
Opracowała: Anna Równy 

Temat: „Makbet” - szaleństwo władzy czy władza szaleńca? 

Adresaci: młodzież szkół ponadgimnazjalnych 

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna 

Cele lekcji: 

Uczennice i uczniowie: 
- rozpoznają i nazywają mechanizmy władzy; 
- doskonalą umiejętność dyskusji, przedstawiając w niej własne rozważania 
o wartościach; 
- poznają przykładowe zasoby portalu „Filmoteka Szkolna” i przydatność filmów 
zamieszczonych w projekcie do rozważań o kwestiach ogólnospołecznych 
i problemach uniwersalnych. 

Metody pracy: 

- lekcja odwrócona 
- burza mózgów 
- dyskusja sokratejska 
- metoda analogii. 

Słowa kluczowe: 
władza, tyrania, samotność, klęska 

Materiały pomocnicze: 

karty pracy, ewentualnie dostęp do internetu, tablica multimedialna/ekran 

Uwagi: 

Przed zaplanowanym omawianiem tematu wyposaż ucznia w Kartę pracy 
przed lekcją (patrz: Załącznik nr 1) i poproś o przygotowanie się do omawiania 
zagadnień związanych z filmem „Makbet”. 

Przebieg lekcji: 

1. Rozmowa o filmie: zaproś uczniów do wygłaszania swobodnych wypowiedzi 
na temat filmu „Makbet” i opinii dotyczących tytułowego bohatera. 

2. Zapoznanie z tematem lekcji. 
Sprawdź pracę domową (ochotnicy odczytują odpowiedzi na poszczególne pytania 
z kart pracy) i zapytaj: czy film „Makbet” ukazuje szaleństwo władzy czy władzę 
szaleńca? (burza mózgów). 

3. Rozdaj uczniom podsumowanie (wnioski) artykułu Anny Stużyńskiej-Kujałowicz 
ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Czy władza szczęście daje? Władza 
a nastrój, emocje i satysfakcja z życia” opublikowanego online pod adresem: 



http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/2.53.2010_art.1.pdf ,s.139-141 (s.15-17 pdf) 
i poproś o przeczytanie (patrz: Załącznik nr 2). Jeśli posiadasz w pracowni dostęp 
do internetu i masz ekran lub tablicę multimedialną, możesz wyświetlić wskazany 
fragment artykułu. Po upływie 5 minut zadaj uczniom pytanie: Czy władza daje 
szczęście? Zapowiedz uczniom, że będziecie pracować metodą dyskusji 
sokratejskiej. 
Dyskusja sokratejska to intelektualna rozmowa, która koncentruje się na wybranym 
tekście, eseju, raporcie, wierszu czy filmie wideo. Uczestnicy zapoznają się 
z materiałem źródłowym i podejmują dyskusję, po to aby dojść do prawdy, wyjaśnić 
to, co niejasne, znaleźć przyczyny zjawiska, czy uzasadnienie czyjegoś 
postępowania. 
Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/koss/news/aktywizujace-metody-nauczania#Dyskusja_sokr 

Poproś uczniów, aby kierując się przeczytanym artykułem i obejrzaną adaptacją 
„Makbeta” w reż. Justina Kurzela, ocenili postępowanie Makbeta i odpowiedzieli 
na pytanie: czy władza dała bohaterowi szczęście? Zwróć uwagę, by uzasadniali 
swoje stanowiska. 

4. Nawiązanie do filmu „Ubu król” w reż. Piotra Szulkina z pakietu Filmoteka Szkolna 
www.filmotekaszkolna.pl . Wprowadź uczniów w tematykę. Możesz posłużyć się 
opisem filmu z portalu Filmweb: 
„Ubu, schlebiając szumowinom i podlizując się ludziom wpływowym, w krwawy 
sposób przejmuje władzę w państwie pod hasłami walki o wolność i demokrację. 
Jego głupie i okrutne rządy podporządkowane są tylko jednemu celowi - nabiciu 
własnej kiesy. Wprowadzane reformy są absurdalne, obywatele biednieją, zaś skarb 
państwa okazuje się pusty. Ubu, otoczony pochlebcami, wzmaga terror. Podjudzony 
przez ambasadorów obcych mocarstw wyrusza na wojnę z rosyjskim carem. 
Wyprawa kończy się klęską. Lud przepędza Ubu i jego żonę. Car przybywa 
do stolicy. Wspólnie z ambasadorami wybierają nową królową, o której sądzą, 
że będzie marionetką w ich rękach”. Źródło: http://www.filmweb.pl/Ubu.Krol/descs  
Obejrzyjcie wspólnie fragment filmu „Ubu król”: 
http://filmotekaszkolna.pl/lekcja-film-film,90,50038,160 

Zastanówcie się, jakie podobieństwa można odnaleźć między sytuacją Makbeta 
a Ubu? 

 Jaką kategorią estetyczną posłużył się Piotr Szulkin w ukazaniu historii króla 
Ubu? [groteska] 

 W jaki sposób mentalność sprawującego władzę wpływa na mentalność 
otaczającej go świty? Odwołaj się do obejrzanego fragmentu „Ubu król”. 

 W jaki sposób można odnieść słowa z filmu „Ubu król”: „Po władzę sięgnąłeś, 
władzą się stałeś” do historii Makbeta? 

5. W ramach podsumowania zajęć poproś uczniów o wymienienie czynników, 
które wpłynęły na finałową klęskę bohatera filmu „Makbet”. 

Praca domowa: 
Narysuj zarys postaci ludzkiej. Zakładając, że kiedyś w życiu będziesz sprawował 
funkcję kierowniczą, wpisz w rysunek cechy, którymi będziesz się wtedy kierował. 
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Materiały pomocnicze: 

Załącznik nr 1 
Karta pracy przed lekcją 

Przeczytaj artykuł i odpowiedz na pytania pod tekstem. Pracując w domu, skorzystaj 
ze „Słownika wyrazów obcych”. 

Agnieszka Kręblewska Jak władza zmienia ludzi 

1. Zgodnie z powszechnie panującym poglądem, władza zmienia ludzi. Niestety, 
najczęściej zmienia na gorsze. „Władza deprawuje. Władza absolutna deprawuje 
absolutnie” – twierdził Lord Acton, XIX-wieczny filozof. 
Historia i aktualne życie polityczne pełne są historii o zdemoralizowanych politykach, 
urzędnikach i prezesach firm. Powstaje pytanie, czy to władza zmienia człowieka, 
czy raczej określony rodzaj ludzi (do pewnego stopnia zdeprawowanych) sięga 
po władzę? Zajęcie nadrzędnej pozycji w hierarchii społecznej tylko ujawnia ich 
prawdziwe oblicze. 
Eksperymenty przeprowadzone na gruncie psychologii, w trakcie których losowo 
przyznawano władzę, a następnie badano jej następstwa, skłaniają do pozostania 
przy stwierdzeniu, że to władza zmienia ludzi. Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego tak się dzieje? Przyjrzyjmy się zatem mechanizmom. 
2. Zgodnie z koncepcją metamorficznych efektów władzy, istotą posiadania władzy 
jest aktywizacja apetytywnego 1 systemu dążenia (dążenie do). Przyjmowanie roli 
podrzędnej aktywizuje system hamowania. W przypadku uruchomienia się 
apetytywnego systemu dążenia aktywizują się zachowania związane z nagrodami, 
pozytywnymi możliwościami, wzrasta również wrażliwość na bodźce pozytywne. 
Dzieje się tak, ponieważ osoba obdarzona władzą ma większy dostęp do dóbr 
materialnych i społecznych, przy jednoczesnym braku kontroli ze strony innych ludzi, 
przez co jest mniej ograniczona koniecznością przestrzegania norm społecznych. 
Osoby poddane władzy co do zasady mają ograniczony dostęp do zasobów, a same 
są kontrolowane przez innych i przez normy społeczne. Dlatego u tych osób 
aktywizuje się system hamowania (unikania). (...) 
3. Pozycja nadrzędna połączona z aktywnym systemem apetytywnym sprawia, 
że człowiek zaczyna postrzegać świat z dość optymistycznej perspektywy, 
tj. dostrzega szanse i nagrody, a ignoruje zagrożenia. Doświadcza przypływu 
pozytywnych emocji, a tym samym poprawy nastroju. 
Subiektywne poczucie władzy koreluje z takimi stanami, jak skłonność 
do przeżywania rozbawienia, entuzjazmu, satysfakcji i miłości. 
Ludzie posiadający władzę charakteryzują się również większym stopniem 
zadowolenia (w szczególności z siebie) i wyższym poziomem optymizmu. Wysoka 
samoocena zwiększa poczucie szczęścia, a dobry nastrój powoduje, że dostrzegamy 
więcej pozytywnych zdarzeń wokół siebie. Trudno się dziwić, że władza jest 
jak narkotyk. (...) 
4. Optymizm nasila również złudzenie kontroli, czyli przekonanie, że możemy 
wpływać na takie wydarzenia, które w rzeczywistości są poza naszą kontrolą i zależą 
od przypadku lub innych ludzi. Czym jest złudzenie kontroli, obrazuje gra w kości. 
Mamy skłonność raczej do tego, aby samemu rzucać kostką, niż pozwolić, aby ktoś 
uczynił to za nas. Skłonność ta oznacza, że 69% ludzi decyduje się samodzielnie 

                                                 
1 popędowego działania 

http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/1993-jak-wladza-zmienia-ludzi.html


wykonać rzut. Aktywizacja poczucia władzy powoduje, że wszyscy wolą rzucać sami 
w przekonaniu, że to wpłynie na dobry wynik. 
Ludzie obdarzeni władzą są skupieni na możliwościach, przy czym często 
przeceniają własną kontrolę nad nim i nie doceniają zagrożeń. Osoby w pozycji 
podrzędnej mają dokładnie odwrotny sposób postrzegania rzeczywistości. 
To być może tłumaczy dość irytujący dla podwładnych fakt, że szefowie 
nie przyjmują do wiadomości, że czegoś nie da się zrobić. (...) 
5. Osoby będące u władzy mają większe tendencje do łamania norm społecznych 
i są mniej skłonne do uwzględniania punktu widzenia i potrzeb innych. 
Badania wskazują, że ludzie o wysokim poczuciu władzy reagują mniejszym stresem 
i współczuciem, słuchając informacji o nieszczęściach innych. Przy czym władza nie 
odbiera zdolności rozumienia innych, ale odbiera motywację do takiego zachowania. 
Osoba sprawująca władzę zaczyna odczytywać potrzeby i myśli tylko u tych ludzi, 
którzy są jej potrzebni do realizacji własnych celów. Ludzie, którym aktywizowano 
poczucie władzy, byli bardziej skłonni do przedmiotowego traktowania ludzi. Istotą 
uprzedmiotowienia jest sprowadzenie wartości człowieka do jego użyteczności 
w osiągnięciu zaplanowanego celu. Cechy charakteru, zasady postępowania, 
sympatia przestają mieć znaczenie. Liczy się użyteczność. To po części tłumaczy 
fakt, że ludzie mający władzę są skłonni współpracować z ludźmi, których nie lubią, 
o ile posiadają oni kompetencje niezbędne do osiągnięcia celu.  
6. Osoby obdarzone władzą lepiej funkcjonują na poziomie intelektualnym 
i emocjonalnym. Pogarsza się natomiast funkcjonowanie społeczne, które przejawia 
się mniejszą empatią i brakiem motywacji do przestrzegania norm społecznych. 
Nierealistyczny optymizm i złudzenie kontroli przyczynia się do zachowań 
ryzykownych. Często koszty tego ryzyka odczuwają inni ludzie. (...) 

Źródło: http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/1993-jak-wladza-zmienia-ludzi.html  

 
1. Jaką tezę w swoim artykule stawia autorka? (akapit 1.) 
2. Jaki efekt dostępu do dóbr materialnych i społecznych może powodować władza? 
(akapit 2.) 
3. Jakimi argumentami autorka uzasadnia, że „władza jest jak narkotyk”? (akapit 3.) 
4. Za pomocą jakiego doświadczenia autorka opisała złudzenie kontroli u ludzi 
sprawujących władzę? (akapit 4.) 
5. Na jakie elementy w relacji z drugim człowiekiem zwracają uwagę ludzie władzy? 
(akapit 5.) 
6. Co może powodować zachowania ryzykowne u ludzi sprawujących władzę? 
(akapit 6.) 
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Załącznik nr 2 

Karta pracy na lekcji 

Przeczytaj podsumowanie artykułu Anny Stużyńskiej-Kujałowicz ze Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej „Czy władza szczęście daje? Władza a nastrój, emocje 
i satysfakcja z życia” i przygotuj się do udziału w dyskusji sokratejskiej. 

Przedmiotem prezentowanych badań była zależność między władzą 
a poczuciem szczęścia. Należy podkreślić, że jest to temat ważny zarówno 
w wymiarze indywidualnym, jak i z perspektywy społecznej. 

Wyniki badania 1 wskazują, że osoby sprawujące władzę doświadczają 
bardziej pozytywnych emocji niż podwładni, a podleganie władzy prowadzi 
do silniejszego doświadczania emocji negatywnych niż sprawowanie władzy. 
Osoby sprawujące władzę wskazywały ponadto na odczuwanie wyższego nastroju 
niż podporządkowani (badanie 2 i 3). Można zatem wnioskować o wpływie władzy 
na afektywny aspekt dobrostanu. 

W aspekcie poznawczego wymiaru szczęścia można stwierdzić, że pozycja 
zajmowana w hierarchii nie wpływa na ocenę przeszłości i teraźniejszości. Natomiast 
przewidywania odnośnie do przyszłości w grupie osób o wyższym poczuciu władzy 
są bardziej optymistyczne niż u osób o niższym poczuciu władzy (badanie 2). 
Ponadto analiza satysfakcji cząstkowych wskazuje, że po aktywizacji sprawowania 
władzy ujawnia się wyższy poziom zadowolenia z niektórych dziedzin życia (badanie 
3). 

Związek między władzą a doświadczanym poziomem satysfakcji z życia jest 
zjawiskiem złożonym i niewątpliwie bardziej skomplikowanym niż się zazwyczaj 
przyjmuje. Zaprezentowane wyniki ilustrują, że nadmiernym uproszczeniem jest 
twierdzenie, iż ludzie sprawujący władzę zapewniają sobie tym samym poczucie 
satysfakcji z życia (nawet jeśli tak jest, to w odniesieniu do przewidywanej jakości 
życia w przyszłości oraz jedynie w wybranych dziedzinach życia), a zwłaszcza osąd, 
że ci, którzy są podporządkowani innym, skazani są na niezadowolenie z własnego 
życia i pozostawanie nieszczęśliwymi. Nie można zapominać, że ocena jakości życia 
uwarunkowana jest wieloma czynnikami, zarówno natury sytuacyjnej, 
jak i osobowościowej (por. Czapiński, 2001; Diener, Lukas, 2005). Analizując 
zależność władza szczęście należy uwzględnić fakt, że wiele wyznaczników 
dobrostanu może tę relację modyfikować, np. wiek, poziom dochodów, rodzaj 
wykonywanej pracy, optymizm, samoocena, poczucie własnej skuteczności, 
założone cele, wyznawane wartości i inne. 

Warto też mieć na uwadze, że być może do pewnego poziomu pięcie się 
po szczeblach hierarchii władzy jest istotnym czynnikiem dobrostanu, 
zaś od pewnego poziomu powiększanie zakresu władzy nie przekłada się na przyrost 
poczucia satysfakcji, np. skutkiem adaptacji do przywilejów i korzyści związanych 
z zajmowaniem nadrzędnej pozycji (por. Argyle, 2004; Czapiński, 2001). (...) 

Analizując kwestię poczucia szczęścia w odniesieniu do władzy, na pewno 
warto uwzględnić kontekst kulturowy, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki badań 
Czapińskiego (2001), wskazujące na zdecydowanie silniejszą korelację wskaźników 
dobrostanu psychicznego z obiektywnymi miarami społeczno-demograficznymi 
w grupie polskiej niż wśród badanych z krajów zachodnich. (...). Silniejszej zależności 
między pozycją w hierarchii a poczuciem szczęścia można spodziewać się u tych 
osób i w tych społeczeństwach, które przypisują władzy większe znaczenie 



i w których zajmowana pozycja w hierarchii jest ważnym wyznacznikiem statusu 
społecznego, osiągniętego sukcesu i prestiżu. 
 Dość pozytywne ocenianie własnego życia przez badanych wydaje się 
sprzeczne z rozpowszechnioną w polskim społeczeństwie kulturą narzekania 
(Doliński, 1996; Wojciszke, Baryła, 2001). Jednak należy zwrócić uwagę, 
że wyrażanie niezadowolenia bardziej dotyczy spraw publicznych niż osobistych 
(Czapiński, Panek, 2004), do jakich niewątpliwie należy obraz własnego życia. (...) 
Należy również podkreślić, że zaprezentowane wyniki, wskazujące na stosunkowo 
optymistyczną postawę wobec własnego życia zarówno wśród osób z wyższym, 
jak i niższym poczuciem władzy, czy po aktywizacji nadrzędnej vs podporządkowanej 
pozycji w hierarchii, mogą być charakterystyczne dla badanej grupy (osoby młode, 
studenci). Niewątpliwie zasadne byłoby przeprowadzenie dalszych badań 
nad poczuciem szczęścia u osób rzeczywiście sprawujących władzę i jej 
podlegających (i to w dłuższym czasie), choć fakt, że ujawniły się istotne różnice 
między osobami, u których aktywizowano jedynie krótkotrwałe poczucie władzy, 
wskazuje, że efekt wpływu władzy na zadowolenie z życia może być zjawiskiem 
silnym i powszechnym. 

Podsumowując należy wyraźnie podkreślić, że władza szczęścia 
nie gwarantuje. Jest jedynie jednym z czynników, który może ułatwiać dążenie 
do odczuwania satysfakcji z życia i stanowić swoiste narzędzie, którym człowiek 
może się posłużyć, kształtując swoje życie, ale jak to narzędzie wykorzysta – zależy 
tylko od niego. 
Anna Stużyńskia-Kujałowicz, Czy władza szczęście daje? Władza a nastrój, emocje i satysfakcja 
z życia. Źródło: http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/2.53.2010_art.1.pdf ,s.139-141 (s.15-17 pdf). 
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