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Kto stawia kropkę nad i? 

Każdego dnia komunikujemy się z innymi ludźmi. Na kształt wiadomości wpływ ma nie 

tylko mówiący, ale również słuchacz. To, co słyszy adresat, ale przede wszystkim to, jak 

odbiera on daną wypowiedź, oddziałuje znacznie na jego reakcję. Jak zatem mówić, by 

zostać właściwie zrozumianym? 

Istotą komunikacji jest wymiana informacji na linii nadawca – odbiorca. Równie ważnym jej 

składnikiem jest umiejętność wypowiedzi, jak i zdolność słuchania, czyli jej przyjęcia. 

Niemiecki psycholog prof. Friedman Schulz von Thun, stworzył teorię, według której każdy 

komunikat składa się z czterech płaszczyzn, a do jego odbioru mamy do dyspozycji aż cztery 

rodzaje uszu!  

Obok zróżnicowania na ucho lewe i prawe, naukowiec wyłonił dodatkowo: ucho rzeczowe 

(wyłapuje kluczowe fakty), relacyjne (skupia się na emocjach, stosunku nadawcy do 

odbiorcy), ujawniające siebie (zwraca uwagę na oceny, opinie, odczucia) i apelowe (odbiera 

potrzeby i oczekiwania nadawcy). Warto zaznaczyć, że typ relacyjny doszukuje się ukrytych 

przekazów także w tonie głosu, doborze słów czy gestach. Zazwyczaj jedno z ”uszu” jest 

wykształcone silniej niż pozostałe, co wpływa na odbiór płynących do nas komunikatów. Jak 

wykorzystać tę wiedzę w codziennej pracy zespołu? 

Wprost czy między wierszami? 

W praktyce łatwo sprawdzić, które „ucho” w nas dominuje. Wyobraźmy sobie sytuację, że 

przełożony przychodzi do naszego biurka i mówi zdanie: „Ten raport trzeba przygotować na 

środę.” Nasza reakcja i pierwsza myśl po usłyszeniu takiego komunikatu wiele wyjaśni. Ucho 

rzeczowe przyjmie do wiadomości, na kiedy potrzebny jest dokument, a uchem apelu 

usłyszymy, że szef oczekuje przygotowania raportu na konkretny dzień (to jego prośba). 

Ucho ujawniania siebie natomiast oceni, że nasz zwierzchnik dba o terminowość wykonania 

zadania, zaś ucho relacji zwróci uwagę na to, że zlecając zadanie, chce przyspieszyć 

i skontrolować pracę. Przykład ten pokazuje, że cztery różne osoby zupełnie inaczej odbiorą 

to samo proste zdanie.  

Trafne rozpoznanie, którym z typów „ucha” dysponuje nasz rozmówca, może skutecznie 

ułatwić formułowanie zrozumiałego przekazu i uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. 

Odpowiednio dopasowując komunikat oraz kładąc nacisk na kluczowe elementy wypowiedzi 

mamy większą szansę na wzajemne zrozumienie z odbiorcą. Właściwy przepływ wiadomości 

jest bardzo istotny szczególnie w pracy grupowej, gdzie efektywna komunikacja to podstawa 

funkcjonowania zespołu. – Wymiana informacji jest niezbędnym elementem w relacjach nie 

tylko na gruncie prywatnym, ale również zawodowym i biznesowym. Umiejętność tworzenia 

przekazu w taki sposób, by odbiorca zinterpretował go zgodnie z naszymi intencjami, jest 

niezbędna w każdego rodzaju współpracy. Aby wspólne wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 



 

założonego celu były owocne, muszą opierać się na wzajemnym zrozumieniu i odpowiedniej 

reakcji – mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska. 

Warto przy kolejnej okazji przyjrzeć się reakcjom rozmówców na wysyłane przez nas 

komunikaty. Uważna obserwacja ułatwi dopasowanie przekazu i jego formy w zależności od 

typu „ucha” odbiorcy. Dzięki temu nasza wypowiedź zostanie dobrze zrozumiana 

i odpowiednio zinterpretowana. 
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