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1. KOMUNIKACJA 

INTERPERSONALNA 

 

Komunikacja interpersonalna jest to psychologiczny proces - jednostka w bezpośrednim 

kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Wymaga wspólnego dla nadawcy i 

odbiorcy kodu określającego relację między zachowaniami a treściami, które mają one 

oznaczać.  Proces komunikacji dotyczy czterech zjawisk: 

1) intrapsychicznego- czyli doświadczonego wewnętrznie; 

2) interpersonalnego- czyli dotyczącego dwóch osób pozostających ze sobą w 

bezpośrednim kontakcie; 

3) grupowego- obejmującego porozumiewanie się członków grupy, zajmujących w tej 

strukturze określone pozycje; 

4) społecznego- gdzie komunikacja ma charakter interakcji między grupami lub dużymi 

liczebnościami osób o tożsamości anonimowej. 

 

Komunikacja interpersonalna zależy od kontekstu, a przez to nigdy nie odbywa się w 

izolacji. 

 kontekst psychologiczny – potrzeby, pragnienia, wartości, osobowość, itd osoba wnosi 

do interakcji  

 kontekst relacji – charakter relacji z innymi osobami, 

 kontekst sytuacyjny –  na charakter komunikacji wpływa miejsce (inaczej 

komunikujemy się w szkole, szpitalu, kościele czy pubie), 

 kontekst środowiskowy –pora dnia, roku, nasilenie hałasu, temperatury otoczenia i 

innych czynników, 

 kontekst kulturowy – wynikający z norm wyuczonych i obowiązujących w danej 

kulturze(w tym:  np. znaczenie typowych dla danej kultury gestów 
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1. Rodzaje komunikatów w komunikacji interpersonalnej: 

 jednokierunkowy  - przekazywanie informacji bez sprzężenia zwrotnego, np. 

komenda, nakaz, polecenie, rozkaz, prosta informacja, przekazywanie jest szybkie; 

 dwukierunkowy - przekazywanie informacji ze sprzężeniem zwrotnym, pozwala na 

doprecyzowanie komunikatów i przez to zwiększa pewność rozmówców, ale też może 

wprowadzać chaos. 

 

2. Kierunki przepływu komunikacji: 

 pionowa - dotyczy najczęściej komunikatów formalnych (np. pomiędzy podwładnymi 

i przełożonymi) w celu osiągania założonych celów, przekazania informacji i poleceń, 

  pionowa w odwrotnym kierunkiem – „z dołu do góry”, gdy podwładni informują 

przełożonych o swoich osiągnięciach, stopniu wykonanych zadań, występujących w 

pracy problemach itp. 

 pozioma - przebiega ona między członkami tej samej grupy lub pracownikami 

pełniącymi funkcje  na tym samym poziomie. 

 

3. Funkcje komunikowania: 

1) informacyjna - przekazywanie i pozyskiwanie informacji w celu podjęcia konkretnych 

działań, decyzji, osiągnięcia określonych celów 
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2) kontrolna - sprawowanie kontroli, egzekwowanie powinności, wyznaczanie ról 

społecznych, obowiązków względem siebie i innych 

3) emotywna - umożliwia wyrażanie uczuć, pozwala na ekspresję emocji, daje szansę na 

zaspokojenie potrzeb psychospołecznych 

4) motywacyjna - zachęca do podejmowania określonych czynności, zmiany zachowań, 

osiągania celów 

Komunikacja stanowi podstawę interakcji i relacji społecznych. Tworzy, wzmacnia i 

utrzymuje psychologiczny dobrostan każdego człowieka.  

 

 

 

4. Formy komunikacji interpersonalnej 

4a) komunikacja ustna: 

 zalety - pozwala na natychmiastowe sprzężenie zwrotne (w bezpośrednim sposobie 

porozumiewania) 

 wady -  tendencja do wyrażania skrajnych opinii (polaryzacja), widzenie problemów 

przez ich nazywanie, a nie analizowanie, mieszanie faktów i wniosków, przesadna 

pewność siebie (przypisywanie sobie cech eksperta, znającego się na wszystkich 

problemach) 

4b) komunikacja pisemna: 

 zalety: możliwość starannego przygotowania oraz trwałość 

 wady: formalny i zamknięty charakter, brak możliwości wytworzenia bezpośredniego 

sprzężenia zwrotnego 

 

5. Składowe komunikacji interpersonalnej 

Do zaistnienia procesu komunikacji konieczne jest wystąpienie 7 zasadniczych elementów: 

1) źródła – nadawcy komunikatu, 

2) kodowania – przekształcenia w symboliczną postać, 

3) komunikatu – zakodowana wiadomość, 

4) kanał – środek przekazu (komunikacja ustna, pisemna, wizualna), 

5) dekodowanie – przełożenie komunikatu na zrozumiałą formę, 

Człowiek jest istotą komunikującą się, tak jak jest istotą myślącą, emocjonalną i społeczną 
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6) odbiorca – adresat komunikatu, 

7) sprzężenie zwrotne – informacja zwrotna o zrozumieniu przekazu. 

 

 

 

Komunikacja interpersonalna wymaga wspólnego dla nadawcy i odbiorcy kodu 

określającego relację między zachowaniami a treściami, które mają one oznaczać.  
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2. KOMUNIKACJA 

WERBALNA 

 

Werbalne i niewerbalne elementy komunikacji są całkowicie współzależne, co 

oznacza, że oddziałują na siebie nawzajem. 

Język jest podstawowym źródłem komunikowania werbalnego. Dzięki niemu 

wyrażane są znaczenia komunikowania idei i uczuć, pod warunkiem, że dźwięki i symbole są 

rozumiane przez wszystkich uczestników procesu komunikowania. (...) Zdaniem wielu badaczy 

komunikowanie werbalne jest zdeterminowane przez pewne czynniki, z których najważniejsze 

to kultura i płeć. (...) Komunikowanie mężczyzn cechuje autoprezentacja, zdecydowanie i 

nastawienie na osiągnięcie celu. Kobiety preferują porozumienie i budowę wspólnych więzi, 

są w większym stopniu niezdecydowane
1
.  

 

Zmiany językowe 

Specyfika historii Polski sprawiła, iż język polski pełnił funkcję obronną przed 

zaborcą lub okupantem, której strzegła rodzina, czy szkoła, a także literatura piękna i teatr. 

Dzięki takiemu podejściu, szczególnie środowisk intelektualnych, polszczyzna elitarna (styl 

wysoki) była rygorystycznie przestrzegana, a przez to skutecznie chroniona. Ponadto 

przyswojenie jej przez przedstawicieli różnych klas społecznych, a tym samym wyzbywanie 

się gwary (wiejskiej czy miejskiej) było warunkiem sine qua non awansu społecznego i 

uzyskania pożądanego statusu. Po roku 1945 władanie polszczyzną wysoką mogło jednak ten 

awans  utrudniać, gdyż język stał się orężem walki klasowej (w tym:, walki wytoczonej także 

polszczyźnie elitarnej). W obiegu publicznym, oficjalnym była i nowomowa i elementy cech 

dialektalnych od fonetycznych po leksykalne. To rozchwianie i status polszczyzny zawieszonej 

między swojskością (genealogia społeczna Polaków) a sztucznością, czyli drętwą mową, 

miały trwać znacznie dłużej niż sama struktura społeczna, która je zrodziła. Po roku 1989 

jesteśmy nadal świadkami posługiwania się dwoma subkodami. Z jednej strony polszczyzną 

potoczną, obfitującą w wulgaryzmy, epitety, ludową metaforykę, odzwierciedlającą potoczny 

                                                             
1 B.Dobek-Ostowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław, 1999 



dr Dorota Frasunkiewicz, Komunikacja interpersonalna … 

 

6 

 

obraz świata. Przekracza ona, co jest niezwykle istotne, granice kontaktu prywatnego, 

lokalnego, które się jej wyznaczało. Z drugiej strony władamy polszczyzną oficjalną, 

medialną, gęstą od latynizmów, anglicyzmów, terminologii technicznej, ekonomicznej
 2

. Stąd 

proces zmian językowych obejmuje:  

 stopniowe zastępowanie nowymi słowami i frazami starych, które – również 

stopniowo - wychodzą z obiegu; 

 konieczność zapożyczeń z innych języków głównie ze względu na szybkie zmiany w 

gospodarce, nauce i technice, za którymi język tradycyjny nie nadążał oraz ze względu 

na procesy globalizacyjne; 

Tak powstają neologizmy, które początkowo rażą, z czasem stają się trwałymi 

składnikami języka. Tworzeniu neologizmów sprzyja rozwój języków sztucznych 

(specjalistycznych) w rozmaitych dziedzinach życia społecznego oraz powstawanie 

żargonów, jakimi komunikują się różne subkultury. 

 

2.1. POPRAWNA DYKCJA PODSTAWĄ KOMUNIKATÓW 

WERBALNYCH 

Zadanie 1: odczytaj sens wiersza i dodaj brakujące słowa 

Wisława Szymborska - Kot w pustym mieszkaniu 

Umrzeć — tego nie robi się kotu. 

Bo co ma ……. kot 

w ……..  mieszkaniu. 

Wdrapywać się na ściany. 

……….. się między meblami. 

Nic niby tu nie zmienione, 

a jednak ………... 

Niby nie przesunięte, 

a jednak …….. . 

I wieczorami ………  już nie świeci. 

Ktoś tutaj był i był, 

a potem nagle ….. 

i uporczywie go …... 

 

Do wszystkich …. się zajrzało. 

Przez …. przebiegło. 

Wcisnęło się pod ….. i sprawdziło. 

Nawet złamało ….. 

i rozrzuciło ……. 

Co więcej jest do zrobienia. 

                                                             
2 A. Grybosiowa, Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku (na materiale polskim), 

[w:] . Siatkowski i in (red.), Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo, Warszawa 2002, s. 75-82; 
A.Grybosiowa, Język wtopiony w rzeczywistość. Katowice 2003, s. 42-50. 
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Słychać ……  na schodach, 

ale to nie te. 

……., co kładzie rybę na talerzyk, 

także nie … , co kładła. 

 

Coś się tu nie ….. 

w swojej zwykłej porze. 

Coś się tu nie ….. 

jak powinno. 

 

Spać i …... 

 

Niech no on tylko ….., 

niech no się pokaże. 

Już on się ….., 

że tak z ……. nie można. 

Będzie się …..w jego stronę 

jakby się wcale nie ….., 

pomalutku, 

na bardzo ……. łapach. 

I żadnych ….  i  pisków na początek. 

 

Jakie wnioski? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Głos i jego parametry 

1) głośność: osoby mówiące głośno, sprawiają wrażenie pewnych siebie bądź 

zarozumiałych, ale wraz ze wzrostem lęku lub niepewności zmniejsza się amplituda 

(aż do szeptu) 

2) wymowa: wykorzystywanie dźwięków spółgłosek, samogłosek oraz całych sylab 

3) rytm: decyduje o tym, które słowa w zdaniu będą akcentowane, 

4) tembr głosu: ludzie na podstawie samej barwy głosu oceniają: czy dana osoba  jest 

sympatyczna, pociągająca, czy się z nią dogadają  (mamy określone preferencje – 

zdaniem badaczy z University College London: mężczyźni wolą u kobiet miękki, 

wysoki głos kobiety wolą u mężczyzn miękką, niski głos). 

5) artykulacja: odpowiednia artykulacja poszczególnych wyrazów pozwala na 

zrozumienie przekazu werbalnego 

6) tempo mówienia – zbyt szybkie lub zbyt wolne zakłóca poprawna komunikację  

7) cisza: jest właściwością wokalną dźwięku, służy do odpoczynku zarówno dla mówcy, 

jak i również słuchacza 
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Dla poprawnej komunikacji wszystkie te parametry są ważne, ale szczególną rolę 

odgrywa tempo i artykulacja 

Tempo 

Większość ludzi wypowiada około 125 słów na minutę. Przy 275-300 słów na minutę 

klarowność przekazu maleje. Tempo mówienia zależy od regionu, w którym dorastamy: 

mieszkańcy dużych miast mówią szybciej niż osoby z terenów wiejskich. W/g badań osoby 

oceniające tempo mowy rozmówcy jako zbliżone do własnego jednocześnie uznają 

mówiącego za bardziej kompetentnego i atrakcyjnego. Osoby porozumiewające się chętniej 

spełniają prośbę mówiącego, jeżeli jego tempo mówienia przypomina ich własne. Trudno jest 

prowadzić konwersację osobom mówiącym w różnym tempie: szybkiego rozmówcę męczą 

długie przerwy, często próbuje dokończyć zdanie za osobę mówiącą powoli; osobie 

preferującej wolne tempo trudno jest nadążyć za kimś, kto mówi szybko, i w konsekwencji 

może zrezygnować z rozmowy 

Artykulacja 

Warunki artykulacyjne człowieka pozwalają na wypowiadanie 100 – 175 słów w ciągu 

minuty. Natomiast możliwości intelektualne w zakresie słuchania są sześciokrotnie wyższe - 

600-800 słów na minutę.  

Artykulacja: ma na celu ekspresję dźwięków oraz łączenie poszczególnych dźwięków 

i słów. Różne sposoby artykulacji odpowiednie są dla różnych sytuacji: 

 nieznaczne połykanie, przeciąganie głosek – spotkanie nieformalne (atmosfera 

bliskości); 

 artykulacja wyraźna, zdecydowana – spotkanie formalne (np. zebranie) 

Czy dźwięki zlewają się w jedną całość? 

Czy każdą sylabę wymawia się dokładnie i precyzyjnie?  

Można to sprawdzić wypowiadając sekwencje bardzo podobnych wyrazów 

następujących bezpośrednio po sobie:, np. „król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru 

koralowego” oraz wykonując kolejne ćwiczenia. 

 

Zadanie 2: „Rozgrzewka na siłowni” – rozgrzej aparat mowy  

1. Oddech przeponowy  

2. Koordynacja wydechu  wydłużonego z pracą wiązadeł  - ćwiczenia fonacyjne 

3. Fonacja z wokalizą  
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4. Koordynacja wydechu z pracą wiązadeł głosowych – różne tempo, różne nasilenie głosu, 

różna wysokość (tzw. mówienie na masce)  

 

Ma me mi mo mu mę mą 

Na ne ni no nu nę ną 

Am em ym im om um 

An en yn in on un 

Mam mem mym mim mom mum 

Mam meme mymy mimi momo mumu męmę mąmą 

 

Czy prawidłowo wymawiasz pary samogłosek? 

ae – ae – ae – ae – ea – ea – ea – ea     [nie ałe, eła]  

ao – ao – ao – ao – oa – oa – oa  - oa [nie ało, oła]  

au – au – au – au  - ua – ua – ua – ua  [nie ał, uła] 

ai – ai – ai – ai – ia – ia – ia – ia   [ nie aj, ja, ija]  

 

wąsy  węszyć   wąwóz 

kąsać  dążyć    wąchać 

język  rzęsy    więzić 

zęby   tępy   bęben 

trąba   rąbać   mąka 

czasami mniej dobitnie (przed t,d,c,dz,dź)  

 

 

 

 

 

 

Ułóż zdania z poniższymi wyrazami. Wymawiaj te zdania parokrotnie, coraz szybciej 

klął   klęli 

wziął  wzięli 

począł  poczęli 

UWAGA:  mówimy  

wyłączad – włączad,       a nie włanczad 

zakończad ,                       a nie zakaoczad 

zakąszad,  a nie zakanszad 
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wspiął się  wspięli się 

 

Zadanie 3:  przećwicz wyraźne i precyzyjne artykułowanie 

 

DZIĘCIOŁ 

Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął 

 

BĄK 

Spał bąk na strąk, a strąk na pąk 

Pękł pąk, pekł strąk, a bąk się zlakł 

 

CZYŻYK 

Czesał czyżyk czarny koczek,  

czesząc w koczku każdy loczek 

Przy czym przykrył koczek toczkiem,  

lecz część loczków wyszła boczkiem  

 

HUCZEK 

Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka 

Ale heca .. – wnuczek mruknął  

i z hurkotem w hełm się stuknął 

Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek 

Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka 
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CIETRZEW 

Trzódka piegży drży na wietrze 

Chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy 

Wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze  

Drepcząc w kółko posród gąszczy 

 

Zadanie 4: W parach lub wiekszych grupach wybierz jjeden wierszy Jana Brzechwy i 

zinterpretuj go (z podziałem na role) zachowujac zasady prawidłowej artykulacji i zwracajac 

uwagę na tempo, głosność i pozostałe parametry głosu. 

 

1. Hipopotam (1. narrator i żaba + 2. hipopotam) 

N= Ż: Zachwycony jej powabem 

Hipopotam błagał żabę: 

H : "Zostań żoną moją, co tam, 

Jestem wprawdzie hipopotam, 

Kilogramów ważę z tysiąc, 

Ale za to mógłbym przysiąc, 

Że wzór męża znajdziesz we mnie 

I że ze mną żyć przyjemnie. 

Czuję w sobie wielki zapał, 

Będę ci motylki łapał 

I na grzbiecie, jak w karecie, 

Będę woził cię po świecie, 

A gdy jazda już cię znuży, 

Wrócisz znowu do kałuży. 

Krótko mówiąc - twoją wolę 

Zawsze chętnie zadowolę, 

Każdy rozkaz spełnię ściśle. 

Co ty na to?" 

Ż : "Właśnie myślę... 

Dobre chęci twoje cenię, 

A więc - owszem. Mam życzenie..." 

H: "Jakie, powiedz? Powiedz szybko, 

Moja żabko, moja rybko, 

I nie krępuj się zupełnie, 

Twe życzenie każde spełnię, 

Nawet całkiem niedościgłe..." 

Ż: "Dobrze, proszę: nawlecz igłę!" 

 

2. Kwoka (1 narrator + 2. Kwoka) 

N: Proszę pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

K: "Grunt to dobre wychowanie!" 

Zaprosiła raz więc gości, 

By nauczyć ich grzeczności. 

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym 

W progu garnek stłukł kopytem. 

Kwoka wielki krzyk podniosła: 

"Widział kto takiego osła?!" 
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N: Przyszła krowa. Tuż za progiem 

Zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka gniewna i surowa 

Zawołała: K: "A to krowa!"  

N: Przyszła świnia prosto z błota. 

Kwoka złości się i miota: 

K: "Co też pani tu wyczynia? 

Tak nabłocić! A to świnia!" 

N: Przyszedł baran. Chciał na grzędzie 

Siąść cichutko w drugim rzędzie, 

Grzęda pękła. Kwoka wściekła 

Coś o łbie baranim rzekła 

I dodała: K: "Próżne słowa, 

Takich nikt już nie wychowa, 

Trudno... Wszyscy się wynoście!" 

No i poszli sobie goście. 

N: Czy ta kwoka, proszę pana, 

Była dobrze wychowana? 

 

 

 

3. Żaba (1. Narrator +  2 Doktor i Żaba)  

N: Pewna żaba 

Była słaba 

Więc przychodzi do doktora 

I powiada, że jest chora. 

Doktor włożył okulary, 

Bo już był cokolwiek stary, 

Potem ją dokładnie zbadał, 

No, i wreszcie tak powiada: 

D: "Pani zanadto się poci, 

Niech pani unika wilgoci, 

Niech pani się czasem nie kąpie, 

Niech pani nie siada przy pompie, 

Niech pani deszczu unika, 

Niech pani nie pływa w strumykach, 

Niech pani wody nie pija, 

Niech pani kałuże omija, 

Niech pani nie myje się z rana, 

Niech pani, pani kochana, 

Na siebie chucha i dmucha, 

Bo pani musi być sucha!" 

N: Wraca żaba od doktora, 

Myśli sobie: Ż:"Jestem chora, 

A doktora chora słucha, 

Mam być sucha - będę sucha!" 

N: Leczyła się żaba, leczyła, 

Suszyła się długo, suszyła, 

Aż wyschła tak, że po troszku 

Została z niej garstka proszku. 

A doktor drapie się w ucho: 

D: "Nie uszło jej to na sucho!" 

 

4. Żuk (1. Narrator + 2 Biedronka i Żuk) 

N: Do biedronki przyszedł żuk, 

W okieneczko puk-puk-puk. 

Panieneczka widzi żuka: 

B: "Czego pan tu u mnie szuka?" 

N: Skoczył żuk jak polny konik, 

Z galanterią zdjął melonik 
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I powiada: "Ż: Wstań, biedronko, 

Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko. 

Wezmę ciebie aż na łączkę 

I poproszę o twą rączkę" 

N: Oburzyła się biedronka: 

B:  "Niech pan tutaj się nie błąka, 

Niech pan zmiata i nie lata, 

I zostawi lepiej mnie, 

Bo ja jestem piegowata, 

A pan - nie!" 

N: Powiedziała, co wiedziała, 

I czym prędzej odleciała, 

Poleciała, a wieczorem 

Ślub już brała - z muchomorem, 

Bo od środka aż po brzegi 

Miał wspaniałe, wielkie piegi. 

Stąd nauka 

Jest dla żuka: 

Żuk na żonę żuka szuka. 

 

2.2. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE 

Podwaliny do współczesnej sztuki przemawiania publicznego opracowano już w 

czasach starożytnych (Arystoteles: Sztuka retoryki, Cyceron: O mówcy), bowiem zdawano  

sobie sprawę  z potrzeby opanowania umiejętności mówienia, a przez to i wystąpień 

publicznych. Z tego względu retoryka - czyli sztuka przedstawiania poglądów i słownej 

perswazji, połączona z wiedzą o tym, kto mówi, do kogo mówi, o czym mówi i w jakich 

okolicznościach przemawia - stanowiła istotny przedmiot w antycznym modelu wychowania.  

Współczesny człowiek, podobnie jak ludzie w starożytności, rozumie siłę poprawnego 

wysławiania się i moc werbalnego oddziaływania, jednak  mając sporadyczne okazje do 

wystąpień publicznych ulega tremie. Sonda internetowa (maj 20013), dotycząca stosunku 

respondentów do przemówień publicznych, pokazuje, iż: 

 dla większości badanych internautów wystąpienia (zarówno te, przed szerszym 

audytorium, jak i przed zgromadzeniem kameralnym) są źle tolerowane i stanowią  

źródło stresu (nie czują się dobrze w tej roli) - 42%; 

 z kolei 27% respondentów odczuwa tremę, która czasem jest paraliżująca, ale tez 

czasem mobilizująca, a kolejne 25% ma lekką tremę, która ich mobilizuje, dzięki 

czemu wypadają jeszcze lepiej; 

 jedynie 6% nigdy nie miało okazji do wystąpień publicznych. 

Wynik ten pokazuje, że zdecydowana większość z nas staje przed koniecznością 

publicznego przemawiania i odczuwa tremę.  Jest to zjawisko naturalne. Ponadto mówca, 
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który odczuwa pewne napięcie i podniecenie przed swoim wystąpieniem, bardziej porywa 

słuchaczy niż mówca, który w takiej sytuacji odczuwa obojętność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba, która koncentruje się na samym fakcie przemawiania, która obawia się jak 

wypadnie (lęk przed oceną innych) i która nie czuje się pewnie w przedmiocie przemówienia, 

zwykle odczuwa stres. Sztuka przemawiania może być bowiem darem, ale najczęściej jest 

wyuczoną techniką, a pierwszym krokiem do jej opanowania jest właśnie przełamanie lęku 

przez oceną słuchaczy.  

 

Afirmacja 

Jest czynnikiem, który pomaga podniesc poczucie pewności siebie i opanować sztukę 

wyrażania się w przekonujący sposób. W tym celu warto jest stworzyć sobie obraz siebie jako 

dobrego mówcy. I działac jak Julisz Cezar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli uzmysłowimy sobie, że i mamy coś wartościowego do powiedzenia oraz jeżeli 

skoncentrujemy się na zwerbalizowaniu swoich myśli, u większości osób stres znika. Dzieje 

się tak szczególnie wtedy, gdy mamy świadomość, że to, co chcemy powiedzieć ma wartość i 

W dużej firmie był kiedyś młody mężczyzna, który nieustannie chwalił się przed swoimi 

znajomymi, jak łatwo przychodzi mu występowanie przed innymi. Reguły firmy 

nakazywały każdemu pracownikowi zaprezentowanie raz w miesiącu swoich 

projektów przed 50 osobami. Współpracownicy tego mężczyzny zawsze byli w takiej 

sytuacji zdenerwowani. On sam uważał ich za tchórzów aż do dnia, gdy jego szef 

wskazał na niego i powiedział: Masz rację, jesteś niezwykle pewny siebie, jeśli chodzi o 

wystąpienia..., ale jesteś niesamowicie nudny, gdy się ciebie słucha. 

Co zrobił Juliusz Cezar, by zapewnid sobie zwycięstwo swoich wojsk w czasie, gdy 

przeprawiał się przez Kanał La Manche z Galii i wysadził swoje legiony na ląd w miejscu 

dzisiejszej Anglii? Otóż zrobił coś bardzo inteligentnego: Rozmieścił wojska na skałach w 

Dover. Gdy żołnierze z wysokości 200 metrów spoglądali w dół, widzieli, jak wszystkie 

okręty, którymi przypłynęli, pochłania ogieo. 

Znajdowali się w obcym, wrogim im kraju, ostatnia nid łącząca ich z kontynentem 

została przerwana, droga odwrotu spalona. Była tylko jedna rzecz, którą mogli zrobid: 

Podążad naprzód i zdobywad, l to właśnie uczynili. 
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sens. Podstawą dobrego wystąpienia publicznego jest bowiem wyrażenie swoich myśli w 

sposób jasny i klarowny oraz poznanie wartości tych myśli.  

  Nauka i sztuka skutecznego przemawiania polega na poznaniu i synchronizowaniu 

wielu elementów. Mówca występuje w roli aktora, który operuje nie tylko słowem, ale i 

głosem (z jego wszystkimi, omówionymi wyżej parametrami), podkreśla wypowiedź mimiką 

i gestykulacją, aby być wiarygodnym.  

 

 

 

 

 

Jak sądzisz, o kim mowa?
3
 

 

2.3. SZTUKA PISANIA KRÓTKICH INFORMACJI 

2.3.1. Protokół 

Protokół jest sprawozdaniem, które sporządza się w formie aktu, ustalając przebieg 

wydarzeń, dokonane czynności lub stwierdzone fakty  

                                                             
3
 To opowieśd o nikim innym, jak o Winstonie Churchillu - człowieku, który potem swoimi wystąpieniami 

porywał miliony ludzi do przeprowadzania historycznych przemian. 

Młody polityk miał wygłosid swoją pierwszą mowę w brytyjskim parlamencie. Przed 

wykonaniem tego zadania był bardzo zdenerwowany. Jego ojciec był jednym ze słynniejszych 

członków w historii parlamentu. Młody polityk wiedział też, że wielu słuchaczy było 

doświadczonymi politykami, a większośd z nich posiadało gruntowne wykształcenie. On sam 

nie ukooczył żadnego uniwersytetu. Jeden z londyoskich logopedów zdecydowanie odradził 

mu wszelkie publiczne wystąpienia z uwagi na silną wadę wymowy - seplenienie i jąkanie się. 

Wystąpienie okazało się totalnym fiaskiem, a mówca zemdlał.  
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Rodzaje protokołów 

 protokół zdawczo-odbiorczy - sporządzany jest przy przekazywaniu rzeczy i spraw, 

zawarte są w nim informacje o przekazywanych sprawach i wartościach materialnych, 

np. ilość, cena, wartość, miejsce i data sporządzania, określenie strony przekazującej i 

odbierającej, podpisy przekazującego i odbierającego oraz ewentualnie protokolanta 

(zob. przykład poniżej); 

 protokół kontroli  - jest sprawozdaniem przeprowadzonej kontroli, zawiera opis 

czynności kontrolnych oraz stwierdzony stan faktyczny, wskazuje nieprawidłowości i 

niedociągnięcia; 

 protokół zebrania -  ma na celu odtworzenie przebiegu zebrania, zawiera porządek 

zebrania, opis przebiegu zebrania, podjęte uchwały, formułę o zakończeniu, podpisy 

przewodniczącego zebrania i protokolanta; 

 protokół zdarzeń - zawiera stwierdzenia ściśle określonych faktów (np. kradzieży w 

szatni) i towarzyszących okoliczności, podpisy sporządzających; 

Dla porzadku może jeszcze wymienic protokoły z przesłuchań, sporządzane na 

formularzach oraz protokoły z rozpraw  

 

2.3.2. Sprawozdanie  

Jest to ustny lub pisemny opis wypadków i zdarzeń z określonego stanu rzeczy za 

określony czas. Należy je sporządzić rzetelnie i dokładnie.  Powinno składać się z 

następujących elementów: 

 słowo „sprawozdanie" w tytule; 

 określenie, czego sprawozdanie dotyczy; 

 okresu, jakiego dotyczy sprawozdanie; 

 zasadniczej części sprawozdania, w której opisuje się liczbowo albo słownie, 

zdarzenia czy wypadki i wnioski. 
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Przykład protokołu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład formalnego sprawozdania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Notatka służbowa 

Służy do przekazywania informacji między komórkami organizacyjnymi lub 

pracownikami, wówczas gdy ustny przekaz nie jest wystarczający. Powinna być prosta, 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

sporządzony 23 listopada 2015 r z przekazania środków trwałych przez Urząd Gminy w Roksolankach. 

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Roksolanki z dnia 36 października 2015 r o przekazaniu Szkole Podstawowej w 

Roksolankach sprzętu muzycznego w/w szkole przekazano: 

1. Zestaw muzyczny (radio,  wzmacniacz i odtwarzacz CD)          szt. 1     nr inwentaryzacyjny  7 

2. Mikro i mini wieże Kruger & Matz KM1598                  szt. 2    nr inwentaryzacyjny  9. 

Wymienione środki trwałe przekazano nieodpłatnie. Podlegaja one ewidencji Szkoły Podstawowej Roksolankach i 

tym samym skreśla się je z ewidencji Urzędu Gminy Roksolanki. 

Protokół po odczytaniu podpisano. 

Przekazujący:        Odbierający: 

Główny księgowy Urzędu Gminy                    Księgowa Szkoły Podstawowej w  w Roksolankach                                                                               

w  Roksolankach 

mgr Mikołaj Ostapczuk      Lidia Borowska 

SPRWOZDANIE Z WYCIECZKI 

uczniów klasy III Gimnazjum w Roksolankach 

do Parku Dzikich Zwierząt w  Kadzidłowie 12 listopada 2015 r 

Organizator: mgr Ewa Jaoczyk 

Podczas wycieczki dzieci miały możliwośd : 

 poznania takich polskich dzikich zwierząt jak rysie i bobry 

  uzyskania informacji o proekologicznej metodzie reintrodukcja rysi do Puszczy Piskiej „Born to be free”  

 posłuchania opowieści o zachowaniach różnych zwierząt, żyjących w Europie 

 wejścia na wybieg kóz (możliwe było ich karmienie, głaskanie), renifera 

Ze względu na rozległośd terenu i jego charakter, zwiedzanie Parku odbywał się z przewodnikiem, który 

opowiadał o poszczególnych zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony. Dotyczyło to 

przede wszystkim gatunków rzadkich ginących, jak ryś, wilk, puchacz, cietrzew, głuszec. 

Uczniowie otrzymali foldery, prezentujące większośd zwierząt. 

Sprawozdanie sporządziła: mgr Ewa Jaoczyk 
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zwięzła i krótka. Firmy często mają własne wzory notatek służbowych, do których wysyłania 

używają wiadomości e-mail. 

Notatki służbowe mogą tez być dokumentami, w których pracodawca bądź inna osoba 

opisuje konkretne zdarzenie lub zachowanie danego pracownika. Dodatkowo tego rodzaju 

dokumenty często mają na celu utrwalenie okoliczności, które w późniejszym okresie wpłyną 

negatywnie na decyzję pracodawcy o danej osobie w innej sprawie (np. przy sporządzaniu 

oceny pracowników, awansie czy doborze do zwolnień). 

Przykład notatki służbowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roksolanki 28.11.2015 r. 

Notatka służbowa ze spotkania 27.11.2015 r. 

w sprawie budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Roksolankach 

Miejsce: 

Gminny Ośrodek Kultury w Roksolankach 

Uczestnicy: 

1) Jakub Nowaczyk – Przewodniczący Komitetu ds. budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Roksolankach  

2) Sławomir Jarzębski – Sekretarz gminy Roksolanki 

3) Jolanta Macherczyk – Sekretarz Stowarzyszenia „Akademia plus 50” 

4) Anna Makuszewska – kierownik Biblioteki Publicznej w Roksolankach 

5) Andrzej Nawrot – dyrektor Zespołu Szkół w Roksolankach  

Przebieg spotkania: 

W czasie spotkania sekretarz gminy Sławomir Jarzęba zadeklarował chęd pomocy przy budowie Centrum 

Sportu i Rekreacji. Zobowiązał się do podjęcia przez władze następujących zadao, będących odpowiedzią 

na postulaty Komitetu ds. Budowy Ośrodka: 

1) przeznaczenie na pomoc w pracach wykooczeniowych części środków uzyskanych przez Gminny 

Ośrodek Kultury za wynajmowanie powierzchni reklamowych; 

2) pozyskiwanie sponsorów dla inwestycji wśród firm potencjalnie zainteresowanych reklamą swoich 

wyrobów w budowanych obiektach. 

Szczegółowy kosztorys sporządzi grono specjalistów wyłonione na następnym posiedzeniu Komitetu ds. 

Centrum Sportu i Rekreacji w Roksolankach , które odbędzie się dnia 2.02.2016 roku. 

Podpisy uczestników spotkania: 

1) …      3) …   5)… 

2) …   4) … 

Sporządziła: Anna Woźnicka 
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2.3.4. Memo  (łac. memorandum - to co należy pamiętać)  

Jest to rodzaj notatki służbowej (krótkiego pism), skierowanej wyłącznie do pracowników 

danej firmy, z użyciem właściwego dla niej słownictwa. Znajdują się w nim informacje 

dotyczącej jakiejś ważnej sprawy, podjętej decyzji itp. Jest stosowane w korespondencji 

wewnętrznej firmy, często nie jest zrozumiałe dla osób z zewnątrz organizacji. 

Przykład memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Komunikat prasowy 

Ma on na celu przekazanie informacji o istotnych wydarzeniach, które mają miejsce w 

firmie. ego (np. wprowadzenie na rynek nowy produktu, przyjęcie nowej strategii w  ramach 

społecznej odpowiedzialności biznesu, nowych warunków promocji, nowych kontrahentów, 

wyników operacyjnych, nagród, itd.). Wystarczy wejść na dowolny serwis informacyjny, 

agregujący takie komunikaty, aby przekonać się, jak wiele ich powstaje. Szybko też zdążymy 

się zorientować, że nasza wiadomość może przejść całkowicie bez echa, jeżeli temat nie 

DATA: 15.11.2015 

OD: Aldona Czajkowska  

DO: Adam Nowakowski, Karol Janowski, Ilona Izdebska 

 

TEMAT: NOWA FORMA SPORZĄDZANIA SYLABUSU – DOKUMENTACJA PROJEKTU 

Na wstępie chciałabym wszystkim podziękowad za udział w piątkowym spotkaniu. W załączniku przesyłam 

następującą dokumentację: 

WZÓR SYLABUSA 

Zawiera uzupełnione pola „Moduł przedmiotowy”, „Opis przedmiotu”,  Efekty kształcenia” i „Zalecania 

literatura”. Proszę zapoznajcie się z nimi bardzo dokładnie. Wzór sylabusa znajduje się na płycie CD-ROM 

HARMONOGRAM WPROWADZANIA ZMIAN 

Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych zadao został zamieszczony na płycie CD-ROM. 

W przypadku jakichkolwiek pytao i wątpliwości, proszę o kontakt ze mną lub z Andrzejem Nawrotem, 

dyrektorem Zespołu Szkół w Roksolankach. Informacje o kolejnym etapie przygotowania projektu otrzymacie 

ode mnie pod koniec bieżącego miesiąca. 

Pozdrawiam 

Aldona Czajkowska 

Załączniki: jeden wydruk, jedna płyta CD-ROM 
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zainteresuje odbiorców, bo najważniejszy jest temat (liczy się „news”). Konstrukcja 

komunikatu prasowego powinna być następująca:  

• tytuł – to część, którą przeczyta najwięcej osób (często odbiorcy ograniczają się do 

przeczytania tytułów), dlatego warto postarać się, aby tytuł przyciągał uwagę (krótki, ale 

treściwy); 

• streszczenie (lead) – to najważniejsze informacje, zazwyczaj 3-4 zdania, które skrótowo 

ujmują cały komunikat, według zasady 5-W (Who, What, When, Where, Why, – czyli kto, 

co, kiedy gdzie, dlaczego); 

• rozwinięcie – szerzej opisuje informacje zasygnalizowane wcześniej, ale według zasady 

„odwróconej piramidy” (najważniejsze elementy są umieszczane na początku, tak, aby w 

przypadku skrócenia tekstu przez redakcję, kluczowe informacje zostały opublikowane); 

• informacje o firmie - parę zdań (maks. 5 – 6 linijek): pełna firmy, zasadniczy przedmiot 

działania, od ilu lat jest na rynku, ile osób zatrudnia, w jakich miastach działa, jakie ma 

produkty, czym się wyróżnia, jakie nagrody otrzymała  

• osoba do kontaktu –imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, która w przypadku 

ewentualnych pytań, będzie w stanie się nimi zająć 

• można też dodać załącznik, w którym będzie np. logo firmy 

 

Dobry komunikat prasowy  musi spełniać cztery podstawowe  warunki: 

• treść informacji – musi istotnie  informować, a nie przekazywać hasła lub zawierać 

peany na temat danego zjawiska czy osoby; 

• ważność informacji z punktu widzenia czytelnika – w przeciwnym wypadku pisanie 

komunikatu mija się z celem . Dlatego opisywane w notce prasowej fakty, powinny być 

jak najbardziej związane z odbiorcami, do których ona trafia (np.: lokalnej społeczności, 

pracowników wybranej branży); 

• zwięzłość – najważniejsza jest sama informacja i to ona ma być zapamiętana. Jeżeli 

przedstawimy zbyt wiele szczegółów, wówczas komunikat straci swoją siłę. Stąd cały 

komunikat nie powinien przekraczać jednej strony A4 (czytelnie sformatowanej i z 

odstępami między akapitami); 

• wyjątkowość – opisywane fakty powinny być unikalne (tego do tej pory nie było 

… , po raz pierwszy od 10 lat…, jako jedyni na rynku …, dominujemy na rynku). 

Dzięki temu sprawimy, że komunikat nabierze znaczenia.   
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przykłady  różnych komunikatów prasowych 
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W   ramach  projektu  "Aktywne  Osiedle", którego celem jest ukazanie atrakcyjności  różnorodnych  

kultur  i  przeciwdziałanie nietolerancji wobec obcych, zapraszamy    

4  listopada  o godzinie 18.00 do klubu "Kaktus" 

przy ul. Słonecznikowej  19  w Roksolankach 

na spotkanie Flamenco  historią Cyganów pisane. 

W     programie     opowieści  Anny Orzelskiej,    podróżniczki,  miłośniczki  kultury hiszpaoskiej i   tancerki  

flamenco. Dlatego nie zabraknie ognistych taoców andaluzyjskich zarówno w jej wykonaniu jak i zespołu "Rosa 

Tardia". 

W trakcie spotkania  odbędą  się  warsztaty gry na kastanietach i posługiwania   się   wachlarzem. Miłym 

akcentem będzie możliwośd spróbowania tradycyjnych hiszpaoskich ciasteczek z masy migdałowej, polvorones.  


