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RELACJE MIĘDZYLUDZKIE
– w kierunku poczucia 

dobrostanu psychicznego

1

Kto z nas na pytanie o szczęście powiedziałby, że 
świadomie i całkowicie z niego rezygnuje? Gdy-
byśmy faktycznie usłyszeli taką odpowiedź, praw-
dopodobnie uznalibyśmy ją za miało wiarygodną, 
niekonwencjonalną, a może nawet prowokacyjną. 
Dlaczego? Dlatego, że szczęście, jakkolwiek rozu-
miane, jest naturalnym dążeniem człowieka. Co 
zatem czyni nas szczęśliwymi?
 Kilka pokoleń naukowców z Uniwersytetu 
Harvarda od 1938 roku docieka w ramach „The 
Harvard Suty of Adult Development”, co tak na-
prawdę sprawia, że ludzie są szczęśliwi w życiu. 
W prawdopodobnie najdłuższych w historii (ponad 
75 lat) badaniach życia dorosłych ludzi śledzone są, 
rok po roku, losy 724 mężczyzn (60% z nich żyje 
do dziś, a większość z ich ma obecnie ponad 90 lat). 

Z badań tych wynikają trzy ważne spostrzeżenia. 
 Po pierwsze, zgodnie z diagnozą naukow-
ców samotność jest toksyczna. Ludzie odizolowani 
szybciej podupadają na zdrowiu, są mniej szczęśliwi 
niż by tego chcieli. Relacje z innymi są bardzo poży-
teczne – ludzie pozostający w więzach rodzinnych, 
przyjacielskich czy wspólnotowych żyją dłużej, są 
zdrowsi i szczęśliwsi. Po drugie, w szczęściu, bardziej 
niż liczba znajomych czy wierność w związku, liczy 
się jakość bliskich relacji z innymi ludźmi – życie 
w przyjaznych związkach i w zgodzie ma pew-
ną wartość chroniącą. Po trzecie, udane związki 
chronią nie tylko zdrowie naszych ciał, ale również 
umysłów, bowiem pamięć i wspomnienia stają się 
trwalsze. 
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NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU INTERPRETACJI, 
SUBIEKTYWNE POCZUCIE SZCZĘŚCIA JEST 

PORÓWNYWANE – NA GRUNCIE PSYCHOLOGII 
– Z DOBROSTANEM PSYCHICZNYM.

CZYM 
JEST 

SZCZĘŚCIE? 



1 M. Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience, New York 1990.
2 J. Czapiński, Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Warszawa 1994.

Szukając odpowiedzi na pytanie, co czyni nas szczę-
śliwymi, warto zwrócić uwagę na dwie kategorie 
koncepcji wyjaśniających. Jedna to teorie zaspo-
kajania potrzeb i osiągania celów. W pierwszym 
przypadku szczęście jest efektem redukcji napięcia 
wynikającego z ważnych dla człowieka potrzeb. 
W drugim – szczęście wiąże się z satysfakcją wyni-
kającą z realizacji ważnego dla człowieka celu, które 
stawia sobie w różnych wymiarach i na różnych 
etapach życia. 
 Inna kategoria koncepcji wyjaśniających to 
teorie procesu lub działania. W przypadku tych 
teorii poziom szczęścia związany jest z aktywnością 
człowieka (podejmowaną nawet dla niej samej, np. 
dla rozrywki), a jego najwyższy poziom, tzw. „flow”, 
zdaniem Csikszentmihalyi’a1 jest osiągany w trakcie 
podejmowania ciekawych działań, które pozwalają 

na realizację posiadanych przez nas kompetencji. 
Ilustracją takiego stanu rzeczy może być wykony-
wanie takiej pracy zawodowej, która jest dla nas 
rodzajem pasji (jest zgodna z naszymi zaintereso-
waniami), do której jesteśmy bardzo dobrze przy-
gotowani (posiadamy właściwą wiedzę i doświad-
czenie) i która pozwala na wykorzystanie naszych 
uzdolnień.
 Niezależnie od kierunku interpretacji, 
subiektywne poczucie szczęścia jest porównywane 
– na gruncie psychologii – z dobrostanem psychicz-
nym. Czapiński2 w swojej cebulowej teorii szczę-
ścia, jako jeden z wymiarów dobrostanu, wymienia 
zadowolenie odnoszące się do różnych aspektów 
naszego życia (takich, jak: praca, wypoczynek, wa-
runki życiowe, rodzina), wskazując między innymi 
na znaczenie relacji z innymi ludźmi. 
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Kształtowanie poczucia
DOBROSTANU

1 M.E.P. Seligman, M. Csikszentmihalyi, Positive Psychology – An Introduction, „American Psychologist”, 55(1), 2000, s. 5-14.
2 Zob. V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2011.

Psychologowie pozytywni, nie podążają za mode-
lem, którego osią jest kompensacja deficytów czy 
eliminowanie braków. Koncentrują się natomiast na 
pozytywnych stronach funkcjonowania człowieka, 
poszukując takich jego przymiotów, które prowa-
dzą do samorealizacji, pełni zdrowia i dobrostanu 
psychicznego. Innymi słowy, w podejściu tym chodzi 
o to, aby nie frustrować się posiadanymi brakami 
i za wszelką cenę zabiegać o ich eliminację, ale 
uświadomić sobie swoje atuty i na nich budować 
swoją siłę.
 Psychologia pozytywna proponuje zatem 
skupienie na wzmacnianiu silnych stron jednostki 
i rozwijaniu jej kompetencji, wskazując2 przy okazji 
na trzy drogi wiodące do poczucia spełnienia i do-
brostanu, mianowicie: 

1. „życie przyjemne”, czyli takie życie, w któ-
rym dążymy i zabiegami o różnego rodzaju przy-
jemności – pokarm i używki, aktywność fizyczna 
i korzystanie ze SPA, rozrywka, dobra zabawa, 
obcowanie ze sztuką, etc.; 
2. „życie zaangażowane”, czyli takie życie, 
w którym znajdujemy motywację do angażowania 
się na rzecz różnych pożytecznych sprawy – od 
pomagania potrzebującym po obronę tych wartości 
społecznych, które w naszym odczuciu są zagrożone;
3. „życie pełne sensu”, czyli takie życie, 
w które ma dla nas głębokie znacznie, które jest 
dążeniem do obranych celów, które jest realizacją 
nieprzypadkowych wartości. Dla każdego z nas 
może mieć inny wymiar, za każdym razem chodzi 
jednak o branie odpowiedzialności za właściwe 
rozwiązywanie problemów, jakie stawia przed nami 
codzienne życie3. 

Aby lepiej zrozumieć istotę psychologii pozytywnej, wyobraź sobie, Czytelniku, następującą 
sytuację.
Bierzesz udział, jako słuchacz, w konkursie akordeonowym. Obserwujesz jednego z uczestni-
ków konkursu podczas przygotowań do występu. Widzisz, jak „przegrywa” on swój repertuar, 
utwór po utworze, a kiedy się myli, towarzyszący mu kolega nakłania go do kilkukrotnego 
zagrania tych mylonych fragmentów. W efekcie jego przygotowywanie skupia się głównie na 
poprawianiu niedopracowanych fraz.
Wreszcie następuje moment odegrania utworów przed jury konkursowym. Uczestnik wycho-
dzi na scenę, zajmuje swoje miejsce, zaczyna grać i... myli się dokładnie w tych miejscach, które 
„szlifował” tuż przed swoim występem. Dodatkowo, koncentracja na tych elementach powo-
duje, że nie udaje mu się pokazać w pełni swoich atutów interpretacyjnych w innych częściach 
prezentacji.
A zatem, skupianie się na błędach i niedociągnięciach, zamiast na mocnych stronach, może 
obniżyć wartość tego, co mamy do zaprezentowania.

PSYCHOLOGIA POZYTYWNA JEST NURTEM PSYCHOLOGII, KTÓRY W WYJAŚNIANIU 
NATURY CZŁOWIEKA AKCENTUJE ZNACZENIE DĄŻENIA JEDNOSTKI DO SAMOROZWOJU 

REALIZOWANEGO W POCZUCIU SPEŁNIENIA I NIESŁABNĄCEGO SZCZĘŚCIA1. 
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1 E. Diener, R. E. Lucas, S. Oishi, Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. [w:] Handbook of positive psychology, 
red. C. R. Snyder, S. Lopez, London 2002, s. 463-473.
2 E. Kasperek-Golimowska, Nadzieja i optymizm vs zwątpienie i pesymizm w kontekście „dobrego życia” w kulturze konsumpcji. „Studia 
Edukacyjne”, 19, (2012), s. 179-213.
3 C.L.M. Keyes, M.B. Waterman, Dimensions of well-being and mental health in adulthood, [w:] Crosscurrents in contemporary psychology. 
Well-being: Positive development across the life course, red. M.H. Bornstein, L. Davidson, C.L.M. Keyes, K.A. Moore, s. 477-497. New York 2003.

Jak widzimy, różne mogą być drogi wiodące do 
poczucia dobrostanu. Czym zatem jest ów stan? Jak 
może być rozumiany psychologicznie? Otóż, dobro-
stan psychiczny może być definiowany jako rezultat 
emocjonalnej i poznawczej oceny swojego życia1. 
Ocena ta zawiera w sobie sądy poznawcze na temat 
jakości naszego życia – poziomu satysfakcji życiowej 
– oraz reakcje emocjonalne na wydarzenia, które są 
jego treścią. Gdy przeważają doświadczenia pozytyw-
ne – bilans jest korzystny – to poczucie dobrostanu 
staje się naszym udziałem2.
 Keyes i Waterman3 podjęli się połączenia 
sfery afektywnej (najprościej rzecz ujmując, związanej 
z emocjami i uczuciami) oraz poznawczej (związanej 
m.in. z takimi procesami, jak spostrzeganie, myślenie, 
podejmowanie decyzji, etc.) funkcjonowania człowie-
ka i w podejściu do pojęcia subiektywnego dobrosta-
nu zaproponowali model trójwymiarowy, który skała 
się z następujących elementów:
a) dobrostan emocjonalny – intensyfikacja 
pozytywnych i negatywnych stanów emocjonalnych, 
doświadczania poczucia z życia w ogóle, jak i z jego 
poszczególnych aspektów. Ilustracją może być 
doświadczenie osób, które realizują swoje pasje np. 
sportowe;

b) dobrostan osobowościowy – pozytywne 
odniesienia do własnego Ja, pozytywna ocena wła-
snych możliwości rozwojowych, przekonanie o war-
tości stawianych sobie celów, etc. Ilustracją może być 
sytuacja, w której doprowadzamy do szczęśliwego 
finału nasze zamierzenia;
c) dobrostan społeczny – pozytywna ocena 
osobistych doświadczeń społecznej akceptacji zwią-
zanej z przynależnością do określonego środowiska 
społecznego, doświadczenie poczucia społecznej 
koherencji, czy wreszcie poczucia więzi z członkami 
społeczności. Ilustracją mogą być np. doświadczenia 
młodych ludzi, którzy biorą udział w Światowych 
Dniach Młodzieży zapoczątkowanych w 1986 roku 
przez Jana Pawła II. Co dwa-trzy lata młodzież z ca-
łego świata przemierza tysiące kilometrów, żeby za-
znać tego głębokiego poczucia więzi i jedności, które 
łączy wspólnotę ludzi z różnych kultur.

 Poczucie dobrostanu nie jest oczywiście 
stanem raz danym i o stałym charakterze. Dlatego 
wymaga stałego doń dążenia i świadomej dbałości, 
gdyż pozytywne doświadczenie w tym zakresie jest 
jednym z elementów nadającym życiu wartość4. 
 

Pojęcie 
dobrostanu subiektywnego
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Dobrostan psychiczny może być opisany5 z uwzględ-
nieniem różnych wymiarów, takich na przykład, jak: 

a) akceptacja siebie – zgoda na to, kim jeste-
śmy i dokąd podążamy, świadomość swoich słabych 
i mocnych stron, zgoda na własne ograniczenia 
i porażki;
b) rozwój osobisty – doskonalenie posiadanych 
kompetencji i nabywanie nowych;
c) posiadanie celu życiowego – świadomość 
i aktywne dążenie do osiągnięć wyznaczanych w róż-
nych sferach życia, posiadanie celu/celów, które 
nadają kierunek i sens podejmowanym przeze mnie 
wysiłkom i dają mi siłę do pokonywania różnych 
przeciwności;
d) wpływ i kontrola nad otoczeniem – ak-
tywne uczestnictwo w tworzeniu środowiska życia, 
sprawczość w kreowaniu warunków funkcjonowania 
tego środowiska na rzecz realizacji potrzeb własnych 
i innych osób;
e) poczucie autonomii – kierowanie się własny-
mi wartościami i przekonaniami, obrona własnego 
zdania; czasem postępowanie wbrew narzucanym 
wzorcom;
f) pozytywne relacje interpersonalne – po-
siadanie głębokich więzi z innym; umiejętność nawią-
zywania i podtrzymywania tych więzi, zdolność do 
intymności, przyjaźni czy miłości w relacji z innymi. 
 

 Czapiński6 wyróżnia w dobrostanie trzy war-
stwy. Pierwszą z nich nazywa „wolą życia”, która jest 
podstawowym źródłem pozytywnych ustosunkowań 
człowieka wobec napotykanych przez niego wyzwań 
życiowych.
 Drugą określa mianem szczęścia, które reali-
zuje się na dwóch poziomach: hedonistycznym i eu-
dajmonistycznym. W przypadku pierwszego zasadni-
cze znaczenie ma poczucie ogólnej satysfakcji z życia, 
pewien rodzaj pozytywnego bilansu emocjonalnego 
wynikającego z zaspokojenia podstawowych potrzeb. 
W przypadku drugiego natomiast chodzi o doświad-
czenie poczucia sensu życia, który może się zawierać 
w realizacji celów życiowych czy też subiektywnym 
doświadczeniu wartości. Ilustracją, prawdopodobnie 
jedną z ekstremalnych, może być tu decyzja, któ-
rą podjął w dniu 29 lipca 1941 roku franciszkanin 
Maksymilian Maria Kolbe o dobrowolnym oddaniu 
swojego życia za życie współwięźnia obozu koncen-
tracyjnego w Auschwitz, Franciszka Gajowniczka.
 Trzecią warstwą dobrostanu zdaniem tego 
Autora są tzw. satysfakcje cząstkowe oraz aktualne 
doświadczenia afektywne, które związane są z róż-
nymi aspektami życia, od życia rodzinnego, towarzy-
skiego czy zawodowego po osobiste doświadczenia 
różnych stanów życia np. sukcesu, porażki, choroby, 
zdrowia, etc. Ilustracją może być tu kumulacja sa-
tysfakcji, które towarzyszą rodzicom w sytuacjach, 
w których ich dzieci realizują swoje marzenia szkol-
ne, sportowe, życiowe.

4 Subjective well-being, dz. cyt.
5 J. Cieślińska, Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek oświatowych. „Studia Edukacyjne”, 27, 2013, s. 95-112.
6 J. Czapiński, Psychologia pozytywna, Warszawa 2004.

Wyobraź sobie, Czytelniku, że jeden z Twoich znajomych decyduje się wziąć udział w marato-
nie odbywającym się w Nowym Yorku. Smaku tej decyzji dodaje fakt, że do momentu zgłosze-
nia się w ogóle nie uprawiał on biegania. W tej sytuacji, z sympatii do niego, życzysz mu, żeby 
los był dla niego przychylny i żeby nie został wylosowany. Jednak po pewnym czasie znajomy 
informuje Cię, iż zakwalifikowano go do udziału w tym wydarzeniu sportowym. Kilka miesięcy 
później, po intensywnym trenowaniu, Twój kolega udaje się do Nowego Yorku. Masz nadzieję, 
że nie umrze w trakcie biegu.
Po powrocie opowiada Ci całą historię – nie tylko nie umarł, ale dobiegł do mety. Czas w 
jakim pokonał dystans należy, co prawda, do tych z kategorii wstydliwych, ale bezcenny po-
zostaje wpływ tego wydarzenia na jego postrzeganie siebie, na poczucie sprawstwa i własnej 
skuteczności, czy wreszcie na poczucie własnej wartości.
Mimo że udział w maratonie nie okazał się dla Twojego kolegi spektakularnym sukcesem 
(rozumianym jako miejsce na podium), to jednak udało mu się doprowadzić swoje zamierzenia 
do końca, co pozytywnie wpłynęło na jego dobrostan osobowościowy. A więc, ostatecznie, 
sukces osiągnął.
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1 Prawdziwe szczęście, dz. cyt.
2 Ch. Peterson, M.E.P. Seligman, Character Strenghs and Virtues: Handbook and Classification. Washington, 2004.
3 Por. M.E.P. Seligman, T. Steen, N. Park, Ch. Peterson, Positive psychology progress: empirical validation of interventions, „American Psychologist”, 60 
(5), s. 410-421.

PRZEDSTAWICIELE PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ JAKO CEL SWOICH 
DZIAŁAŃ WSKAZUJĄ POLEPSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA CZŁOWIEKA,

Odkrywanie lepszej wersji siebie 
– CNOTY GŁÓWNE 

I SIŁY CHARAKTERU 

7

Przedstawiciele psychologii pozytywnej jako cel 
swoich działań wskazują polepszenie jakości życia 
człowieka, który żyjąc w nadmiarze dóbr material-
nych, doświadcza zdaniem Seligmana1 „nędzy ducho-
wej”, a który pragnie życia pełnego sensu i wartości. 
Celem nadrzędnym psychologii powinno być zatem 
niesienie pomocy w odnalezieniu poczucia sensu 
i pełnej realizacji własnego potencjału. Seligman 
odróżnia przyjemności od gratyfikacji. Pierwsze mają 
charakter chwilowy i wynikają z chłonięcia wrażeń 
oraz próbowania rzeczy nowych. Drugie natomiast 
mają charakter trwały i wynikają z zaangażowania 
człowieka w działania, które pozwalają na wykorzy-
stanie jego walorów i silnych stron. 
 Jednym z podstawowych postulatów psycho-

logii pozytywnej jest przedstawienie pełnego katalo-
gu czy klasyfikacji tych sił człowieka, które pozwalają 
mu na doświadczenie samospełnienia i poczucia 
autentycznego szczęścia. Jedną z takich propozycji 
wypracowaną przez zespół przedstawicieli psycholo-
gii pozytywnej jest lista cnót i sił charakteru przed-
stawiona w publikacji pt. Character Strenghs and 
Virtues: Handbook and Classification2.
 Wspomniana klasyfikacja3 prezentuje 6 cnót 
głównych i 24 siły charakteru o uniwersalnym cha-
rakterze – uznawane w różnych kulturach i społecz-
nościach. 
 Pierwszą cnotą jest WIEDZA i MĄ-
DROŚĆ rozumiana jako siły poznawcze właściwe 
dla nabywania wiedzy i jej wykorzystania. Na tę cno-

DOBROSTAN



tę składa się 5 sił charakteru: twórczość – oryginal-
ność, pomysłowość, a przede nowatorskie podejście 
do różnych problemów; ciekawość – żywe zaintere-
sowanie wszystkim, co nas otacza; otwartość umysło-
wa – wieloaspektowe spostrzeganie rzeczywistości 
i chęć jej badania; zamiłowanie do zdobywania wiedzy 
– dążenie do opanowania wiedzy, umiejętności na 
mistrzowskim poziomie; perspektywa – zdolność 
mądrego doradzania innym ludziom.
 Drugą cnotą jest ODWAGA rozumiana 
jako siła woli w osiąganiu celów. Na tę cnotę składają 
się 4 siły charakteru: autentyczność – uczciwa au-
toprezentacja i mówienie prawdy; dzielność – mę-
stwo w mierzeniu się z tym, co trudne, co stanowi 
wyzwanie; wytrwałość – umiejętność doprowadzania 
do finału spraw rozpoczętych; entuzjazm – energia 
i wigor w podejściu do życia.
 Trzecią cnotą jest HUMANITARYZM 
rozumiany jako przyjacielskie nastawienie na innych 
i ukierunkowanie się na drugą osobę. Na tę cnotę 
składają się 3 siły charakteru: dobroć – pełnienie do-
brych uczynków wobec innych i świadczenie innym 
pomocy; miłość – zdolność nawiązywania głębokich 
więzi z innymi i traktowania bliskich relacji jako war-
tościowych i ważnych; inteligencja społeczna – świa-
domość motywów własnych zachowań i uczuć, które 
wpływają na nas samych oraz innych ludzi.
 Czwartą cnotą jest SPRAWIEDLIWOŚĆ 
rozumiana jako zachowania obywatelskie, które 
stanowią o zdrowym życiu społeczności. Na tę siłę 
składają się 3 siły charakteru: bezstronność – podob-
ne i uczciwe traktowanie wszystkich ludzi zgodnie 
z zasadą sprawiedliwości; zdolności przywódcze – 
umiejętność organizowania i monitorowania aktyw-
ności grupowej; zdolność współpracy – umiejętność 

pracy w grupie jako zwykłego członka tej grupy.
 Piątą cnotą jest UMIAR rozumiany jako nie-
przekraczanie określonych granic. Na tę siłę składają 
się 4 siły charakteru: wielkoduszność – umiejętność 
wybaczania innym; skromność – umiejętność nie 
zwracania na siebie uwagi, pozostawienie przestrze-
ni czynom, aby to one przemawiały same; rozwaga 
– roztropne dokonywanie wyborów i zajmowanie 
stanowisk czy prezentowanie takich zachowań, które 
później nie będą przedmiotem wstydu; samoregulacja 
– umiejętność kontroli własnych zachowań i regulo-
wania doświadczanych odczuć. 
 Szóstą cnotą jest TRANSCENDENCJA 
rozumiana jako uwzględnianie w życiu perspekty-
wy rzeczywistości Wyższej. Na tę cnotą składa się 
5 sił charakteru: docenianie piękna i doskonałości 
– zachwyt i zdumienie nad pięknem, mistrzowskie 
wykonywanie czynności; wdzięczność – umiejętność 
wyrażania wdzięczności za doświadczaną dobroć; 
nadzieja – oczekiwanie od przyszłości tego, co najlep-
sze; humor – umiejętność żartowania i wywoływania 
uśmiechu u innych ludzi; religijność – posiadanie zin-
tegrowanego systemu wartości i spójnych przekonań 
na temat sensu życia.
 Dlaczego zdaniem psychologii pozytywnej 
powyższe cnoty i siły charakteru są tak ważne dla 
człowieka? Głównie dlatego, że przez ich poznanie 
i rozwój można wykraczać poza samych siebie, a po-
przez decyzje podejmowane w oparciu o te cnoty 
i siły dotrzeć do autentycznego szczęścia. Nietrudno 
jest również zauważyć, że wskazane cnoty i wyjaśnia-
jące je siły mogą mieć kluczowe znaczenie dla jakości 
relacji międzyludzkich, dla oceny ich wartości oraz 
trwałości budowanych więzi.

Feliks „Papa” Stamm, twórca polskiej szkoły boksu olimpijskiego, jako czynny zawodnik nie za-
pisał się w kartach historii tej dyscypliny – stoczył 13 oficjalnych walk (11 zwycięstw, 1 remis, 
1 porażka) oraz blisko 30 walk pokazowych.
Koncentrując się jednak na swoich atutach trenerskich i wychowawczych, stał się legendarnym 
trenerem wielu mistrzów oraz medalistów olimpijskich świata i Europy (m.in. takich zawod-
ników jak: Jerzy Adamski, Aleksy Antkiewicz, Zygmunt Chychła, Leszek Drogosz, Józef Gru-
dzień, Marian Kasprzyk, Antoni Kolczyński, Henryk Kukier, Jerzy Kulej, Artur Olech, Kazimierz 
Paździor, Zbigniew Pietrzykowski, Zdzisław Soczewiński, Jan Szczepański, Tadeusz Walasek czy 
Bogdan Węgrzyniak).
Stamm jest zatem przykładem osoby, która dzięki skupieniu na swoich mocnych stronach i 
predyspozycjach, osiągnęła niebywały sukces, mimo że to nie na jego koncie zapisywały się 
kolejne medale.
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TOKSYCZNE 
RELACJE

Kiedy pozostajemy w relacji z kimś dłuższy czas, nie-
zależnie, czy to jest relacja na gruncie prywatnym czy 
zawodowym, to w sposób naturalny może zrodzić 
się pytanie o to, czy ta relacja jest zdrowa. Czy druga 
osoba jest dla mnie odpowiednim partnerem, kolegą, 
współpracownikiem, klientem? Czy potyczki, przepy-
chanki toczone między nami są czymś normalnym? 
Czy w tej relacji każdy z nas jest szczęśliwy? I cho-
ciaż odpowiedź na te pytania jest za każdym razem 
unikalna dla konkretnej relacji, to uniwersalna wydaje 
się być prawda to tym, że każda relacja narażona jest 
trudne dla niej momenty.
 Bazą dla relacji jest wzajemne zaintereso-
wanie, szacunek czy nawet podziw. Ale nawet takie 
relacje mogą z czasem ulec erozji i stać się toksycz-
ne1. Powody mogą być różnorodne. Od niezgodności 
osobowościowej, przez nieumiejętność rozmawiania 
czy niezdolność do obcowania z innymi, po osobiste 
zaburzenia natury psychologicznej.
 Niewykluczone, że wiele osób potrafi funkcjo-
nować – lepiej lub gorzej – w takich relacjach latami. 
Toksyczne relacje mogą jednak trwale uniemożliwiać 
nam życie zdrowe, efektywne i szczęśliwe. Dlatego 
warto z uwagą przyglądać się swoim relacjom i odważ-
nie identyfikować ich toksyczny charakter.

1 R. W. Firestone, J. Catlett, The Ethic of Interpersonal Relationships, London 2009.

W roku 1972 Bernardo Bertolucci nakręcił skandalizujący dramat pt. „Ostatnie tango w Pa-
ryżu”, w którym opowiedział o pozornie zobojętniałej relacji między „dojrzałym” mężczyzną 
(Marlon Brando) a młodą dziewczyną (Maria Schneider).
Bohaterowie, niczego o sobie nie wiedząc, nawiązują intymną relację skupioną jedynie na 
zaspokajaniu swoich fantazji erotycznych o sadomasochistycznym charakterze. Pogłębianie tej 
uzależniającej fizycznie relacji odkrywa jednak przed nimi to, czego dotąd nie spodziewali się 
po sobie, m.in. niezdolność do nawiązania w tym związku głębokiej i dojrzałej więzi psychicz-
nej.
Obraz Bertolucciego zarówno wtedy, jak i dziś potrafi wywołać ambiwalentne emocje. Pikan-
terii dodaje fakt, że sam udział w produkcji spowodował, że Maria Schneider (odtwórczyni 
głównej roli) po realizacji filmu musiała poddać się leczeniu psychiatrycznemu.
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JAK ZIDENTY-
FIKOWAĆ 

TOKSYCZNĄ 
RELACJĘ?

ROZPOZNANIE TOKSYCZNEGO 
CHARAKTERU RELACJI MOŻEMY 

PRZEPROWADZIĆ NA RÓŻNE SPOSOBY. 
DO JEDNEGO Z NAJPROSTSZYCH 

NALEŻY UDZIELENIE SOBIE ODPOWIEDZI 
NA PYTANIA PODDAJĄCE W WĄTPLIWOŚĆ 

POZYTYWNĄ ROLĘ TEJ RELACJI 
W NASZYM ŻYCIU. 



Lista takich pytań może być różna. Wśród przykła-
dowych mogą znaleźć się następujące: 

1. Czy w tej relacji czujesz się bezpiecznie? Czy 
bezpiecznie czują się w niej Twoi bliscy?
2. Jakie uczucia wywołuje w Tobie ta osoba? Czy są 
to uczucia negatywne? 
3. Czy czujesz wyczerpanie emocjonalne po kon-
takcie z tą osobą?
4. Czy miewasz poczucie bycia manipulowanym 
przez tą osobę?
5. Czy w relacji z tą osoba towarzysz Ci poczucie 
naginania norm etycznych, moralnych, czy prawnych?
6. Czy kontakt z tą osobą powodował wyzwania 
niepotrzebne Tobie?
7. Czy podczas kontaktu z tą osobą towarzyszy Ci 
emocjonalne lub psychiczne cierpienie?

Innym sposobem identyfikacji toksycznych relacji 
jest obserwowanie symptomów wskazujących na 
taki właśnie charakter tej relacji. Brown1 wśród 
możliwych symptomów wskazuje następujące: 

a) w toksycznych relacjach brakuje aprobaty lub 
wsparcia emocjonalnego,
b) toksyczne relacje są niesymetryczne i nieko-
rzystne,
c) toksyczne relacje są szkodliwe – zatruwają życie, 
prowadząc do emocjonalnej, psychologicznej, a cza-
sem nawet fizycznej śmierci,
d) toksyczne relacje są ryzykowne – towarzyszą im 
emocje i zachowania podwyższonego ryzyka,
e) partnerzy o toksycznej osobowości są często 
złośliwi, niemoralni, spiskujący, manipulujący. 

Toksyczne relacje charakteryzują się często powta-
rzającymi się, wzajemnie wyniszczającymi wzorcami 
współistnienia takimi, jak: dominacja, egoizm, mani-
pulacja, zaborczość, zazdrość, odrzucenie. Istnieją 
też określone zachowania, które daną relację czynią 
toksyczną. Należą do nich, jak wskazuje Glendon 
Assiociation2, między innymi: 

a) zachowania władcze i samolubne; 
b) wykorzystywanie przymusu emocjonalnego 
w celu uzyskania określonych korzyści;
c) nierespektowanie prawa do indywidualności oraz 
odrębności własnej i partnera;
d) mieszanie miłości z rozpaczą lub głodem emo-
cjonalnym.
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1 A. D. Brown, Waiting to Live, Bloomington 2010.
2 PsychAlive, Toxic Relationships, https://www.psychalive.org/toxic-relationship/ [dostęp: 29.11.2019].
3 The Red Flag Campaign, Healthy vs. Unhealthy Relationships, http://www.kcc.edu/students/studentlife/Documents/HealthyVsUnhealthy.pdf [dostęp: 
29.11.2019].
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Dopełnieniem obrazu toksycznych relacji wska-
zanych wyżej jest charakterystyka przedstawiona 
przez Centers for Disease Control and Prevention3, 
która zwraca uwagę na następujące czynniki: 

a) kontrola – podejmowanie decyzji za drugą osobę 
i dyktowanie jej, jak ma postępować w różnych 
kwestiach;
b) nieuczciwość – kłamanie lub okrywanie informa-
cji przed partnerem relacji;
c) brak szacunku – deprecjonowanie opinii i zainte-
resowań, nieposzanowanie własności drugiej osoby;
d) zastraszanie – przejmowanie kontroli nad różny-
mi aspektami życia partnera relacji;
e) uzależnienie – poczucie jednej osoby, że nie 
możliwe dla niej jest życie bez drugiej i szantażowa-
nie partnera na tym tle;
f) wrogość – dokuczanie partnerowi, przejawianie 
złośliwości w relacji z nim;
g) przemoc fizyczna – używanie siły fizycznej prze-
ciwko partnerowi;
h) przemoc seksualna – wymuszanie aktywności 
seksualnej partnera wbrew jego woli i bez jego 
zgody. 



TOKSYCZNA RELACJA 
POWODUJE, ŻE JEST ONA 

KONSTYTUOWANA POPRZEZ 
FORMĘ OPARTĄ NA GRZE 

POZORÓW, A NIE BUDOWANA 
NA SUBSTANCJI, JAKĄ JEST 

AUTENTYCZNOŚĆ 
I PRAWDZIWE UCZUCIE1. 

DETOKSYKACJA 
RELACJI



1 R. W. Firestone, R. W. The fantasy bond: Structure of psychological defenses. Santa Barbara 1999.
2 Healthy vs. Unhealthy Relationships, dz. cyt.
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Ze wszech miar zatem warto z takich relacji uwalniać 
się lub uzdrawiać ich toksyczny charakter. Kluczowe 
dla wyboru tych opcji jest poznanie siebie i własnych 
wzorów odczuwania, myślenia i postępowania. 
 Jeśli naleźliśmy się z relacji skomplikowanej 
czy dramatycznej, warto najpierw rozpoznać powód 
dla którego na taką relację godzimy się. Jeśli uznamy, 
że ma on swoje źródło w naszej trudnej przeszło-
ści i zidentyfikujemy negatywne cechy partnera tej 
relacji, które nas do niego przyciągają, możemy świa-
domie zrezygnować z tej relacji lub wybrać relacje 
z inną osobą. Jeśli natomiast uznamy, że partner tej 
relacji ma wiele pozytywnych cech, których w nim 
pragniemy, a przeszkoda w budowaniu zdrowych 
relacji leży po stronie naszych lęków, mechanizmów 
obronnych czy innych ograniczeń, możemy podjąć 
wysiłek pracy nad tą relacja i sobą samym, żeby 
utworzyć uczciwą i zdrową więź.
 Mając na uwadze charakterystykę zdrowych 
relacji przedstawioną przez Centers for Disease 
Control and Prevention2, powinniśmy zadbać o to, 
aby nasze wysiłki zostały skierowane na budowanie 

następujących parametrów zdrowych relacji:

1. równości – uczciwe określenie wzajemnych 
ról i dzielenie się obowiązkami z nich wynikającymi 
oraz zakresem podejmowanych aktywności;

2. uczciwości – szczere dzielenie się ważnymi 
informacjami, wzajemne opisywanie swoich odczuć, 
marzeń, nadziei i obaw;

3. szacunku – afirmacja wzajemnych zaintereso-
wań, respektowanie poglądów i opinii drugiej strony;

4. komfortu – poczucie bezpieczeństwa psychicz-
nego wynikającego z poszanowania różnic i nieskrę-
powania w przypadku wystąpienia błędów, za które 
bez lęku można zwyczajnie przeprosić;

5. niezależności – zachowanie swojej tożsamo-
ści i swoboda w utrzymywaniu zażyłych więzi czy 
przyjaźni poza daną relacją;

żr
ód

ło
: u

ns
pl

as
h



6. humoru – czynienie danej relacji przyjemną 
dla każdej ze stron, miedzy innymi poprzez wspólny 
śmiech i zabawę;

7. bezpieczeństwa fizycznego – poszanowa-
nie cudzej przestrzeni i ciała;

8. szacunku seksualnego – niewymuszanie ak-
tywności seksualnej lub robienia czegoś, co partner 
relacji spostrzega jako niewygodne i niekomfortowe. 

 Powyższa charakterystyka warunków zdro-
wych relacji może posłużyć każdemu z nas przynaj-
mniej dwojako. Po pierwsze, może być dla nas mapą 
analizy jakości relacji, które zbudowaliśmy do tej 
pory (każdy z nas może wybrać dowolną ze swo-
ich relacji rodzinnych, towarzyskich, zawodowych 
i poddać ocenie jej charakter; może przeanalizować 
zarówno jakość swojego wkładu w tę relację, jak 
i wkład drugiej strony). Po drugie, może być dla nas 
drogowskazem, jak uzdrawiać relacje już posiadane 
oraz jak kształtować relacje dopiero nawiązywane, 
aby od samego początku miały zdrowy charakter.
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SZTUKA BUDOWANIA 
zdrowych i trwałych 

relacji międzyludzkich
 Człowiek jest istotą społeczną1 i nie ma 
wątpliwości, że relacje interpersonalne są pod-
stawową siłą życia społecznego i stanowią cenny 
wkład w nasze codzienne życie. Większość z nas 
doświadczyło kiedyś pragnienia bycia w relacji, 
która rodzi pozytywne emocje, zbudowana jest na 
autentycznej więzi oraz ma silny i stabilny charakter. 
Jeśli zechcemy przyjrzeć się w swoim otoczeniu 
osobom szczęśliwym, to bez trudu dostrzeżemy, że 
są to osoby, które utrzymują pozytywne i głębokie 
relacje z ludźmi. Dostrzeżemy, że są to osoby pie-

lęgnujące te relacje i stale je pogłębiające, bo nawet 
w przypadku silnych relacji nadal jest przestrzeń na 
ich wzmocnienie i czerpanie z nich w pełni2.
 Czy nie warto zatem wzmacnianie ważnych 
dla nas relacji uczynić prawdziwym motywem dzia-
łania? Zwłaszcza, kiedy wiemy, że autentyczne i głę-
bokie więzi z innymi ludźmi zwiększają poczucie 
dobrostany psychicznego i prowadzą do poczucia 
szczęścia, wzmacniają pozytywne emocje na gruncie 
rodziny i sprzyjają osiąganiu sukcesów na gruncie 
zawodowym. 

15
1 E. Aronson, Social Animal, New York, 1992.
2 J. M. Gottman, J. DeClaire, The relationship Cure. A 5 Step Guide to Strengthening Your Marriage, Family, and Friendships. New York 2002.

Wyobraź sobie, Czytelniku, Jana – 45-letniego mężczyznę. Jan, wchodząc w dorosłe życie, 
miał cel, żeby kiedyś wybudować dom. Po jakimś czasie zorientował się jednak, że z powodu 
finansowych wybudowanie domu może być tylko odległym marzeniem. Kiedy to zrozumiał, 
postawił przed sobą inny cel. Postanowił, że skoro nie może mieć domu w postaci budynku, to 
zrobi wszystko, żeby mieć dom w postaci rodziny. Cały swój wysiłek skierował zatem na budo-
wanie głębokich więzi ze swoją małżonką i dziećmi.
Po latach, dzięki swojej koncentracji na umacnianiu więzi z najbliższymi, mógł powiedzieć: 
„Dziś mam dwa domy. Ten w postaci rodziny i ten, którym jest budynek”. Jak się domyślasz, 
Czytelniku, pierwotne marzenie stało się jego udziałem.
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1 J.L. Dibble, T.R. Levine, H.S. Park, The Unidimensional Relationship Closeness Scale (URCS): Reliability and validity evidence for a new measure of 
relationship closeness, „Psychological Assessment”, 24(3), 2012, s. 565–572.
2 R.J. Sternberg, A triangular theory of love, „Psychological Review”, 93, 1986, s. 119–135.
3 A. Aron, E.N. Aron, D. Smollan, Inclusion of other in the self scale and the structure of interpersonal closeness, „Journal of Personality and Social 
Psychology”, 63, 1992, s. 596–612.
4 M.S. Granovetter, The strength of weak ties: A Network Theory revisited. „Sociological Theory”, 1, 1983, s. 201–233.
5 H.H. Kelley, E. Berscheid i in, Close relationships. New York 1983.

Jedną z zasadniczych cech relacji interpersonalnej 
jest stopień więzi, która łączy partnerów tej inte-
rakcji. Siła relacji może być analizowana z różnych 
perspektyw. Od stopnia współzależności i ważności 
osób względem siebie1, przez intensywność wspól-
nych działań i pozytywnych emocji2, po myślenie 
o relacji z drugą osobą w kategoriach My3. 
 Siła relacji jest wypadkową poczucia blisko-
ści i zaufania, natężenia emocji towarzyszących tej 
relacji, wzajemności działań4. Siłę związku możemy 
ocenić w oparciu o takie wskaźniki, jak: intensyw-
ność relacji wyrażająca się w częstotliwości interak-
cji, czas pozostawania w relacji, wzajemność komu-
nikacji, poziom zaufania i intymności. 
 Siła relacji może być ujmowana w kate-
goriach bliskości osób pozostających w relacji, 
jak również w kategoriach intymności tej relacji. 

W pierwszym przypadku siłą relacji jest stopień 
emocjonalnej (emocje występujące w relacji), 
poznawczej (poziom wzajemnej wiedzy o sobie) 
i behawioralnej (działania podejmowane wspólne) 
obopólnej zależności między osobami. W drugim 
przypadku siłą relacji jest przywiązanie, poczucie 
bliskości, otwartość w wyrażaniu uczuć, wzajemna 
realizacja potrzeb5. 

Jak widzimy w powyższych analizach wśród kompo-
nentów siły relacji możemy zauważyć takie, jak:

a) komponenty związane z czasem pozostawania 
w danej relacji;
b) komponenty związane z przekonaniami na temat 
drugiej osoby oraz uczuciami wobec niej żywionymi;
c) komponenty związane z podobieństwem między 

Psychologiczna esencja 
relacji z drugą osobą
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partnerami relacji oraz kognitywnym i społecznym 
umocowaniem tej relacji.
 Omawiając podobieństwo w relacjach, 
warto nadmienić, że już badania, które pod koniec 
lat sześćdziesiątych poprzedniego stulecia prowadził 
ze swoimi współpracownikami D. Byrne dowiodły, 
że podobieństwo między ludźmi sprzyja ich pozy-
tywnemu ustosunkowaniu się wobec siebie i ma, jak 
stwierdzono, charakter liniowy. Zależność ta spraw-
dza się w odniesieniu do podobieństwa w różnym 
zakresie – od postaw i opinii, przez status społecz-
no-ekonomiczny, po cechy osobowości i samooce-
nę. W wyjaśnieniu tego związku Byrne sugeruje, 
że podobieństwo jest bodźcem nagradzającym 
i w związku z tym wywołuje pozytywne emocje, 
które potem przekładają się na relacje lubienia.
 Zbieg, Sowińska, Żak6, integrując różne 
podejścia, zaproponowali model przez pryzmat 
którego każdy z nas może przyjrzeć się sile swoich 
związków z innymi osobami. Po pierwsze, analizie 
możemy poddać wymiar czasu. Chodzi tu o zwróce-
nie uwagi, poza czasem trwania relacji, na intensyw-
ność naszej aktywności w relacji oraz aktualność 
naszej relacji. Zdarza się bowiem, że osoby, które 
mienią się przyjaciółmi, nie widzą się latami. Oczy-
wiście warunkiem zachowania przyjaźni nie jest co-
dzienne widywanie się. Jednak brak stałego kontaktu 
może sprawić, że więź łącząca nas z dawnym przy-
jacielem będzie miała charakter symboliczny, żeby 
nie powiedzieć historyczny. Wygodnie jest wówczas 
żyć wspomnieniami minionych wydarzeń i wspól-

nych doświadczeń. Kiedy jednak staniemy w praw-
dzie wobec tej relacji, to zauważmy, że niewiele już 
wiemy na temat niedawnego i aktualnego życia tej 
osoby. 
 Po drugie, możemy wnikliwie przyjrzeć się 
podobieństwom, które łączą nas z partnerem relacji. 
Swoje analizy możemy zacząć od podobieństwa 
socjoekonomicznego. Zwracamy wówczas uwagę na 
podobieństwo materialne i ekonomiczne, edukacyj-
ne i zawodowe czy społeczne. Następnie możemy 
przejść do oceny podobieństwa psychologiczno-
-społecznego, zwracając uwagę na podobieństwo 
stylów życia, zainteresowań, przekonań na różne te-
maty i postaw wobec różnych sytuacji. W głębokiej 
warstwie możemy porównać cechy charakteru czy 
system wartości swój i partnera relacji. Na koniec, 
możemy przyjrzeć się głębokości osadzenia naszej 
relacji wyrażającego się stopniem pokrycia pola 
wspólnych znajomych, czy też odległością geogra-
ficzną i komunikacyjną nas dzielącą.
 Po trzecie wreszcie, możemy pochylić się 
nad poziomem intymności naszej relacji z drugą 
osobą. W tym obszarze warto spojrzeć na wielość 
i zróżnicowanie przestrzeni, w których dana relacja 
się realizuje. Warto też wziąć pod uwagę intensyw-
ność i jakość emocji doświadczanych w tej relacji, 
jak również stopień ujawniana i wzajemnego od-
krywania siebie w relacji. Na koniec, naszą uwagę 
możemy skierować na sferę wzajemnego wsparcia 
oraz udzielanej pomocy (emocjonalnej czy material-
nej) w realizacji zamierzeń i potrzeb.

6 A. Zbieg, A. Sowińska, B. Żak, Siła relacji interpersonalnej: wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej, 
„Psychologia społeczna”, 103(34), 2015, s. 335-351.
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W przebiegu życia jesteśmy członkami różnych grup 
społecznych. Zazwyczaj każda z nich ma swoje cele, 
własną strukturę, normy. Jej członkowie odgrywają 
różne role i wchodzą w różne interakcje między 
sobą. Do podstawowych grup naszych życiowych 
przynależności należą: rodzina, grupy przyjaciół i zna-
jomych na gruncie prywatnym oraz grupy zawodowe. 
Przyjrzyjmy się zatem ich charakterystyce.
 Rodzina jest pierwszym i zwyczajowo 
najdłuższy związkiem w naszym życiu. To w niej po-
jawiają się pierwsze doświadczenia bycia w relacji. To 
w niej rozpoczynamy naukę współistnienia z innymi. 
To w niej doświadczamy, bądź nie, intymności i ak-
ceptacji swojej osoby. To w niej spędzamy czas z in-
nymi jej członkami, niezależnie od tego, jak bardzo się 
różnimy. Do relacji, których doświadczmy w rodzinie 
należą: relacje między małżonkami, relacje między 
rodzicami a dziećmi, relacje między rodzeństwem, 
relacje z krewnymi współmałżonków, relacje z osoba-
mi pełniącymi funkcje opiekunów w rodzinie. 
  W perspektywie psychologicznej związek 
o charakterze intymnym, a takim jest małżeństwo, 
zaspokaja potrzebę miłości. Pomaga również 

zaspokoić inne potrzeby, w tym rozwoju i samore-
alizacji. Silna więź łącząca małżonków pozwala im 
efektywnie radzić sobie z wyzwaniami życia codzien-
nego, zmniejszając poziom stresu oraz rekompen-
sować różnorodne braki innych relacji. Jak wiemy, 
małżeństwo nie jest relacją statyczną. Jej dynamiczny 
charakter niesie ze sobą rozmaite wyzwania na róż-
nych etapach trwania tej relacji. Żeby zatem tworzyć 
w małżeństwie związek harmonijny, należy rozumieć, 
że konieczne jest podejmowanie wielu ról i adekwat-
ne reagowanie na różne zmiany, które są udziałem 
każdego z małżonków.
 Do kolejnego rodzaju relacji należy relacja 
rodzic – dziecko. Jest to również relacja o wyso-
kim poziomie dynamiki. Z psychologicznego punktu 
widzenia głównym składnikiem tej relacji jest ro-
dzicielstwo. To na rodzicach spoczywa obowiązek 
kształtowania w dziecku pozytywnego obrazu siebie 
i poczucia własnej wartości oraz pomoc w rozwija-
niu swoich zdolności i nabywania wszechstronnych 
umiejętności. Relacja rodzic – dziecko ma z natury 
i od początku charakter hierarchiczny, wielokrotnie 
jednak przyjmuje charakter horyzontalny, kiedy rodzą 

SIEĆ NASZYCH 
RELACJI
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się więzi przyjacielskie między rodzicami a ich doj-
rzałymi dziećmi. Relacja rodzic – dziecko jest kluczo-
wa dla rozwoju osobistego dziecka i jej skutki utrzy-
mują się również w wieku dorosłym dzieci, np. dzieci, 
które są niepewne więzi z rodzicami, doświadczają 
niższego poczucia wartości i posiadają niskie zdol-
ności społeczne. W rozwoju zdrowej relacji rodzic 
– dziecko niezwykle istotna jest właściwa komuni-
kacja i pozytywna atmosfera. Ważna jest również 
swoboda wyrażania przez dziecko swoich uczuć, bez 
lęku przed oceną ze strony rodzica, a także stworze-
nie dziecku warunków do rozwoju ich krytycznego 
myślenia. 
 Trzecią grupą relacji rodzinnych są relacje 
między rodzeństwem. Relacje te stanowią istot-
ne wsparcie emocjonalne w różnych etapach rozwo-
ju danej osoby i w różnych sytuacjach, które z tymi 
etapami są związane. We wczesnym okresie życia 
starsze rodzeństwo udostępnia młodszemu wzorców 
zachowań, których naśladowanie uczy je współpracy 
i dzielenia się z innymi. W okresie dojrzewania relacja 
między rodzeństwem osiąga szczególny charakter na 
poziomie psychicznym i fizycznym. W dorosłym życiu 
natomiast potrafi dać wzajemne wsparcie instru-
mentalne, emocjonalne oraz finansowe w sytuacjach 
osobistych i zawodowych.
 Czwartą kategorią relacji w rodzinie są 
relacje z bliskimi współmałżonka, do których 
należą rodzice (teściowie) oraz inni jego bliscy. Do-
świadczenie wielu małżeństw wskazuje jednoznacz-
nie na to, że relacje z teściami mogą być głównym 
czynnikiem wpływającym na jakość małżeństwa i jego 
stabilność. 
 Do kolejnej kategorii relacji w rodzinie 
należą relacje z innymi opiekunami. Pierwotnie 
funkcje takie pełnili dziadkowie, którzy swoją troską 
znacząco wpływali na poczucie szczęścia swoich 
wnuków. Jednak coraz częściej w grupie opiekunów 
uwzględniane są osoby postronne zatrudniane przez 
rodziców do pełnienia tej roli. Powodem rosnących 
praktyk w tym zakresie jest intensywna aktyw-
ność zawodowa rodziców, która utrudnia, a czasem 
nawet uniemożliwia, sprawowanie opieki mad dzieć-
mi w ciągu całego dnia. Wówczas to opiekunowie 
stanowią wsparcie dla dziecka w jego codziennych 
zadaniach, czego rezultatem może być tworzenie 
głębokich więzi miedzy dzieckiem a opiekunem.
 Każdy z nas rodzi się z określonymi potrze-
bami społecznymi. Do ich zaspokojenia potrzebuje-
my nie tylko rodziców czy rodzeństwa, ale również 
relacji z przyjaciółmi, z którymi będziemy mogli 
dzielić wspólne zainteresowania, poglądy i aktyw-

ności dające nam komfort i przyjemność. Przyjaźnie 
dają nam fizyczne bezpieczeństwo oraz psychiczne 
i społeczne wsparcie. Przyjaciele są również w stanie 
zaspokoić najbardziej potężną zdaniem Rogersa1 
potrzebę akceptacji, wpływając w ten sposób bez-
pośrednio na poczucie naszego dobrostanu. Przyja-
ciel pomagają nam lepiej siebie poznać i zrozumieć. 
Chronią nas przed emocjonalną i społeczną izolacją. 
 Ostatnią omawianą kategorią relacji są nasze 
relacje w środowisku pracy. W realnych 
warunkach pracy relacje te mają bardzo dynamiczny 
charakter i mogą odznaczać się złożonym charakte-
rem. Pozytywne relacje w środowisku pracy pozwa-
lają nam efektywnej realizować cele, sprawniej po-
konywać przeszkody czy radzić sobie z obciążeniem 
i stresem zawodowym. Niezdrowe relacje zawodowe 
mogą natomiast wywoływać napięcie i niepotrzebne 
emocje, prowadzić do wykluczenia, obniżenia poczu-
cia własnej wartości czy w skrajnych przypadkach do 
zaburzeń psychicznych. Jakość naszych relacji w pra-
cy jest jednym z głównym czynników regulujących 
poziom kosztów psychospołecznych, które ponosimy 
w tym środowisku, w którym zresztą przychodzi 
nam spędzać najwięcej czasu w ciągu dnia.



SZTUKA BUDOWANIA 
i podtrzymywania relacji 

Dla niektórych z nas budowanie relacji z innymi jest 
rdzeniem codziennego życia. Każdego dnia bowiem 
ponosimy bardziej lub mniej świadomy wysiłek 
budowania trwałych i głębokich więzi z partnerem 
życiowym i innymi członkami rodziny. Możliwe rów-
nież, że codziennie przychodzi nam współpracować 
z kimś w miejscu pracy lub być podmiotem inte-
rakcji dla innych, dla których jesteśmy na przykład 
klientami. Część tych relacji jest wyzwaniem na po-
ziomie ich zawiązywania, budowania. Cześć z nich 
staje wyzwaniem dopiero na poziomie utrzymywa-
nia ich trwałości. Za każdym razem jednak mamy 
do czynienia z podejmowaniem wysiłku na korzyść 
bądź niekorzyść tej czy innej relacji z drugą osobą. 
I nie jest powiedziane, że za każdym razem musi 
to być relacja pozytywna. Mamy pewien margines 
wyboru. Jednak na tzw. „koniec dnia” my również 
będziemy albo ofiarą, albo beneficjentem tej relacji. 
Ofiarą lub beneficjentem będzie również druga 
osoba. Stan końcowy zależy zarówno od nas, jak 
i od niej. Jak zatem budować nasze relacje i jak je 
rozwijać, wzbogacać, żeby podnosiły jakość naszego 
życia i poczucia dobrostanu?
 Budowanie relacji może przechodzić róż-
ne etapy. Pierwszym z nich jest samo nawiązanie 
kontaktu z drugą osobą. Kontakt ten może mieć na 
samym początku powierzchowną naturę i niezobo-
wiązujący charakter, ale również na takim poziomie 
potrafi odpowiedzieć na naszą potrzebę przynależ-

ności i zniwelować poczucie izolacji społecznej czy 
osamotnienia. Nawiązaniu kontaktu sprzyja zwykle 
wystąpienie pewnych warunków, takich na przykład, 
jak: pozostawanie w bliskości przestrzennej i czaso-
wej z drugą osobą, umiejętność komunikowania się, 
skłonność do nawiązywania kontaktów2.
 Ta faza budowania relacji bywa często nieza-
planowana, spontaniczna, zależy od naszej otwarto-
ści interpersonalnej oraz wolności od lęku w kon-
taktach i wydaje się być warunkiem koniecznym, ale 
nie wystarczającym dla zbudowania relacji. Zaletą 
tej fazy jest znacząca swoboda wyboru. Łatwo mo-
żemy zdecydować zarówno o wejściu w interakcję, 
jak i wyjściu z niej. Jeśli w tejże interakcji pozosta-
niemy, mamy szansę na kolejną fazę, jaką jest nawią-
zanie poważniejszej relacji. 
 W fazie budowania relacji mogą pojawić się 
okoliczności sprzyjające rozwijaniu podjętej inte-
rakcji. Od najprostszych, takich jak wspólne wyko-
nywanie codziennych czynności (w domu może to 
być słuchanie audycji muzycznej, w pracy – rytuał 
parzenia kawy), przez bardziej złożone, związane 
z wymianą osobistych doświadczeń, po najważniej-
sze, jakimi są nasze cechy osobowościowe związane 
z potrzebą i skłonnością utrzymywania interakcji 
z innymi ludźmi3. 
 Nasza sprawność w budowaniu relacji 
zależy w zasadniczej mierze od kompetencji, któ-
ra określana jest mianem inteligencji społecznej4. 

1 C.R. Rogers, O stawaniu się osobą, Poznań 2014.
2 J. G. Allen, T. Haslam-Hopwood, Commentary on „Constituting community: Creating a place for oneself. „Psychiatry”, 3(68), 2005, s. 214-219.
3 H.J. Eysenck, M.W. Eysenck, Personality and individual differences: A natural science approach, New York 1985.
4 D. Goleman, Inteligencja społeczna, Poznań 2007.

WBREW POWSZECHNEJ OPINII, STRES NIE 
ZAWSZE WIĄŻE SIĘ JEDYNIE Z NEGATYWNYMI 
KONSEKWENCJAMI. WSPOMNIANY WCZEŚNIEJ 
HANS SELYE ROZRÓŻNIŁ TZW. DOBRY STRES 

(EUSTRES) ORAZ ZŁY STRES (DYSTRES)1. 



215 D.W. Johnson, Podaj dłoń, Warszawa 1992.

Do podstawowych jej elementów należą: zdolność 
i umiejętność podtrzymywania nawiązanych kon-
taktów oraz sprawczość w nadawaniu relacjom 
określonego charakteru. Inną cechą właściwą dla 
inteligencji społecznej jest empatia wyrażająca 
się w zdolności rozpoznawania i monitorowania 
własnych stanów emocjonalnych oraz dostrzega-
nie stanów emocjonalnych innych osób, jak rów-
nież szczere zainteresowanie problemami innych 
ludzi z nastawieniem na ich potrzeby. Do innych 
kompetencji społecznych wspomagających proces 
budowania relacji należy jeszcze skłonność do bu-
dowania porozumienia z innymi i zgeneralizowane 
nastawienie ku ludziom. 
 Procesem jest budowanie relacji w ogóle, 
a budowanie relacji głębokich jest procesem zło-
żonym. Nie często zdajemy sobie z tego sprawę, 
zwłaszcza kiedy jakaś z naszych relacji kształtuje się 
naturalnie i „gładko”. Fakt psychologicznej złożono-
ści tego procesu dociera do nas dopiero wówczas, 
kiedy pojawiają się w danej relacji poważne trudno-
ści. Kiedy relacja zamiast dostarczać nam satysfak-
cji, niesie dyskomfort, a w skrajnych przypadkach 
cierpienie. 

 Prawdopodobnie wielu z nas doświadczyło 
utraconych relacji. Utraconych naturalnie, bez wy-
raźnych powodów, np. brak możliwości stałego kon-
taktu po zmianie miejsca zamieszkania. Utraconych 
spontanicznie pod wpływem nagłych wydarzeń, np. 
okazana nielojalność. Utraconych przez świadomą 
rezygnację podyktowaną negatywną oceną relacji 
czy też zbyt wysokimi kosztami psychicznymi po-
zostawania w tej relacji, np. odejście jednego z mał-
żonków z powodu toksycznego wpływu drugiego 
z nich. 
 Nie lada sztuką bywa również podtrzymy-
wanie już zbudowanych relacji interpersonalnych. 
Zdaniem Johnsona5 kluczowe znaczenie dla trwa-
łości relacji mają cztery kategorie umiejętności, 
mianowicie: 

a) obopólne poznanie i zabudowanie za-
ufania, 
b) wnikliwe i niepozostawiające wątpli-
wości wzajemne zrozumienie, 
c) pomaganie sobie wzajemne, 
d) efektywne mierzenie się z problema-
mi. 
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6 Opis dystrybutora kinowego filmu.

CO W PRAKTYCE MOŻE OZNACZAĆ 
WYKORZYSTANIE WSKAZANYCH 
WYŻEJ UMIEJĘTNOŚCI? 
 
 Po pierwsze, w podtrzymywaniu relacji cho-
dzić będzie o stałą aktualizację i pogłębiania wza-
jemnej wiedzy o sobie w różnym zakresie. Zdarza 
się, że osoby pozostające w dwuletnich relacjach 
mało o sobie wiedzą. Że zatrzymały się na jakimś 
etapie tej wiedzy, która po latach ma już powierz-
chowny charakter. Żeby zatem relacje podtrzymy-
wać, warto z atencją pogłębiać informacje o part-
nerze relacji, jak również samemu pozwalać innej 
osobie na okrywanie w nas tego, co do tej pory 
nie zostało odkryte, bądź jest świeżym efektem 
naszego życia i rozwoju. Warto też tak żyć w relacji, 
żeby nie zawodzić drugiej strony, żeby nie naruszać 
zaufania do nas. 
 Po drugie, podtrzymywanie relacji wymagać 
będzie wyjaśniania partnerowi motywów swo-
ich wyborów i podejmowanych działań. Tylko tak 
można uniknąć niezrozumienia. Nie oznacza to 
oczywiście tłumaczenia się w całym spektrum swo-

ich zachowań, ale szczerą gotowość do wyjaśnia-
nia wątpliwości, które im towarzyszą. To również 
uczciwe zgłaszanie tych wątpliwości, aby potrzebne 
wyjaśnienia uzyskać.
 Po trzecie, trudno sobie wyobrazić trwałość 
relacji bez niesienia wzajemnej pomocy. I nie wy-
starczy tutaj jedynie takiej pomocy udzielać. Trzeba 
jeszcze umieć zauważać potrzebę takiej pomocy 
u drugiej osoby. Trzeba aktywnie uczestniczyć 
w życiu tej osoby, żeby zwyczajnie wiedzieć, kiedy 
i jakiej pomocy potrzebuje, a kiedy nie. 
 Po czwarte wreszcie, żeby relację utrzymać, 
należy pozytywnie i skutecznie radzić sobie z pro-
blemami pojawiającymi się w danej relacji. Co to 
oznacza? W pierwszym rzędzie oznacza to pre-
wencję takich sytuacji, zgodnie z zasadą, że „lepiej 
zapobiegać, niż leczyć”. Wymaga to przewidywania 
konsekwencji swoich działań, a wielu przypadkach 
rezygnacji z ich. Kiedy jednak takie sytuacje już się 
pojawią, należy uznać je za fakt i z odwagą zmie-
rzyć się z nimi, podejmując wysiłki na rzecz znale-
zienia rozwiązań. Niewykluczone, że część z tych 
rozwiązań wymagać będzie eksperckiej pomocy 
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z zewnątrz, jak na przykład bywa, kiedy jednym ze 
wskazań jest terapia partnerów relacji. Wówczas 
potrzeba wyjątkowej odwagi i woli „przepracowa-
nia” sytuacji wspólnie i/lub osobno.
Życie wielu osób „bogate” jest w tego rodzaju 
doświadczenie. Najwięcej do opowiedzenia mieliby 
prawdopodobnie psychoterapeuci, którzy zajmują 
się terapią małżeńską i rodzinną. Nie miejsce jed-
nak, żeby przywoływać opis konkretnego przypad-
ku. Warto natomiast przywołać pewien fabularny 
film z 2014 roku, który ilustruje część z powyż-
szych rozważań. Chodzi o film „Powiedzmy sobie 
wszystko”, którego reżyserem jest Shawn Levy, 
a w którym: 
 „Czwórka rodzeństwa po przejściach i bu-
rzach dorosłego życia, wraca do rodzinnego domu, 
zmuszona na tydzień ponownie zamieszkać pod 
jednym dachem. Towarzyszy im ich nadopiekuńcza 
matka, a także zbieranina małżonków oraz byłych 
i niedoszłych partnerów. W gronie najbliższych 
osób rozliczają się z przeszłością i problemami 
w związkach, co ostatecznie, za sprawą przeza-
bawnych i wzruszających wydarzeń, prowadzi do 
odbudowania nadszarpniętych relacji. Pojednaniu 
towarzyszy chaos, radość, smutek oraz przebacze-
nie, których można doświadczyć tylko w rodzinie 
— tej samej, która z jednej strony doprowadza nas 
do szaleństwa, a z drugiej przypomina o tym, kim 
naprawdę jesteśmy i co w nas najlepsze”6.
 Relacja z drugą osobą (czy osobami) może 
być jednym z najgłębszych doświadczeń naszego 
życia. Dlatego powinniśmy wykazywać się większą 
uważnością w przypadku związków, w których 
aktualnie jesteśmy lub niebawem będziemy. Warto 
zadbać o jakość tych relacji. Każdy z nas może mieć 
na to autorski sposób. Jednak pomocne mogą oka-
zać się również poniższe wskazówki:

1. Akceptujmy i afirmujmy różnorodność 
osobową, jaką niesie druga osoba w rela-
cji. Niech podobieństwa nie będą jedyną namiastką 
więzi. Niech siła naszych relacji leży również w na-
szej odmienności. Odmienności, która poszerza 
perspektywę naszego postrzegania świata, uzupeł-
nia ją i wzbogaca.

2. Rozwijajmy własną empatię. Kształtujmy 
swoją emocjonalną wrażliwość i dojrzałość. Uczmy 
się współodczuwania i uczuciowego rozumienia 
sytuacji, w których znajdują się inne osoby. Oferuj-
my wsparcie.

3. Uczmy się ufać innym bardziej. Otwie-
rajmy się na tych, z którymi budujemy relacje. 
Pozwalajmy tym osobom docierać do prawdy o nas. 
Z nadzieją patrzmy w przyszłość tych relacji i z uf-
nością przyjmujmy decyzje, wybory naszych bliskich.

4. Rozwijajmy swoje umiejętności komu-
nikacji. Te związane z komunikacją interpersonal-
ną paradoksalnie bywają jedną z najsłabszych kom-
petencji człowieka. Doskonalić ją można w każdym 
okresie życia. Uczmy się przede wszystkim słuchać 
z uwagą innych ludzi i komunikujmy się adekwatnie 
do ich stanu i możliwości interpretacyjnych.

5. Udzielajmy informacji zwrotnych 
i prośmy o nie. Przekazujmy innym feedback na 
bieżąco, bez niepotrzebnej kumulacji odczuć i spo-
strzeżeń. Przekazujmy je zgodnie z kanonem ko-
munikatu typu JA. Niech przekazywane informacje 
zwrotne dotyczą spraw pozytywnych i negatywnych 
– zachowujmy balans w tej kwestii. Miejmy również 
odwagę poprosić o nią i umiejętność jej przyjęcia.

6. Pamiętajmy o sprawach, które są dla 
innych ważne. Zachowujmy w pamięci istotne 
daty i informacje na temat drugiej osoby. Pamię-
tajmy o jej upodobaniach i awersjach. Pamiętajmy 
o marzeniach i nadziejach. I nie chodzi tu tylko 
o pamięć o wyartykułowanych planach, ale również 
o tę dotyczącą ich znaczeń.

7. Podarowujmy bliskim intymność i za-
gwarantujmy przestrzeń na ich prywat-
ność. Z jednej strony otwierajmy przed bliskimi 
swoje wnętrze w jego najgłębszych pokładach. 
Z drugiej natomiast, nie przekraczajmy granic wy-
znaczanych przez innych. Dbajmy o swoją prywat-
ność i szanujmy prywatność innych. 

 Zdrowe relacje międzyludzkie są głównym 
źródłem zaspokojenia potrzeby przynależności i ak-
ceptacji. A autentyczna troska o innych i zaangażo-
wanie w niesienie im pomocy prowadzą do relacji 
o wysokim poziomie satysfakcji życiowej i wzmac-
niają indywidualny dobrostan człowieka7. Jeśli zatem 
coś naprawdę warto robić dla naszego dobrostanu, 
to z pewnością budować głębokie relacje między-
ludzkie. 
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Doświadczenie praktyczne w biznesie i dzieleniu się wiedzą:
- Blisko 25 lat doświadczeń w szkoleniu menedżerów i handlowców korporacji oraz średnich i małych firm
- Wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie prowadzenia i rozwoju firm
- Kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży
- Bogate doświadczenie w prowadzeniu treningów „one to one”, coachingu i mentoringu dla top menedżerów 
i specjalistów czołowych firm w Polsce i na świecie
- Mentor i trener młodych sportowców w zakresie utrzymywania motywacji i odporności psychicznej
- Wykładowca w prestiżowym brytyjskim programie The Chartered Institute of Marketing
- Wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych m.in. w: Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni 
Łazarskiego, UMCS i KUL oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Główne obszary specjalizacji:
- Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie przywództwa, kierowania zespołem, zarządzania zmianą
- Rozwój kompetencji sprzedażowych, telefonicznej i osobistej obsługi klienta B2B i B2C
- Mentoring i wsparcie indywidualne menedżerów wszystkich szczebli
- Rozwój umiejętności budowania kultury organizacji zorientowanej na współpracę
- Rozwój umiejętności negocjacji handlowych (sprzedaż, zakupy)
- Interim Management – realizacja projektów czasowych w obszarach handlowych i zarządzania
Portfolio:
Z powodzeniem realizował projekty rozwoju dla menedżerów i specjalistów wielu branż, w tym m.in. Micro-
soft, Gedeon Richter, ING Bank Śląski, Santander Consumer Bank, BZWBK, BAYER Polska, Polpharma, Roche 
Polska, mBank, Citibank Handlowy, Getinbank, Hewlett-Packard, Janssen-Cilag Polska, Mostostal Puławy, PGNiG 
S.A., PKN ORLEN S. A., Raiffeisen Bank, ŚNIEŻKA S.A, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., VALEO Service 
Eastern Europe, Bibby Financial Services, in.
Edukacja:
- Doktor w zakresie psychologii społecznej – absolwent KUL JPII
- Konsultant IMS Learning Solution and Changes Management w Paryżu w zakresie: Regional Planning, Tactical 
Marketing, Senior Sales Management
- Były członek WACRA-EUROPE (The World Association for Case Method Research and Case Method Appli-
cation)
- Stypendysta Augsburg College w Minneapolis – Department of Business Administration, Accounting and MIS
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