


• Już ponad 2300 lat temu grecki filozof  

    Arystoteles twierdził, że człowiek jest 

    istotą społeczną, musi żyć wśród innych 

    ludzi i z nimi współpracować.  

• Nasza świadomość i sposób bycia nie rozwijają się 
samorzutnie, lecz kształtują się właśnie  
w relacjach z innymi ludźmi, przede wszystkim  
z członkami naszej rodziny:  

    obserwujemy ich, naśladujemy 

    i rozmawiamy z nimi, ucząc się  
w ten sposób odczuwania,  

    myślenia  i reagowania. 



   Tak więc człowiek od urodzenia jest członkiem 
różnych wspólnot i grup.  

    Także ukształtowany, dorosły człowiek 
potrzebuje kontaktu z innymi. 

    Musi mieć świadomość, że są 

    ludzie, którzy go kochają, lubią, 

    wspierają w trudnych chwilach,  

    że są wreszcie tacy, którzy myślą 

    podobnie i dlatego można z nimi 
współpracować dla osiągnięcia  

    ważnych celów. 



SPOŁECZNOŚĆ 

 

• Człowiek żyje w społeczności, czyli w grupie 
ludzi należących do tego samego środowiska 
społecznego lub zawodowego i związanych 
np. wspólnym terenem zamieszkania albo 
wyznawanymi wartościami.  

  



SPOŁECZEŃSTWO 

 

• Z kolei społeczeństwo to duża społeczność 
zamieszkująca określony obszar 
(wyodrębniony np. przez granice państwowe, 
dlatego mówimy o społeczeństwie polskim).  

 



• W społeczeństwie człowiek nawiązuje 
kontakty z innymi ludźmi, tu zaspokaja swoje 
potrzeby.  

• Z innymi łączą go różne więzi społeczne, 
związki osobiste i emocjonalne o różnym 
stopniu intensywności. 



ZBIOROWOŚĆ 
• Może być też członkiem jakiejś zbiorowości,  

a więc grupy ludzi, których nie wiąże nic 
więcej poza wspólnym przebywaniem w 
jakimś miejscu – np. zbiorowością są 
pasażerowie autobusu. Oczywiście, jeśli  
co dzień rano podróżują  
wspólnie do pracy, to  
z czasem mogą się  
między nimi wytworzyć  
trwalsze więzi. 



WSPÓLNOTA 

• Takie więzi – wynikające ze wspólnych celów, 
przekonań, związków rodzinnych, wyznawanej 
religii – prowadzą do powstania wspólnoty. 



• Życie społeczne przypomina teatr,  

    w którym każdy człowiek musi  

    dobrze odgrywać powierzoną  

    mu rolę społeczną.  
Tyle, że w odróżnieniu od aktora człowiek musi 
odgrywać wiele ról naraz.  
Jest więc równocześnie uczniem, synem, 
wnukiem, kolegą, harcerzem, parafianinem 
(uczennicą, córką, wnuczką,  
koleżanką, harcerką,  
parafianką).   



• Każda rola jest trochę inna, wymusza inny 
sposób zachowania. Inaczej przecież 
zachowujemy się na podwórku, inaczej w 
domu, a jeszcze inaczej na treningu 
sportowym. 



 

 

• Istnieją bardziej lub mniej sformalizowane 
wzory poszczególnych ról społecznych, które 
pozwalają budować pewne oczekiwania 
wobec innych ludzi, a także oceniać to, jak się 
z tej roli wywiązują. 







KONFLIKT  RÓL 

• Niektóre role dobrze się uzupełniają, często 
jednak dochodzi do konfliktu ról – trudno być 
jednocześnie świetnym sportowcem spędzającym 
dziesiątki godzin na treningu i znakomitym 
uczniem ślęczącym bez przerwy nad książkami.  
W takiej sytuacji niezbędne są: poszukiwanie 
kompromisu albo podjęcie trudnej zwykle decyzji, 
która rola jest dla nas najważniejsza, a następnie 
pełne zaangażowanie się w nią, nawet kosztem 
pozostałych ról. 



 Rola może wchodzić w konflikt z osobowością 
człowieka, który ją sprawuje.  
 
 
 
 
 
 Może być traktowana jako wyobrażenie jednostki  
o sobie na użytek określonego kontekstu 
społecznego.  
To trudna psychicznie sytuacja, gdy wrażliwa osoba 
musi odgrywać rolę człowieka hardego i odwrotnie. 
 



SWOI  I  OBCY 

• Przynależąc do jakiejś grupy, czując więź z 
osobami, które są pod istotnym względem 
podobne do nas, mamy skłonność do dzielenia 
ludzi na swoich i obcych. 

• Swoi to ci, do których mamy zaufanie i którym 
jesteśmy gotowi okazać naszą solidarność.  

• Obcy zdają się bardziej odlegli, mniej 
zrozumiali, dziwaczni. 

 



•  Taki podział pojawia się spontanicznie i ma 
charakter naturalny – chcemy czuć się częścią 
pewnej wspólnoty, mówić „my”, spotykać się  
z ludźmi, z którymi łatwo nam się porozumieć. 



• Niedobrze jednak się dzieje, gdy podział ten 
przybiera zbyt mocną, nieomal patologiczną 
formę. Może to prowadzić z jednej strony do 
utraty krytycyzmu, bo wydaje nam się, że swoi 
nigdy się nie mylą, że wszystko, co myślą i 
czynią, jest świetne.  

• Z drugiej zaś strony obcych zaczynamy 
traktować jako źródło zagrożenia, wrogów, 
których musimy zwalczać. 



• Takie procesy bardzo często wypaczają relacje 
między ludźmi.  

• Szowinista traktuje wrogo i pogardliwie inne 
narody, co bardziej krewcy pseudokibice 
piłkarscy są gotowi bić się z fanami innego 
klubu.  

• Nawet z pozoru niewinne różnice, jak choćby 
słuchanie innego rodzaju muzyki, mogą stać się 
przyczyną wzajemnej niechęci.  



Jaka na to wszystko rada? 

• Solidaryzując się ze swoimi, warto zachować 
pewien dystans, który pozwoli dostrzec, że 
nasi nie są pod każdym względem doskonali, a 
inni przy bliższym poznaniu mogą okazać się 
nie tak znowu obcy. 



 Zadanie 1.  
Narysujcie mapę-schemat swoich związków z innymi ludźmi i grupami. 
Możecie to zrobić np. w formie kwiatu (patrz wzór)  
Wybierzcie jedną ze wspólnot wyodrębnionych na waszych 
schematach i przeanalizujcie więzi i kontakty, jakie łączą was z innymi 
jej członkami.  



 Zadanie 2. 
   Zastanówcie  się, czy są one: 
• długo- czy krótkotrwałe, 
• częste czy rzadkie, 
• nieformalne czy formalne, 
• „gorące“ czy „zimne“ (pod względem zaangażowania 

emocjonalnego), 
• oparte czy nie na więzach krwi. 
 Zadanie 3. 
    Zastanówcie się, jaką rolę społeczną odgrywacie w relacjach 

z członkami tej wspólnoty. Czego oni od was oczekują?  
Zadanie 4. 
    W jaki sposób powinniście postępować, aby dobrze 

wywiązywać się ze swojej roli? Czy zawsze wam się to 
udaje? 



ŹRÓDŁA INFORMACJI I OBRAZÓW: 
https://www.bing.com/images/search?q=rodzina+obrazy&qpvt=rodzina+obrazy&form=IGRE&first=1
&scenario=ImageBasicHover 
https://koss.ceo.org.pl/sites/koss.ceo.org.pl/files/koss_przykladowa_lekcja_1.pdf 
https://www.bing.com/images/search?q=autobus%20z%20pasa%C5%BCerami%20obrazy&qs=n&for
m=QBIR&sp=-1&ghc=1&pq=autobus%20z%20pasa%C5%BCerami%20obrazy&sc=0-
27&cvid=C9EA919C5C044F889904543BB65437A5&first=1&scenario=ImageBasicHover 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=93r5aCvI&id=7F60C1D4ED982594F2FA8
C0DD7ECB698D310FEF4&thid=OIP.93r5aCvIyM8kEXWfn1kEnQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fi1.
wp.com%2fnphstheatre.org%2fwp-content%2fuploads%2f2018%2f08%2fcropped-nphs-theatre-
icon-
1.png%3ffit%3d512%252C512&exph=512&expw=512&q=teatr+obrazy&simid=60799200598963090
0&ck=2F58B09649F751684B207F6D51D03876&selectedIndex=108&FORM=IRPRST&ajaxhist=0 
https://www.bing.com/images/search?q=cechy%20dobrego%20nauczyciela&qs=n&form=QBIRMH&
sp=-1&pq=cechy%20dobrego%20nauczyciela&sc=2-
25&cvid=DCC93BFC06BD4070B5120B34E96D62F0&first=1&scenario=ImageBasicHoverhttps:https://
www.bing.com/images/search?q=konflikt%20r%C3%B3l%20obrazy&qs=n&form=QBIRMH&sp=-
1&pq=konflikt%20r%C3%B3l%20obrazy&sc=0-
19&cvid=0818A53558A14FC0870BD9FCBEF2E0DE&first=1&scenario=ImageBasicHover 
https://www.bing.com/images/search?q=depresja%20obrazy&qs=n&form=QBIRMH&sp=-
1&ghc=1&pq=depresja%20obrazy&sc=1-
15&cvid=7CD85AF45BFE483FABA43B3A557A35A4&first=1&scenario=ImageBasicHover 
https://www.bing.com/images/search?q=k%C5%82%C3%B3tnia%20obrazek&qs=n&form=QBIR&sp=
-1&pq=k%C5%82%C3%B3tnia%20obrazek&sc=1-
15&cvid=77543FA25FB146EDBA6364BD8BB2D5A4&first=1&scenario=ImageBasicHover 

https://www.bing.com/images/search?q=rodzina+obrazy&qpvt=rodzina+obrazy&form=IGRE&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=rodzina+obrazy&qpvt=rodzina+obrazy&form=IGRE&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://koss.ceo.org.pl/sites/koss.ceo.org.pl/files/koss_przykladowa_lekcja_1.pdf
https://www.bing.com/images/search?q=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-1&ghc=1&pq=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&sc=0-27&cvid=C9EA919C5C044F889904543BB65437A5&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-1&ghc=1&pq=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&sc=0-27&cvid=C9EA919C5C044F889904543BB65437A5&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-1&ghc=1&pq=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&sc=0-27&cvid=C9EA919C5C044F889904543BB65437A5&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-1&ghc=1&pq=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&sc=0-27&cvid=C9EA919C5C044F889904543BB65437A5&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-1&ghc=1&pq=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&sc=0-27&cvid=C9EA919C5C044F889904543BB65437A5&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-1&ghc=1&pq=autobus z pasa%C5%BCerami obrazy&sc=0-27&cvid=C9EA919C5C044F889904543BB65437A5&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=depresja obrazy&qs=n&form=QBIRMH&sp=-1&ghc=1&pq=depresja obrazy&sc=1-15&cvid=7CD85AF45BFE483FABA43B3A557A35A4&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=depresja obrazy&qs=n&form=QBIRMH&sp=-1&ghc=1&pq=depresja obrazy&sc=1-15&cvid=7CD85AF45BFE483FABA43B3A557A35A4&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=depresja obrazy&qs=n&form=QBIRMH&sp=-1&ghc=1&pq=depresja obrazy&sc=1-15&cvid=7CD85AF45BFE483FABA43B3A557A35A4&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=depresja obrazy&qs=n&form=QBIRMH&sp=-1&ghc=1&pq=depresja obrazy&sc=1-15&cvid=7CD85AF45BFE483FABA43B3A557A35A4&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=depresja obrazy&qs=n&form=QBIRMH&sp=-1&ghc=1&pq=depresja obrazy&sc=1-15&cvid=7CD85AF45BFE483FABA43B3A557A35A4&first=1&scenario=ImageBasicHover

