rysunek nr 1: Plan sytuacyjny 
 

 
Źródło: www.wyborcza.pl 

 

Sytuacje, w których na plan pierwszy wysuwa siĒ presja zadania, presja czasu 
czy stres, czĒsto zmuszają do stosowania nowych rozwiązań. Przykładem takim  
są zadania realizowane na misjach (Irak, Afganistan), gdzie personel działa  
w sytuacji przeciągającego siĒ zmĒczenia psychofizycznego, wzmocnionego 
tĒsknotą i troską o najbliższych. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym sprawną 
komunikacjĒ są obrazy ludzkiej tragedii, los uchodźców, poszkodowanych oraz 
przerażenie i panika z tym związane. Szczególnym rodzajem relacji 
komunikacyjnych wymuszonej przez sytuacjĒ kryzysu są negocjacje czy rokowania 
z przeciwnikiem (terrorystami). Utrudnienia pojawiające siĒ w tym zakresie mogą 
dotyczyć zarówno prezentowanych wartości (konflikt wartości), posiadanych 
informacji (konflikt danych), sposobu przekazu (konflikt relacji) czy odmienności 
oczekiwań (konflikt interesów). 
 

 
Źródło: S. Koziej, Kierowanie Bezpieczeństwem Narodowym. Warszawa 2008 
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System komunikacji w sytuacji kryzysu i zagrożenia oprócz przedstawionych  
na schemacie elementów składowych systemu kierowania należy uzupełnić  
o podsystemy wymiany informacji wewnątrz podmiotów bezpieczeństwa, takich jak 
Siły Zbrojne czy Policja, a także powiązania komunikacyjne z organizacjami 
politycznymi wewnĒtrznymi oraz miĒdzynarodowymi ONZ, UE, OBWE oraz 
sojusznikami militarnymi np, NATO. Złożoność problemu wzmagają zakłócenia, 
choćby tak oczywiste, jak ograniczenie planowanych do użycia środków 
technicznych (awarie urządzeń, zasilania, zaprzestanie świadczenia usług przez 
sektor pozarządowy). 

Użycie wszystkich dostĒpnych sił w sytuacji zagrożenia życia lub infrastruktury  
i instalacji społecznych czy dóbr materialnych wydaje siĒ logiczne i bezsprzecznie 
uzasadnione. Pojawiają siĒ jednak rozwiązania, które w sytuacji walki z czasem 
jakim jest kryzys, uruchamiają biurokratyczne procedury, wprowadzając 
konieczność podejmowania i zatwierdzania oczywistych decyzji i koniecznych 
działań. Przykładem jest procedura uruchamiania wojskowych sił i środków  
do udziału w akcjach kryzysowych, co do zgody na ich wykorzystanie. 

 

 
Źródło: Doktryna Dowodzenia SZRP DD/6.1 sygn. 1620/2009 
 

Wśród elementów systemu komunikowania siĒ istotne znaczenie przypisać 
należy bezpieczeństwu teleinformatycznemu, które najczĒściej jest definiowane 
jako zachowanie dostĒpu do informacji, jej integralności (pewności, że nie została 
zmieniona bez wiedzy i zgody użytkownika) oraz poufności (pewności, że nie 
zostanie przejĒta przez nieuprawnionego użytkownika). Warunkiem 
bezpieczeństwa jest prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych  
– bezawaryjne, pod pełną kontrolą użytkowników i bez niepowołanej ingerencji  
z zewnątrz. Planując politykĒ bezpieczeństwa informacji należy uwzglĒdnić miĒdzy 
innymi: wartość posiadanych zbiorów, źródło zagrożeń, poziom możliwości 
potencjalnego agresora, poziom ochrony informacji.

7
 

                                                 
7
 S. Filary, Zarządzanie ryzykiem. Poznań 2011 
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Informacja jest strategicznym zasobem, który zwiĒksza efektywność wielu 
rodzajów działań. Podstawową zmianą wynikającą z rewolucji informacyjnej jest 
transformacja starych sposobów myślenia i działania. Rewolucja informacyjna 
zarówno w wymiarze technologicznym, jak i organizacyjnym, uruchamia 
mechanizmy, które prowadzą do głĒbokich przemian w funkcjonowaniu systemów  
i organizacji. Używane (nie tylko w naszym kraju) technologia i urządzenia 
zapewniające wymianĒ informacji są czĒsto podatne na zakłócenia. Zdarza siĒ,  
że personel obsługujący systemy komunikacyjne zawodzi lub jest 
nieprzygotowany. Lista zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmuje 
przede wszystkim działania celowe: tworzenie i rozprzestrzenianie złośliwego 
oprogramowania (działając automatycznie, modyfikuje ono funkcjonowanie 
zainfekowanych nim systemów bez wiedzy i zgody użytkowników), oraz zdalne, 
nieuprawnione manipulacje w obcych systemach (potocznie – „ataki internetowe”, 
np. ataki paraliżujące pracĒ wybranych za cel systemów lub służące wykradaniu 
danych, włącznie z oszustwami internetowymi). 

 
Cyberterroryzm, zdaniem D. Denning, to celowe ataki albo groźby  

ataków skierowane przeciw komputerom, sieciom i przechowywanym w nich 
informacjom w celu zastraszenia rządów i społeczeństw czy tez wymuszenia na 
nich jakichś politycznych lub społecznych działań.

8
 Cyberterroryzm może być 

zarówno aktem podłożenia bomby w strategicznym miejscu, zakłóceniem poprzez 
atak działania komunikacji opartej na łączach internetowych, jak i przekazywaniem 
poprzez sieci komputerowe treści zagrażających lub prowadzących do powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa. PrzejĒcie przez przeciwnika kontroli nad 
podsystemami infrastruktury krytycznej państwa może zagrozić systemom 
łączności jak i systemom zapewniającym dopływ energii czy wody. Znamy dziś 
wiele przykładów cyberterroryzmu, które stały siĒ sygnałem ostrzegawczym dla 
rządów, obnażając słabość (lub brak) mechanizmów reagowania w odniesieniu do 
tak nietypowej sytuacji. 

WikiLeaks to przykład manipulacji opinią publiczną dziĒki dysponowaniu 
wielką liczbą poufnych informacji. Choć z nielegalnie ujawnionych depesz 
Departamentu Stanu USA nie wynikały sensacyjne treści, to nie można 
zapomnieć, że w innym potencjalnym wycieku informacje mogłyby być ujawniane 
selektywnie lub wśród prawdziwych przecieków mogłyby siĒ pojawić informacje 
fikcyjne. Takie działania mogą prowadzić do manipulowania opinią publiczną,  
a w skrajnym przypadku także rządami. 

Sposób przekazywania informacji w strukturach wojskowych jest 
sformalizowany i precyzyjnie ujĒty w ramy procedur obowiązujących na wszystkich 
szczeblach dowodzenia i we wszystkich sytuacjach. Przykładami wymiany takich 
informacji są: rozkaz – zadanie w formie dokumentu nazywanego rozkazem 
operacyjnym oraz rozkaz dla jednego wykonawcy zwanego zarządzeniem 
bojowym. Stawiane są one w formie ustnej lub z użyciem dokumentów graficznych, 
osobiście lub poprzez upoważnioną osobĒ. Przekazywane zaś bezpośrednio lub 
przy pomocy środków technicznych. Podwładny ma obowiązek przekazywania 
 

                                                 
8
 Za: A. Janowska, Cyberterroryzm – rzeczywistość czy fikcja? (w:) http://winntbg.bg.agh.edu.pl 

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/
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informacji w górĒ za pomocą podobnie sformalizowanego, co do formuły Meldunku 
bojowego, sytuacyjnego, okresowego lub doraźnego. W obu przypadkach 
określone są zarówno zawartość w zakresie układu, treści jak i używany jĒzyk oraz 
znaki egzekwowane we wszelkich formach wojskowej aktywności. 

Przykładem sformalizowanego przekazu informacji jest procedura MEDAVAC 
(pomoc medyczna). Zasadniczym czynnikiem decydującym o realnym 
prawdopodobieństwie uratowania życia, a dalej możliwości powrotu do zdrowia jest 
czas, a warunkiem koniecznym jest szybka i bardzo precyzyjna informacja, prośba 
o udzielenie pomocy. 

Sytuacja wzywania pomocy jak i środowisko jej udzielania są zazwyczaj 
ekstremalnie trudne. Dodatkowym ograniczeniem jest obecnie koalicyjność 
działań, co wymusiło opracowanie procedury balansującej prostotĒ i wymaganą 
precyzjĒ informacji niezbĒdnej ratownikom do dotarcia do potrzebujących. 
Uzgodniona procedura nosi nazwĒ NINE-LINERA (9-punktów): 

1. LOCATION; 
2. CALL SIGN&RADIO FREQUENCY; 
3. NUMBER of PATIENTS/PRECEDENCE; 
4. SPECIAL EQUIPMENT; 
5. NUMBER of PATIONS by TYPE; 
6. SECURITY of PICKUP ZONE; 
7. METHOD of MARKING PICKUP ZONE; 
8. PATIENT NATIONALITY/STATUS; 
9. PICKUP ZONE TERRAIN OBSTACLES. 
Do wzywania i przekazywania informacji tego typu organizuje siĒ 

niezakłócalne sieci łączności o wysokim stopniu wiarygodności i trwałości 
przekazu. Transmisja danych trwa nie dłużej niż 25 sekund. Punkty 1-5 podawane 
są zaraz po nawiązaniu kontaktu, natomiast punkty 6-9 mogą być podane, gdy 
pomoc jest w drodze. 

Kolejnym przykładem jest wymiana informacji miedzy stanowiskami 
dowodzenia Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych, która odbywa siĒ za pomocą 
sformatowanych dokumentów przesyłanych w wersji elektronicznej. Takie 
rozwiązanie skraca do minimum czas obiegu informacji oraz umożliwia 
poszczególnym elementom biorącym udział w tym procesie wprowadzenie tej 
informacji do własnych systemów dowodzenia w sposób automatyczny. 
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Rysunek nr 2: Zapotrzebowanie na Wsparcie Lotnicze (Air Support Request) 

walczących wojsk 
 

 
 

Zapotrzebowanie takie przesyłane jest z jednostek wojsk lądowych  
do systemu dowodzenia Sił Powietrznych. Jest ono podstawą do planowania 
wysiłku lotnictwa na korzyść dowódcy lądowego z użyciem nowoczesnej taktyki 
wykorzystania lotnictwa zwanej CAS (Close AIR Support) Bliskie wsparcie 
Powietrzne. Format ten zawiera wszystkie informacje, które są niezbĒdne  
do zlokalizowania nadawcy, określenia priorytetu oraz przydzielenia platformy 
uzbrojenia, która we właściwy sposób wypełni wymagania autora 
zapotrzebowania. Taka koordynacja wykonywana jest dla każdej misji wsparcia 
wojsk lądowych przez lotnictwo. 

Proces komunikacji precyzyjnie zdefiniowany i zamkniĒty w zespół ścisłych 
reguł gwarantuje pożądany efekt – zapobieganie, łagodzenie bądź usuniĒcie 
skutków zagrożeń i kryzysów. Wykorzystanie nawet najbardziej wyrafinowanych  
i nowoczesnych urządzeń technicznych nie gwarantuje wiarygodnego  
i nieprzerwanego przepływu komunikatów, o ile przepływ informacji nie zostanie 
właściwie zdefiniowany i uporządkowany według procedur obowiązujących w całej 
pionowej i poziomej strukturze organizacji. Każdej sekwencji realizacji zadania 
należałoby przyporządkować sformalizowane zachowania i pakiety danych. Tylko 
właściwie wyszkolony personel o przyswojonej automatyzacji działania gwarantuje 
osiągniĒcie oczekiwanego stanu końcowego procesu, dlatego tak istotne jest 
wykorzystanie kadry o bogatym doświadczeniu operacyjnym w sytuacjach 
kryzysowych (Siły Zbrojne, Policja, Straż itp.). 

W procesie komunikacji duże znaczenie ma także nieprzerwane gromadzenie  
i analiza informacji dotyczących byłych, aktualnych i przyszłych zagrożeń (Lessons 
Learned). Zadanie to realizowane przykładowo przez Zespół Zbierania  
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i Upowszechniania Doświadczeń (ZZiUD)
9
 może znacznie zwiĒkszyć efektywność 

komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia i kryzysu. Skuteczny system 
reagowania kryzysowego nie może bowiem obywać siĒ bez sprawnej komunikacji 
realizowanej przez odpowiednie komórki organizacyjne.

10
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Wojciech SZCZEPAŃSKI 
Komisja Bałkanistyki PAN, Oddział w Poznaniu 
 

KONFLIKT – DIALOG – WSPÓŁPRACA? 
GŁÓWNE PROBLEMY KOMUNIKACJI ALBAŃSKO-SERBSKIEJ 

WE WSPÓŁCZESNYM KOSOWIE 
(ZARYS ZAGADNIENIA) 

 
 

 Na obrzeżach integrującej siĒ mimo kryzysów Europy, w otoczeniu 
bałkańskich państw deklarujących wolĒ włączenia siĒ we wspólny projekt 
polityczno-ekonomiczno-kulturowy, jakim jest Unia Europejska, funkcjonuje jeden  
z mniejszych, a zarazem najmłodszy, organizm państwowy naszego kontynentu  
– Kosowo. Niepodległość, ogłoszoną w lutym 2008 r. przez Kosowo jednostronnie,  
a zatem bez akceptacji ze strony Serbii, od którego siĒ ono odseparowało, uznana 
została przez państwa UE i NATO, w tym PolskĒ (wyjątki stanowią: Hiszpania, 
Rumunia, Słowacja, Grecja i Cypr), a także przez wszystkie państwa, które  
w niedalekiej przeszłości współtworzyły z Serbią socjalistyczną JugosławiĒ. 
Uznaniu Kosowa sprzeciwiają siĒ wciąż takie państwa, z najwiĒkszych  
i dysponujących poważnym potencjałem demograficznym, gospodarczym, 
politycznym i militarnym, jak: Chińska Republika Ludowa, Indie, Federacja 
Rosyjska oraz Brazylia.

1
 

 Proces odseparowywania siĒ Kosowa od Serbii na przełomie XX i XXI  
wieku (ze szczególnym uwzglĒdnieniem zbrojnego konfliktu natowsko-
jugosłowiańskiego 1999 r. oraz poszczególnych etapów rokowań 
miĒdzynarodowych, mających miejsce przed 2008 r.), a także wcześniejsze dzieje 
Kosowa, zdążyły już stać siĒ przedmiotem wielu analiz naukowych.

2
 Zdecydowanie 

mniej badań w obszarze nauk społecznych oraz z zakresu historii najnowszej 

                                                 
1
 W. Szczepański, Spór albańsko-serbski w Kosowie w latach 1980-2010 (w:) „Przegląd Zachodni” 
2010, 4(337), s. 151; D. Wybranowski, Serbowie a kwestia międzynarodowego uznania 
dyplomatycznego Republiki Kosowa w lutym i na przestrzeni 2008 roku. Studium problemu, „Politeja” 
2010, 1(13), s. 417-454; Idem: Problem uznania dyplomatycznego przez rząd Rzeczypospolitej 
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wobec obszaru byłej Jugosławii w końcu XX i na początku XXI wieku (w:) J.J. Piątek,  
R. Podgórzańska (red.) Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania. Toruń 2009,  
s. 229-267 

2
 M. Maletić (red.), Kosovo nekad i danas – Kosova dikur e sot. Beograd 1973; T. Dņuda [Judah], 
Kosovo. Rat i osveta. Beograd 2002; N. Malcolm, Kosovo. A short history. London 1998; M. Vickers, 
Between Serb and Albanian. A history of Kosovo. New York 1998; D. Bataković, Kosovo i Metohija. 
Istorija i ideologia. Beograd – Valjevo – Srbinje 1998; A. Magdziak-Miszewska (red.), Świat  
po Kosowie. Warszawa 2000; K. Pawłowski, Kosowo. Konflikt i interwencja. Lublin 2008;  
A. Malinowski, Od autonomii do niepodległości. Ewolucja problemu Kosowa w latach 1974-2008. 
Choszczno-Gorzów Wlkp. 2010; S. Pesmazoglu, Kosovo: dvostruka hibris. Nadzor i kazna. Beograd 
2005; M. Ńutovac, Kosovo. IzmeĊu poretka i anomije. Kosovska Mitrovica – Beograd 2008, M. Gibas-
Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje. 
Toruń 2009; S. L. Szczesio, Bałkańska beczka prochu (1980-2009) (w:) K. Janicki (red.), Źródła 
nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych: Kosowo, Gruzja, Abchazja, Osetia 
Południowa, Łotwa i Estonia, Białoruś, Krym. Kraków – Warszawa 2009, s. 37-82; W. Szczepański, 
Kosowo (zarys historii polityczno-społecznej).(w:) „Przegląd Zachodni” 2010, 1 (334), s. 115-139 
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zrealizowano natomiast w odniesieniu do problematyki współczesnego Kosowa.
3
 

Jest to, zważywszy na niewielki dystans czasowy (a w zasadzie jego brak), a także 
złożoność zagadnień wiążących siĒ z rzeczywistością przeobrażeń dokonujących 
siĒ w Kosowie, zupełnie zrozumiałe. Szczególnie jeśli idzie o historiĒ. Opisywanie 
przez historyków wydarzeń tak nieodległych stanowi wszak wkraczanie w wymiar, 
który za Timothy'm G. Ashem określić należałoby mianem history of the present;  
to zaś obliguje badacza do wdrożenia siĒ w arkana dość specyficznego, 
interdyscyplinarnego warsztatu dziejopisarsko-analitycznego, bez którego nie jest 
możliwe przedstawianie „historii na gorąco”.

4
 

 Niniejszy szkic ma na celu zwiĒzłe, sygnalne wskazanie pewnych istotnych 
kwestii, związanych z funkcjonowaniem współczesnego (2008-2011) Kosowa.  
Są nimi, zakorzenione w historii, problemy teraźniejszych wewnątrzkosowskich 
relacji albańsko-serbskich, w których deficytowe są takie postawy, jak: 
zrozumienie, szacunek i zaufanie. Koegzystencja Albańczyków i Serbów  
w Kosowie, stanowiących odpowiednio ok. 92% i ok. 5,3% jego mieszkańców,

5
 nie 

może oczywiście przysłaniać wszystkich pozostałych zagadnień istotnych dla 
codziennego funkcjonowania i rozwoju tego bałkańskiego organizmu. Temat ten 
pozostaje jednak kluczowy nie tylko z powodu obciążeń historycznych, ale  
i w wymiarze projektowania europejskiej przyszłości samego Kosowa (jak też 
wszystkich graniczących z nim państw), wykreślania dla niego perspektywy 
bezpieczeństwa, rozwijania w samym Kosowie ustroju demokratycznego  
i standardów praworządności, zafundowania mu wydolnego systemu społeczno-
ekonomicznego, wreszcie – faktycznego wpisania w rzeczywistość multietnicznego 
Kosowa zasady dialogu miĒdzykulturowego. 

 Problem szwankującej komunikacji miĒdzy albańskimi i serbskimi 
mieszkańcami Kosowa, nie pojawił siĒ oczywiście nagle, w momencie ogłoszenia 
przez parlament w Prisztinie suwerenności prowincji. Nie narodził siĒ on również 
dziesiĒciolecie wcześniej, gdy w latach 1998-1999 narastał konflikt o status 
Kosowa, które Serbia usiłowała utrzymać w swoich granicach, podczas gdy 
zrewoltowana czĒść kosowskich Albańczyków spod znaku Wyzwoleńczej Armii 
Kosowa (UÇK), dążyła w nim do wywołania oporu wobec zwierzchności serbskiej. 
Geneza napiĒć albańsko-serbskich w Kosowie jest odległa. Stanowią one, można 
rzec, swoiste dziedzictwo dziejowe. 

 Szczególnymi okresami, które zapisały siĒ w pamiĒci Albańczyków i Serbów 
bezlikiem incydentów wikłających obie strony, a nierzadko i ich poważniejszym 
konfrontowaniem siĒ, były: 

 - ostatnia ćwierć XIX w.; 

                                                 
3
 P. Sokołowska: Niepodległość Kosowa jako czynnik stabilizujący relacje serbsko-albańskie w Kosowie 
(w:) „Przegląd Zachodni” 2010, 4 (337), s. 155-177; W. Stankiewicz, O statusie 
prawnomiędzynarodowym Kosowa (w:) K. Taczyńska, S. Sochacki, M. Zeĉević (red.), Poznać 
Bałkany. Historia – polityka – kultura. Toruń 2011, s. 123-136; V. Ńĉepanjski (W. Szczepański), 
Odricanje od Kosova kao uslov ubrzanog prikljuĉivanja Srbije EU (licemernost jedne strategije 
politiĉkog pritiska) (w:) Đ. Đurić (red.), Društveni izazovi evropskih integracija: Srbija i uporedna 
iskustva – Social challenges of european integrations: Serbia and comparative experiences,  
t. I: Pravo, ekonomija, društvena pitanja, zbornik radova iz meĊunarodnog nauĉnog skupa. Novi Sad 
2010, s. 577-591 

4
  T.G. Ash, Historia na gorąco: eseje i reportaże z Europy lat 90. Kraków 2000 

5
 Dane Kosowskiego UrzĒdu Statystycznego (Enti i Statistikës së Kosovës) (w:) http://www.ks-
gov.net/ESK/esk/index.htm 
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 - pierwsze kilkanaście lat minionego stulecia, z wojnami bałkańskimi 
włącznie (zawierające zarazem ostatnie lata panowania nad Kosowem 
chylącej siĒ ku upadkowi Turcji Osmańskiej); 

 - zaprowadzanie i utrwalanie w Kosowie władzy Belgradu, w ramach 
monarchii serbskiej (1912-1914), a nastĒpnie, po I wojnie światowej,  
w ramach Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS)/Królestwa 
Jugosławii; 

 - okupacyjne doświadczenia okresu II wojny światowej; 
 - terror komunistyczny pierwszych lat powojennych; 
 - okres sprawowania władzy w Jugosławii przez Slobodana Milońevicia, 

charakteryzujący siĒ ograniczaniem swobód prowincji i redukowaniem jej 
autonomii w ramach Serbii, szczególnie odczuwalnym po wcześniejszej 
liberalizacji stosunków wewnĒtrznych w Jugosławii Josipa Broz-Tity  
i Edvarda Kardelja. 

 Od dziesiĒcioleci zdecydowana wiĒkszość generacji kosowskich Albańczyków 
i kosowskich Serbów formowała swoją wyobraźniĒ o „tych drugich” w oparciu  
o specyficzne instrumentarium stereotypów i mitów.

6
 Skrajnie niekorzystny obraz 

obcych etnicznie sąsiadów, określanych czĒsto po prostu mianem „wrogów”,  
w procesie tym niezmiennie przeciwstawiany był zgoła odmiennemu 
przeświadczeniu o sobie samym, o własnej społeczności, jako grupie: bohaterskiej, 
dumnej, lepszej, posiadającej wyższą kulturĒ, jako jedyna formułującej 
uzasadnione historycznie i moralnie aspiracje kulturowe, ekonomiczne, terytorialne 
czy polityczne.

7
 

 W czasach najnowszych, naznaczonych cierpieniami i stygmatyzacją obu 
stron oraz poczuciem uwikłania w nieprzezwyciĒżalny, ustawiczny konflikt 
interesów albańskich i serbskich w Kosowie (żywionym zarówno przez 
Albańczyków, jak i Serbów), do głosu doszło również dążenie obu wymienionych 
społeczności do przyjmowania tożsamości ofiary i posługiwania siĒ w dyskursie 
społecznym takim samookreśleniem w sposób, jak siĒ zdaje zamierzony, wrĒcz 
wykalkulowany. Na powyższe wskazała dobitnie w swoich pracach (szczególnie  
w książce w całości poświĒconej problemowi wyzyskiwania tożsamości ofiary 
przez Albańczyków i Serbów w Kosowie) Helena Zdravković – związana z nauką 
amerykańską

 
badaczka pochodząca z Belgradu, która specjalizuje siĒ  

w problematyce komunikacji społecznej.
8
 

 Do zasadniczych problemów, stanowiących współcześnie co najmniej 
utrudnienie dla komunikowania siĒ ze sobą Albańczyków i Serbów z Kosowa, 
żyjących w tym kraju razem, ale jednak obok siebie, niejako w dwóch równoległych 
światach, należą: 1) postawy zajmowane przez reprezentantów obu wymienionych 
społeczności; 2) czynniki o proweniencji zewnĒtrznej, wiążące siĒ jednak z modus 
vivendi, przyjmowanym przez kosowskich Albańczyków i Serbów. Są to: 

                                                 
6
 W. Szczepański, Mity i stereotypy. Stosunek elit serbskich do Albańczyków z wilajetu kosowskiego 
(1878-1912) (w:) „Przegląd Zachodni” 2007, 3 (324), s. 143-156 

7
 K. Manĉev, Rola stereotypów narodowych w historii narodów bałkańskich (w:) „Dzieje Najnowsze” 
1998, z. 2, s. 20 

8
 H. Zdravković, Politika žrtve na Kosovu. Identitet žrtve kao primarni diskurzivni clij Srba i Albanaca  
u upornom sukobu na Kosovu. Beograd 2005. Inna praca tejże: H. Zdravković, Historical Victimage  
of Kosovo Serbs and Albanians (w:) D. Bataković (red.), Kosovo and Metohija. Living in the Enclave. 
Belgrade 2007, s. 107-130 
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 - mityzacja i sakralizacja historycznych związków własnego narodu  
z terytorium Kosowa, łączone z podejmowaniem siĒ roli „dziedziców”, 
zobowiązanych do trwania w Kosowie; 

 - niedążenie do rewizji, odziedziczonego w spadku po poprzednich 
pokoleniach, imaginarium, w którym negatywne wizerunki, cechy i role, 
przypisywane są zawsze „tym drugim”; 

 - możliwość traktowania drugiej strony z pozycji siły (dostĒpna raz Serbom, 
raz Albańczykom); 

 - traktowanie, jako alternatywy dla niechĒtnie wyobrażanego sobie dialogu  
z drugą stroną, możliwości korzystania ze wsparcia sił zewnĒtrznych 
(Serbii – w wypadku kosowskich Serbów; wiĒkszej czĒści świata 
zachodniego i funkcjonującego w nim proalbańskiego lobby – w wypadku 
Albańczyków z Kosowa); 

 - wywieranie presji przez przedstawicieli własnej społeczności, lub przez 
zewnĒtrznych „sprzymierzeńców”, na nieporzucanie dotychczas 
zajmowanych postaw konfrontatywnych” 

 - budowanie na własny użytek obrazu „oblĒżonej twierdzy”, „bastionu” oraz 
eksponowanie własnych mitów i pozytywnych autostereotypów,  
w oderwaniu od współczesnych realiów, potrzeb czy interesów zbiorowych 
bądź jednostkowych; 

 - lĒk (niekiedy irracjonalny) przed zatraceniem własnej tożsamości w dialogu 
z drugą stroną czy w ogóle w jakiejkolwiek próbie zbliżenia siĒ do niej; 

 - pamiĒć świeżych krzywd, poniesionych w niedawnych konfliktach 
osobiście lub przez bliskich; 

 - różne zawody osobiste tudzież zawiedzione nadzieje (te drugie traktowane 
w szerszym od  osobistego, społecznym wymiarze). 

 Z pewnością do powyższej listy dopisywać można by kolejne, może nawet 
liczne, pozycje. Niniejsze refleksje posłużyć mają jednak wyłącznie  
do zobrazowania problemu za pomocą wybranych egzemplifikacji. Nawiązując 
jednak wyłącznie do tego, co wypunktowano wyżej oraz do inspiracji pozyskanych 
z publikacji fachowych (na czele z wymienionym studium H. Zdravković), a także  
z przekazów medialnych i własnych obserwacji terenowych, zatrzymać warto siĒ 
na paru zagadnieniach, które odnosić bĒdą siĒ do tytułowej osi: konflikt – dialog  
– współpraca. 

 Od dialogu, nie mówiąc już o efektywnej współpracy, oprócz innych 
czynników, oddzielają kosowskich Albańczyków i Serbów, konstruowane przez 
nich samych autocharakterystyki, w których podnoszone są miĒdzy innymi kwestie 
etnogenezy i pierwszeństwa osadnictwa (ilirskiego = albańskiego oraz 
słowiańskiego = serbskiego) na współzamieszkiwanej czĒści Płw. Bałkańskiego. 
Tymczasem spojrzenie na dwie najliczniej zamieszkujące Kosowo nacje, nie jako 
na „odwieczne”, skończenie uformowane, spójne, stabilne, lecz relatywnie młode  
i ustawicznie kształtowane, czyli sukcesywnie rozwijane i czynione coraz bardziej 
koherentnymi, stanowić mogłoby nową optykĒ postrzegania i rozumienia stanu 
permanentnych zadrażnień albańsko-serbskich w Kosowie. W przypadku  
i Albańczyków, i Serbów, wpływ doświadczeń historycznych na aktualne 
postĒpowanie, w tym przede wszystkim na sposób traktowania siĒ przez nich 
nawzajem, jest oczywiście obiektywnie znaczny. Jednakże sukcesywne 
odsłanianie mitów i stereotypów warunkujących wzajemną percepcjĒ, a także 
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rozpatrywanie dychotomii „my – drudzy = ofiary – krzywdziciele” w odpowiednio 
ukazanych kontekstach historycznych i kulturowo-społecznych, pozwala, choć  
do pewnego stopnia, zrozumieć napiĒcia towarzyszące relacjom albańsko-
serbskim w Kosowie już na poziomie dyskursywnym. Przyjrzenie siĒ sposobom 
konstruowania przez Serbów i Albańczyków z Kosowa narracji o sobie samych  
i „o tych drugich” jest niezwykle ważne. Obraz własnej wspólnoty (przy silnej z nią 
identyfikacji) oraz obraz przeciwstawianej jej drugiej społeczności, determinować 
może bowiem i rzeczywistość codziennych stosunków miĒdzysąsiedzkich,  
i charakter kontaktów politycznych reprezentantów obu nacji, wywierających 
długookresowo wpływ na położenie mas. 

Jak już sygnalizowano, zasługą H. Zdravković jest ukazanie w przenikliwy 
sposób dążenia tak kosowskich Albańczyków, jak i Serbów z Kosowa, do ukazania 
światu zewnĒtrznemu własnej wspólnoty etnicznej jako ofiary drugiej, sąsiedniej 
wspólnoty. Taka autokreacja pozostaje w całkowitej zgodzie z autentycznym, 
głĒboko zakorzenionym w kolektywnej pamiĒci przeświadczeniem, determinującym 
u obu tych nacji samoidentyfikacjĒ. Na uzasadnienie swojego przekonania 
wiĒkszość reprezentantów obu grup, o ile tylko odczuwają oni nie mniejszą niż 
przeciĒtna wiĒź z własną wspólnotą etniczną i jej kulturą (w tym również  
z, pełniącymi istotne role, atrybutami symbolicznymi), bĒdzie w stanie przywołać 
liczne „dowody”, poczynając od mniej lub bardziej wiarygodnych świadectw 
historycznych, przekazanych w najbliższym otoczeniu, a skończywszy na „danych” 
z własnych obserwacji, tudzież wytworach własnych myśli. Podobnie łatwo bĒdzie 
im uzasadnić potrzebĒ zmagania siĒ z „drugimi”, w celu doprowadzenia do, realnie 
odczuwanej, przewagi „swoich” nad „obcymi”. 

Analizując, za H. Zdravković, różne strategie dyskursywne oraz konteksty  
i sytuacje, w których znajdują one zastosowanie, należałoby zwrócić uwagĒ  
na zagadnienie stosowanych przez kosowskich Albańczyków i Serbów konwencji 
retorycznych (w tym chwytów perswazyjnych), wykorzystywanych w informowaniu 
o położeniu własnej i „drugiej” wspólnoty oraz o zachodzących miĒdzy nimi 
interakcjach. Warto byłoby także zidentyfikować poszczególne wątki tematyczne, 
które określić można mianem szczególnie eksploatowanych w narracjach Serbów  
i Albańczyków o realiach ich koegzystencji w Kosowie w przeszłości i obecnie. Dla 
przykładu warto wskazać po dwa tematy, nadzwyczaj chĒtnie wykorzystywane 
przez Albańczyków i Serbów przy okazji charakteryzowania przez nich położenia 
swojej i „drugiej” społeczności: alb. 1) „Albańczycy są ofiarami historii”, alb.  
2) „Albańczycy byli pokojowo nastawieni i uciska siĒ ich bez dania przez nich do 
tego powodu”; serb. 1) „Serbowie są niewolnikami obecnej sytuacji”, serb.  
2) „Albańczycy mieli w Kosowie, i w byłej socjalistycznej Jugosławii wszystko.

9
  

W tym zestawieniu ujĒte są różne treści, ale ileż jest w poszczególnych albańskich  
i serbskich, na pozór paralelnych i nieuzgadnialnych „prawdach o Kosowie” oraz  
o własnym i „tych drugich” losie na kosowskiej ziemi, treści jak gdyby 
przekalkowanych z jednej opowieści do drugiej! Paradoksem pozostaje fakt, iż jak 
pokazują dotychczasowe doświadczenia, utrudnia to dialog miĒdzykulturowy 
albańskich i serbskich elit z Kosowa, zamiast go ułatwiać. Wyraźnie zaznacza siĒ 
w to w niemrawo podejmowanym w Kosowie dyskursie na temat praw własnych  
i „tych drugich” w przedmiocie kształtowania ładu społeczno-politycznego kraju. 

                                                 
9
 Ibidem, s. 166-172, 183-186, 205-213 
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Znajomość albańskiego i serbskiego, rzeczywistego a nie postulowanego, 
obrazu własnych dziejów i relacji z obcymi etnicznie sąsiadami ,idąca w parze  
z wiedzą o kulturze obu skonfliktowanych społeczności, o zakorzenionych  
w myśleniu ich członków mitach, autostereotypach i stereotypach „drugiego” oraz  
o czynnikach mogących zaostrzyć tudzież stonować wzajemną agresjĒ – choć  
na wskroś akcentuje wagĒ rzeczywistości minionej i determinowanie przez jej 
obraz (sposób pamiĒtania o niej) realiów teraźniejszości – w rzeczywistości 
stwarza szanse na dialog miĒdzy uwikłanymi w konflikt stronami. Można zatem 
żywić nadziejĒ, iż przesłanki powyższe z miejsca, jeśli tylko do rzeczonego dialogu 
dojdzie, byłyby w stanie przekierować go z wymiaru stricte historycznego 
(rozpamiĒtywanie faktów i narosłych wokół nich mitów), ku kontekstowi życiowego 
realizmu. DziĒki temu – jak stwierdził Bojan Ņikić – pojawiłaby siĒ możliwość 
przenoszenia problematyki inicjowanej tak określonym dyskursem na mikro-niwy, 
na których dychotomiczność ofiara/winowajca może stopniowo ulegać zastąpieniu 
interakcją w sferze praktycznych interesów zwykłych ludzi.

10
 Do tego jednak 

jeszcze w wewnątrzkosowskich relacjach daleka droga. 
Wydaje siĒ, iż zawieszenie sporów historycznych i prawnych oraz 

zaangażowanie siĒ w niełatwe zadanie tworzenia wolnej od patologii społecznych  
i politycznych państwowości kosowskiej zarówno przez Albańczyków, jak i Serbów, 
stanowiących najwiĒkszą w Kosowie mniejszość etniczną, dla której wspólnota 
miĒdzynarodowa, świadoma jej oporu przed uznaniem racji albańskich w Kosowie, 
przewidziała szczególne prawa (w tzw. planie Ahtisaariego, z którym skorelowano 
zapisy kosowskiej konstytucji, uchwalonej po proklamowaniu przez prowincjĒ 
niepodległości), stanowić mogłoby platformĒ, służącą do zastąpienia konfliktów  
i podziałów albańsko-serbskim dialogiem i próbami kooperacji obu stron. Mimo 
wszystkich, obiektywnie istniejących trudności, można by warunkowo, uznać 
ogłoszoną zimą 2008 r. niepodległość Kosowa, za czynnik stabilizujący relacje 
albańsko-serbskie w prowincji, zgodnie z tym, jak na gruncie polskiej politologii 
postrzega ów fakt Patrycja Sokołowska.

11
 

Pozostają jednak dwa istotne problemy, które komplikują tak wyrażony osąd. 
Pierwszym jest bezsprzecznie znaczny ciĒżar gatunkowy serbskich win wzglĒdem 
Albańczyków i albańskich win wzglĒdem Serbów, wchodzących w bilans krzywd 
wyrządzanych sobie nawzajem w ostatnich latach, poczynając od porachunków 
policyjno-partyzanckich w latach 1998-1999 (skutkujących śmiertelnymi, także 
cywilnymi, ofiarami po obu stronach), poprzez przepĒdzenia 1999 r. (serbskie 
akcje wzglĒdem Albańczyków i albański rewanż na Serbach po zakończeniu 
natowskich bombardowań), aż po wydarzenia z marca 2004 roku, w których 
ucierpieli głównie Serbowie (oraz zabytki ich prawosławnej kultury, takie jak  
np. średniowieczny monaster Sveti ArhanĊeli). Kolektywna pamiĒć o tych winach 
po obu stronach bardzo siĒ różni (odmienne interpretacje zdarzeń, podawanie 
sprzecznych danych odnośnie ofiar, itd.). Niemniej i albański, i serbski obraz ran 
zadanych sobie przed kilkoma-kilkunastoma laty, a zatem wciąż świeżych  
i niezagojonych, podszyty jest silnymi, nie poddanymi jeszcze oczyszczeniu, 
emocjami, w naturalny sposób utrudniającymi podejmowanie wysiłków związanych 

                                                 
10

 Ibidem – fragment rec. B. Ņikicia z książki H. Zdravković (zamieszczony na obwolucie cyt. książki) 
11

 P. Sokołowska, Niepodległość Kosowa …, op. cit., s. 155-177 
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z zainaugurowaniem i prowadzeniem rzeczywistego albańsko-serbskiego dialogu  
o sprawach społeczno-politycznych czy kulturowych. 

Albańczykom, stanowiącym w Kosowie przytłaczającą wiĒkszość łatwiej jest 
oferować dialog Serbom niż odwrotnie. Oferty tego rodzaju bywają składane. 
Pojawiają siĒ też przykłady udanej kooperacji na niwie lokalnej kosowskich 
Albańczyków, Serbów i przedstawicieli innych grup. W wielu miejscach Serbowie 
czują siĒ jednak osaczeni w swoich enklawach (Peć, Ńtrpce, Velika Hoĉa, czy 
stołeczna Prisztina, gdzie z kilkunastotysiĒcznej społeczności serbskiej pozostała 
ledwie kilkudziesiĒcioosobowa grupa). Tam z kolei, gdzie Serbowie są w wyraźnej 
wiĒkszości (płn. czĒść Kosowskiej Mitrowicy, miejscowości położone na północ  
od tego miasta, miĒdzy nim a granicą z Serbią), prowokacyjnie wrĒcz manifestują 
oni rzekomą dalszą przynależność zamieszkiwanych przez siebie terenów  
do państwa serbskiego, organizują serbskie (powiązane z Belgradem) placówki 
edukacyjne, a nawet bankowe, telekomunikacyjne i pocztowe. Właśnie 
utrzymujący siĒ stan faktycznego separatyzmu czĒści Kosowa zdominowanego 
przez ludność serbską i wspieranie opcji odżegnującej siĒ od jakiejkolwiek 
współpracy z Prisztiną przez czynniki zewnĒtrzne, stanowi drugi, niezwykle istotny 
problem, bez którego rozwiązania ciĒżko jest wyobrazić sobie postĒp  
w wewnątrzkosowskich relacjach albańsko-serbskich, który polegać miałby  
na zastąpieniu logiki konfrontacji świadomym promowaniem dialogu i współpracy. 
Od lata 2011 r. szczególnie napiĒta sytuacja utrzymuje siĒ w samej Kosowskiej 
Mitrowicy oraz na kosowsko-serbskich przejściach granicznych Jarinje i Brnjak,  
o czym regularnie donosi siĒ w serbskiej, a także kosowskiej (albańskojĒzycznej) 
prasie oraz w telewizyjnych i radiowych programach informacyjnych i w Internecie. 
Wymienione przejścia graniczne traktowane były do niedawna przez Serbów jako 
punkty techniczno-administracyjne, obecnie zaś są one blokowane, a także 
stanowią cel wysiłków władz Kosowa obliczonych na ustanowienie faktycznej 
jurysdykcji Prisztiny i zamanifestowanie, z pomocą stacjonujących w Kosowie sił 
miĒdzynarodowych, integralności terytorialnej kraju. Niewątpliwie sytuacjĒ napiĒć  
i incydentów w graniczącej z Serbią czĒści Kosowa rozgrywać usiłują na swój 
sposób także niektórzy politycy serbscy, demonstrując tym dezaprobatĒ dla 
faktycznego odłączenia byłej serbskiej prowincji od reszty kraju oraz dla kursu 
politycznego głównego stronnictwa rządowego (Partii Demokratycznej)  
i związanego z nim prezydenta Serbii Borisa Tadicia, przedkładających nad dalsze 
antagonizowanie sytuacji w Kosowie perspektywĒ politycznego zbliżenia  
z UE (cieszącą siĒ notabene coraz mniejszym poparciem społecznym, co zapewne 
znajdzie swój wyraz w rezultacie przyszłorocznych serbskich wyborów 
parlamentarnych). 

 Podsumowując: podczas, gdy w relacjach Belgradu i Prisztiny, za sprawą 
czynników zorientowanych proeuropejsko, pojawiają siĒ przebłyski dialogu  
(o współpracy nie ma jeszcze na razie mowy), w Kosowie, tamtejszym 
Albańczykom i Serbom, wciąż jeszcze daleko jest do przełomowych, 
pojednawczych gestów, które oddaliłyby strony od konfliktu, a przybliżyły  
do szczerych prób osiągania porozumień – takich, które miałyby szanse nie tylko 
figurować na papierze, ale i z czasem coś znaczyć w realnym życiu przedstawicieli 
obu wspólnot narodowych koegzystujących ze sobą i z innymi społecznościami 
(Romowie, Turcy, Vlasi, pozostali) w najmłodszym europejskim państwie, nie przez 
wszystkich jeszcze uznawanym za niepodległe. 
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Mirosław TOKARSKI 
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w DĒblinie 
 

ORGANIZACYJNO – PRAWNE ASPEKTY KOMUNIKACJI 
NA PODSTAWOWYCH SZCZEBLACH ZARZĄDZANIA 

W SIŁACH ZBROJNYCH RP 
 
 

1. Ustalenia terminologiczne 
Jednym z istotniejszych czynników rzutujących na sprawne zarządzanie  

w każdej organizacji jest komunikowanie, które zachodzi pomiĒdzy podmiotami 
funkcjonującymi w tej strukturze: kierownikami a pracownikami. W dorobku nauki 
organizacji i zarządzania zwrócono uwagĒ, że warunkiem prawidłowej i skutecznej 
komunikacji jest nie tylko komunikacja w relacji kierownik – pracownik, lecz także 
sprzĒżenie zwrotne, a wiĒc i komunikacja w kierunku przeciwnym: pomiĒdzy  
pracownikiem a kierownikiem.

1
 Taki model – wzorzec komunikacji jest także  

adekwatny dla sił zbrojnych na poszczególnych szczeblach zarządzana, jeśli  
przyjąć założenie, że zarządzanie siłami zbrojnymi opiera siĒ na instytucjach  
wypracowanych przez naukĒ organizacji i zarządzania.

2
 W przedstawionym ujĒciu 

ideą komunikacji w siłach zbrojnych byłoby przekazywanie właściwym adresatom,  
w nakazanym czasie komunikatów na podstawowych szczeblach zarządzania:  
w relacji przełożony – podwładny oraz podwładny – przełożony. Akceptacja  
przyjĒtego założenia prowadzi do wniosku, że u podłoża przyjĒtej interpretacji  
komunikacji zawsze leży pewne założenie wartościujące. Na przykład to, że istotą 
komunikacji jest, aby była ona zrozumiała zarówno dla odbiorcy, zgodnie z intencją 
nadawcy, jak i wywoływała zamierzony dla odbiorcy skutek. Ponadto, aby 
komunikacja zapewniała zdolność do odbioru sygnałów nadawanych przez 
nadawców do odbiorców.

3
 

Przedstawione ogólne ustalenia na temat komunikacji w zarządzaniu stały  
siĒ punktem wyjścia do podjĒcia bardziej szczegółowych rozważań na temat 
organizacyjno-prawnych wyznaczników komunikacji na podstawowych szczeblach 
zarządzania w Siłach Zbrojnych RP. Na potrzeby prowadzonych rozważań  
przyjĒto, że zarządzanie to proces planowania, organizowania, przewodzenia  
i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich 
innych jej zasobów dla osiągniĒcia ustalonych celów.

4
 Natomiast osoba 

zarządzająca, to podmiot o szczególnym zakresie uprawnień i odpowiedzialności, 
który wpływa na skuteczność funkcjonowania danej organizacji, ponieważ dotyczy 
bezpośrednio ludzi wykonujących określone działania.

5
 Powyższe definicje należy 

uzupełnić jeszcze o sprecyzowanie terminu „organizacyjno-prawne aspekty”.  
W niniejszych rozważaniach przyjĒto, że wymieniony termin bĒdzie oznaczał 
 

                                                 
1
 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2004, s. 594 

2
 Szerzej na temat modeli-wzorców, zob. (w:) M. Rodzynkiewicz, Modelowanie pojęć w prawie karnym, 
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1998, s. 10-17 

3
 M. Strzoda, Zarządzanie informacjami w organizacji, Wyd. AON. Warszawa 2004, s. 62 

4
 J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE. Warszawa 1994, s. 23 

5
 J. Machaczka, Podstawy zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej. Kraków, 2001, s. 55 
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istniejące w siłach zbrojnych, ujęte w postaci obowiązujących norm prawnych, 
zasady postępowania, których realizacja oparta jest na zinstytucjonalizowanym 
przymusie dyscyplinarnym lub karnym, w przypadku, niezgodnego z treścią 
obowiązujących rozwiązań organizacyjnych oraz prawnych postępowania  
w zakresie komunikacji.

6
 

Umiejscowienie rozważań we wskazanym obszarze poszukiwań dało asumpt 
do próby rozwiązania zasadniczego problem: Czy faktycznie istnieją 
organizacyjno-prawne wyznaczniki komunikacji na podstawowych szczeblach 
zarządzania w Siłach Zbrojnych RP, które posiadają differentia specyfica, na 
podstawowych szczeblach zarządzania w Siłach Zbrojnych RP. Uzasadnieniem 
dla przyjĒtych poszukiwań jest fakt, że komunikowanie w siłach zbrojnych, na 
podstawowym szczeblu zarządzania odbywa siĒ według klasycznego schematu 
wypracowanego przez prekursorów nauki organizacji i zarządzania: nadawca 
przełożony (nadawca) zakodowuje określoną treść, a nastĒpnie przekazuje  
ją kanałami do podwładnego (odbiorcy), który tĒ treść odkodowuje. Z kolei 
podwładny (odbiorca) zakodowuje daną treść i przekazuje kanałami do 
przełożonego (nadawcy), który ją odkodowuje. Przedstawiony schemat ukazuje 
tzw. pełny cykl procesu komunikacji oparty na sprzĒżeniu zwrotnym.

7
 

Dodatkowym argumentem jest fakt, że komunikacja w strukturach sił 
zbrojnych odbywa siĒ w ściśle określonych uwarunkowaniach organizacyjno-
prawnych. Ich konsekwencją prawną z jednej strony jest uznanie przez 
prawodawcĒ organizacji sił zbrojnych, jako systemu celowego, co oznacza,  
że osoby wchodzące w jego skład powinny stawiać mu cele i tak organizować jego 
elementy, aby realizował cele całości.

8
 Z drugiej zaś strony skutkują tym, że 

obowiązujące w zakresie komunikacji w siłach zbrojnych normy prawne dają 
podstawĒ do żądania przez przełożonego postĒpowania zgodnego z jego wolą 
zachowań podwładnych, jak również uprawniają przełożonych do sankcjonowania 
aktów naruszenia obowiązujących norm w zakresie komunikacji.

9
 

PrzyjĒte ustalenia terminologiczne należy uzupełnić istotną uwagą: w siłach 
zbrojnych praktycznie nie używa siĒ w kontekście komunikacji pojĒć: 
„zarządzanie”, „podmiot zarządzający”, „podmiot zarządzany”. Dla tej dziedziny 
życia społecznego bardziej adekwatne aniżeli wymienione, są pojĒcia: 
„przełożony” (dowódca),

10
 „dowodzenie”

11
 „podwładny” oraz „władza 

przełożonego”. Bezkrytyczne przyjĒcie ustaleń dotyczących przytoczonych definicji 
może jednak prowadzić do wniosków odbiegających od tych, jakie formułuje siĒ 
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 A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wyd. Naukowe PWN. 
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i zarządzania, Wyd. AON. Warszawa 2002, s. 16 
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na tle tradycyjnego ujmowania problemu komunikacji, dlatego też konieczna była 
próba dokonana dalszych precyzacji terminologicznych i treściowych w odniesieniu 
do kwestii: prawnego status przełożonego (dowódcy) w procesie komunikacji, 
prawnego status podwładnego w procesie komunikacji, prawnych form komunikacji 
w siłach zbrojnych oraz zarządzania komunikowaniem siĒ w siłach zbrojnych 

 
2. Prawny status przełożonego (dowódcy) w procesie komunikacji 
Przystąpienie do wyjaśnienia relacji osobowych w procesie komunikacji  

w siłach zbrojnych nieuchronnie należy ustalić a priori status prawny podmiotów 
uczestniczących w procesie komunikacja: przełożonego oraz podwładnego. 
Analiza ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o dyscyplinie wojskowej

12
 wykazała,  

że art. 3 ust. 10 wymienionej ustawy zawiera legalną definicjĒ „przełożonego”.  
W myśl powołanego przepisu o prawnym statusie przełożonego decyduje 
kumulatywne spełnienie trzech warunków: 1) musi to być żołnierz albo inna osoba 
niebĒdąca żołnierzem, 2) osoba ta może być przełożonym tylko i wyłącznie  
na mocy przepisu prawa, lub rozkazu, polecenia, decyzji wyższego przełożonego, 
3) osobie tej podporządkowano żołnierza lub żołnierzy. Analizowany przepis 
ustawy jednoznacznie wskazuje, że jedynym ustawowym kryterium przełożonego 
jest oparcie siĒ na podporządkowaniu jednego żołnierza innemu żołnierzowi, o ile 
takie podporządkowanie posiada odzwierciedlenie w akcie normatywnym lub woli 
wyższego przełożonego. Dla ustawowego kryterium przełożonego nie ma wiĒc 
znaczenia, czy jest to osoba pozostająca w czynnej służbie wojskowej, czy też 
osoba cywilna. Istotne jest jedynie, aby miała ona umocowanie do sprawowania 
funkcji przełożonego w legalnych źródłach.

13
 

Próba wyjaśnienia statusu przełożonego (dowódcy) w komunikacji w oparciu 
jedynie o pojĒcia „przełożony” (dowódca), byłaby skazana na niepowodzenie  
w sytuacji pominiĒcia faktycznej treści jaka kryje siĒ pod ogólnym pojĒciem 
„kompetencje przełożonego”? Zasadniczo, ogólny termin „kompetencje 
przełożonego” posiada powszechne zastosowanie w odniesieniu do różnych sfer 
życia społecznego, w tym również wojskowego. Słownik jĒzyka polskiego definiuje 
termin „kompetencje” jako: formalny zakres uprawnień do jakiegoś działania; 
zwykle sprawowania władzy.

14
 Taka też definicja słownikowa znajduje 

potwierdzenie w doktrynie prawa. Przykładowo J. Jendrośka stoi na stanowisku,  
że kompetencje, to: nałożone przepisami prawa na poszczególne organy 
państwowe uprawnienia i obowiązki działania w określonym kierunku.

15
 Z kolei,  

D. Thierry i C. Sauret kompetencje kierownicze postrzegają, jako zdolność 
przełożonego do działania prowadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu  
w danych warunkach za pomocą określonych środków.

16
 Inny autor, R. Walkowiak 

                                                 
12

 Dz. U. z 2009 r., Nr 190, poz. 1474 
13

 M. Czułnowski, S. Małecki, S. Osuch, P. Pabisiak-Karwowski, Przepisy o wojskowym postĒpowaniu 
dyscyplinarnym wraz z komentarzem, MON, Departament Społeczno-Wychowawczy. Warszawa 
1999, s. 12 

14
 B. Duraj, Język polski. Popularny słownik języka polskiego, Langescheidt. Warszawa 2007, s. 301 

15
 J. JĒdrośka, Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego. Wrocław 1963, s. 9 

16
 D. Thierry i C. Sauret, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Poltex. 
Warszawa 1994, s. 7 
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wyraża pogląd, że kompetencje to: ogół czynników na które składają się: wiedza, 
umiejętności, cechy osobowe, doświadczenie, zachowania i postawy.

17
 

Analiza zaprezentowanych w literaturze definicji wykazała, że pomimo 
niewielkich rozbieżności semantycznych, w zasadzie, podobna idea „kompetencji” 
przyświeca wszystkim wymienionym autorom. Na tej podstawie można in principio 
– przyjąć, że termin „ogólne kompetencje przełożonego” w aspekcie prawnym 
bĒdzie oznaczał: „umocowanie przez prawo przełożonego do oddziaływania, na 
podwładnych, w zakresie posiadanych uprawnień i obowiązków, w celu osiągniĒcia 
założonego skutku, w określonym przez prawo obszarze działania”. 

W tym miejscu należy podkreślić, że pojĒcie „ogólne kompetencji 
przełożonego” nie posiada swojej definicji w aktach normatywnych dotyczących sił 
zbrojnych w postaci legalnej definicji. Oznacza to konieczności ustalenia jego treści 
pośrednio na podstawie obowiązujących w siłach zbrojnych aktów prawa. 
Poszukiwanie treści pojĒcia „ogólne kompetencje przełożonego” jest tym bardziej 
uzasadnione, że jak podkreślił w swoim wyroku z dnia 18.09.2008 r., Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Lublinie, kompetencji organów nie można domniemywać  
– muszą one wynikać wprost z ustawy. Dowolne interpretowanie i przyjĒcie, jako 
wyniku interpretacji, wykładni rozszerzającej w przypadku normy kompetencyjnej 
mogłoby powodować nadużycie w stosowaniu prawa.

18
 

Skupiając uwagĒ na kompetencjach przełożonego należy wyrazić aprobatĒ 
dla prawodawcy, który w pkt. 8 Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP,

19
 dokonał 

dalszego, swoistego, doprecyzowania zakresu kompetencyjnego przełożonego  
w siłach zbrojnych. Mianowicie, zgodnie wymienionym przepisem „przełożony” 
wobec podległych żołnierzy sprawuje szereg funkcji: funkcjĒ dowódczą 
(kierowniczą), funkcjĒ zarządzającego, funkcje szkoleniową i wychowawczą. 
Ponadto jest odpowiedzialny za sprawność organizacyjną i służbĒ (pracĒ) 
podwładnych oraz warunki zapewniające przestrzeganie dyscypliny przez 
podporządkowanych mu żołnierzy. Dopełnieniem regulacji dotyczących prawnego 
statusu przełożonego jest art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2009 roku  
o dyscyplinie wojskowej nakładający na przełożonego obowiązek kształtowania 
dyscypliny wojskowej podporządkowanych mu żołnierzy, w szczególności przez 
działania profilaktyczno – wychowawcze oraz tworzenie warunków do wyróżniania 
i przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz niezwłocznego reagowania na 
zachowania żołnierzy naruszających dyscyplinĒ wojskową. 

Ustalenie statusu prawnego przełożonego pozwoliło ostatecznie wyjaśnić 
kwestiĒ zasadniczą, zakresu praw i obowiązków, jakie posiada przełożony wobec 
podwładnych żołnierzy. Ponadto uzyskać wiedzĒ, że te właśnie kompetencje 
powodują powstanie pomiĒdzy przełożonym a podwładnym wzajemnie 
przenikających siĒ związków i zależności w obszarze komunikacji – w kontekście 
realizacji zadań służbowych w siłach zbrojnych. 
  

                                                 
17

 R. Walkowiak, Model kompetencji menadżerów organizacji samorządowych, Wyd. Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2004, s. 23 

18
 II SA/Lu 453/08 (LEX nr 516108) 

19
 Wprowadzony Decyzją nr 188/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2009 r. W dalszej 
czĒści wymieniony akt normatywny bĒdzie powoływany jako ,,Regulamin ogólny” 
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3. Prawny status podwładnego w procesie komunikacji 
PrzestĒpując do rozwiązania kolejnej kwestii, statusu podwładnego żołnierza 

w procesie komunikacji, konieczne jest ustalenie legalnej definicji pojĒcia 
„żołnierz”. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych,

20
 termin „żołnierz” oznacza: „żołnierzy zawodowych  

w czynnej służbie wojskowej”, natomiast art. 3 ust. 1a wymienionej ustawy, 
stanowi, że osoby pełniące czynną służbę wojskową o charakterze stałym albo 
kontraktowym. Z kolei, w myśl art. 59 ustawy z dnia 11 listopada 1967 roku  
o powszechnym obowiązku obrony termin „żołnierz” oznacza: „żołnierzy w czynnej 
służbie wojskowej”, którzy: 1) odbywają: a) zasadniczą służbĒ wojskową,  
b) nadterminową zasadniczą służbĒ wojskową, c) przeszkolenie wojskowe,  
d) ćwiczenia wojskowe, e) okresową służbĒ wojskową; 2) pełnią służbĒ wojskową 
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Natomiast według art. 115 § 17, 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, żołnierzem jest „osoba 
pełniąca czynną służbĒ wojskową”. Natomiast w myśl definicji zawartej w ,,Indeksie 
pojĒć” Regulaminu ogólnego, terminem „żołnierz” odnosi siĒ do osoby pełniącej: 
zawodową służbĒ wojskową, służbĒ kandydacką, nadterminową zasadniczą 
służbĒ wojskową oraz służbĒ zasadniczą w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny. Ponadto, zgodnie z wymienionym „Indeksem pojĒć” termin „żołnierz” odnosi 
siĒ także do osób odbywających: przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, 
okresową służbĒ wojskową oraz zasadniczą służbĒ wojskową. 

Przytoczone sformułowania prawne pozwalają ostatecznie przyjąć, w celu 
jednolitego rozumienia i ujmowania pojĒcia „żołnierz” nastĒpującą definicjĒ: 
„żołnierzem jest osoba pełniąca: 1) zawodową służbĒ wojskową jako służbĒ stałą 
albo służbĒ kontraktową, 2) odbywająca zasadniczą służbĒ wojskową,  
3) nadterminową zasadniczą służbĒ wojskową, 4) przeszkolenie wojskowe,  
5) ćwiczenia wojskowe, 6) okresową służbĒ wojskową; 7) pełniąca służbĒ 
wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

Dokonane ustalenia prowadzą do zasadniczego wniosku: Żołnierzem może 
być tylko i wyłącznie osoba posiadająca umocowanie w aktach normatywnych 
dotyczących sił zbrojnych. Nie może natomiast nią być inna osoba <<o charakterze 
cywilnym>> chociażby wykonywała obowiązki służbowe na korzyść sił zbrojnych. 

Ustalenie legalnej definicji „żołnierz” pozwoliło wyeliminować ewentualne 
wątpliwości: kto może uczestniczyć w procesie komunikacji z przełożonym 
(dowódcą) na gruncie sił zbrojnych?. Nie wyjaśniło jednak kwestii najważniejszej,  
a mianowicie, jaki jest normatywny status podwładnego żołnierza, który miałby 
wpływ na komunikacjĒ wzglĒdem przełożonego (dowódcy). Analiza materiałów 
źródłowych zwróciła uwagĒ, że status żołnierza wzglĒdem przełożonego posiada 
swoje umocowanie przede wszystkim w pkt. 1 Regulaminu ogólnego. Powołany 
przepis stanowi, że organizacja wojska opiera siĒ na hierarchicznym 
podporządkowaniu żołnierzy. Natomiast z przepisu pkt. 2 Regulaminu ogólnego 
wynika explicite, że żołnierz w stosunku do innych żołnierzy może być:  
a) przełożonym, b) podwładnym, c) starszym, d) młodszym, e) równy stopniem. 
Treści przedstawionych przepisów wskazuje na specyficzny charakter zarządzania 
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 Dz. U. z 2003, Nr 179 poz. 1750 
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w siłach zbrojnych: jest on pochodną funkcjonowania w siłach zbrojnych koncepcji 
hierarchicznego kierownictwa, oraz wyróżnieniu przez prawodawcĒ żołnierza  
– „przełożonego” oraz żołnierza – „podwładnego”. 

Kolejną istotną normĒ dotyczącą prawnego statusu żołnierza zawiera pkt. 12 
Regulaminu ogólnego, który stanowi, że żołnierze podporządkowani przełożonemu 
są jego podwładnymi”. Natomiast przepis pkt. 33 Regulaminu ogólnego 
zobowiązuje podwładnego żołnierza do zdyscyplinowania i lojalności wobec 
przełożonych oraz starszych. Źródłem wiedzy do oceny statusu prawnego 
podwładnego żołnierza jest również przepis art. 3 ustawy z dnia 9 października 
2009 r. o dyscyplinie wojskowej, w myśl, którego żołnierz zobowiązany jest  
do przestrzegania przepisów prawa dotyczących służby wojskowej i innych 
przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach  
i w trybie określonym w ustawie oraz wykonywanie rozkazów i decyzji wydanych  
w sprawach służbowych. 

W kontekście analizowanej komunikacji w siłach zbrojnych posiadają istotny 
wpływ także dalsze unormowania Regulaminu ogólnego dotyczące statusu 
prawnego podwładnego wzglĒdem jego przełożonego. Przykładowo, w myśl 
przepisu pkt. 82 Regulaminu ogólnego, podwładny żołnierz, po podejściu 
przełożonego (starszego) zobowiązany jest przerwać wykonywanie czynności, 
zwrócić siĒ w jego stronĒ i oddać honor. Ten sam przepis Regulaminu ogólnego 
zabrania podwładnemu żołnierzowi, w obecności przełożonych (starszych), lub bez 
ich zgody siedzieć, jeść, pić, palić, czytać, grać, używać telefonu, itp. (pkt. 82 
Regulaminu ogólnego, in fine) 

Dopełnieniem regulacji prawnych dotyczących statusu prawnego 
podwładnego żołnierza w stosunku do przełożonego jest przepis art. 343 § 1 
Kodeksu karnego, który penalizuje zachowania niezgodne z normami określonymi 
w tym kodeksiĒ.

21
 W myśl przywołanego przepisu podwładny żołnierz, który 

narusza zasady dyscypliny wojskowej w ten sposób, że nie wykonuje lub odmawia 
wykonania rozkazu albo wykonuje rozkaz niezgodnie z jego treścią, podlega karze 
aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z przytoczonym 
przepisem, nie ma znaczenia forma zakomunikowania przełożonemu 
niewykonania rozkazu. W tym miejscu należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 115 § 18 
Kodeksu karnego, rozkazem jest „polecenie określonego działania lub zaniechania 
wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza 
starszego stopniem”. Jak podkreśla L. Wilk, może to być zarówno jednoznaczne 
złożenie przez adresata rozkazu – rozkazodawcy oświadczenie lub inne 
zachowanie, manifestujące stanowczy zamiar nierespektowania otrzymanego 
rozkazu i trwania w nieposłuszeństwie.

22
 

W sytuacji zaś, gdy podwładny żołnierz działa wspólnie z innymi żołnierzami 
lub w obecności zebranych żołnierzy albo nastĒpstwem niewykonania rozkazu 
powstała znaczna szkoda majątkowa lub inna poważna szkoda, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesiĒcy do lat 5. W tym przypadku o statusie 
podwładnego żołnierza wzglĒdem przełożonego zadecydował ustawodawca 
wprowadzając w art. 343 § 4 Kodeksu karnego dyspozycjĒ w świetle, którego 
ściganie podwładnego żołnierza z powodu niewykonania rozkazu nastĒpuje  
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 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 
22

 L. Wilk, Nieposłuszeństwo rozkazowi wojskowemu, (w:) „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2002/1, s. 3 
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na wniosek dowódcy jednostki. Natomiast inicjatorem postĒpowania karnego  
w związku z niewykonaniem rozkazu przez podwładnego żołnierza może być także 
jego bezpośredni przełożony niebĒdący dowódca jednostki wojskowej. Podwładny 
żołnierz może uchronić siĒ od wykonania rozkazu przełożonego jedynie w sytuacji, 
kiedy na skutek wykonania rozkazu doszłoby do popełnienia przestĒpstwa 
(art. 344 § 1 k.k.).

23
 Jednak, jak słusznie zauważa M. Czyżak, ze sposobu 

zakomunikowania rozkazu powinno wyraźnie wynikać, że nie jest to ani prośba, ani 
życzenie przełożonego, lecz wyłącznie rozkaz wydany w formie przewidzianej 
regulaminem. 

Dokonane ustalenia płynące z analizy regulacji normatywnych dotyczących sił 
zbrojnych potwierdzają wcześniejsze ustalenia dotyczące podwładnego w procesie 
komunikacji wzglĒdem przełożonego. Jednocześnie dają podstawĒ do przyjĒcia 
tezy w myśl której: „Status prawny podwładnego żołnierza w procesie komunikacji 
w siłach zbrojnych powoduje, że jest on najczĒściej „odbiorcą informacji” aniżeli 
„nadawcą informacji”. 

 
4. Prawne formy komunikacji w siłach zbrojnych 
Niezależnie od przedstawionych wcześniej argumentów normatywnych, 

przyjĒta teza o roli „odbiorcy informacji” podwładnego żołnierza w procesie 
komunikacji, posiada swoje uzasadnienie także z wysokiej formalizacji życia 
wojskowego. Jego przejawem jest uregulowanie praktycznie wszystkich jego sfer 
organizacyjnych w formie prawnych nakazów oraz zakazów. Z tego wzglĒdu 
zmierzając do ustalenia funkcjonowania komunikacja na podstawowych 
szczeblach zarządzania struktury sił zbrojnych, na tle wzorów wypracowanych 
przez naukĒ organizacji i zarządzania, niezbĒdne było także dokonanie analizy 
regulacji normatywnych dotyczących tego problemu, w zakresie komunikowania 
interpersonalnego, komunikowania w sieciach i zespołach oraz komunikowania  
w organizacji. 

 
4.1. Komunikacja interpersonalna w siłach zbrojnych 

W literaturze organizacji i zarządzania wyodrĒbniono dwie formy komunikacji 
interpersonalnej: pisemną i ustną. Według przywoływanego już wcześniej  
R.W. Griffina, komunikacja ustna ma miejsce w toku bezpośredniej rozmowy, 
dyskusji grupowych, rozmów telefonicznych i innych okoliczności, w których słowo 
mówione jest używane do wyrażenia treści. Zdaniem autora jej główną zaletą jest 
sprzyjanie bezpośredniej reakcji zwrotnej i wymianie myśli w formie pytań, wyrazu 
twarzy i gestów.

24
 Ten rodzaj komunikacji został oceniony jako łatwy w praktyce  

z uwagi na fakt, że nadawca informacji tylko wypowiada informacje. Natomiast,  
w zasadzie nie jest konieczne przygotowanie komunikacji ustnej w „normalnym” 
procesie komunikacji. Jedynym uzasadnieniem dla jej przygotowania są sytuacje 
szczególne (np. wystąpienia publiczne, referowanie realizacji zadań przełożonemu, 
itp.). Z kolei do wady komunikacji ustnej zaliczona została niedokładność  
w przypadku złego doboru słów przez mówcĒ, pominiĒcia ważnych szczegółów 
informacji – w przypadku zakłócenia procesu komunikacji. 

                                                 
23

 M. Czyżak, Odpowiedzialność za wykonanie przestępnego rozkazu w polskim prawie karnym (w:) 
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003/3, s. 11 
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Z kolei komunikacja pisemna jest uzasadniona, zdaniem S.P. Robbins,  
D.A. DeCenzo

25
 w sytuacji, kiedy istnieje potrzeba porozumiewania siĒ za pomocą 

formy utrwalonej (np.: notatek, sprawozdań lub innych tekstów). Do wad 
komunikacji pisemnej wymienieni autorzy zaliczyli natomiast hamowanie zwrotnej 
reakcji i brak możliwości wymiany poglądów oraz skorygowanie ewentualnych 
pomyłek. W tym kontekście trafna wydaje siĒ być uwaga M. Armstronga, że należy 
dążyć do rozsądnego wykorzystania niekiedy dostĒpnych form, co zapewni 
właściwe przekazanie informacji.

26
 

Dokonanie ustaleń charakterystycznych dla komunikacji interpersonalnej  
w oparciu o dorobek nauki organizacji i zarządzania stanowi przesłankĒ do próby 
rozwiązania za pomocą metody porównawczej, nastĒpnej kwestii: Jak przedstawia 
siĒ realizacja komunikacji interpersonalnej na gruncie przepisów normatywnych 
dotyczących sił zbrojnych? WstĒpna analiza podstawowego aktu normatywnego 
dotyczącego podstawowych szczebli zarządzania w wojsku – Regulaminu 
ogólnego, wykazała, że komunikacja interpersonalna odbywa siĒ granicach ściśle 
określonych przez przepisy prawa. Wymieniona komunikacja określona została 
mianem „drogi służbowej” i zdefiniowana w pkt. 115 Regulaminu ogólnego.  
W brzmieniu nadanym przez wymieniony przepis droga służbowa polega  
na ustnym lub pisemnym przekazywaniu rozkazów, decyzji, zarządzeń  
i wytycznych od wyższego przełożonego poprzez kolejnych przełożonych, do 
wykonawców oraz przyjmowaniu meldunków (raportów, indywidualnych 
wniosków), od podwładnych (zainteresowanych) – poprzez wszystkich kolejnych 
przełożonych, aż do tego przełożonego, który sprawę rozstrzyga”. Należy 
zaznaczyć, że prawodawca w pkt. 116 Regulaminu ogólnego wprowadził 
obowiązek przestrzegania drogi służbowej pod rygorem poniesienia 
odpowiedzialności dyscyplinarnej podwładnego żołnierza w przypadku naruszenia 
drogi służbowej. Co prawda, przepisy dotyczące służby wojskowej dopuszczają 
pominiĒcie drogi służbowej w komunikacji pomiĒdzy podwładnym a wyższym 
przełożonym, to jednak są one enumeratywnie wskazane przez prawodawcĒ  
w przepisie pkt. 117 Regulaminu ogólnego. Zgodnie z powołanym przepisem 
pominiĒcie drogi służbowej (zakazu komunikacji) w wyższym przełożonym jest 
dopuszczalne jedynie w przypadku: 

1. nie cierpiącym zwłoki, co jednak nie zwalnia z obowiązku zameldować 
(powiadomienia) pominiĒtemu bezpośredniemu przełożonemu,  
o pominiĒciu drogi służbowej; 

2. naruszenia zasad poszanowania godności osobistej; 
3. pozbawienia lub ograniczenia należnych uprawnień lub nadużycia 

przez przełożonego uprawnień służbowych; 
4. wniesienia odwołania w sprawach dyscyplinarnych; 
5. złożenia skargi, wniosku lub zażalenia zażaleń, o których mowa  

w dziale VIII Kodeksu postĒpowania administracyjnego. 
Analiza aktów normatywnych dotyczących sił zbrojnych dostarczyła źródeł 

wiedzy, wskazujących na dalsze ograniczenia komunikacji w relacjach 
interpersonalnych: pomiĒdzy podwładnym a przełożonym. Świadczą o tym 

                                                 
25

 S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania PWN. Warszawa 2002, s. 515 
26

 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy BBC. 
Kraków 2001, s. 655 
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nastĒpujące regulacje normatywne. Zgodnie z pkt. 83 Regulaminu ogólnego 
żołnierz może wejść do pomieszczenia służbowego tylko za zgodą przełożonego 
(starszego). Z kolei w świetle pkt. 66 Regulaminu ogólnego żołnierz – zwracając siĒ 
do przełożonego lub starszego – zawsze przyjmuje postawĒ zasadniczą, natomiast 
postawĒ swobodną może przyjąć dopiero po zezwoleniu przełożonego (starszego). 
Żołnierz chcąc natomiast zwrócić siĒ do żołnierza przebywającego w obecności 
przełożonego (starszego), zgodnie z pkt. 68 Regulaminu ogólnego, zobowiązany 
jest prosić o pozwolenie zwrócenia siĒ do przełożonego (starszego). 

Pod wzglĒdem formalno-prawnym uregulowany został także sposób 
komunikacji (wypowiedzi) podwładnego z przełożonym. W myśl pkt. 70 
Regulaminu ogólnego, na pytanie przełożonego (starszego) żołnierz podwładny 
zobowiązany jest tylko i wyłącznie odpowiedzieć nastĒpującymi zwrotami: „Tak”, 
„Tak jest”, „Wiem”, „Zrozumiałem”. Jeżeli odpowiada zaś przecząco wypowiada 
słowa: „Nie”, „Nie wiem”, „Nie zrozumiałem”. 

Niezależnie od wprowadzenia drogi służbowej w procesie komunikacji 
pomiĒdzy przełożonym a podwładnym prawodawca dokonał dalszej formalizacji 
przepisów normatywnych dotyczących komunikacji interpersonalnej w siłach 
zbrojnych. Mianowicie, w świetle pkt. 118 Regulaminu ogólnego, w celu 
rozpatrzenia spraw służbowych lub osobistych, dyscyplinarnych, w tym także 
skarg, wniosków i zażaleń żołnierzy ustanowił tzw. „Raport służbowy”.  
W wykonaniu wymienionej normy przełożeni przyjmują podwładnych do raportu 
służbowego indywidualnie, w wyznaczonym czasie, tak, aby w sprawach pilnych 
żołnierz mógł być przedstawiony do raportu do dowódcy jednostki w ciągu jednego 
dnia.

27
 

Zasadniczo żołnierz nie może sam uczestniczyć w raporcie służbowym  
u wyższego przełożonego, gdyż zgodnie, z pkt. 119 Regulaminu ogólnego,  
do raportu służbowego u przełożonego wyższego szczebla przedstawia 
podwładnego przełożony o szczebel niższy od przyjmującego raport. Podczas 
raportu przedstawiony (w miarĒ potrzeby przełożonego) uzasadnia powód raportu 
lub składa wyjaśnienia (odpowiada na pytania) przyjmującemu raport. Jedynie  
u bezpośredniego przełożonego żołnierz melduje siĒ do raportu samodzielnie. 
Dowodem, jak dalece siĒga formalizm dotyczący komunikacji interpersonalnej  
z wyższym przełożonym świadczy także dyspozycja przepisu pkt. 121 Regulaminu 
ogólnego, w myśl, którego do raportu służbowego podwładni żołnierze stają  
w ubiorach ustalonych przez przełożonego przyjmującego raport. 

Aprobując wskazane w literaturze nauki organizacji i zarządzania niewątpliwe 
zalety komunikacji interpersonalnej ustnej oraz pisemnej należy podnieść,  
że analiza przepisów normatywnych dotyczących stosunków interpersonalnych  
w siłach zbrojnych wykazała, że na gruncie wojska wystĒpują znaczne 
ograniczenia w relacji podwładny – przełożony. Specyfika wojska spowodowała,  
że prawodawca dokonał daleko idących ograniczeń w odniesieniu do kanonów 
wypracowanych przez naukĒ organizacji i zarządzania w zakresie komunikacji 
interpersonalnej. 
  

                                                 
27

 Np. zgodnie z § 40 Rozp. MON z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie regulaminu postĒpowania 
dyscyplinarnego, (Dz. U. z 2010, Nr 24, poz. 121), przełożony dyscyplinarny wzywa podwładnego do 
udziału w raporcie dyscyplinarnym pisemnie lub ustnie 
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4.2. Komunikowanie się w sieciach i zespołach roboczych 
W literaturze organizacji i zarządzania wyróżniono sieci komunikacji w postaci 

różnych wzorców: „okrąg”, litery Y, „łańcucha”, gwiazdy”.
28

 Zgodnie z definicją 
przedstawioną przez J. A. F. Stonera oraz Ch. Wankla sieci komunikacji 
oznaczają: „wzorzec, zgodnie, z którym odbywa siĒ komunikacja członków grupy”. 
Z wymienionych sieci, najbardziej adekwatny dla sił zbrojnych jest wzorzec „koła 
od wozu”, gdyż pokrywa siĒ on z normatywna zasadą hierarchicznego 
podporządkowania jednych żołnierzy innym żołnierzom. Zgodnie, z wymienionym 
wzorcem cała komunikacja przebiega od żołnierza – przełożonego – zajmującego 
centralną pozycjĒ w strukturze zarządzania siłami zbrojnych wzglĒdem 
podwładnych żołnierzy. A wiĒc, użyteczność wymienionego wzorca jest 
uzasadnione tym, że charakteryzuje go sieć najbardziej scentralizowana, w której 
jedna osoba (przełożony) otrzymuje, a nastĒpnie przekazuje „w dół” określone 
informacje innym osobom (podwładnym). 

Szczegółowa analiza Regulaminu ogólnego wykazała, że formalnym 
przykładem komunikowania siĒ w sieciach jednostek organizacyjnych sił zbrojnych 
jest alarmowanie. Zgodnie z normatywną definicją zawartą w pkt. 575 Regulaminu 
ogólnego, alarmowanie to: „natychmiastowe doprowadzenie do dowództw i wojsk 
decyzji dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, stopni 
gotowości alarmowej, operacyjnego i mobilizacyjnego rozwiniĒcia, obrony (osłony) 
wojsk przed uderzeniami z powietrza, morza i lądu, w tym ich ochrony przed 
skażeniami i zakażeniami oraz wykonania innych pilnych zadań”. Z kolei w myśl 
pkt. 576 Regulaminu ogólnego alarmowy tryb działania polega na niezwłocznym 
podjĒciu przez wykonawców realizacji postawionego zadania w sposób 
zorganizowany i terminowy. Na mocy przepisu pkt. 577 Regulaminu ogólnego, 
sygnały alarmowe mogą wprowadzać do dowództw i wojsk (jednostek wojskowych) 
właściwi dowódcy i ich przełożeni w systemie alarmowania i powiadamiania.

29
  

W szczególnych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu jednostki wojskowej jej 
dowódca lub oficer dyżurny może wprowadzić sygnały alarmowe. Przepis pkt. 578 
Regulaminu ogólnego wprowadził wymóg, w myśl, którego sygnały alarmowe 
powinny być jednolite i znane całemu stanowi osobowemu jednostki, a ich ilość 
ograniczona do minimum. 

PogłĒbiona analiza materiału źródłowego, pozwoliła także ustalić 
wystĒpowanie w siłach zbrojnych komunikowanie siĒ w zespołach. Przykładem 
dokonanych ustaleń jest wykorzystywanie w siłach zbrojnych znaków 
rozpoznawczych w służbie wartowniczej. Zgodnie z pkt. 336 Regulaminu ogólnego 
znaki rozpoznawcze w służbie wartowniczej stosuje siĒ po to, aby dowódcy wart, 
wartownicy zdający i przyjmujący mogli wzajemnie rozpoznać swą tożsamość.  
W myśl przepisu pkt. 339 Regulaminu ogólnego znaki rozpoznawcze ustala dla 
wart wewnĒtrznych – na każdą dobĒ, szef sztabu jednostki (w jednostkach,  
w których nie ma etatowego stanowiska szefa sztabu, zastĒpca dowódcy lub oficer 
wyznaczony rozkazem dowódcy jednostki), dla wart garnizonowych – dowódca 
garnizonu lub wyznaczona przez niego osoba funkcyjna. Podczas instruktażu  
do służby podaje siĒ je (w formie pisemnej lub ustnej – do zanotowania) oficerowi 

                                                 
28

 J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie…, op. cit. s. 447 
29

 Chodzi tu o powiązanie wiĒzi treściowej z wiĒzią kompetencyjną, zob. A. Redelbach, S. Wronkowska, 
Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, PWN. Warszawa 1994, s. 227 
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dyżurnemu jednostki wojskowej (oficerowi inspekcyjnemu garnizonu), wraz ze 
znakami rozpoznawczymi z poprzedniej służby. Dowódcy wart otrzymują znaki 
rozpoznawcze podczas odprawy wart wraz ze znakami rozpoznawczymi  
z poprzedniej służby. W sytuacji, ujawnienia znaków, oficer dyżurny jednostki 
wojskowej (oficer inspekcyjny garnizonu) unieważnia je i ustala nowe, o czym 
melduje przełożonym. 

 
4.3. Komunikacja organizacyjna. 

Jak już wcześniej wyjaśniono zgodnie z pkt. 1 Regulaminu ogólnego 
organizacja wojska opiera siĒ na hierarchicznym podporządkowaniu żołnierzy. 
Natomiast w myśl przepisu pkt. 3 Regulaminu Ogólnego, w wystąpieniach 
służbowych nawet dwóch żołnierzy, zawsze jeden z nich jest przełożonym lub 
starszym, przy czym żołnierz starszy oznacza żołnierza, który ma wyższy,  
a młodszym – który posiada niższy stopień wojskowy (pkt. 5 Regulaminu 
ogólnego). Przytoczone przepisy wskazują expressis verblis, że cechą sił 
zbrojnych jest ich centralizacja. Łączy siĒ ona ściśle z hierarchicznym 
podporządkowaniem, szczebli niższych szczeblom wyższym struktury 
organizacyjnej sił zbrojnych. To zaś oznacza pełne podporządkowanie w układzie 
pionowym i przejawia siĒ w zależnością służbową oraz osobową. Istotą zależności 
służbowej jest brak prawnych ograniczeń w wydawaniu poleceń służbowych 
podwładnym przez przełożonych. Podwładny nie posiada prawnej samodzielności  
i niezależności, jak jego przełożony. 

Z punktu widzenia nadrzĒdności przełożonego wzglĒdem podwładnego 
żołnierza istotna jest treść przepisu pkt. 13 stanowiąca, że w sprawach służbowych 
podwładny ma tylko jednego bezpośredniego przełożonego, a przełożeni 
wyższego szczebla sprawują przełożeństwo za jego pośrednictwem. Od przyjĒtej 
zasady bezpośredniego podporządkowania prawodawca dopuszcza wyjątki. 
Mianowicie, zgodnie z pkt. 6 Regulaminu ogólnego żołnierz może być również 
przełożonym w stosunku do żołnierzy nie podporządkowanych mu pod wzglĒdem 
organizacyjnym, w zakresie spraw specjalistycznych wynikających z dokumentów 
kompetencyjnych. Z tego tytułu jest on uprawniony do wydawania wiążących 
wytycznych i poleceń dotyczących zadań objĒtych jego zakresem działania oraz 
ponosi odpowiedzialność za możliwe do przewidzenia skutki ich realizacji. 
Uzupełnieniem treści pkt. 6 jest przepis pkt. 10, stanowiący, że podczas wspólnego 
działania żołnierzy, których nie łączy podległość służbowa, przełożonym zostaje 
posiadający wyższy stopień wojskowy. Natomiast w sytuacji równych stopni 
wojskowych o starszeństwie decyduje w pierwszym rzĒdzie aktualnie zajmowane 
stanowisko, nastĒpnie wysługa lat w danym stopniu, na ostatnim zaś miejscu staż 
służby wojskowej. 

Zagadnienie normatywnej nadrzĒdności w komunikacji organizacyjnej 
znalazło swoje odzwierciedlenie także w literaturze organizacji i zarządzania. Jego 
reprezentant. J. Łucewicz, oparł jego istotĒ na stanowisku, że stosunki łączące  
role w organizacji mają charakter sformalizowanych relacji nadrzĒdności  
i podporządkowania, dlatego istniejąca na tej podstawie władza w organizacji 
oparta jest na przepisach prawa. Jednocześnie zdaniem autora, conditio sine qua 
non nadrzĒdności jest: 
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1. obowiązywanie w organizacji systemu hierarchicznego; 
2. realizacja zadań odbywa siĒ poprzez role pełnione zgodnie  

z hierarchicznym podporządkowaniem; 
3. zarządzanie takiego systemu jest wyrazem władzy szczebli wyższych.

30
 

Podobnie zdaniem J. Penca: normatywna konstrukcja nadrzędności 
wyposaża kierownika w środki przymusu, które obejmują wszelkie rozkazy  
i zalecenia zmuszające do określonego zachowania i działania w organizacji. 
Środki te zakładają podporządkowanie woli przełożonego lub interesom organizacji 
bez względu na interesy i potrzeby podwładnego.

31
 Inny autor, J. ŁĒtowskiego 

dowodził na gruncie prawa administracyjnego, że nadrzĒdność na stanowisku 
kierowniczym, oznacza nie tylko prawną możliwość wymagania, czy nawet 
wymuszania posłuszeństwa podwładnych ale i możliwość karania ich, jeśli 
odmawiają wykonania obowiązków służbowych, w tym i polecenia służbowego.

32
 

Jeśli chodzi o dalsze prawne uwarunkowania granic nadrzĒdności w siłach 
zbrojnych w zakresie reagowania dyscyplinarnego to związane są one z miejscem, 
jakie zajmuje przełożony w strukturze sił zbrojnych. Dowodem tego jest art. 25 
ustawy o dyscyplinie wojskowej, regulujący kwestiĒ zakresu władzy dyscyplinarnej 
przełożonego dyscyplinarnego, który należy przytoczyć in extenso. Najmniej 
dolegliwą karĒ upomnienia oraz nagany może wymierzyć swojemu podwładnemu 
żołnierzowi każdy przełożony dyscyplinarny. KarĒ pieniĒżna może wymierzyć 
przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane  
do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) albo wyższe lub kierownik 
instytucji cywilnej. Z kolei karĒ ostrzeżenia o niepełnej przydatności na 
zajmowanym stanowisku służbowym oraz karĒ ostrzeżenia o niepełnej 
przydatności do służby kandydackiej, służby przygotowawczej, okresowej służby 
wojskowej albo do zawodowej służby wojskowej może wymierzyć przełożony 
dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki 
wojskowej lub kierownik instytucji cywilnej. Natomiast karĒ odwołania  
z zajmowanego stanowiska służbowego, może wymierzyć przełożony 
dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki 
wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego, co najmniej podpułkownika 
(komandora porucznika) lub kierownik instytucji cywilnej. 

Najbardziej dotkliwą karĒ usuniĒcia ze służby kandydackiej, służby 
przygotowawczej, z okresowej służby wojskowej albo zawodowej służby wojskowej 
może wymierzyć wobec: 

1. żołnierza służby kandydackiej lub służby przygotowawczej – rektor uczelni 
wojskowej lub komendant szkoły podoficerskiej, centrum lub ośrodka 
szkolenia; 

2. żołnierza okresowej służby wojskowej – przełożony dyscyplinarny 
zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki 
wojskowej; 

                                                 
30

 J. Łucewicz, Organizacje zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego 
we Wrocławiu. Wrocław 1999, s. 135 

31
 J. Penc, Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych. 
Agencja wydawnicza ,,Placet”. Warszawa 2000, s. 179 

32
 J. ŁĒtowski, Polecenie służbowe w administracji, Wyd. PWN. Warszawa 1982, s. 46 



411 

3. żołnierza zawodowego – organ wojskowy, który byłby uprawniony do 
powołania tego żołnierza do zawodowej służby wojskowej w chwili 
wymierzania kary, albo nadrzĒdne nad nim organy wojskowe. 

Dociekając, czy określony przełożony (dowódca) jest uprawniony do 
sprawowania władzy kierowniczej bądź określonych czynności dyscyplinarnych 
niezbĒdne jest każdorazowe ustalenie jego funkcji i miejsca w strukturze sił 
zbrojnych. Dopiero przeprowadzenie tej czynności pozwala ustalić, jaki zakres 
uprawnień dowódczych i dyscyplinarnych posiada żołnierz w związku z pełnioną 
funkcją przełożonego (dowódcy). 

Niezależnie od poczynionych uwag, omawiane uprawnienia oznaczają  
po stronie jednych żołnierzy (dowódców) prawo wydawania poleceń, natomiast po 
stronie drugich (podwładnych) obowiązek ich realizacji. Niepodporządkowanie siĒ 
zaś wydanym poleceniom powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną każdego 
żołnierza zobowiązanego do jego wykonania.

33
 

Z ustalenia normatywnego, że organizacja wojska opiera siĒ na 
hierarchicznym podporządkowaniu wynikają określone konsekwencje 
organizacyjne. Mianowicie, w przyjĒtej w siłach zbrojnych strukturze komunikacja 
przyjmuje charakter pionowy, a wiĒc może przebiegać od dołu ku górze oraz  
z góry w dół.

34
 Jak zauważył J. Bogdanienko, formalna struktura organizacyjna 

powinna być jak najprostsza, aby była przejrzysta; zapewniała najbardziej właściwy 
podział pracy, zgodny z kompetencjami wykonawców oraz takie połączenie zadań  
i odpowiedzialności, które zapewnią najlepszą koordynację działania.

35
 

Pierwszy rodzaj komunikacji – „od dołu ku górze” realizowany jest w siłach 
zbrojnych za pomocą przekazu informacji od podwładnych do zwierzchników, 
zwykle do bezpośrednich przełożonych, a nastĒpnie do ich przełożonych, na 
wyższe szczeble hierarchii organizacyjnej. Typowe treści przekazywane za 
pośrednictwem komunikacji przebiegającą od dołu ku górze, to wnioski lub prośby 
oraz meldunki, które w opinii podwładnych oraz przełożonych niższego szczebla 
mogą mieć znaczenie dla przełożonych wyższego szczebla. W. Błaszczyk, 
dowodzi, że komunikacja od dołu ku górze jest bardziej podatna na zakłócenia niż 
komunikacja w odwrotnym kierunku. Powodem jest fakt, że podwładni lub 
przełożeni na niższych szczeblach jednostek organizacyjnych sił zbrojnych mogą 
wstrzymywać lub zniekształcać informacje, które przedstawiają ich  
w niekorzystnym świetle. Im wiĒkszy jest służbowy dystans dzielący podwładnego  
i przełożonego i im niższy poziom wzajemnego zaufania, tym bardziej 
prawdopodobne, że informacja bĒdzie wstrzymywana lub zniekształcana. 

Drugi rodzaj komunikacji pionowej – „z góry w dół”, bĒdzie miał miejsce  
w siłach zbrojnych, kiedy informacje zostanie przekazana po szczeblach hierarchii, 
od przełożonego do podwładnego. Typowa treść takich przekazów to rozkazy 
dotyczące sposobu wykonania czynności służbowej, przydzielenia nowych 
obowiązków, zwrotna ocena wykonanego zadania, a także ogólne informacje, 
 
  

                                                 
33

 Ustrój administracji publicznej, Pod. red. J. Szreniawskiego, Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. 
Lublin 1995, s. 12 

34
 W. Błaszczyk, Metody organizacji…, op. cit. s. 167 

35
 J. Bogdanienko, Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Wyd. Dom Organizatora. Toruń 
2002, s. 79 



412 

które w opinii przełożonego wyższego szczebla mogą mieć pewna wartość. 
Komunikacja w obie strony z aktywną reakcją zwrotną, jest na ogół bardziej 
skuteczna niż komunikacja jednokierunkowa. 

 
V. Zarządzanie komunikowaniem się w siłach zbrojnych 
W literaturze przedmiotu istnieją poglądy, w myśl których jakość 

komunikowania uzależniona jest od skutecznego zarządzania nią. Jednak 
komunikacja jako zjawisko społeczne może podlegać różnego rodzaj 
ograniczeniom i utrudnieniom mającym swoje źródło w barierach indywidualnych 
lub barierach organizacyjnych. O istnieniu barier komunikacyjnych nadmieniono już 
przy okazji analizy nadrzĒdności przełożonego nad podwładnym w siłach 
zbrojnych. Zatem powstała konieczność omówienia dalszych barier 
organizacyjnych w komunikacji relacji przełożony – podwładny – w związku  
z wyposażeniem przez prawodawcĒ przełożonego w atrybut władzy. S. Snedaker 
rozpatrując problem władzy na gruncie nauki organizacji i zarządzania wyraził 
pogląd, że źródłem władzy kierownika jest władza płynąca z pozycji lub władzy 
organizacyjnej. Kierownik ma władzĒ nad pracownikiem, ponieważ jest 
kierownikiem, stąd posiada zdolność do zarządzania zmian lub wykonania 
czegoś.

36
 Na gruncie prawa zasadniczą rolĒ w określeniu władczości przełożonego 

nad podwładnym określa przepis pkt 12 Regulaminu ogólnego. Stanowi on, że 
żołnierze podporządkowani przełożonemu są jego podwładnymi. Prawną 
konsekwencją wprowadzonego unormowania jest możliwość oddziaływania 
przełożonego na podwładnego lub grupĒ podwładnych żołnierzy. Typowym tego 
przejawem jest możliwość nakazania wykonania zadań służbowych podwładnym 
żołnierzom. W tym kontekście trafny jest pogląd D. Kucharka, według którego: 
dowódca poprzez własną działalność narzuca swoją wolę i zamiary podwładnym.

37
 

ZaczerpniĒte z literatury przedmiotu poglądy oraz unormowania prawne pozwalają 
przyjąć, że władza nie jest cechą wszystkich żołnierzy, lecz tylko tych, którzy 
posiadają kompetencje przełożonego (dowódcy) oraz mogą korzystać z różnych 
form przymusu wobec uzależnionych od nich służbowo żołnierzy. 

Obiektywnie biorąc władczość dowódcy przepisy prawa została 
umiejscowiona przez prawodawcĒ w siłach zbrojnych w relacji przełożony  
– podwładny i nierozerwalnie połączona z dowodzeniem. Innymi słowy  
z władczości dowódcy, jako znamieniem pojedynczej czynności prawnej 
przełożonego (dowódcy), wynika dla adresata (podwładnego żołnierza) obowiązek 
określonego działania lub zaniechania. W tym miejscu należy zgodzić siĒ  
z J. Ziewińskim, że w siłach zbrojnych władczość ściśle wiąże siĒ przede 
wszystkim z rozkazodawstwem oraz możliwością zastosowania sankcji 
dyscyplinarnej przez przełożonego w przypadku nie wykonania rozkazu przez 
żołnierza pozostającego pod jego jurysdykcją. Jak argumentuje wymieniony autor 
celem sankcji dyscyplinarnej jest uzyskanie ze strony podwładnych żołnierzy takich 
zachowań, które zwiĒkszą skuteczność realizacji zadań „własnych” przełożonego 
oraz zadań nałożonych na niego przez wyższych przełożonych”. A zatem, im  
w wiĒkszym stopniu przełożony bĒdzie zdolny do wymuszania działania  
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u podwładnych żołnierzy za pomocą sankcji dyscyplinarnych, tym bardziej 
stosunek sił pomiĒdzy nim a podwładnymi żołnierzami bĒdzie korzystniejszy dla 
niego, ponieważ jego władza nad podwładnym bĒdzie wiĒksza. Wymieniony autor 
oprócz atrybutów przełożonego w postaci: prawa rozkazywania innym żołnierzom, 
kierowania ich służbą, ponoszenia odpowiedzialności za ich czyny służbowe  
– dodał czwarty, a mianowicie – posiadanie władzy dyscyplinarnej.

38
 

Jeśli chodzi o piśmiennictwo prawnicze nie brak od dawna poglądów 
wskazujących na związek miĒdzy kompetencjami dyscyplinarnymi przełożonego  
a władczością. Na stanowisku takim stoi m.in. T. Listwan. Zdaniem autora, władza 
kierownika (przełożonego) jest związana z formalnie zajmowaną pozycją, która jest 
zdeterminowana m. in. przez możność zatrudniania, zwalniania awansowania  
i degradowania. A zatem, im więcej wymienionych środków, tym więcej władztwa  
w ręku przełożonego.

39
 Trudno nie podzielić poglądu autora, skoro prezentowany 

przez niego model zależności znajduje całkowite odzwierciedlenie w art. 20 ust. 1 
ustawy o dyscyplinie wojskowej. Na jego, podstawie przełożony dyscyplinarny 
może ex lege wymierzyć podwładnemu karĒ dyscyplinarną lub zastosować wobec 
niego środek dyscyplinarny według swojego uznania, w granicach przewidzianych 
ustawą. W tym miejscu trzeba wyjaśnić, iż prawodawca przyjął zasadĒ w myśl, 
której im wyższy szczebel dowodzenia, tym wiĒksza władczość przypada 
przełożonemu. Proporcjonalnie do władczości rosną też kompetencje 
dyscyplinarne w postaci zakresu sankcji, które można zastosować w odniesieniu 
do podwładnych. Zasygnalizowana wyżej władczość kompetencji opiera siĒ na 
trzech elementach: 1) prawnym charakterze działań przełożonego, 2) woli 
prawodawcy, 3) woli przełożonego wydającego akt (np.: rozkaz, polecenie, 
zarządzenie, decyzjĒ). 

Zatem zgodnie z powyższymi wywodami, w resorcie obrony, prawny charakter 
władztwa przełożonego wynika z umocowanie w aktach prawnych rangi ustawy 
oraz aktach niższego rzĒdu. Dopiero wówczas na ich podstawie i w ich wykonaniu 
przełożony może wydawać akty władcze, na straży, których stoi sankcja przymusu. 
Władczy charakter działań dowódcy powstaje też z woli prawodawcy. Dowodem 
jest ustawa z dnia 9 października 2009r. o dyscyplinie wojskowej oraz ustawa  
z dnia 6 czerwca 1997r, Kodeks karny – CzĒść szczególna,

40
 oraz Regulamin 

ogólny, w których prawodawca wprost nakazuje żołnierzom przestrzeganie norm 
prawnych – w tym bezwzglĒdnego poszanowanie regulaminów oraz ścisłego 
wykonywania rozkazów wydanych przez przełożonych, oraz przewiduje kary za nie 
wykonanie poleceń i rozkazów przełożonych. 

Władczość posiada swoje źródło jednocześnie w woli przełożonego 
wydającego akt. W praktyce dowodzenia wojskiem czĒsto znajdujemy ten element 
władczości. Chodzi tu zwłaszcza o akty zawierające określenie: „rozkazujĒ”, 
„zarządzam”, „polecam”.

41
 Badanie takich aktów na płaszczyźnie władczości daje 

jednoznaczny rezultat: adresat tych aktów nie może odstąpić od realizacji woli 
„przełożonego” (dowódcy) zawartej w tym akcie. W konsekwencji, z jednej strony 
system powstałej zależności wobec wyższego przełożonego stwarza konieczność 
uznania obowiązującego charakteru jego aktów władzy – decyzji, rozkazów 
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i poleceń, pod warunkiem, że, jak podkreśla J. Szreniawski, stosowane środki 
władcze powinny być oparte na wyraźnych przepisach prawa lub wydanych na ich 
podstawach ogólnie obowiązujących przepisach.

42
 

Z drugiej strony władztwo przełożonego nad podwładnym może powodować 
powstanie barier komunikacyjnych w postaci sprzecznych lub niesprzecznych 
sygnałów oraz braku wiarygodności. Przykładowo, przełożony wydaje polecenie 
wykonania określonego zadania, które zobowiązany jest wykonać podwładne pod 
rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej, a nawet karnej. Z kolei, po pewnym 
czasie, przełożony odwołuje wcześniejsze polecenie i wydaje nowe polecenie. 
Powstaje wówczas brak wiarygodności do poleceń przełożonego, gdyż jego 
informacje nie są źródłem merytorycznej informacji dla podwładnego. Z tego 
powodu, zdaniem J. Łucewicza informacje w procesie komunikacji powinna 
charakteryzować jasność, zwiĒzłość oraz aktualność.

43
 Podobnie władza 

przełożonego również bĒdzie powodowała u podwładnych niechĒć do komunikacji, 
jeśli bĒdą ciągle wystĒpowały problemy na ich stanowiskach służbowych. 
Powodem może być bojaźń zwrócenia na nich uwagĒ przełożonego i jego 
negatywna ocena, że nie radzą sobie z wykonaniem zadania. 

Kolejną barierą związaną z władzą przełożonego może być brak słuchania 
podwładnego i odwrotnie. To negatywne zjawisko może spowodować zaburzenia 
w komunikacji i w konsekwencji spowodować kolejny i problemy we współdziałaniu 
w związku z realizacją nakazanego przez przełożonego zadania służbowego. 
Skuteczne komunikowanie siĒ mogą utrudniać również inne bariery w postaci 
zakłóceń po stronie otoczenia, w postaci tzw. szumów. Podobnie problem może 
powodować „przeładowanie” przez przełożonego podwładnego informacjami, 
których nie może on przetworzyć. Jeżeli do tego dojdzie pełnienie przez 
podwładnego wielu dodatkowych funkcji, to w każdym przypadku przeciążenie 
informacją spowoduje zmniejszenie skuteczności komunikowania siĒ. 

 
Wnioski 
W reasumpcji dotychczasowych rozważań należy odnieść do wyłonionego na 

wstĒpie problemu: Czy istnieją organizacyjno – prawne wyznaczniki komunikacji 
na podstawowych szczeblach zarządzania w Siłach Zbrojnych RP? Z całokształtu 
powołanych uregulowań prawnych oraz dokonanych ustaleń należy uznać, że  
w siłach zbrojnych istnieją organizacyjno – prawne wyznaczniki komunikacji  
w wojsku. Są to jednak wyznaczniki szczególnego charakteru związane  
z organizacją sił zbrojnych oraz dostosowania jej do ogólnych i bieżących potrzeb 
wojska, zadań i zasad działań militarnych, efektywnego i sprawnego działania 
struktur organizacyjnych wojska. Ponadto, komunikacja na podstawowym szczeblu 
zarządzania struktury sił zbrojnych została oparta na jednolitych formach 
komunikacji, które są jasno określone przez normy prawne. 

Oparte na przepisach prawa struktury organizacyjne sił zbrojnych tworzą 
układy wzajemnych zależności a zarazem układy komunikacji, w hierarchią 
stanowisk kierowniczych (dowódczych) i wykonawczych (podwładnych), pomiĒdzy 
strukturami organizacyjnymi sił zbrojnych oraz pomiĒdzy funkcjami kierowniczymi 

                                                 
42

 J. Szreniawski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Wyd. UMCS. Lublin 1994, s. 49 
43

 J. Łucewicz, Organizacja zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego. 
Wrocław 1999, s. 91 



415 

przełożonych (dowódców) oraz układami odpowiedzialności służbowej. Z zasady 
hierarchicznego podporządkowania, wynika w siłach zbrojnych układ jednostek 
organizacyjnych, wyposażonych w prawo wydawania zarządzeń lub obowiązek ich 
wykonywania przez szczebel wykonawczy oraz wykorzystanie komunikacji  
w związku z realizacją zadań służbowych oraz służbowa oraz osobowa zależność. 
Pomimo tego, ze istnieją de facto, ograniczenia w komunikacji w siłach zbrojnych, 
w porównaniu do teorii komunikacji opartej na nauce organizacji i zarządzania, 
można także wskazać na jej zalety. W komunikacji opartej na systemie 
normatywnym do zalet należy zaliczyć niewątpliwie jednolitość działania całego 
pionu zarządzającego w siłach zbrojnych, wyraźny układ „ról” w procesie 
komunikacji, czytelne formy komunikacji oraz zabezpieczenie przez normy prawne 
komunikacji w relacjach interpersonalnych. 
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PENALIZACJA UPORCZYWEGO NĘKANIA – KONIECZNA  
NOWELIZACJA W KODEKSIE KARNYM 

 
 

Wstęp 
Stalking – problem nie nowy, jednak w Polsce dopiero teraz podjĒto próby 

ustawodawcze radzenia sobie z uporczywym nĒkaniem i kradzieżą tożsamości. 
Impulsem do podjĒcia tego typu działań bez wątpienia były wyniki badań zlecone  
w 2009 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, okazało siĒ, bowiem,  
że po przebadaniu ponad 10 tysiĒcy osób aż 9,9% z pośród nich było poddanych 
tego typu zjawisku. Fakt, że była to niemal co dziesiąta osoba w kraju wskazał 
na to, że jest to problem i należy przeciwdziałać temu zjawisku. Co wiĒcej, z wyżej 
wspomnianych badań nasuwa siĒ wniosek, że owa kwestia mogła dotknąć nawet  
3 miliony Polaków. 

Nie jest to może zjawisko powszechne, ale z powodu braku dotychczasowych 
regulacji prawnych można byłoby przypuszczać coraz wiĒkszą śmiałość  
stalkerów i stopniowe narastanie problemu. TezĒ tĒ potwierdzają ciągle nowe  
i bardziej szokujące informacje o nĒkaniu i kradzieży tożsamości coraz  
wiĒkszej ilości osób. Z reguły są to osoby znane takie jak John Lennon, który 
stracił życie z rąk uporczywie śledzącego go Marka Davida Chapmana, czy 
tenisistka Monika Seles, która padła ofiarą Güntera Parche, który ugodził ją nożem 
i spowodował zakończenie jej sportowej kariery. Z polskich przypadków  
stalkingu można przytoczyć dziennikarkĒ KingĒ Rusin, która przez wiele  
miesiĒcy musiała znosić smsy od zagorzałego fana specyficznie pojmującego 
uczucie miłości. Jak komentuje sama dziennikarka „Zaczyna siĒ niewinnie…. 
ZaczĒło siĒ od "kocham", skończyło na "zabijĒ". Zasadniczym motywem  
działań było nieodwzajemnione uczucie. W przypadku Kingi Rusin sprawa 
skończyła siĒ zatrzymaniem stalkera, ponieważ w jej kierunku padła  
groźba karalna. Był to jednak typowy przykład stalkingu charakteryzujący siĒ 
powtarzalnością określonych zachowań sprawcy wobec pokrzywdzonego oraz 
wywoływaniem lĒku u ofiary. 

Należy zaznaczyć, że w zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
badaniach zadano ankietowanym pytanie, jakie jest ich stanowisko w kwestii 
penalizacji stalkingu. Odpowiedzi okazały siĒ dość jednoznaczne, co przedstawia 
diagram.  
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Rysunek nr 1: NastĒpstwa stalkingu odczuwane przez ofiarĒ 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie

1
 

 

Te i wiele innych przypadków oraz wspomniane wyżej wyniki badań sprawiły, 
że od dnia 6 czerwca 2011 roku na mocy ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku  
o zmianie ustawy – w Kodeksie karnym obowiązują nowe przepisy. Art. 190a 
Kodeksu karnego statuuje nowe rodzajowo przestĒpstwo, jakim jest tak zwany 
stalking, natomiast §2 tegoż artykułu penalizuje drugie nowego typu przestĒpstwo 
nazwane kradzieżą tożsamości. 

 
Wcześniejszy stan niemocy prawnej i rozproszenie odpowiedzialności 

karnej 
Brak uregulowania zachowania spełniającego znamiona uporczywego 

nĒkania czy kradzieży tożsamości stanowił swoistego rodzaju lukĒ w prawie 
karnym, która czĒsto bywała wykorzystana przez stalkerów, w stosunku do których 
niejednokrotnie ciĒżko było zastosować reakcjĒ karną, bowiem swoim 
zachowaniem nie wypełniali oni typowych znamion przestĒpstw zbliżonych  
do stalkingu. Mowa tu o takich zachowaniach jak: złośliwe niepokojenie (art. 107 
Kodeksu wykroczeń), znĒcanie siĒ (art. 207 Kodeksu karnego), zmuszanie  
(191 Kodeksu karnego), groźby karalne (art. 190 Kodeksu karnego). Jednym 
słowem organy ścigania, jak i sama ofiara wiedziały, że „dzieje siĒ źle” jednak brak 
było jednoznacznego instrumentu, który pozwalałby na penalizacje takiego 
zachowania. 

Art. 107 Kodeksu wykroczeń penalizuje złośliwe niepokoje w nastĒpujący 
sposób: Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub  
w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny 
1.500 złotych albo karze nagany. 

                                                 
1
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W praktyce przepis ten okazał siĒ wysoce niewystarczający, aby penalizować 
uporczywe nĒkanie. Zwrócić uwagĒ należy, iż jedną z niezbĒdnych przesłanek  
dla uznania danego czynu za złośliwe nĒkanie jest zamiar dokuczenia ofierze. 
Musi to być zatem działanie kierunkowe podejmowane właśnie w celu  
dokuczenia ofierze. ZnamiĒ strony podmiotowej zaznacza także, że sprawcĒ  
musi cechować szczególne nastawienie, to jest złośliwość. Z doświadczenia  
jednak wiadomo, że osoba na przykład uporczywie wysyłająca smsy do ofiary  
nie zawsze ma na celu dokuczenie jej. CzĒsto jest to jedynie chĒć zwrócenia  
na siebie uwagi czy przypomnienia o sobie lub szeroko pojmowany wyraz miłości 
czy adoracji, jednak zachowanie to przybiera postać powtarzającego siĒ  
i przekraczającego społecznie przyjĒte normy w związku z tym zachowanie  
takie staje siĒ dla adresata zbyt uciążliwe. Zauważyć w tym miejscu trzeba,  
że działanie sprawcy, z art. 107 kw może mieć charakter jednorazowy,  
natomiast stalker z reguły działa w sposób długotrwały i wielokrotny. Sposób 
działania sprawcy według art. 107 kw może być natomiast dwupostaciowy. Polega 
on na wprowadzeniu w błąd ofiary lub złośliwym niepokojeniu w inny, szeroko 
rozumiany, sposób. Trzeba zauważyć, że do penalizacji stalkingu można 
wykorzystać tylko ten ostatni sposób działania sprawcy, należy jednak  
zaznaczyć, że wykroczenie w tej postaci ma charakter formalny i jego realizacja  
nie jest uzależniona od wystąpienia jakiegokolwiek skutku, czyli faktycznego 
wprowadzenia w błąd lub wzbudzenia u pokrzywdzonego uczucia niepokoju. 

Mimo pewnych podobieństw do uporczywego nĒkania, w wielu przypadkach 
konstrukcja poszczególnych przesłanek nie pozwalała na zastosowanie wobec 
sprawcy art. 107 kw. 

Kolejnym przepisem, który może kojarzyć siĒ z uporczywym drĒczeniem jest 
art. 207 Kodeksu karnego, który normuje przestĒpstwo znĒcania siĒ zagrożone 
karą pozbawienia wolności od 3 miesiĒcy do lat 5. 

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną 
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy 
albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub 
fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Nie jest trudno zauważyć, że w tym przypadku nastĒpuje znaczne  
zawĒżenie krĒgu potencjalnych ofiar do osoby najbliższej sprawcy czynu lub  
do innej osoby, która pozostaje ze sprawcą w stałym lub przemijającym stosunku 
zależności. Dodatkowo może być to również osoba małoletnia czy osoba 
nieporadna ze wzglĒdu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Należy  
zaznaczyć, że w przypadku próby penalizacji typowego stalkingu za pomocą  
art. 207 kk z powodu wąskiego krĒgu potencjalnych ofiar natrafiamy na „ślepą 
uliczkĒ”. Ofiarami uporczywego nĒkania są bowiem z reguły osoby znane sprawcy, 
jednak nie pochodzą one z krĒgu bliskiej rodziny. Jak zostało na wstĒpie 
powiedziane, najczĒściej są to osoby znane, aktorzy, piosenkarki, prezenterzy 
telewizyjni, którzy z pewnością nie pozostają w stosunku zależności  
do sprawcy. CzĒsto pojawiające siĒ wraz z przestĒpstwem uporczywego drĒczenia 
wyznania miłości również nie zawsze, a wrĒcz rzadko kierowane są do osoby 
małoletniej czy nieporadnej. Nietrudno zatem zauważyć, że i w tym przypadku 
przepis ten okazuje siĒ niewystarczający z powodu zawĒżenia krĒgu  
potencjalnych ofiar. 
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Obok wąskiego krĒgu ofiar w przepisie penalizującym znĒcanie siĒ 
(stworzonego dla ochrony rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania) można 
dopatrzyć siĒ kolejnego braku, który nie pozwala w sposób pełny karać  
stalkerów. Jest to mianowicie wąski krąg przedmiotowej ochrony, jaki statuuje ów 
przepis. Art. 207 kk ma na celu ochronĒ życia, zdrowia, nietykalności cielesnej, 
wolności i godności człowieka. Jednak, aby skutecznie walczyć z uporczywym 
drĒczeniem, jest to katalog stanowczo zbyt wąski, ponieważ szereg  
zachowań charakterystycznych dla stalkingu nie znajdzie siĒ w katalogu  
z art. 207 kk. 

Poszczególne zachowania składające siĒ na uporczywe nĒkanie dotychczas 
w jednostkowych przypadkach można było także kwalifikować, jako zmuszanie  
z art. 191 Kodeksu karnego. Były to sytuacje, które charakteryzowało użycie 
groźby bezprawnej, która w konsekwencji prowadziła ofiarĒ do określonego 
działania, zaniechania lub znoszenia. Tutaj, podobnie jak w przypadku złośliwego 
niepokojenia (art. 107 kw), mamy do czynienia z przestĒpstwem formalnym. 
Trzeba zaznaczyć również, że i tutaj może to być groźba jednorazowa, nie musi 
ona mieć charakteru powtarzalnego. 

Zatem można stwierdzić, że regulacja z art. 190a okazała siĒ niezbĒdnym 
narzĒdziem do ochrony przed zjawiskiem stalkingu. W polskim systemie  
prawnym brakowało przepisu, który w tak szczególny sposób, i bez konieczności 
odwoływania siĒ do innych przepisów, penalizowałby takie zachowania. Co wiĒcej, 
niektóre zachowania, które obecnie penalizuje art. 190a były wrĒcz indyferentnie 
prawno-karne. 

 
Znamiona uporczywego nękania 
Decydując siĒ na penalizacje uporczywego nĒkania i kradzieży tożsamości, 

polski ustawodawca kierował siĒ przede wszystkim rosnącą skalą problemu, jak  
i brakiem właściwych prawnych mechanizmów walki z tym zjawiskiem. Ostatecznie 
zjawisko uporczywego nĒkania znalazło siĒ w rozdziale XXIII Kodeksu karnego 
dotyczącym przestĒpstw przeciwko wolności. Wydaje siĒ, że ulokowanie tego 
przepisu w tym miejscu Kodeksu karnego jest rozwiązaniem poprawnym, ponieważ 
znamiona tego przestĒpstwa najbardziej odpowiadają właśnie przestĒpstwom 
przeciw wolności. 

Art. 190a §1 niniejszego Kodeksu został sformułowany nastĒpująco: Kto przez 
uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej 
uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej 
prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Zauważyć trzeba, iż pojĒcie „uporczywe nĒkanie” nie zostało wyjaśnione 
przez ustawodawcĒ. Zabieg ten miał na celu możliwość dostosowania zarówno 
czasu jak i czĒstotliwości działań sprawcy stalkingu do trybu życia ofiary i innych 
czynników wpływających na uciążliwość owych działań podejmowanych przez 
stalkera. Nie ulega jednak wątpliwości, że brak ustawowej definicji, czym jest 
uporczywe nĒkanie może nastrĒczać pewnych trudności w przyszłym orzekaniu  
na podstawie art. 190a. 

Mimo tych wątpliwości, nieodłącznym znamieniem czynu, któremu 
przypisujemy, iż jest ono uporczywym nĒkaniem, jest wzbudzenie  
u pokrzywdzonego w uzasadnionych okolicznościach poczucia zagrożenia lub 
naruszenia prywatności w istotny sposób. Takie ukształtowanie znamion 
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uporczywego nĒkania sprawia, iż bez wątpienia jest to przykład przestĒpstwa 
materialnego, bowiem jego skutkiem jest wzbudzenie u osoby pokrzywdzonej lub 
osoby jej najbliższej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub 
istotne naruszenie jej prywatności. 

Jak już wspomniano, znamiona przestĒpstwa nie zostały w sposób wyraźny 
doprecyzowane w ustawie i mają charakter nie tylko obiektywny, ale również 
subiektywny. Nie ulega jednak wątpliwości, że aby zachowanie mogło zostać 
penalizowane na gruncie art. 190a, powinno być powtarzalne, drĒczące ofiarĒ,  
a w rezultacie skutkujące ograniczeniem jej wolności, wywoływać u niej poczucie 
zagrożenia lub naruszać jej prywatność. Poczucie zagrożenia wywołane u ofiary 
oceniane jednak winno być w sposób obiektywny, a wiĒc bĒdzie to wyłącznie  
takie poczucie zagrożenia, które powstałoby u każdej racjonalnie myślącej osoby, 
a reakcja taka byłaby zupełnie w tych okolicznościach naturalna i nie budziła 
żadnych wątpliwości. 

Alternatywnie obok poczucia zagrożenia u ofiary ustawodawca wskazał drugie 
znamiĒ przestĒpstwa stalkingu, czyli naruszenie prywatności. PojĒcie "prywatność" 
pojawia siĒ po raz pierwszy w obszarze przepisów polskiego prawa karnego. 
WystĒpuje jednak wprost jako dobro chronione w art. 76 Konstytucji, a także  
w postaci prawa do ochrony prawnej życia prywatnego w art. 47 Konstytucji. 
Wydaje siĒ, że w przypadku uporczywego nĒkania naruszeniem prywatności mogą 
być powtarzające siĒ głuche telefony, maile czy smsy, ale również robienie ofierze 
zdjĒć bez jej zgody (na przykład z ukrycia) w sytuacjach prywatnych. 

Ustawodawca za dopuszczenie siĒ naruszenia art. 190a przewidział  
karĒ pozbawienia wolności do lat 3. Nie ma jednak wątpliwości, że orzeczenie 
górnej granicy wymiaru kary dotyczyć bĒdzie przypadków najbardziej drastycznych 
w celu podjĒcia trafnej reakcji prawnokarnej. Można przypuszczać, że  
w wiĒkszości przypadków wystarczającym stanie siĒ zawieszenie wykonania owej 
kary. Warto zaznaczyć również, że art. 58 § 3 Kodeksu karnego przewiduje  
karĒ grzywny i ograniczenia wolności, w przypadku zastosowania środka karnego 
z art. 41a § 1 Kodeksu karnego (miĒdzy innymi orzeczenie zakazu przebywania  
w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania siĒ  
z określonymi osobami czy niedawno wprowadzonym zakazie zbliżania siĒ  
do określonych osób.), również znowelizowanego. Wspomniane zakazy bĒdą 
miały przede wszystkim charakter prewencyjny oraz mają na celu odbudowanie  
w ofierze poczucia bezpieczeństwa. Poza wspomnianymi możliwościami reakcji 
karnej istnieje również możliwość (po spełnieniu warunków wymienionych  
w Kodeksie karnym) orzeczenia warunkowego umorzenia postĒpowania karnego 
czy mediacji. 

NajczĒściej stosowane przez stalkerów sposoby szykanowania swoich  
ofiar to: 

 rozpowszechnianie plotek i oszczerstw; 

 nawiązywanie kontaktu za pomocą osób trzecich; 

 groźby lub szantaż; 

 czĒste, głuche, obsceniczne telefony; 

 groźby pod adresem najbliższych; 

 robienie niechcianych zdjĒć; 
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 niszczenie rzeczy; 

 upublicznienie wizerunku ofiary i innych; 

 niechciane listy, e-maile lub SMS-y. 
Oczywiście nie jest to pełna lista podejmowanych działań, jednak wydaje siĒ, 

że zestawienie to w dużej mierze oddaje charakter problemu i szerokość zjawiska. 
 
Kradzież tożsamości 
Drugim zachowaniem, które dotychczas nie było w prawie polskim 

penalizowane (a niewątpliwie powinno być) jest kradzież tożsamości. W §2 art. 
190a ustawodawca zawarł krótką definicjĒ tego przestĒpstwa: Tej samej karze 
podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne 
jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. 

Zatem kradzieżą tożsamości bĒdzie wykorzystanie wizerunku ofiary 
podszywając siĒ pod nią lub wykorzystując jej dane osobowe. Ważnym jest 
również cel, w jakim działa domniemany przestĒpca, bowiem musi on działać  
z zamiarem wyrządzenia szkody osobie, za którą siĒ podszywa. Obecnie 
najczĒstszym przypadkiem kradzieży tożsamości jest zakładanie profili ofiar  
na portalach społecznościowych i umieszczanie w nich treści, na przykład 
kompromitujących ofiarĒ. Innym przykładem kradzieży tożsamości może być 
zamawianie przez sprawcĒ na adres ofiary różnych produktów ze sklepu 
internetowego lub pizzy na telefon. Ofiara taka zostaje postawiona w sytuacji 
niezrĒcznej, a w niektórych przypadkach jest zmuszona ponieść odpowiednie 
koszty. Działanie takie w sposób oczywisty narusza dobre imiĒ jak i prywatność 
ofiary i bez wątpienia powinno spotkać siĒ z reakcją karną. 

PamiĒtać jednak należy, że dla uznania danego działania za kradzież 
tożsamości wystarczy jednorazowe działanie na przykład założenie profilu  
na portalu społecznościowym. Oczywiście należy zachować pewną dozĒ zdrowego 
rozsądku, bowiem jednorazowe zamówienie pizzy na nasz adres nie musi wiązać 
siĒ z kradzieżą tożsamości, może być to zwyczajna pomyłka. Właśnie ze wzglĒdu 
na brak konieczności wieloczynowości i uporczywości działań związanych  
z wykorzystaniem danych osobowych, ustawodawca zdecydował siĒ na odrĒbną  
od stalkingu regulacjĒ kradzieży tożsamości. Mimo to nie ulega wątpliwości,  
że obydwa działania są ze sobą czĒsto powiązane. 

Kradzież tożsamości bywa czĒsto mylona z tak zwanym phishingiem, jednak 
zaznaczyć trzeba, że zjawiska te mają zgoła odmienne skutki. W przypadku 
phishingu bowiem sprawca działa w sieci Internet podszywając siĒ pod znany  
i cieszący siĒ zaufaniem podmiot w celu wyłudzenia poufnych informacji 
osobistych i w konsekwencji wyrządzenia szkody. Szkody natomiast nie ponosi 
podmiot, za którego sprawca siĒ podszył (jak to siĒ dzieje w przypadku kradzieży 
tożsamości), lecz osoba, której owe dane dotyczą, na przykład właściciel konta  
w banku internetowym. 

Ściganie zarówno przestĒpstwa stalkingu jak i kradzieży tożsamości 
nastĒpuje na wniosek pokrzywdzonego. Uregulowanie to zasługuje na aprobatĒ, 
ponieważ obydwa wspomniane działania godzą w sferĒ wolności, a niekiedy nawet 
intymności człowieka. DziĒki takiemu rozwiązaniu to ofiara może decydować czy 
jej sprawy staną siĒ przedmiotem publicznego postĒpowania. Zasada ścigania 
owych przestĒpstw na wniosek pokrzywdzonego doznaje jednak wyjątku  
w przypadku, gdy skutkiem działań przestĒpczych jest targniĒcie siĒ na własne 
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życie przez osobĒ nĒkaną, lub wobec której dokonano kradzieży tożsamości  
– wtedy ściganie nastĒpuje z urzĒdu. W takiej sytuacji zmieniony został również 
górny wymiar kary możliwej do orzeczenia, została ona zwiĒkszona z 3 lat 
pozbawienia wolności na 10 lat, nie mniej jednak niż jeden rok pozbawienia 
wolności. 

 
Jak uniknąć stalkingu czy kradzieży tożsamości i jak się przed nim 

bronić? 
Coraz śmielsze zachowania stalkerów nie wynikają jednak tylko z postĒpu 

technologicznego i bardziej zaawansowanych możliwości informatycznych, aniżeli 
kilka lat temu. Otwarcie przyznać trzeba, że niejednokrotnie same ofiary nie  
do końca dbają o własne bezpieczeństwo. Trzeba pamiĒtać, że przestrzeganie 
kilku podstawowych zasad pozwoli nam na zmniejszenie zagrożenia ze strony 
stalkerów i może uchronić nas przed staniem siĒ ofiarą uporczywego nĒkania czy 
kradzieży tożsamości. 

Powszechnym błĒdem, z jakim można siĒ spotkać, to swobodne oraz 
nieprzemyślane ujawnianie swoich danych takich jak miejsce zamieszkania czy 
numer telefonu. Zachowanie takie najczĒściej ma miejsce na różnego rodzaju 
portalach społecznościowych, jak na przykład facebook.com. Kolejnym, choć 
wymagającym podjĒcia bardziej zdecydowanych kroków jest stosowanie przez 
użytkownika filtru połączeń w telefonie, bądź automatycznego odrzucania połączeń 
numerów nieznanych lub konkretnego numeru (wtedy, gdy mamy pewność,  
że tego właśnie numeru używa stalker). Pozwala to uniknąć potencjalnej ofierze 
nĒkania, wysłuchania na przykład obelg kierowanych do niej za pośrednictwem 
telefonicznym. 

Kiedy jednak doszło już do nĒkania, ofiara powinna pamiĒtać, aby samemu 
nie zacierać śladów przestĒpstwa. CzĒsto przerażone lub zażenowane ofiary 
stalkingu kasują rejestry połączeń, otrzymane e-maile czy sms-y. Jest to zacieranie 
śladów przestĒpstwa i w prostej konsekwencji zmierza do utrudnienia przyszłego 
postĒpowania. Ofiary nĒkania zachĒciłabym do prowadzenia dokładnych zapisków 
wydarzeń związanych z nĒkaniem w specjalnie do tego celu założonym 
dzienniczku. Powinny znaleźć siĒ w nim opisy sytuacji, w jakich doszło do nĒkania, 
daty owych zdarzeń, dane świadków zdarzenia, jeżeli owi świadkowie byli. Nie  
ma wątpliwości, że takie działanie ofiary spotka siĒ z aprobatą funkcjonariuszy 
policji i zdecydowanie ułatwi prowadzenie postĒpowania w sprawie, a później 
postĒpowania dowodowego w przewodzie sądowym. 

W sytuacji gdy jesteśmy nĒkani, specjaliści radzą, by pomimo chĒci oraz 
pozornego wrażenia, że bezpośrednia konfrontacja ze stalkerem odniesie 
pozytywny skutek, jednak do owego spotkania nie dopuszczać. Według 
specjalistów w tej dziedzinie, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie 
siĒ ofiary do organów ściągania ze wcześniej zebranymi solidnymi dowodami 
działań stalkera. 

Na zakończenie na diagramie przedstawione zostają najczĒstsze nastĒpstwa 
stalkingu, które mogą być odczuwane przez ofiarĒ. Zauważenia wymaga fakt,  
iż nie są to oczywiście wszystkie możliwe konsekwencje, jakie mogą spotkać 
osobĒ dotkniĒtą tym zjawiskiem. 
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Rysunek nr 2: NastĒpstwa stalkingu odczuwane przez ofiarĒ 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie

2
 

 

Zmierzamy w dobrym kierunku? 
Od czasu pojawienia siĒ urządzeń umożliwiających porozumiewanie siĒ  

na odległość, wzrasta liczba oraz możliwość uporczywego nĒkania potencjalnych 
ofiar. Dawnej stalker mógł wyczekiwać pod domem ofiary, nachodzić ofiarĒ  
w pracy, pisać listy. Dziś ma znacznie szerszą gamĒ „narzĒdzi”, poczynając  
od smsów i e-maili na ciągłych, czĒsto obscenicznych telefonach, pojawiających 
siĒ za pomocą specjalnych programów komputerowych, kończąc. Wobec rewolucji 
informatycznej, ustawodawca nie mógł i nie pozostał obojĒtny. NarzĒdzie,  
z jakiego ofiary stalkingu mogą obecnie korzystać, wydaje siĒ być skuteczne  
w walce z uporczywym nĒkaniem i kradzieżą tożsamości. Zapewne w tym temacie 
jeszcze nie wszystko zostało powiedziane, a stalkerzy jeszcze niejednokrotnie 
bĒdą zaskakiwać swoją pomysłowością w dokonywaniu tego typu przestĒpstw. 
Należy jednak zauważyć, że ofiary takich zachowań nie są dziś bezbronne, mają 
narzĒdzia prawne, których przez długi czas brakowało w naszym systemie 
prawnym. Obecnie rolą organów ścigania jest dobre wykorzystanie owych narzĒdzi 
w walce z coraz powszechniejszym zjawiskiem. 

Nowelizacja kodeksowa i penalizacja stalkingu w przyszłości bĒdzie bez 
wątpienia rodzić wiele pytań odnośnie rozległości tej regulacji. Już dziś możemy 

                                                 
2
 Uzasadnienie projektu Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Nr druku: 
3553, tekst pochodzi ze stron internetowych Sejmu (http://www.sejm.gov.pl) i Senatu 
(http://www.senat.gov.pl) 
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siĒ spotkać z praktycznymi pytaniami w kwestii zastosowań nowej regulacji. Dawid 
Radkiewicz, w swoimi artykule z lipca 2011 roku, opublikowanym w Dzienniku 
Gazeta Prawna, zastanawia siĒ nad możliwością uznania za stalking wysyłanie 
przypomnień o zaległej płatności. Podążając za autorem należałoby zaznaczyć,  
że dopóki działanie takie nie przekracza przyjĒtych w zawodzie np. windykatora 
ram czĒstotliwości, nie wzbudza u dłużnika poczucia zagrożenia oraz nie zmierza 
do jego ośmieszenia, to takie zachowanie nie bĒdzie uznane za uporczywe 
nĒkanie. Pojawienie siĒ tego pytania świadczy natomiast o czymś jeszcze. Fakt 
ten pokazuje, jak szeroko może rozwinąć siĒ rozumienie nowego kodeksowego 
przestĒpstwa. Jedynie czas pokaże jak ukształtuje siĒ w tej kwestii linia 
orzecznicza. 

Na zakończenie wypada wspomnieć o coraz wyraźniejszej konieczności 
przeprowadzenia kampanii społecznej zarówno na temat uporczywego nĒkania  
jak i kradzieży tożsamości. CzĒsto, bowiem zarówno ofiary stalkingu jak i stalkerzy 
nie mają prawnej świadomości, że owe zachowanie jest przestĒpstwem. Osoba 
uporczywie nĒkana czĒsto zastanawia siĒ, czy „coś da siĒ z tym zrobić”, ponieważ 
nie wie, że od niedawna ma w rĒku narzĒdzie prawne skonstruowane specjalnie 
do walki z takimi zachowaniami. 
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KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W ASPEKCIE KSZTAŁTOWANIA 
BEZPIECZEŃSTWA W OBLICZU KRYZYSÓW I ZAGROŻEŃ 

 
 

Wprowadzenie 
Zasadniczym celem, stawianym przez wszystkie państwa świata jest 

zapewnienie ich mieszkańcom bezpieczeństwa, które gwarantowałoby  
im swobodny i nieskrĒpowany rozwój. Rozwój ten uzależniony jest w wielu 
przypadkach od sposobów myślenia, odczuwania o zachowaniu, zarówno 
głównych państw, jak i zwykłych obywateli. Całe życie bowiem, każdego z nas  
to ciągłe zmiany dokonujące siĒ w nastĒpstwie krytycznych wydarzeń  
w obliczu wielokulturowości zaistniałych sytuacji i otoczenia. 

 
Globalizacja a bezpieczeństwo 
W przyrodzie, musi obowiązywać równowaga, albowiem w przeciwnym razie 

może dojść do samolikwidacji i unicestwienia danego gatunku. Tak samo  
w szeroko rozumianej gospodarce, równowagĒ systemowi gospodarczo-
politycznemu opartemu na globalizacji zapewniają trzy elementy, które wzajemnie 
na siebie oddziaływają, czyli:

1
 

 równowaga miĒdzy państwami narodowymi (Stany Zjednoczone  
są jedynym supermocarstwem, a wszystkie inne państwa są w różnym 
stopniu od nich zależne); 

 równowaga miĒdzy państwami i globalnymi rynkami (na rynkach tych 
działają miliony inwestorów, którzy jednym kliknięciem „myszki” przenoszą 
kapitał z jednego miejsca świata do drugiego); 

 równowaga miĒdzy jednostką a państwem (globalizacja, obalając mury 
ograniczające swobodę kontaktów między ludźmi i jednocześnie oplatając 
świat elektroniczną pajęczyną, dała jednostkom siłę wpływania zarówno 
 na rynki, jak i państwa, jakiej nigdy dotąd nie miały. Jednostki mają coraz 
większe możliwości działania na arenie światowej bez pośrednictwa 
państwa). 

Zdaniem P. Mazurkiewicza: (…) stajemy dzisiaj wobec bardzo poważnego 
wyzwania, gdyż z jednej strony trudno się pogodzić, aby w globalnym świecie,  
w którym państwo traci coraz więcej ze swoich suwerennych kompetencji, jedyną 
jego absolutną kompetencją pozostało prawo do zniewolenia swoich obywateli  
(…) z drugiej zaś trudno pogodzić się z sytuacją, w której jedno państwo, miałoby 
stać ponad prawem i dyktować reszcie świata nienegocjowane warunki (…).

2
  

Bez wzglĒdu na to, jakie działania bĒdą podejmowane na współczesnym obszarze 

                                                 
1
 J. Kaczmarek, Bezpieczny świat. Utopia czy realna szansa. Wrocław 2003, s. 54 

2
 P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce. Wrocław 2006, s. 169 
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kształtowania bezpieczeństwa oraz likwidacji kryzysów i zagrożeń, przedstawiciele 
różnych kultur bĒdą te działania postrzegać odmiennie, a wynikające  
z pewnych określonych preferencji kulturowych mających istotny wpływ  
we wzajemnych kontaktach miĒdzykulturowych. Zasadniczym problemem staje siĒ 
tu tożsamość europejska, czyli świadomość wartości łączących mieszkańców 
naszego kontynentu. 

Jak stwierdza A. Shutz: (…) nie możemy pozbawić ludzi ich 
zdroworozsądkowych koncepcji czy zwyczajowych sposobów postrzegania świata 
– każdy z nich jest wzorcowym systemem znaczeń i sposobów myślenia. Możemy 
jedynie próbować go zrozumieć, ale żeby tego dokonać, musimy spojrzeć na świat 
z jego perspektywy (…).

3
 

Niebezpieczeństwo wojny nuklearnej, efektu cieplarnianego, zorganizowanej 
przestĒpczości, ubóstwa, terroryzmu, zatrucia oceanów, ginących gatunków 
zwierząt, AIDS czy światowej recesji – wymagają współpracy przywódców wielu 
krajów. Ich decyzje z kolei muszą być wspierane działaniami danej społeczności.

4
 

Działania te nie bĒdą nigdy skuteczne, jeżeli w swoim zakresie problemowym nie 
bĒdą uwzglĒdniały niwelacji podstawowych różnic kulturowych. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że różnice kulturowe były i są nadal źródłem podziałów społecznych, 
konfliktów na tle kulturowym i aktów otwartej agresji. Są jednocześnie źródłem 
mniejszych lub wiĒkszych barier w procesach integracji, tworzenia siĒ wiĒzi 
społecznych i współdziałania, a wiĒc pożądanego wytwarzania siĒ bezkonfliktowej 
płaszczyzny życia i współdziałania ludzi i grup społecznych, opartego na zasadzie 
wzajemnego poszanowania tożsamości zbiorowych, własnych tradycji, nawyków  
i upodobań, przy zachowaniu równego statusu praw.

5
 Każda bowiem kultura  

ma swoje specyficzne uwarunkowania wynikające ze: stosunku do ludzi, do czasu  
i do otoczenia oraz może siĒ przejawiać na różnych poziomach życia społecznego. 

We współczesnej rzeczywistości miĒdzynarodowej, związanej z procesami 
globalnymi oraz licznymi rodzajami zagrożeń, różnice miĒdzy bezpieczeństwem 
zewnĒtrznym państw a ich bezpieczeństwem wewnĒtrznym ulegają w pewnym 
stopniu zatarciu.

6
 

Istotą globalizacji jest w tym ujĒciu rosnąca współzależność miĒdzynarodowa, 
kooperacja poszczególnych gospodarek, wzajemne przenikanie siĒ społeczeństw  
i różnych kultur. Procesy globalizacyjne powodują, że zaczyna powstawać jedno 
światowe społeczeństwo, zanikają bariery kulturowe i jĒzykowe, przyśpieszają 
wszelkie interakcje miĒdzynarodowe. Życie staje się „światowe”, treścią życia 
przeciętnego człowieka stał się obecnie cały glob, każda jednostka żyje życiem 
całego świata. Żaden zakątek Ziemi nie jest już zamknięty w swym geometrycznym 
obszarze, jego życie staje się w wielu momentach życiem pozostałych części 
świata.

7
 

                                                 
3
 F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych  
w działalności gospodarczej. Kraków 2002, s. 33 

4
 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje. Warszawa 2007, s. 16 

5
 A. Ostafińska, Edukacja międzykulturowa w trzech układach kultury (w:) Z. Puck, Stare i nowe 
konteksty socjalizacji. Dylematy tożsamości. Kraków 2007, s. 109 

6
 J. Czaja (red. nauk), Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Warszawa 2005, s. 69 

7
 M. Czerny, R. Łuczak, J. Makowski, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno- 
gospodarczej świata. Warszawa 2005, s. 10 
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Globalizacja determinowana jest przede wszystkim rozwojem technologii 
informatycznej, środków komunikacyjnych oraz środków transportu, które 
sprawiają, że świat zaczyna siĒ wydawać bardzo mały i jednolity. Współczesna 
technologia pozwala na całodobowy bezpośredni kontakt z praktycznie każdym 
regionem świata, a środki transportu zapewniają dużą mobilność. Dzięki 
technologiom komunikacyjnym wyjazd nie oznacza ani zerwania więzów z rodziną 
i znajomymi, ani oderwania od spraw lokalnych – poczta elektroniczna, 
komunikatory, telefonia komórkowa, Internet zapewniają codzienny kontakt 
biznesowy, z bliskimi, a serwisy internetowe pozwalają na bieżąco śledzić 
wydarzenia z rodzinnej miejscowości. Zmiana miejsca pobytu nie oznacza już 
konieczności rozstania ze wszystkimi codziennymi obowiązkami, jak praca, czy 
nauka, które można realizować na odległość.

8
 

Na skutek rozpadu ZSRR, jaki miał miejsce w 1991 roku, całkowitej zmianie 
uległa globalna konstelacja geopolityczna, którą wielu ekspertów postrzegało, jako 
stabilną i niezmienną przynajmniej przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Pomimo tego 
nie dokonał siĒ zapowiadany w stylu „Koniec Historii”

9
 mający polegać  

na rozpowszechnieniu siĒ na świecie systemu demokracji liberalnej. WystĒpujące 
na świecie różnorodne kultury ludzkie są zjawiskiem wielce niepowtarzalnym,  
a komunikacja miĒdzykulturowa wymaga w tym przypadku harmonizacji różnych 
rytmów czasu. W tej sytuacji nie nastąpił też tak długo oczekiwany „Zmierzch 
Zachodu”.

10
 WrĒcz przeciwnie w wyniku wspomnianej dezintegracji „wielkiego 

imperium radzieckiego” dla cywilizacji Zachodu otworzyły siĒ nowe perspektywy 
rozwojowe. Perspektywy te skłoniły do tworzenia wielu szczegółowych przepisów  
i uregulowań prawnych które wynikły z przekonania, że prawa, które nie działają  
w praktyce stosunków miĒdzynarodowych a mających kontekst komunikacji 
miĒdzykulturowej, powinny być zlikwidowane lub zmienione. 

Ale pojawiły siĒ również nowe nie znane do tej pory zagrożenia. W chwili 
obecnej, bowiem zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie jesteśmy świadkami 
kolejnej odsłony „Zderzenia cywilizacji”.

11
 W tej sytuacji należy a nawet trzeba 

postawić fundamentalne pytanie: jak dalece uległ zmianie pierwotny „Plan gry”,
12

 
która w dalszym ciągu jest rozgrywana na „Wielkiej szachownicy”,

13
 czyli 

kluczowym z geopolitycznego punktu widzenia kontynencie, jakim jest Eurazja. 
Podłożem tego typu dylematu jest bez wątpienia potrzeba wyjaśnienia problemów 
kulturowych poszczególnych państw czy narodów. Bezspornym faktem  
we współczesnym świecie jest to, że wiele grup etnicznych, religijnych czy 
jĒzykowych walczy o uznanie ich tożsamości narodowej lub w wielu przypadkach  
o narodową niepodległość. Przykładem mogą być: katolicy z Ulsteru, belgijscy 
Flamandowie, Baskowie w Hiszpanii i Francji, plemiona Hutu i Tutsi w Ruandzie.

14
 

Z. Brzeziński uważa, iż mamy do czynienia ze zmianą tak doniosłą  
w skutkach, że nie znajdującą żadnego precedensu, ponieważ – jak pisze – Przez 
pół tysiąca lat na świecie dominowały mocarstwa eurazjatyckie: narody walczące  

                                                 
8
 Ibidem, s. 11 

9
 Zob. F. Fukuyama, Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski. Poznań 1996 

10
 Zob. O. Spengler, Zmierzch Zachodu, tłum. J. MarzĒcki. Warszawa 2001 

11
 Zob. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, tłum. H. Jankowska. Warszawa 2004 

12
 Zob. Z. Brzeziński, Plan gry. USA vs ZSRR. Warszawa 1990 

13
 Zob. Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej. Warszawa 1998 

14
 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury…, op. cit., s. 31 
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o panowanie regionalne i dążące do zdobycia hegemonii w skali globu.
15

 Obecnie 
natomiast dominującą siłą w Eurazji jest mocarstwo spoza tego kontynentu –  
a światowy prymat Stanów Zjednoczonych bezpośrednio zależy od tego, jak długo 
i jak skutecznie zachowają one dominującą pozycję na kontynencie eurazjatyckim. 
Bez wątpienia stan ten ma charakter tymczasowy. Ale to, jak długo potrwa  
i co po nim nastąpi, ma kluczowe znaczenie nie tylko dla dobrobytu Ameryki, lecz 
również w ogólniejszej perspektywie, dla pokoju na świecie.

16
 Zachwianie lub 

utrata tegoż prymatu przez USA doprowadziłaby zdaniem Z. Brzezińskiego  
do międzynarodowej destabilizacji na ogromną skalę.

17
 

Podobną opiniĒ wyraził S. Huntington: Żadne państwo nie ma obecnie takiego 
wpływu na sprawy międzynarodowe jak Stany Zjednoczone, lecz świat bez 
hegemonii Ameryki oznaczałby więcej przemocy i chaosu, mniej demokracji  
i spowolnienie wzrostu gospodarczego. Trwały prymat międzynarodowy Stanów 
Zjednoczonych to kluczowy warunek zarówno dobrobytu i bezpieczeństwa 
Amerykanów jak i wolności, demokracji, wolnego rynku oraz międzynarodowego 
ładu na świecie.

18
 

Zacytowani powyżej dwaj opiniotwórcy zgadzają siĒ, że rola USA  
w zapewnieniu bezpieczeństwa miĒdzynarodowego jest uzależniona  
od utrzymania jej prymatu na kontynencie eurazjatyckim. Ameryka nie jest jednak 
w stanie samodzielnie zapanować nad Eurazją. Dlatego też Amerykanie, aby  
w pełni zrealizować własne cele potrzebują lojalnych sojuszników. W tym właśnie 
miejscu uwidacznia siĒ waga i znaczenie stosunków transatlantyckich rozumianych 
przede wszystkim jako współpraca na linii USA – Unia Europejska przy pełnej 
aprobacie wszelkich wystĒpujących tam różnic kulturowych. Różnice kulturowe: 
regionalne, etniczne i religijne wpływają bowiem w sposób istotny na różnorodność 
kulturową danego kraju, albowiem każda społeczność ma niebywałą zdolność 
zachowania swojej tożsamości przez kolejne pokolenia, pomimo oddziaływania 
wielu różnych sił dążących do wprowadzenia zmian w ich strukturze 
organizacyjnej

19
 - i mogą być przyczyną powstania licznych konfliktów zbrojnych. 

We współczesnych uwarunkowaniach procesu globalizacji, konflikty których 
podłoże jest bardzo zmienne, mogą mieć charakter wewnątrzcywilizacyjny, a nie 
miĒdzycywilizacyjny. W opinii J. Zdanowskiego: (…)sytuacje konfliktowe  
na płaszczyźnie kultury rodzą się w następstwie tego, iż wysiłki grup i jednostek  
do zachowania, utrwalenia lub odtworzenia konkretnych tożsamości zderzają się  
z towarzyszącą globalizacji tendencją do ich relatywizacji(…).

20
 

Konflikt zbrojny, jak podaje B. Balcerowicz: (…) może być zakwalifikowany 
jako wojna w ujęciu czysto „klasycznym”, musi on spełniać kilka warunków: 
prawnych (…), strukturalnych (…), funkcjonalnych (…), ekonomicznych (…).

21
 

Konflikt zbrojny może być rozumiany jako: działanie zbrojne naruszające 
(bądź mogące naruszyć) międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, jak na przykład: 

                                                 
15

 Ibidem, s. 36 
16

 Ibidem 
17

 Ibidem 
18

 S.P. Huntington, Why International Primacy Matters (w:) International Security, s. 83 
19

 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury …,op. cit., s. 48 
20

 J. Zdanowski, Globalizacja – pytania i niepokoje (w:) Kultury pozaeuropejskie i globalizacja,  
J. Zdanowski (red.). Warszawa 2000, s. 9 

21
 B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Warszawa 2006, s. 113 



431 

inwazja, interwencja zbrojna, starcie graniczne i wtargnięcie na terytorium innego 
państwa. Do nich zalicza się także wojny domowe mające pewien wymiar 
zewnętrzny (najczęściej wyraża się to w poparciu ze strony zewnętrznego 
sojusznika lub w istnieniu niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się konfliktu  
na państwa sąsiadujące w postaci napływu uchodźców.

22
 

Zdaniem K. Kubiaka
23

 oprócz krystalizującego siĒ nowego konfliktu 
globalnego, który zgodnie z pesymistycznymi prognozami może przyjąć formĒ 
„totalnej, globalnej wojny domowej”, w różnych czĒściach świata trwają konflikty 
lokalne. Można wśród nich wyróżnić: 

 konflikty terytorialne – wynikające z niemożności wypracowania 
kompromisowych rozwiązań w sprawie podziału terenów spornych 
(najczĒstszą przyczyną konfliktu jest dążenie jednej ze stron  
do opanowania obszarów zasobnych w surowce naturalne, wodĒ lub 
zdobycie terytorium zapewniającego dostĒp do morza, żeglownej rzeki, linii 
kolejowej; 

 konflikty na tle ekonomicznym – wywołane głĒbokim upośledzeniem 
dużych grup ludności i rażącymi dysproporcjami w poziomie życia; 

 konflikty na tle etnicznym – wywołane uciskiem, brakiem równouprawnienia 
politycznego i próbami wynaradawiania mniejszości narodowych  
w państwie zdominowanym przez jedna grupĒ etniczną bądź na terenach 
okupowanych przez inne państwo; 

 konflikty na tle religijnym – wynikające z niemożności lub braku woli 
wypracowania zasad koegzystencji różnych grup wyznaniowych na jednym 
terytorium; 

 konflikty na tle kulturowym – wynikające z niemożności określenia 
powszechnie akceptowanych zasad współżycia społeczności z odrĒbnych 
krĒgów kulturowych, prezentujących ponadto najczĒściej różne poziomy 
rozwoju cywilizacyjnego. 

Bazą wszelkiego bezpieczeństwa jest bez wątpienia umiejĒtność tworzenia 
odpowiednich warunków komunikacji pomiĒdzy podmiotami uczestniczącymi w tym 
procesie. Trudno nie zauważyć problematyki bezpieczeństwa uwarunkowanej 
aspektami prawnymi, psychologicznymi, socjologicznymi czy publicznymi. Nie 
mniej jednak w we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-politycznych 
obecne konflikty głĒboko wnikają w idee oparte na koncepcjach kulturowo-
cywilizacyjnych. Każdy bowiem naród istnieje i funkcjonuje na kanwie historycznie 
uwarunkowanego dziedzictwa kulturowego ukierunkowanego na zachowanie 
własnej tożsamości i suwerenności narodowej. PamiĒtać musimy o tym,  
że pomimo ciągłego stykania siĒ z sytuacjami trudnymi, których podłożem może 
być brak właściwej komunikacji miĒdzykulturowej, jesteśmy w wielu przypadkach 
zmuszeni do ich jak najszybszego rozwiązywania i wyciągania istotnych dla całej 
ludzkości wniosków. Ważne jest to, aby nasza wiedza, umiejĒtności i zdobyte 
doświadczenie nie poszły na marne w sytuacjach, które mogą siĒ zdarzyć 
codziennie, a bĒdą wymagały nieszablonowych rozwiązań, środków i ludzi w pełni 
profesjonalnie przygotowanych do udzielania sobie wzajemnej pomocy.

24
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Wielokulturowość układów strukturalnych 
Jednostki i grupy społeczne, jako uczestnicy wielokulturowych układów 

strukturalnych, cechują siĒ dominującą orientacją monokulturową, dwukulturową 
oraz wielokulturową. W rzeczywistości, w strukturalizowanych modelach pluralizmu 
kulturowego wystĒpują wszystkie rodzaje postaw, tożsamości, orientacji jednostek 
oraz rodzajów grup kulturowych, tworzące konkretno-historyczne warianty  
i kombinacje zależności elementów składowych.

25
 Zgodnie z założeniami koncepcji 

M. Mead w sposobie przekazu kultury miĒdzy pokoleniami wyróżnić można trzy 
typy kultury wystĒpującej w procesie rozwoju społecznego, a mianowicie: kulturę 
postfiguratywną, kulturę konfiguratywną oraz kulturę prefiguratywną. Zmiany  
w procesie przekazu kultury są zwykle pochodną przekształceń środowiska. 

W opinii Z. Pucka: Starsze pokolenie a wraz z nim tradycyjne wątki i formy 
kultury, tracą rozstrzygający wpływ w procesie przekazu kulturowego na skutek 
gwałtownego przyspieszenia rozwoju społeczno-ekonomicznego i towarzyszących 
mu wielkich przepływów ludności, destabilizacji systemów politycznych, uwalnia się 
kultury od społecznych i przestrzennych zakotwień, dawniej tak ściśle  
ją definiujących (…).

26
 

Podstawą egzystencji ludzkiej są odpowiednio zorganizowane i realizowane 
relacje. Są one bowiem istotnym warunkiem rozwoju człowieka. Jak stwierdza  
M. Śnieżyński: (…) Jakość relacji człowieka z jego otoczeniem determinuje jego 
sposób bycia, myślenia, odczuwania, postrzegania siebie i innych. Nadaje 
określone znaczenie jego życiu (...).

27
 

Dotychczasowy, w miarĒ poprawnie funkcjonujący ład kulturowy ulega  
z czasem, w wyniku oddziaływania procesów globalizacji i mediatyzacji kultury 
istotnym przeobrażeniom o charakterze dekonstrukcyjnym. Rozmiary oraz skutki 
tych zmian stają siĒ podstawą licznych konfliktów i zagrożeń dla społeczeństwa 
oraz pojedynczego człowieka. 

Obecnie konsekwencje napiĒć i konfliktów wewnĒtrznych wykraczają daleko 
poza granice cywilizacji, w której siĒ pojawiły. Indie i świat islamu doświadczają 
obecnie konfliktu miĒdzy współczesnym modernizmem politycznym i kulturowym  
a fundamentalizmem bądź tradycjonalizmem.

28
 

Zagrożenia te w wielu przypadkach wynikają z niewłaściwego zrozumienia 
problemów tożsamości, szczególnie w społeczeństwach, które wkroczyły na drogĒ 
intensywnego procesu modernizacji oraz podlegają takim procesom jak: 
nowoczesny podział pracy i przemiany wiĒzi społecznych, indywidualizacji, 
ruchliwości społecznej, postĒpującej złożoności struktur społecznych związanych  
z odgrywaniem wielu ról społecznych, wysokiego tempa zmian społecznych, 
nietrwałości struktur społecznych i instytucji. Obraz zbliżania siĒ do siebie 
poszczególnych społeczeństw czy narodów, wynikający nie tylko z rozwoju 
środków komunikacji społecznej, ale również – a może przede wszystkim, jak 
stwierdza A. Kozłowska: (…) z coraz bardziej swobodnej migracji ludności, staje 
się naturalnym elementem otaczającej rzeczywistości, niezależnie od głosów 
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krytyki czy aprobaty (…).
29

 Jest rzeczą pewną, iż we współczesnym świecie bardzo 
intensywnie pogłĒbia siĒ zjawisko zróżnicowań kulturowych poszczególnych 
obszarów czy społeczeństw, bĒdących skutkiem nasilenia siĒ procesów 
migracyjnych, wytwarzających nowe etniczne i kulturowe podziały, których obszar 
oddziaływania ukierunkowany jest na dawne, tradycyjne podziały etniczno-
narodowe, a wystĒpujące głównie w Europie. 

W odniesieniu do istoty bezpieczeństwa państwa a komunikacji w formie 
bezpośredniej, pośredniej, werbalnej i niewerbalnej, można wyróżnić 
bezpieczeństwo wewnĒtrzne i zewnĒtrzne. Komunikacja stanowi bowiem pierwszy 
zasadniczy krok na drodze budowania wzajemnych wiĒzi a jednocześnie  
w pewnym stopniu i bezpieczeństwa. Istotnym elementem komunikowania siĒ,  
a odnoszącego siĒ do odpowiedniego kształtowania bezpieczeństwa jest jĒzyk, 
ponieważ jest on użytecznym narzĒdziem w kontaktach z otoczeniem społecznym 
w danym państwie, jak i w środowisku miĒdzynarodowym. 

Jak podaje E. Osewska,
30

 komunikacja w modelu cyklicznym, który – w moim 
mniemaniu – można w sposób istotny odnieść do kwestii kształtowania 
bezpieczeństwa w wymiarze wielokulturowym – zakłada, że: 

 komunikacja nie jest przede wszystkim ukierunkowana na treść, ale raczej 
skupiona na procesie komunikacji, sposobie, w jaki ludzie porozumiewają 
siĒ oraz organizują i reorganizują swoje odniesienia do danego 
środowiska; 

 komunikacja zachodzi niezależnie od intencji uczestników i założonych 
struktur; 

 nadawca i odbiorca wpływają na siebie, nie jest to jednak komunikacja 
jednokierunkowa, ale szereg sprzĒżeń zwrotnych, ponieważ każdy 
uczestnik procesu komunikacji jest zarówno jego źródłem (nadawcą), jak  
i odbiorcą; 

 przekazywana treść jest zmieniana, korygowana w interakcji  
ze środowiskiem przekazu, proces komunikacji staje siĒ bardzo złożony  
i wpływa na niego wiele czynników; 

 przekazywana informacja jest w pewnym stopniu zależna od pozornie mało 
istotnych elementów, a jej trwałość zależy od wielu nieprzewidzianych 
czynników, konsekwencjĒ stanowi niepewność ostatecznego rezultatu 
przekazu. 

Początkowo, definicjĒ bezpieczeństwa ograniczano jedynie do wprowadzenia 
zbrojnej ochrony granic, przed niespodziewanym wrogim atakiem ze strony krajów 
sąsiednich. Taki sposób patrzenia na to zjawisko, dominował w Europie w czasie 
istnienia bloku radzieckiego, bloku zachodniego, jak również we wczesnych latach 
zimnej wojny. 

Już od końca XX wieku patrzy siĒ na bezpieczeństwo, nie tylko poprzez 
pryzmat wojskowy, ale również ekonomiczny, społeczny, czy kulturalny. Jego filary, 
opierają siĒ na daleko posuniĒtej współpracy wszystkich krajów na całym świecie. 
Taki stan rzeczy wynika bowiem z tego, iż cała nasza egzystencja ludzka opiera 
siĒ przecież na poprawnych relacjach. Są one warunkiem rozwoju pojedynczego 
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człowieku, grup społecznych. Jakość reakcji człowieka z jego otoczeniem 
determinuje jego sposób bycia, myślenia, odczuwania, postrzegania siebie i innych 
a jednocześnie tworzenia odpowiednich warunków bezpieczeństwa. 

Rozważania dotyczące bezpieczeństwa są ściśle powiązane z problematyką 
wojny i pokoju, które z kolei są istotnymi czynnikami warunkującymi idee tworzenia 
bezpieczeństwa zarówno tego narodowego, jak i miĒdzynarodowego. 

W kolokwialnym rozumieniu pokój jest odwrotnością wojny. Tam, gdzie nie  
ma wojny, rządzi pokój. Tam, gdzie zanika wojna, odradza siĒ pokój. W takim toku 
pojmowania, pokój jest stanem zwyczajnym pomiĒdzy ludźmi i narodami, a wojna 
stanem patologicznym i wyrafinowanym. Pokój nastaje z chwilą zakończenia 
wojny, a jest organizowany i regulowany przez pakt pokojowy, zawarty miĒdzy 
poróżnionymi stronami (na przykład pokój westfalski z 1648 roku). Z reguły 
odnawia on zerwane przez wojnĒ stosunki panujące wcześniej miĒdzy państwami. 
Zawarcie pokoju wpływa na reorganizacje stosunków miĒdzynarodowych, 
wszczepiając nowe wartości i kanony postĒpowania, oraz dokonuje roszad 
terytorialnych i linii granicznych. 

PojĒcia wojny i pokoju stanowią dialektyczną parĒ kategorialną. Dociekania 
nad genezą, istotą i charakterem wojen, powiązane z rozważaniami nad drogami 
wiodącymi do uzyskania pokoju, przewijają siĒ przez myśl starożytności, 
średniowiecza, czasów nowożytnych i współczesności.

31
 

Poglądy dotyczące wojny i pokoju prowadzone były i są w zakresie dziejów 
oraz zawsze dotyczyły one właściwego nawiązania kontaktu pomiĒdzy 
poszczególnymi państwami czy regionami o odmiennych w dużym stopniu 
kulturze. Mieszają siĒ w nich przeróżne poglądy, założenia oraz idee odnoszące 
siĒ do prowadzenia wojny i zapewnienia pokoju. We wszystkich tych 
uwarunkowaniach pojawia siĒ uczucie strachu, lĒku, obaw oraz niepokoju które  
są podstawowym składnikiem ludzkiej psychiki. Realizowane przedsiĒwziĒcia  
w zakresie minimalizacji powyższych uczuć winny być obarczone  
na fundamentalnych zasadach komunikacji miĒdzykulturowej. PamiĒtać bowiem 
należy o tym iż, głównym motorem postĒpowania człowieka, według T. Hobbesa, 
jest strach przed gwałtowną śmiercią, a ponieważ w stanie przedspołecznym 
zagraża mu ona w każdej chwili i z każdej strony, wszystkie podejmowane przez 
niego działania – łącznie z prewencyjnymi prowokacjami – mają charakter jedynie 
obronny. W konsekwencji – powstałych różnic miĒdzykulturowych w wyniku 
których może dojść do zagrożeń i kryzysów – najgorsze czyny nie mogą być 
uznane za wystĒpki czy grzechy, a sam sprawca jest jedynym naturalnym sĒdzią 
oceniającym, jakie zachowanie jest konieczne, aby przetrwać.

32
 

Najbardziej dojrzałą myślą stanowiącą o utrzymaniu miĒdzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo zbiorowe. Twórcy stworzenia 
odpowiedniego mechanizmu systemu bezpieczeństwa zbiorowego zainspirowani 
zostali chĒcią zapewnienia światu stabilizacji i pokojowego bytu, jednocześnie 
mając na uwadze doświadczenia historyczne. Wspólnym wysiłkiem uformowano 
koncepcjĒ budowy uniwersalnego systemu bezpieczeństwa, przewidując 
kooperacjĒ ogółu zorganizowanych państw w obronie ofiary inwazji, niezależnie od 
tego, czy agresor jest uczestnikiem organizacji tworzącej ten system, czy też 
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zaatakował z zewnątrz.
33

 Sygnatariusze paktu tworzącego układ bezpieczeństwa 
zbiorowego akceptują zasadĒ niepodzielności pokoju, trwania nierozerwalnych 
wiĒzi miĒdzy pokojem a bezpieczeństwem oraz wyrażają bezwzglĒdną potrzebĒ 
intensyfikacji współpracy politycznej i militarnej. W dużym stopniu akcentuje siĒ 
również potrzebĒ wzmocnienia komunikacji miĒdzykulturowej, umożliwiającej 
skuteczniejsze współdziałanie w trakcie trwania licznych spotkań 
miĒdzynarodowych, które jednocześnie w sposób dość istotny skłaniają również 
ich uczestników do analizy własnych zachowań. Na uwagĒ zasługuje fakt,  
iż życiowe zasady oraz sposoby postĒpowania nie są jedyne i najlepsze, że można 
żyć oraz skutecznie działać na arenie miĒdzynawowego porozumienia i pokoju, 
kierując siĒ wieloma innymi zasadami i normami. Tym samym uważa siĒ,  
że zagrożenie lub złamanie stanu pokoju stwarza groźbĒ dla wszystkich. W skutek 
tego wyraża siĒ wspólną – miĒdzynarodową zgodĒ – na przeciwdziałanie temu 
zagrożeniu, w sposób odpowiednio przemyślany i przygotowany. 

Podstawą istnienia systemu bezpieczeństwa jest zasada trzech 
fundamentalnych odpowiedzialności: 

 zakaz agresji; 

 nakaz rozwiązywania napiĒć miĒdzynarodowych metodami pokojowymi; 

 wspólna pomoc w przypadku napaści z użyciem środków zbrojnych  
z użyciem sił zbrojnej włącznie.

34
 

Koniecznym warunkiem efektywności systemu bezpieczeństwa zbiorowego 
jest powszechna sposobność udziału w nim państw. System ten może 
funkcjonować w ujĒciu powszechnym, otaczając całą bądź prawie całą 
społeczność miĒdzynarodową oraz w rozumieniu regionalnym lub subregionalnym. 
Powszechny udział państw w systemie bezpieczeństwa zbiorowego buduje trwałe 
wartości, przezwyciĒżające różnice kulturowe. 

W opinii Ge Gao
35

 w tej sytuacji można wyodrĒbnić cztery czynniki temu 
sprzyjające, a mianowicie: 

 wzajemną otwartość; 

 zaangażowanie lub poczucie wspólnoty i gotowość inwestowania  
w te stosunki w czasie ich trwania; 

 ustalenie znaczeń dla poszczególnych zachowań; 

 ocenĒ wzajemnych stosunków, w której obie strony postrzegają swe 
stosunki w ten sam sposób i pełnią ważne role w utrzymaniu stabilności  
w tych relacjach. 

Regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego powinien otaczać swym 
zasiĒgiem wszystkie państwa danego regionu. Nie może jednak w jakimkolwiek 
wypadku zostać wymierzony przeciwko, któremukolwiek krajowi spoza tego 
układu, ponieważ zyskałby cechy sojuszu wojskowo-politycznego. W tej sytuacji 
może pojawić siĒ problem samego przystosowania siĒ danej grupy społecznej 
określonego państwa. Wynika to z tego, iż ludzie, a w tym i również cały narody, 
różnie dostosowują siĒ do otoczenia, co stanowi o ich społecznej i narodowej 
odmienności. W opinii W. Heada

36
 w społeczeństwach wytwarza siĒ pewien 
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wzorzec stosunków społecznych, który nazywa dystansem zabezpieczenia. 
Dystans ten jest podstawowym elementem życia w społeczeństwie. Służy  
on do izolowania zarówno jednostek czy grup, jak i wiĒkszych całości społecznych, 
chroniąc je od niepożądanej bliskości. Dystans zabezpieczenia chroni prawa 
uczestników tych stosunków, ustanawia dominujące w tym społeczeństwie 
dystanse społeczne. 

WiĒkszą skuteczność działania uniwersalnemu systemowi bezpieczeństwa 
zbiorowego zapewniają kooperujące z nim regionalne systemy kolektywnego 
bezpieczeństwa. O sprawnym funkcjonowaniu systemu decydują w poważnym 
stopniu struktury organizacyjne.

37
 Struktury te mogą jednak w przypadku 

komunikacji miĒdzykulturowej podlegać pewnym procesom o charakterze 
zakłóceń. Przyczyn tych zakłóceń, a jednocześnie w dużym stopniu barier  
we właściwym komunikacji miĒdzykulturowej jest wiele. 

LaRay M. Barna wymienia sześć takich podstawowych barier: etnocentryzm, 
uprzedzenia, stereotypy, niepewność, zakładanie podobieństw zamiast różnic, 
niewerbalne mylne interpretacje oraz jĒzyk: 

 Etnocentryzm – to skłonność do wydawania negatywnych sądów o obcej 
kulturze, przy odwoływaniu siĒ do standardów obowiązujących w kulturze 
rodzimej. Opiera siĒ na wyraźnym przeciwstawieniu grupy wewnĒtrznej 
(my), grupie zewnĒtrznej (oni); 

 Uprzedzenia – to trzymanie siĒ z góry przyjĒtych wyobrażeń na temat 
jednostki lub grupy, nawet gdy otrzymane informacje tym wyobrażeniom 
zaprzeczają; 

 Stereotypy – są konstrukcją myślową, zawierającą uproszczony i czĒsto 
zabarwiony uczuciowo obraz rzeczywistości, przyjĒty przez jednostkĒ  
w wyniku jej osobistych doświadczeń oraz procesów socjalizacji, podobną 
w swej treści do konstrukcji uznawanych przez członków grupy, do której 
jednostka należy; 

 Niepewność – jest związana z rozwiązywaniem sytuacji, w których 
spotykamy siĒ ze zjawiskami niespodziewanymi; 

 Język – a właściwie brak jego znajomości – jest najczĒstszym źródłem 
niepowodzeń. 

Rozkwit myśli bezpieczeństwa zbiorowego sprzĒżony jest z sukcesywnym 
doświadczaniem przez społeczność miĒdzynarodową wyższego poziomu 
wspólnoty zobowiązań i poczucia jedności, a także z dalszym rozwojem prawa 
miĒdzynarodowego. W wielu sytuacjach poczucie jedności przyjmuje wymiar 
informatyczny. Wymiar ten może być: globalny czy lokalny. W przypadku wymiaru 
globalnego – dziĒki nieograniczonym wprost możliwościom przekazu informacji 
przez elektroniczne media, obejmuje w zasadzie cały świat oraz ich stosowanie 
doprowadza do znacznego zwiĒkszenia liczby nadawców i odbiorców 
różnorodnych informacji: wielokierunkowych przebiegów treści komunikowania  
o zmieniającym siĒ zasiĒgu, istotnej pluralizacji i różnicowania całej oferty środków 
komunikacji interpersonalnej.

38
 Wymiar lokalny – należy analizować w odniesieniu 

do poszczególnych regionów świata lub grupy krajów. 
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Bardzo istotną rolĒ we właściwym kształtowaniu komunikacji miĒdzykulturowej 
odgrywa proces zakazywania możliwości posługiwania siĒ wojną, jako narzĒdziem 
polityki miĒdzynarodowej, aż do definitywnego, bezapelacyjnego wykluczenia 
stosowania siły i ryzyka jej użycia. W tym sensie, można powiedzieć, że zakaz 
stosowania wojny nie jest i nie może być uznany za spełnienie podstawowego 
fundamentu humanitaryzmu, co winno być podstawą właściwej komunikacji 
miĒdzykulturowej. Obecne potrzeby dalszej i wszechstronnej komunikacji stawiają 
przed społecznością miĒdzynarodową coraz to nowsze wyzwania. W tym 
kontekście, nie w pełni wystarczające normy prawa miĒdzynarodowego odnoszące 
siĒ do miĒdzynarodowych konfliktów zbrojnych winny być ukierunkowane  
na zagwarantowanie poszanowania w nich praw jednostek ludzkich, a mających 
swoje ugruntowanie w normach prawa zwyczajowego. 

NajwiĒkszą zaletą bezpieczeństwa zbiorowego jest gwarancja 
bezpieczeństwa wszystkim państwom, zarówno tym dużym, jak i małym. Dzieje siĒ 
tak poprzez wyraźne zobowiązanie siĒ wszystkich państw w formie traktatu, który 
swoich akcjonariuszy otacza tarczą bezpieczeństwa, jednocześnie eliminuje 
wątpliwości mogące powstać w wyniku działań skierowanych przeciwko 
agresorowi, który to dopuścił siĒ użycia siły z jakiejkolwiek przyczyny wobec 
sprzymierzonym w sojuszu. Tak jak każdy obywatel, bez wzglĒdu na swoje 
słabości, może czuć siĒ bezpiecznie w społeczeństwie obywatelskim, wiĒc  
i najmniejszy stan, kraj, lud powinien czuć siĒ bezpiecznie w ramach zbiorowego 
bezpieczeństwa. Agresor nie bĒdzie już taki pewny swoich działań mając  
na uwadze, że nawet słaba ofiara w połączeniu z innymi kompanami sojuszu 
potrafi stać siĒ mocarstwem. 

Kolejną zaletą bezpieczeństwa zbiorowego jest jego prostota. Użycie siły  
w stosunkach miĒdzypaństwowych jest po prostu bezprawne. Spory miĒdzy 
państwami bez wątpienia nadal powstają, ale członkowie paktu zostają  
zmuszeni do pokojowego ich rozwiązywania. Hannah Arendt – wyraźnie odróżnia 
przemoc, perswazjĒ i autorytet, a co za tym idzie, także przemoc i władzĒ.

39
  

Takie rozróżnienie umożliwia jednocześnie poprawne umiejscowienie  
komunikacji miĒdzykulturowej w obszarze działań dyplomatycznych pozwalających  
na zrozumienie świata bieżącej polityki oraz poszukiwanie adekwatnych 
odpowiedzi na problemy, jakie ona z sobą niesie. 

Polityka bezpieczeństwa światowego jest bardzo niepewna. Głównymi 
problemami były i nadal pozostają Irak i Afganistan, a obecnie sytuacja w Libii, ale 
też problemy miĒdzynarodowego terroryzmu. Ponadto, problemy wewnĒtrzne 
państw i regionów zachwiały sytuacjĒ w kluczowych z geopolitycznego punktu 
widzenia krajach: Turcji, Pakistanie, Jordanii i Nigerii. Sytuacja taka miała miejsce, 
gdy na politykĒ wewnĒtrzną oddziaływało niestabilne otoczenie zewnĒtrzne lub 
grupy religijne, a w tym samym czasie mocarstwa nie były w stanie zapewnić tym 
krajom wystarczającej pomocy. To trend krĒpujący politykĒ wewnĒtrzną, który  
z całą pewnością bĒdzie zyskiwał na sile w ciągu najbliższych lat, chwiejąc 
regionalną równowagą sił. 

Należy przewidywać, że 2012 rok zostanie zdominowany przez zaściankową 
politykĒ (starcia i dysputy religijne) oraz przez manewry w polityce równowagi sił 
(polityka sojuszy i wojskowych najazdów). Oba te trendy jak należy sądzić, bĒdą 
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przebiegały obok siebie, ale nie zawsze bĒdą ze sobą współgrały. Mocarstwa 
azjatyckie, europejskie i Stany Zjednoczone skupią siĒ głównie na swojej roli  
w świecie, statusie, sojuszach, nuklearnym odstraszaniu, powstrzymywaniu  
i równowadze sił. To bĒdzie główny temat rozmów miĒdzy nimi. Jednocześnie 
wiele grup na całym świecie bĒdzie próbowało na różne sposoby zwalczać  
te państwa i próbować rozerwać ich sojusze. Właśnie te przesuniĒcia  
w równowadze sił i wzrost terroryzmu antypaństwowego niesie za sobą trudne  
do przewidzenia skutki. W tej sytuacji należy przewidywać, że nastąpić może 
zwrócenie siĒ kultury poszczególnych narodów ku wartości, albowiem każda 
jednostka jest wychowana w określonej kulturze, która zawiera w sobie pewne 
zasady, określające porządek społeczny oraz ukierunkowuje ludzkie myśli  
i działania. W tej sytuacji mówimy o pewnych wartościach kulturowych 
rozumianych jako: kulturowo uwarunkowane, ustanowione i przekazywane poglądy 
na to, co pożądane, korzystne i wartościowe w danej rzeczywistości społecznej, 
poglądy te wchodzą we wzajemne relacje według hierarchii, tworząc w obrĒbie 
określonej kultury system wartości i norm.

40
 

W tym „nie-biegunowym” świecie znaczcie wzrasta przestrzeń dla działań 
agresywnych aktorów pozapaństwowych. W 2011 roku poradzenie sobie  
z rozprzestrzenianiem broni jądrowej i terroryzmem pozostaną – tak należy 
przewidywać – sprawami priorytetowymi. Jednak napiĒte stosunki 
miĒdzynarodowe, rywalizacja i przesuniĒcia sił, powodują, że skoordynowanie 
działań wobec tych zagrożeń bĒdzie niezmiernie trudne. Wynika to bowiem z braku 
właściwej komunikacji miĒdzykulturowej na arenie miĒdzynarodowej. Brak ten 
spowodowany jest tym iż, każdy współczesny naród czy państwo jest wynikiem 
ewolucji, w czasie której doszło do integracji wielu etnicznych pierwiastków.

41
 

 
Kontrola zbrojeń i rozbrojenia a komunikacja międzykulturowa 
Kontrola zbrojeń i rozbrojenie, obok kwestii nieproliferacji broni masowego 

rażenia, środków przenoszenia oraz kontroli eksportu dóbr strategicznych  
i technologii podwójnego zastosowania, odgrywają istotną rolĒ w problematyce 
bezpieczeństwa miĒdzynarodowego. Żadna z tych kwestii nie może być jednak 
postrzegana jako cel sam w sobie. Stanowią one, bowiem wspólny wysiłek 
społeczności miĒdzynarodowej w celu utrwalenia pokoju i stabilizacji na świecie. 
Podlegają, zatem zmianom związanym z politycznymi i gospodarczymi stosunkami 
miĒdzy państwami, wpływając przez to na sytuacjĒ w dziedzinie światowego 
bezpieczeństwa. W takim też kontekście należy upatrywać problem komunikacji 
miĒdzykulturowej w obliczu zagrożeń i kryzysów, gdzie niejednokrotnie – jednego 
niebezpieczeństwa uniknąć siĒ daje tylko przez narażenie siĒ na drugie, wówczas 
mądrość polega na tym, by je zważyć oba i wybrać mniejsze.

42
 

Kontrola zbrojeń i rozbrojenie są pojĒciami szerokimi, zawierającymi w sobie 
zagadnienia szczegółowe, związane z traktatami, konwencjami i porozumieniami. 
Z natury swej są one statyczne. Sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa  
po zakończeniu Zimnej Wojny nabrała nowej dynamiki i wymaga dopasowania 
miĒdzynarodowych aktów prawnych do nowych wyzwań, wypływających z nowej 
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percepcji zagrożeń. Zakres przedmiotowy kontrolii redukcji zbrojeń jak określa  
M. Pietraś: (…) jest szeroki i zróżnicowany. Pod względem ciężaru gatunkowego 
najważniejsze znaczenie posiada broń nuklearna (…).

43
 

Rozbrojenie należy niewątpliwie do najstarszych istotnych problemów, przed 
którymi od zarania dziejów stanĒła ludzkość. Jest to także najbardziej złożony  
i do chwili obecnej nierozwiązany problem. Charakterystyczne jest to, że ranga 
rozbrojenia stale wzrasta, stając siĒ niejako imperatywem naszych czasów,  
a efektywne rozbrojenie i zakaz zbrojeń ciągle pozostaje w sferze postulatywnej. 
Na taki stan rzeczy istotny wpływ ma poziom umiejĒtności komunikowania siĒ  
z innymi przedstawicielami kultury. Rozwój umiejĒtności komunikowania siĒ w tych 
warunkach przebiega w trzech fazach: uświadomienia, wiedzy i umiejĒtności. 

Światowy proces rozbrojenia staje niewątpliwie w obliczu nowych wyzwań. 
Jak stwierdza L. Kościuka: (…) ma na to wpływ nowy układ sił w świecie, nowe 
zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz nowe przesłanki 
kształtujące bezpieczeństwo wielu państw. Spowodowało to między innymi,  
że niektóre porozumienia z przeszłości straciły rację bytu na przykład Traktat  
o Ograniczeniu Systemów Obrony Przeciwrakietowej (ABM), a niektóre muszą być 
adaptowane do nowej sytuacji jak na przykład Układ o Redukcji Sił 
Konwencjonalnych w Europie (CFE) (…).

44
 

Pod pojĒciem kontroli zbrojeń należy rozumieć rozmaite formy współpracy 
państw o charakterze wojskowym. Współpraca ta odnosi siĒ głównie  
do ograniczania i regulowania rozwoju oraz rozmieszczania zbrojeń, eliminacji 
bądź redukcji broni, użycia broni i weryfikacji wszelkich porozumień. Obejmuje ono 
zarówno nadzorowanie i regulowanie zmniejszenia zbrojeń i wydatków, jak również 
określony reżim norm, procedur i mechanizmów. 

Skuteczność kontroli zbrojeń i rozbrojenia jest w dużym stopniu uzależniona 
od jednolitego podejścia do problemów przez społeczność miĒdzynarodową. Nie 
powinny mieć miejsca sytuacje, gdy niektóre państwa, wbrew składanym 
deklaracjom politycznym, kontynuują współpracĒ technologiczną oraz eksportują 
uzbrojenie do państw objĒtych miĒdzynarodowymi sankcjami, embargiem  
i ograniczeniami. 

Rozbrojeniem zainteresowane są wszystkie narody świata, lecz nie wszystkie 
w jednakowym stopniu. Rozbrojenie jest zasadniczym środkiem umacniania 
miĒdzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Przy dużym zróżnicowaniu 
terminologicznym dość trudno o właściwy wybór definicji pojĒcia „rozbrojenie”. 
Wydaje siĒ, iż można przyjąć najbardziej użyteczną lapidarną definicjĒ, którą 
znajdujemy w polskiej literaturze przedmiotu: rozbrojenie oznacza likwidację sił 
zbrojnych i zbrojeń państw na podstawie umów międzynarodowych. Mogą to być 
czynności polegające na wprowadzeniu ograniczeń dotyczących ilości, jakości  
i rozmieszczenia sił zbrojnych oraz zbrojeń. Mieszczą siĒ tutaj także ustalenia  
w sprawie pułapu uzbrojenia, które nie mogą być przekroczone oraz działania 
zmierzające do przywrócenia ustalonego poziomu ograniczeń w przypadku jego 
przekroczenia. Powyższe działania mają mocne ugruntowanie w odpowiednio 
realizowanych negocjacjach o charakterze miĒdzykulturowym. Istnieje pewien 
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zestaw cech odnoszących siĒ do negocjacji, które uznać można za uniwersalne, 
niezależnie od tego, czego dotyczą: 

 dwie strony lub wiĒksza ich liczba o (przynajmniej czĒściowo) sprzecznych 
interesach; 

 wspólna potrzeba osiągniĒcia porozumienia związana z oczekiwaniami  
co do przyszłych korzyści płynących z zawartego porozumienia; 

 niesprecyzowany wynik negocjacji na wejściu; 

 możliwość porozumiewania siĒ obu stron; 

 system kontroli i struktura decyzyjna, które zobowiązują obie strony  
do przestrzegania zasad ustalonych przez ich przełożonych lub 
mocodawców.

45
 

 
Bezpieczeństwo międzynarodowe a komunikacja międzykulturowa 
Bezpieczeństwo miĒdzynarodowe można osiągać w różnorodny sposób, 

przede wszystkim jednak przez: równowagĒ sił, utrzymywanie kontroli, 
bezpośrednie sprawowanie władzy przez jednych uczestników stosunków 
miĒdzynarodowych nad innymi. W ujĒciu historycznym bezpieczeństwo 
miĒdzynarodowe było zawsze wypadkową stanu wojny lub pokoju pomiĒdzy 
poszczególnymi państwami, a szczególnie mocarstwami, które w istotny sposób 
wpływały na kształt i charakter współpracy miĒdzynarodowej w poszczególnych 
epokach. Upraszczając można przyjąć wystĒpowanie nastĒpujących faz ewolucji 
bezpieczeństwa miĒdzynarodowego od początku czasów nowożytnych do końca 
lat 80: 

 klasyczny system równowagi (1648-1789); 

 europejski koncert mocarstw (1815-1914); 

 próby utworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego (1919-1939); 

 ewolucja systemu dwubiegunowego (1945-1989). 
Wizja realistycznej teorii stosunków miĒdzynarodowych stawia państwo i jego 

bezpieczeństwo na podstawowym, priorytetowym miejscu. Tendencje państwa,  
to przede wszystkim silna i zdecydowana polityka gwarantująca autonomiĒ  
i niezależność od innych państw. Taki stan rzeczy wynika z tego, że ludzkość staje 
w takim przypadku przed wspólnymi dla wszystkich problemami wynikającymi  
ze stosunku do innych ludzi, czasu, działalności i przyrody. Stosunek ten opiera siĒ 
na ludzkich przekonaniach, wyznawanych i należących do danej kultury. Innymi 
słowy, wyznawane przez grupĒ przekonania skłaniają ludzi do interpretowania 
rzeczywistości w określony sposób i mogą być podstawą do nawiązania 
odpowiedniej komunikacji miĒdzykulturowej. Zgodnie z teorią realizmu, nie jest 
ważne czy państwo jest demokratyczne czy apodyktyczne by istnieć na scenie 
miĒdzynarodowej. G.T. Allison i M.H. Halperin uważają, że rządy państw rywalizują 
ze sobą, prowadząc politykĒ starają siĒ w jak najwiĒkszym stopniu wpłynąć  
na decyzjĒ innego państwa. W rezultacie (…) zachowanie jednego państwa 
wyjaśniane jest jako reakcja na zachowanie innego państwa (…).

46
 

We współczesnym postrzeganiu bezpieczeństwa państwa wzrasta znaczenie 
czynnika miĒdzynarodowego i rola współdziałania miĒdzynarodowego. Polityka 
bezpieczeństwa każdego państwa powinna kłaść nacisk na potrzebĒ zacieśniania 
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współpracy miĒdzynarodowej, wzmacniania roli prawa miĒdzynarodowego  
i instytucji wielostronnych.

47
 

Stosunki miĒdzynarodowe są zwykle zdominowane przez konflikty miĒdzy 
państwami. Każde państwo prowadzi „politykę siły” wobec innych państw  
by zrealizować swoje interesy. Konsekwencją tak prowadzonej polityki jest „system 
polegania na sobie”, w którym państwo samo odpowiada za przyszłość, 
bezpieczeństwo i polityczną pozycjĒ na świecie. 

Zdaniem R. Jervis, poczucie bezpieczeństwa (…) jest warunkiem wstępnym 
dla wielu innych rzeczy, ponieważ dziedzina bezpieczeństwa jest niewybaczalna. 
Małe błędy mogą mieć wielkie konsekwencje(…).

48
 

Stosunki miĒdzynarodowe można nazwać systemem anarchicznym, w którym 
jest ciągły konflikt interesów oraz naturalna konkurencja. Wszystko sprowadza siĒ 
do zapewnienia bezpieczeństwa poprzez demonstracjĒ władzy, potĒgi i siły. 

Zdaniem L. Freedman: (…) bezpieczeństwo dotyczy problemów siły: jak  
ją rozpoznać, zatrzymać, oprzeć się jej, czasami nią zagrozić lub nawet ją użyć 
(…).

49
 Prowadzenie polityki zagranicznej wymaga użycia odpowiednich środków 

jak również siły. Siła oznacza przewagĒ psychologiczną, autorytarną oraz kontrolĒ 
państwa nad działaniami innych państw. 

Pogoń państw za jak najwiĒkszymi wpływami i potĒgą militarną jest 
uzasadniona, ponieważ żadne państwo nie chce być uzależnione od innych 
państw. Wszyscy konkurują ze sobą i nikt do końca nie może zapewnić sobie 
bezpieczeństwa. W tej sytuacji dochodzi do dylematu bezpieczeństwa, ponieważ 
podniesienie siĒ poziomu bezpieczeństwa w jednym kraju powoduje jego spadek  
w innych. 

Jednym z nurtów zapewnienia sobie przez państwo bezpieczeństwa jest 
realizm klasyczny. Nurt ten porównuje tendencje narodów do natury ludzkiej. 
Ludzie z natury dążą do władzy i wpływów, które mogliby wywierać na innych ludzi. 
Władza jest, wiĒc sprawowana przez ludzi i państwa zachowujące siĒ agresywnie 
w stosunku do innych ludzi jak i do innych narodów. Starają siĒ oni zyskać jak 
najwiĒkszą przewagĒ we wszystkich dziedzinach. Głównym celem podejmowanych 
działań jest dążenie do jak najwiĒkszej potĒgi. 

Realizm defensywny stawia za podstawowy cel przetrwanie narodu. 
Wszystkie działania są skierowane na wyrównanie sił miĒdzy państwami  
i zapewnienie bezpieczeństwa. 

Realizm ofensywny jest złożeniem realizmu klasycznego z realizmem 
defensywnym. Z jednej strony mamy dążenie do maksymalnej siły relatywnej 
państwa a z drugiej strony (…) uznanie znaczenia struktury systemu 
międzynarodowego jako ostatecznej przyczyny określonego zachowania państw 
(…).

50
 

Poglądy liberałów na bezpieczeństwo państwa odbiegają od stanowiska 
realistów. Celem państwa nie jest już dominacja, lecz dobrobyt i pomyślność 
społeczeństwa, rozwój gospodarczy i dobre relacje społeczne. Dobrze 
prosperująca gospodarka oraz wolny handel promieniujący poza granice kraju 
zbliżają ludzi do siebie i umacniają bezpieczeństwo miĒdzynarodowe. 
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Wprowadzanie przez niektóre państwa cła i embarga powoduje 
ograniczenie rozwoju, co w konsekwencji prowadzi do represji i zwiĒksza 
prawdopodobieństwo wojen. W tym przypadku kultury poszczególnych narodów 
mogą siĒ różnić miĒdzy sobą szczególnie sposobem rozwiązywania trzech 
uniwersalnych problemów, przed którymi stoi ludzkość. Problemy te

51
 - stosunek 

człowieka do czasu, przyrody i innych ludzi – są wspólne dla wszystkich, ale 
sposoby ich rozwiązywania są odmienne i uzależnione od zaplecza kulturowego 
danej grupy. Wspólne budowanie współzależności państw w sferze wolnego 
handlu i rozwoju gospodarczego sprawia, iż rzekomy konflikt zbrojny powoduje 
zaburzenie w systemie współpracy. Konsekwencją tego są straty dla wszystkich 
państw bĒdących członkami tego systemu. Jak stwierdza J. Levy: (…) wojna jest 
nieekonomiczna, ponieważ jej wynikiem jest zmniejszenie liczby ludności, 
zniszczenie przemysłu, wzrost podatków i długów, strata zysków, ograniczenie 
handlu międzynarodowego i generalne zakończenie równowagi ekonomicznej, 
dlatego generuje ona szeroką koalicją interesów przeciwnych polityce wojennej 
(…).

52
 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań, nasuwają siĒ nastĒpujące 
wnioski, iż siła militarna nie jest skutecznym narzĒdziem prowadzenia polityki 
miĒdzynarodowej. Skuteczniejsze wydają siĒ współzależności gospodarczo 
handlowe, a dokładnie ich niesymetryczność. Liberaliści uważają,  
że bezpieczeństwo to stan, którego zagwarantowanie jest świadomym działaniem 
człowieka. 

Na uwagĒ zasługuje teoria demokratycznego pokoju, która zakłada,  
że demokratyczne państwa nie wypowiadają sobie wojny. 

Zdaniem D.A. Lake: (…) w słabszym wariancie teoria demokratycznego 
pokoju zakłada jedynie, że państwa demokratyczne są mniej skłonne  
do inicjowania wojen, natomiast w wariancie silniejszym im większa liczba państw 
demokratycznych, tym rzadsze występowanie wojen (…).

53
 

Teoria ta zawiera dwa argumenty: instytucjonalny i normatywny. Pierwszy  
z nich przedstawia stanowisko, że jednostki nie chcą wojen, nie chcą narażać siĒ 
na niebezpieczeństwo, a ustrój w państwie powinien zapewniać wolność i równość 
całej społeczności.

54
 

Drugi argument – normatywny –  dotyczy zasad, norm, etyk stosowanych  
w danym demokratycznym państwie, które również stosuje siĒ na arenie 
stosunków miĒdzynarodowych. Państwa demokratyczne nastawione  
są pozytywnie w stosunku do innych demokratycznych państw. W sytuacjach 
zagrożenia szukają rozwiązań drogą negocjacji i utrzymania status quo. Państwa 
niedemokratyczne są bardziej agresywne, ponieważ w ich kodeksie zasad nie  
ma ograniczeń instytucjonalnych i normatywnych. 

Do tematyki bezpieczeństwa nawiązują nie tylko teorie pozytywistyczne, ale 
także teorie postpozytywistyczne. 

Konstruktywiści uważają, że interesy i tożsamość państwa są rezultatem 
wzajemnych oddziaływań państw o charakterze stałym i zrytualizowanym,  
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w przeciwieństwie do pozytywistów, którzy twierdzili, że są to wartości dane 
państwu a priori. NadrzĒdną wymowĒ dla rozumienia bezpieczeństwa  
ma tożsamość. Najlepiej potwierdzą ten argument słowa: (…) zagadnienie 
tożsamości – czyli dlaczego wierzymy, że my jesteśmy tacy sami, a oni inni – jest 
nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem.

55
 

Rządzący określają zagrożenia dla bezpieczeństwa, tworzą wyobrażenia  
i wpływają tym samym na postĒpowanie państw, przez co odgrywają szczególną 
rolĒ. Nie bez znaczenia jest też sekurytyzacja, której istotą jest desygnowanie 
danej działalności jako osobliwości przynależnej do krĒgu bezpieczeństwa. 
Posługując siĒ tym zabiegiem państwo może tego rodzaju działalność potraktować 
jako specjalną. Konstruktywizm przejawia siĒ tutaj tym, że sekurytyzacja jawi siĒ 
jako proces, którego istota tkwi w intersubiektywizmie. Wobec tego zagrożenie jawi 
siĒ nie jako przyczyna, lecz wynik działań podejmowanych w ramach polityki 
bezpieczeństwa.

56
 

Zarazem obiekty, którym ma być zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa, 
jak i zagrożenie dla bezpieczeństwa nie są dane a priori, lecz powstają w czasie 
nieustannie zachodzących procesów społecznych. Każdy uczestnik interakcji 
społecznych może w inny sposób klasyfikować określone sfery jako przynależne 
bezpieczeństwu. 

Bezpieczeństwo zgodnie z teoriami krytycznymi jest „tworzone” po to, aby 
służyć konkretnym celom państwa. Nawiązując do tego trzeba podążać w kierunku 
(…) odkrycia epistemologicznych i konceptualnych fundamentów ortodoksyjnej 
koncepcji bezpieczeństwa (…).

57
 

W przeciwieństwie do teorii pozytywistycznych, teorie krytyczne podejmują 
problematykĒ zagrożeń takich jak kataklizmy naturalne i ubóstwo, jako dotyczące 
państw. 

Natomiast poststrukturaliści rozważając nad pojĒciem bezpieczeństwa oraz 
jego istotą skupiają siĒ na ponadnarodowym wymiarze etyki i polityki, relacjach 
bezpieczeństwa i migracji, a także relacjach przemocy i konfliktu.  
Do zainteresowań niektórych poststrukturalistów można także zaliczyć 
problematykĒ powstawania interesów narodowych, znaczenie idei w polityce 
zagranicznej, czy nawet kulturową konstrukcjĒ poczucia braku bezpieczeństwa. 

Z kolei koncepcje postmodernistyczne cechuje to, iż posługują siĒ one 
metodami interpretatywnymi w poznawaniu praktyki i historycznych uwarunkowań 
bezpieczeństwa.

58
 Postmoderniści twierdzą, że bezpieczeństwo oddziałuje bardzo 

głĒboko. Wynika to z faktu, iż bezpieczeństwo odnosi siĒ do nieistniejących a priori 
podmiotów, a samego toku ich kreowania. Autorzy tego nurtu są zdania,  
że to właśnie bezpieczeństwo wytwarza byt. 

Podsumowując rozważania o bezpieczeństwie należy stwierdzić, iż „ono”: (…) 
mówi ci, kim jesteś, ponieważ mówi ci, za co umierać, mówi ci, co kochać, 

                                                 
55

 K. Booth, Security and self: reflections of the fallen realist (w:) Critical Security Studies: Concepts and 
Cases, (red.) K. Krause, M. C. Williams UCL Press. London 1997, s. 6 

56
 D. Campbell, Writing security: United States Foregin Policy and the Politics of Identity, University 
Press. Manchester 1992, s. 18 

57
 K. Żukrowska, M .Grącik, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 69 

58
 Ibidem, s. 70 



444 

ponieważ mówi ci, czego należy bronić; mówi ci, co jest dobre, ponieważ mówi  
ci, co jest złe (…).

59
 

Zapewnienie bezpieczeństwa każdego państwa, w nowych warunkach 
miĒdzynarodowych wymaga zwiĒkszonej aktywności tego państwa w sferze 
polityki zagranicznej.

60
 

 
Podsumowanie 
Od momentu pojawienia siĒ broni masowej zagłady po dzień dzisiejszy 

stosowano lub próbowano stosować w różnych sytuacjach i w odniesieniu  
do różnych jej posiadaczy (lub dążących do jej posiadania) wiele sposobów 
zapobieżenia użycia broni atomowej. W okresie zimnej wojny dominującym 
sposobem zapobieżenia użycia sił zbrojnych i wykorzystaniu niszczącej siły 
potencjału zbrojnego stało siĒ odstraszanie. 

Jak stwierdza R. Kuźniar: (…) naturalnie odstraszanie jest skuteczne jedynie 
wtedy, gdy obie strony tej relacji działają racjonalnie. Odstraszanie staje pod 
znakiem zapytania, czy jest wręcz zawodne, w przypadku jakiejś awarii 
technicznej, choroby psychicznej decydentów, niewłaściwej interpretacji informacji  
i innych sygnałów pochodzących „z drugiej strony”, czyli mispercepcji, wreszcie 
wskutek utraty przez władze kontroli nad bronią nuklearną (…).

61
 

Duże prawdopodobieństwo zagrożenia użyciem broni masowej zagłady 
pochodzi dzisiaj, jak powszechnie siĒ uważa, ze strony grup terrorystycznych. 
Skuteczne przeciwdziałanie temu zagrożeniu wymusza potrzebĒ opracowania 
wielu programów i strategii działania o znaczeniu miĒdzynarodowym, czym 
oczywiście winny siĒ zająć wszystkie państwa, które traktują sprawy 
bezpieczeństwa miĒdzynarodowego w sposób odpowiedzialny. Fundamentem 
tego typu działań winna być świadoma polityka i wszechstronne uczestnictwo  
we współpracy miĒdzynarodowej opartej na wysokich kompetencjach ich 
uczestników i wiedzy o tym, co istotnie wpływa na eliminacjĒ poszczególnych 
zagrożeń. 

Światowy proces rozbrojenia jest przedsiĒwziĒciem trudnym, ale bez jego 
intensywnego oddziaływania na politykĒ miĒdzynarodową trudno sobie wyobrazić 
stabilizacjĒ sytuacji na arenie miĒdzynarodowej. Historia rozbrojenia wskazuje,  
iż możliwe są tylko takie porozumienia, w których poczynania rozbrojeniowe 
wyprzedzają lub równocześnie wprowadzają miĒdzynarodową kontrolĒ, której 
zakres odpowiada przedmiotowi porozumienia rozbrojeniowego.

62
 

Załamanie siĒ „dwubiegunowego” systemu bezpieczeństwa w Europie skłoniło 
do poszukiwania nowych rozwiązań w miejsce nieadekwatnych już struktur, przy 
czym nikt nie był przygotowany na przyjĒcie i uwzglĒdnienie tak głĒbokich  
i nagłych zmian społeczno-politycznych, jakie nastĒpowały od połowy 1989 roku. 

Należy podkreślić, że w obszarze kształtowania bezpieczeństwa 
miĒdzynarodowego bardzo istotnym komponentem podejmowanych działań jest 
umiejĒtność realizacji poprawnej komunikacji miĒdzykulturowej. Ona bowiem jest 
podstawą wydobycia z jednostki ludzkiej jej prawdziwego człowieczeństwa. Każdy 
naród istnieje bowiem z kultury i dla kultury, a troska o zachowanie własnej 
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tożsamości i suwerenności narodowej, to główne zadanie, jakie stoi przed 
współczesną społecznością miĒdzynarodową na kanwie budowy skutecznych 
mechanizmów bezpieczeństwa i pokoju. 

 
Streszczenie 
Artykuł omawia problem, jakim jest zagrożenie dla bezpieczeństwa 

współczesnego świata wynikający ze źle interpretowanej komunikacji 
miĒdzykulturowej wśród poszczególnych państw. Analizuje powyższe zagrożenie 
(a właściwie zagrożenia) w aspekcie miĒdzynarodowych konfliktów na tle 
etnicznym czy religijnym. Ukazuje, jak rozmaite przedsiĒwziĒcia wynikające  
z problematyki rozbrojenia i kontroli zbrojeń na arenie miĒdzynarodowej  
są problemem – problemem, który nadal pozostaje nierozwiązany do końca. 
Zwraca uwagĒ na tak istotne konsekwencje kulturowe jakie niesie ze sobą 
wykorzystanie wojny jako narzĒdzia do realizacji współczesnych interesów 
polityczno-gospodarczych. Treść artykułu zwraca uwagĒ na fakt, iż samo 
wprowadzenie w życie różnych umów miĒdzynarodowych nie doprowadziło  
do zmiany i ograniczenia cierpienia ludzi wynikającego ze złego zrozumienia 
potrzeby tworzenia poprawnej komunikacji miĒdzykulturowej we współczesnych 
uwarunkowaniach globalizacyjnych. Człowiek w wielu bowiem przypadkach nie jest 
w stanie zapanować nad swoimi reakcjami na bodźce i przystosować siĒ  
do zmiennych warunków życia bez konieczności płacenia za nie własnym 
zdrowiem czy nawet życiem. 

 
Summary 
The article discusses the issue of a threat to the safety of the modern world 

resulting from poorly interpreted cross-cultural communication among different 
states. The goal of the paper is to examine this threat (or threats) from the point  
of view of international ethnic and religious conflicts. Additionally, it is revealed how 
problematic various international disarmament- and arms control-related projects 
are - a problem which still remains unresolved. Special emphasis is placed  
on important cultural implications which ensue from the use of war as a tool of the 
implementation of modern political and economic interests. Moreover, the paper 
draws attention to the fact that the implementation of various international 
agreements does not lead to any changes or the reduction of human suffering 
resulting from poor understanding of the need for proper cross-cultural 
communication in the contemporary conditions of globalization. Many a time  
an individual is not able to control their reactions to various stimuli and to adapt  
to the changing conditions of life without having to sacrifice their own health  
or even life. 
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