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O mocnych stronach

Co Twoim zdaniem pomoże Ci osiągnąć życiowy 
sukces – walka ze swoimi słabościami czy rozwijanie swo-
ich silnych stron? Proponuję mały eksperyment myślowy, 
polegający na rozważeniu sytuacji wziętej z nieodległych 
czasów szkolnych. Uczeń pokazuje rodzicom swoje stop-
nie, które są, dajmy na to, takie: biologia – 4, język pol-
ski – 2, matematyka – 5, geografia – 4. Na którą ocenę 
zwrócisz uwagę jako rodzic? Wydaje się, że większość 
z nas skupiłaby się na miernej nocie z polskiego. Czyż nie 
tak? Tymczasem Marcus Buckingham w swoim ostatnim 
bestsellerze „Teraz, odkryj swoje silne strony” przekonuje, 
że jeśli warto czymś się zająć, to właśnie 5 z matematyki. 
Czy umiesz powiedzieć dlaczego? I jeszcze jeden z przy-
kładów, które można by mnożyć. Czy, Twoim zdaniem, re-
ceptą na trwały i udany związek może być „mniej się kłó-
cić”? Ani tak, ani nie. Okazuje się bowiem, że małżeństwa, 
które się rozwodzą i te, które trwają, kłócą się tyle samo, 
natomiast satysfakcja ze związku (a co za tym idzie, jego 
ciągłość) zależy od tego, co „pomiędzy” kłótniami. Od 
tego, co piękne i dobre, i co wspólnie można rozwijać.

Buckingham jest ekspertem z zakresu przywództwa 
i praktycznych zastosowań teorii zarządzania. Przezna-
czył ponad 17 lat na badanie najlepszych światowych 
menedżerów, liderów i miejsc pracy. Jest doradcą, mów-
cą i autorem 4 bestsellerów. Przede wszystkim zaś można 
go nazwać „rewolucjonistą”, który chce nauczyć ludzi, by 
patrzyli na siebie nie z perspektywy swoich słabości, ale 
mocnych stron. To prawdziwa rewolucja w naszej kultu-
rze, która uczy, że drogą do szczęścia i doskonałości jest 
poznanie i zwalczanie tkwiącego w nas zła, mierności 
i grzechu, etc.

Przesłanie Buckinghama brzmi zaskakująco prosto: 
„jeśli chcesz w życiu osiągnąć spełnienie i mieć wpływ 
na innych, to musisz budować na swoich mocnych stro-
nach”. Warto zatem odkryć swoje talenty i przeznaczyć 
swój czas i zapał na ich rozwijanie. Wydaje się jednak, 
że najpierw trzeba się uporać z trzema obowiązującymi 

w naszym społeczeństwie mitami, takimi cichymi prze-
świadczeniami, które ciągną nas raczej w stronę napra-
wiania własnych braków. Pierwsze fałszywe przekonanie 
mówi o tym, że nasza osobowość zmienia się w miarę 
dojrzewania. Nic bardziej mylnego, twierdzi Buckingham, 
gdyż w miarę dojrzewania stajemy się bardziej tym, kim 
już jesteśmy. Drugi mit zakłada, iż największy postęp 
w naszej osobowości jest możliwy w obszarze słabości. 
Buckingham prostuje: „Najbardziej wzrośniesz w ob-
szarach swoich silnych stron”. Trzecie zaś brzemienne 
w skutki przeświadczenie dotyczy współpracy w grupie. 
Sądzisz, że dobry członek zespołu odkłada na bok swoje 
talenty i robi wszystko by pomóc grupie? Wręcz przeciw-
nie, dobry członek zespołu musi używać swoich talentów 
przez większość czasu, bo tylko w ten sposób da z siebie 
to, co najlepsze i będzie najbardziej pomocny.

 Przyjrzenie się naszym przekonaniom to dobry 
początek „przestawienia się” na myślenie o mocnych 
stronach i warunek tego, by zacząć je tropić w naszym 
działaniu. Jak można się do tego zabrać? Dobry począ-
tek to obserwowanie siebie w trakcie różnych zajęć, któ-
re podejmujemy w ciągu tygodnia. Weź kartkę czystego 
papieru, podziel ją na pół i po jednej stronie zapisuj te 
czynności, w których świetnie się czujesz, po drugiej zaś 
takie, w których czujesz się koszmarnie. Własne samo-
poczucie to najlepszy trop, śladem którego trzeba po-
dążyć. Jak tym sposobem można odkryć swoje talenty? 

Działają one na zasadzie podłączenia protezy do układu 
nerwowego pacjenta przez elektrody doczepiane do wy-
branych partii mięśni kikuta.

Osoby sparaliżowane mają do dyspozycji specjal-
ne komputery, klawiatury i inne systemy pomagające 
w wyrażaniu myśli oraz uczuć. Największym przykładem 
radzenia sobie z chorobą jest Stephen Hawking – znany 
astrofizyk, który od 1964 roku cierpi na „stwardnienie za-
nikowe boczne”. Ze światem zewnętrznym porozumiewa 
się wyłącznie za pomocą syntezatora mowy.

Podsumowując. Technika i medycyna idzie na przód. 
Nie należy się poddawać w walce ze swoją niepełno-
sprawnością i szukać rozwiązań, które może już zostały 
wykonane lub wymyślić własne. Większość z dostępnych 
dzisiaj udogodnień dla osób niepełnosprawnych jest do-

stępnych na Uczelniach Wyższych, za pośrednictwem 
Biur ds. Osób Niepełnosprawnych.
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Jak likwidować bariery architektoniczne?
Idealnym rozwiązaniem jest likwidacja istniejących 

barier przy okazji remontów budynków, w których się one 
znajdują. Niestety nie zawsze jest to planowane w należyty 
sposób. W wyniku czego w budynkach uczelni prowadzo-
ne są dodatkowe roboty budowlane, instalacyjne, monta-
żowe, itp.; wiążące się z dodatkowymi kosztami, a także 
z utrudnieniem m.in. w postaci starania się o pozwolenia 
budowlane.

W bardzo starych budynkach dodatkowym proble-
mem jest zezwolenie konserwatora zabytków, które trud-
no uzyskać, chociaż czasami udaje się osiągnąć kompromis. 
O ile rozwiązania te są konieczne i należy je stosować; to 
nie zawsze są akceptowane przez wszystkie urzędy i oso-
by je reprezentujące. Przykładowo: robiąc podjazd do sali 
wykładowej w budynku zabytkowym, gdzie problemem 
jest tylko jeden wysoki próg, można zastosować drewnia-
ny lekki podjazd, który wg przepisów BHP powinien mieć 
określoną pochyłość, wysokość rantu zabezpieczającego 
przed zjechaniem koła wózka, itd. kąt nachylenia wyno-
szący dla ramp zewnętrznych 6% (podjazd do pokona-
nia różnic poziomu ok. 1 metra musi mieć długość ok. 18 

metrów). Nie zawsze jednak warunki w budynku pozwalają 
na wykonanie takiego podjazdu, który spełniałby wszyst-
kie w/w wymagania. Co zrobić w takiej sytuacji? Przepisy, 
które mają pomagać osobom niepełnosprawnym, czasami 
przeszkadzają. Taki podjazd może być niedopuszczony do 
użytku przez Inspektora BHP (sytuacja z życia), co wtedy? 
Student nie może dostać się do sali, bo podjazd jest „nie-
bezpieczny” i nie spełnia norm. Lepiej, aby pozostał bez-
pieczny próg.

Przepisy i normy powinny być punktem odniesienia – 
nie w każdej sytuacji można sprostać normom; zwłaszcza 
w zabytkowych budynkach. Należy stosować rozwiązania 
kompromisowe, najlepiej w konsultacji z samymi zaintere-
sowanymi, czyli osobami niepełnosprawnymi, które po-
trafią ocenić poziom bezpieczeństwa korzystania z takich 
rozwiązań.

Wszelkiego typu likwidacja barier powinna być uzgod-
niona z osobami zajmującymi się tym na co dzień. W uczel-
niach istnieją Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, które 
najczęściej potrafią udzielić fachowej, a także praktycznej 
pomocy. Często sami studenci niepełnosprawni uczestni-
czą w konsultacji i to jest właściwym rozwiązaniem.

Buckingham przekazuje nam cztery wskazówki. Pierwsza 
to SUKCES. To, co robisz, musi ci dawać poczucie własnej 
skuteczności. Oczywiście nie każdy sukces musi oznaczać 
mocną stronę, możemy po prostu być dobrzy w tym, 
co robimy, mieć duże doświadczenie, dużą wprawę, ale 
tego nie lubić. Tymczasem druga oznaka twoich moc-
nych stron to INSTYNKT, wewnętrzny pęd do robienia 
czegoś, poczucie, iż nie możesz się doczekać, kiedy znów 
będziesz mógł to robić. Aby wnioskować o swej mocnej 
stronie, podczas wykonywania określonej czynności, mu-
sisz doświadczać WZROSTU, czuć, że twój mózg „rośnie”, 
„paruje”, że tracisz poczucie czasu, możesz długo się 
czymś zajmować i nie czuć zmęczenia.

Ostatnia podpowiedź Buckinghama to SPEŁNIENIE, 
opisujące stan „dobrego zmęczenia” po wykonanej pra-
cy, zmęczenia połączonego z zaspokojeniem, wewnętrz-
nym spełnieniem, którego nie da się pomylić z poczu-
ciem totalnego wyczerpania. By odkryć silne strony, 
badając swoje samopoczucie w różnorakich sytuacjach, 
musisz odnaleźć te czynności, które łączą w sobie suk-
ces, instynkt, wzrost i spełnienie. Zanotuj je, korzystając 

ze sformułowania: „Czuję się silna, gdy...”, „Czuję się silny, 
gdy...”. Spróbuj sformułować je bardzo precyzyjnie, naj-
bardziej jak się da. Jeśli czujesz „tę siłę” spotykając się 
z ludźmi, określ dokładnie jacy to ludzie, w jakich okolicz-
nościach się z nimi spotykasz, w jakim celu. W ten spo-
sób zidentyfikujesz swoje mocne strony, które nie są tym, 
w czym jesteś dobry, ale tym, w czym czujesz się silny.

Jeśli poznasz swoje talenty, zaplanuj tak swój ty-
dzień, aby rozwijać przynajmniej dwa z nich.

Pamiętaj, warto poznać swoje mocne strony i je ak-
tywnie rozwijać, bo Twoje życie stanie się wtedy większą 
frajdą. Stajemy się przecież szczęśliwsi wtedy, gdy robimy 
to, co naprawdę lubimy.

I jeszcze jedno, rozwijanie swoich mocnych stron, 
oznacza, że nie musisz być dobry we wszystkim. To sku-
pianie się tylko na tym, w czym możesz być mistrzem. 
Teraz już wiesz, dlaczego ważniejsza jest piątka z mate-
matyki niż dwója z polskiego.

Maria Augustyniak
Psycholog zatrudniony w Biurze ds. ON UEK

Krawężnik wysoki – niedostosowany

Obniżony krawężnik


