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Streszczenie: Różnice między pokoleniami istnieją od zawsze. Niezależnie od tego, w jakim 6 

jest się miejscu na świecie, jakie są okoliczności czy czas. Przedstawiciele pokoleń ścierali się 7 
ze sobą na każdej płaszczyźnie życia począwszy od nauki, polityki poprzez sprawy społeczne. 8 

Każda grupa pokoleniowa ma za sobą inne doświadczenia, inne podejście do niektórych 9 
spraw a także odmienne okoliczności i otoczenie, w których dorastali. Wszystko to miało 10 

wpływ na ich rozwój i charaktery, co znajduje odzwierciedlenie w ich postawach                               11 
i wartościach, które wyznają. Ewolucje pokoleniowe jest to proces, który zapewne nigdy się 12 

nie skończy. Celem głównym artykułu jest przedstawienie cech charakterystycznych pokoleń 13 
oraz ich znaczenia dla funkcjonowania rynku pracy. 14 

Słowa kluczowe: pokolenie Baby Boomers, X, Y oraz Z; różnice pokoleniowe; wartości  15 
i postawy pokoleń; rynek pracy. 16 

MANAGEMENT OF GENERATIONAL DIVERSITY – THE CONTEXT 17 

OF THE LABOR MARKET 18 

Abstract: Differences between the generations of temptation always. From where it is in the 19 
world, what are the conditions and the time. The representatives of the generations clashed 20 

with each other on every level, life to science, politics through social. Each generation group 21 
has a different experience, a different approach to certain issues, as well as different panels 22 

and the environment in which they grew up. All this influenced their development and 23 
characters, being associated with interpretation in their attitudes and values they profess. 24 

Generational evolution is a process that will probably never end. The main aim of the article 25 
is to present the characteristics of generations and their importance for the functioning of the 26 

labor market. 27 

Keywords: Baby Boomers, X,Y and Z generation, generational differences, values and 28 

attitudes of generations, labor market 29 
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1. Wprowadzenie 1 

Rzeczywistość, która nas otacza jest z dnia na dzień coraz bardziej skomplikowana  2 

i zróżnicowana. Zmiany naszego otoczenia mają wpływ na funkcjonowanie firm.                        3 

Coraz większe znaczenie ma dla nich kapitał ludzki, który zaczyna być postrzegany,                       4 

jako przewaga konkurencyjna i nierzadko, jako sukces przedsiębiorstwa. Właściciele firm 5 

coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, którzy są kompetentni, 6 

zmotywowani, kreatywni, ambitni, elastyczni i potrafiący dostosować się do zmieniającej się 7 

rzeczywistości. Przedsiębiorstwa poszukują osób, które będą nadążały za misją i wizją firmy 8 

oraz takie, które będą nastawione na realizację jej celów, odpowiadając tym samym na 9 

wymagania coraz bardziej świadomych klientów (Kołodziejczyk, 2017; Olkiewicz, 2020). 10 

Najważniejsze jest to, aby nie pogłębiać różnic pokoleniowych pomiędzy pracownikami. 11 

Zamiast tego warto zarządzać nimi w taki sposób, aby czerpać jak największe korzyści z 12 

różnorodności pokoleniowej w swojej firmie poprzez pomnażanie kapitału ludzkiego i 13 

uczynienie z niego bodźca do zjednoczenia osób zatrudnionych i ich rozwoju, poprzez 14 

wymianę poglądów i doświadczeń. Zdaniem A. Klementowskiej oraz E. Flaszyńskiej na 15 

obecnym rynku pracy funkcjonują cztery pokolenia: Baby Boomers, X, Y i Z (Klementowska, 16 

Flaszyńska, 2018). Charakteryzują się one odmiennym podejściem do życia oraz pracy, 17 

lojalności wobec firmy, poświęceniu pracy i przedsiębiorstwu. Kierowanie i zarządzanie tak 18 

różnymi od siebie pracownikami może niekiedy sprawiać problemy, ale również stanowić 19 

swego rodzaju wyzwanie. Występujące nieporozumienia pomiędzy przedstawicielami 20 

różnych pokoleń mogą wywoływać konflikty, rezygnacje z pracy, frustracje czy tez 21 

demotywowanie. Zarządzający powinni pamiętać, że jeśli będą posiadać w swoim zespole 22 

przedstawicieli  pokolenia Baby Boomers, X, Y czy Z zyskują tym samym większy wachlarz 23 

możliwości, doświadczenia i kompetencji. To zaś może przełożyć się na polepszenie 24 

wyników, większą kreatywność oraz zwielokrotnione zysków przedsiębiorstwa. Jednakże tak 25 

różnorodna struktura pracowników wymaga od zarządzających znajomości typów pokoleń, 26 

ich wartości i zachowań. Artykuł został podzielony na dwie zasadnicze części. W pierwszej 27 

skoncentrowano się na opisaniu specyfiki każdego z pokoleń. Wyodrębniono najważniejsze 28 

cechy różniące pokolenia między sobą. W drugiej – wskazano że różnorodność pokoleniowa 29 

w zarządzaniu zasobem ludzkim jest ważnym czynnikiem różnicującym pracowników                      30 

na rynku pracy. 31 

 32 
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2. Różnice pokoleniowe 1 

W dzisiejszych czasach podział społeczeństwa jest zjawiskiem wszechobecnym                                         2 

i występuje on głównie biorąc pod uwagę kryterium wieku. Powoduje on, że społeczeństwo 3 

można podzielić na cztery pokolenia: Baby Boomers, X, Y oraz Z. Różnią się one między 4 

sobą cechami, zachowaniami oraz stosunkiem do życia i pracy (Kasperska, 2020).                    5 

Podział społeczeństwa ze względu na rok urodzenia ukazany jest na rysunku (Rysunek 1). 6 

 7 

 8 
 9 
 10 
Rysunek 1. Podział pokoleń Baby Boomers, X, Y oraz Z  ze względu na rok urodzenia 11 
Źródło: Opracowanie własne. 12 

Wraz ze zmianami na rynku pracy starsze pokolenia są poszkodowane i pracodawcy przy 13 

zmianie pracy oferują im umowę o prace na czas określony lub umowę zlecenie/o dzieło.                   14 

Dla tych pokoleń oznacza to uczucie niepewności, frustracji, a często nawet wykluczenia. 15 

Taka sytuacja może mieć wpływ na to, że pomiędzy pokoleniem X i Y, a młodszymi 16 

współpracownikami wytwarzają się negatywne stosunki zawodowe i międzyludzkie,                   17 

gdyż młodzi są dla nich konkurencją. 18 

Pokolenie Baby Boomers są to osoby, które urodziły się po II wojnie światowej. 19 

Przyjmuje się, że ich przedział roku urodzenia to 1946-1964, co oznacza że w roku 2020 20 

najstarsi przedstawiciele tego pokolenia będą mieć 74 lata, a najmłodsi 56 lat. Stąd też jest to 21 

najmniej liczna grupa osób na rynku pracy gdyż większość z nich już przeszła na emeryturę. 22 

W pokoleniu BB znajduje się najwięcej autorytetów dla młodszych pokoleń, gdyż te osoby 23 

przez lata zajmowały się budowaniem swojej pozycji. Żyją w przekonaniu, że na sukces 24 

trzeba samodzielnie zapracować. Osoby z tego pokolenia najczęściej utożsamiają swoje 25 

sukcesy bezpośrednio z pracą, dlatego im wyżej wspinali się po szczeblach kariery tym 26 

większe mieli poczucie samoakceptacji i samozadowolenia (Szymczyk, 18.11.2020). Baby 27 

Boomersi byli wychowywani w sposób konserwatywny, w domach z obowiązującymi 28 

surowymi zasadami. Efektem tego jest to, że potrafią rozwiązywać problemy, łagodzić spory 29 

oraz przetrwać kłótnie. Pokolenie BB charakteryzuje również to, że emeryturę traktują jako 30 

czas na dalszy rozwój, naukę języków lub nowych umiejętności, aktywne życie                              31 

czy podróżowanie. Atutem pokolenia BB jest także to, że są to osoby posiadające życiową 32 

mądrość oraz duże doświadczenie. Większość z nich pracowała na różnych stanowiskach                       33 

w rozmaitych firmach. Musieli sprostać wymaganiom nowych pracodawców, uczyć się 34 

innych rzeczy oraz stawiać czoła wyzwaniom. Bez wątpienia wnoszą do nowoczesnego 35 

1946 1965 1980 1990 Rok urodzenia 

Nazwa 
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świata zrównoważenie, długofalową perspektywę oraz podejście zdroworozsądkowe.                          1 

W życiu codziennym cenią sobie porządek oraz pomysłowość. Wychowali się bowiem w 2 

czasach, w których wielką zaletą była zaradność. 3 

T. Kawka w swojej pracy przyjął, że pokolenie X to osoby urodzone pomiędzy 1965,  4 

a 1979 rokiem, co oznacza że w 2020 roku najstarsi z pokolenia mają w 2020 roku 55 lat,  5 

z kolei najmłodsi 41 lat. Litera „X” w nazwie pokolenia odzwierciedla główną cechę tych 6 

osób czyli niewiadoma, niepewność jutra. Bowiem ludzie z pokolenia X urodzeni zostali w 7 

czasach kiedy zmienił się ustrój, były strajki miał również miejsce wybuch w Czarnobylu, 8 

który żniwa na zmianach genetycznych zbiera po dziś dzień. Czasy te były bardzo niepewne                  9 

i wpłynęły na osobowości ludzi z tego pokolenia (Kawka, 2018). Iksy dzielą społeczeństwo 10 

ze względu na to co dana osoba posiada. W okresie ich dorastania wszelkie działania 11 

marketingowe dopiero się rozwijały i ze względu na to są oni na nie bardziej podatni. 12 

Pokolenie X jest tradycjonalistami, a nadrzędną wartością rzeczy, które kupują jest wysoka 13 

jakość. Natomiast w życiu codziennym najbardziej cenią cisze i spokój. Gdy w ich otoczeniu 14 

pojawia się konflikt zazwyczaj usuwają się i nie chcą uczestniczyć w żadnych kłótniach 15 

(Szymczyk, 18.11.2020).  16 

W artykule ze strony www.businessinsider.com.pl przyjęto, że pokolenie Y to osoby 17 

urodzone pomiędzy rokiem 1980, a 1989, co oznacza że najstarsi z pokolenia w 2020 roku 18 

mają 40 lat, z kolei najmłodsi 31 lat. Pokolenie to jest pierwszą z generacji określanych 19 

mianem „milleniasów”, którzy są otwarci na nowe zadania i są wielozadaniowi. Są to osoby 20 

bardzo dobrze wykształcone oraz pewne siebie już od dzieciństwa. Rodzice stawiali na ich 21 

wykształcenie i budowanie poczucia własnej wartości (Piątek, Kobylińska, 2018). Doskonale 22 

czują się z nowymi technologiami, nie boją się wyzwań i zmian stanowiska pracy.                      23 

Igreki bardzo cenią sobie czas wolny, poświęcają się swojemu hobby i często chcą aby to ono 24 

stało się ich pracą. Natomiast w rzeczach, które kupują nie stawiają na jakość, a na 25 

innowacyjność i oryginalność.  26 

Powstanie nowej generacji jest efektem wielu przemian nie tylko technologicznych 27 

i kulturowych, ale także historycznych czy demograficznych. Według A. Kroenke 28 

przedstawiciele pokolenia Z to osoby urodzone po 1990 roku, co oznacza, że najstarsze osoby 29 

z tego pokolenia w 2020 roku mają 30 lat. Nic więc dziwnego, że na rynku pracy jest ich 30 

niewiele. Jest to grupa, która z pewnością wyróżnia się na tle innych tym, że od urodzenia 31 

żyją w akompaniamencie technologii korzystając w pełni z jej bogactw. Gdy w ich życiu 32 

pojawiają się wątpliwości to odpowiedzi najpierw szukają w internecie. Doskonale wiedzą jak 33 

się po nim poruszać i nie mają żadnych problemów z komunikacją wirtualną. Dzięki mediom 34 

społecznościowym Zetki posiadają znajomych z różnych stron świata, co przekłada się na 35 

brak barier i znajduje odzwierciedlenie w wysokiej tolerancji (Kroenke, 2015).                       36 
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Zdaniem M. Kozłowskiego jest to pierwsze pokolenie osób, które będzie zależne od swoich 1 

rodziców. Jest to generacja, która w porównaniu z innymi jest wychowywana w dobrobycie, 2 

jednak  3 

z drugiej strony jest ona najbardziej podzielona. Po Zetach od razu widać jak wygląda ich 4 

sytuacja domowa, finansowa i jakie wartości przekazali im rodzice. Pozostałe pokolenia 5 

oceniają ich jako osoby rozpieszczone, wychowane w dobrobycie i które nie musiały się 6 

starać, aby coś otrzymać. Pokolenie Z lubi podróżować, poznawać nowe kultury i kraje dzięki 7 

czemu nie czują lęku przed opuszczeniem domu rodzinnego. Omawiane pokolenie cechuje 8 

wielozadaniowość i wrodzony indywidualizm oraz kreatywność. Zetki doskonale radzą sobie 9 

z wykonywaniem wielu zadań w jednym czasie, co wskazuje na to, że mają wysoką 10 

podzielność uwagi. W życiu codziennym pokolenie to łatwo ulega trendom, a podczas 11 

zakupów cenią sobie wysoką jakość, znaną markę i cenę proporcjonalną do korzyści 12 

wynikających z zakupu (Kozłowski 2012). 13 

3. Pokolenia na rynku pracy 14 

Według J. Szymczyk dla pokolenia Baby Boomers w pracy najważniejsze jest poczucie 15 

stabilizacji i ciągłości. Są to pracownicy którzy za stabilne zatrudnienie odwdzięczają                   16 

się lojalnością i wiele lat przepracowują w jednej firmie. Na swoim stanowisku pracy muszą 17 

czuć się potrzebni. Bardzo zaangażują się w przydzielone im zadania. Są gotowi znieść ciężką 18 

atmosferę w pracy bez skargi, gdyż często nie wyobrażają sobie zmiany stanowiska pracy. 19 

Największą motywacją dla pracowników BB są pieniądze. Zdaniem D. Pop i M.T. Pop na tle 20 

pozostałych pokoleń są oni najbardziej zadowoleni ze swojej pracy, dlatego też najdłużej                 21 

są aktywni zawodowo. Ponadto pracowników z pokolenia BB cechują rozwinięte 22 

umiejętności werbalne, przez co wydają się oni godniejsi zaufania (Pop D., Pop M.T., 2019). 23 

Z uwagi na to, że nie zależy im na wspinaniu się po szczeblach kariery chętnie dzielą się 24 

swoją wiedzą i praktyką z innymi pracownikami. Chętnie podejmują rolę mentora.                     25 

Często są bardziej dyspozycyjni od innych pokoleń gdyż mają już ułożone swoje życie 26 

prywatne. Należy jednak pamiętać, że zważywszy na wiek pracowników problemy zdrowotne 27 

osób w tego pokolenia mogą niekiedy mieć wpływ na ich nadmierną absencję w pracy.                 28 

Kolejnym atutem pokolenia Baby Boomers jest to, że cenią sobie pracę. Odznaczają się 29 

pracowitością, gdyż wieżą, że sukces jest nagrodą i trzeba na niego ciężko zapracować. 30 

Dodatkowo są oni bardzo samodzielni i niezależni. Przestrzegają zasad, lecz gdy jakaś 31 

sytuacja naruszy ich wartości są szczerzy i nie boja się o tym powiedzieć.   32 
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W opracowaniu M. Goldsmith, C. Greenberg, A. Robertson oraz M.H. Chan, autorzy 1 

zaznaczają, że osoby z pokolenia X często spędzają wiele lat w jednej firmie i się z nią 2 

utożsamiają. Są to osoby, które cechuje odpowiedzialność, lojalność wobec firmy, a także 3 

wysoka efektywność (Goldsmith et al., 2007). Iksy gdy są zatrudnione w renomowanej firmie 4 

są gotowe zmieść naprawdę wiele niedogodności, gdyż pracę traktują jako nagrodę. Szanują 5 

swoich przełożonych, nawet jeśli charakteryzują się oni nadmierną surowością. Podobnie jak 6 

pokolenie Baby Boomersów, pokolenie X ceni sobie stabilizację oraz dobrą pensję.                         7 

Ze względu na strukturę wiekową mają poczucie odpowiedzialności za swoją rodzinę, którą 8 

utrzymują dlatego zależy im na godziwej pensji (Vasilyeva, Dovzhik, Musatova, 2020).                 9 

Nie znaczy to jednak, że nie stawiają oni na rozwój i źle sobie radzą ze zmianami – wręcz 10 

przeciwnie. Jednakże bardziej cenią sobie spokój. W przeciwieństwie do swoich 11 

poprzedników - pokolenia BB – cenią sobie czas wolny po pracy i traktują go jako nagrodę                                    12 

za działania jakie wykonywali. 13 

Pokolenie Y charakteryzuje to, że angażują się w swoją pracę. Poza płacą cenią sobie 14 

również warunki oraz godziny pracy. Bardzo dużą uwagę zwracają na samorozwój, często 15 

uczestniczą w szkoleniach, kursach oraz warsztatach (Wolniak, Olkiewicz, 2019). Pokolenie 16 

to wyróżnia się tym, że w pracy oczekują bliskich kontaktów ze swoimi przełożonymi,                    17 

są nastawieni na dyskusję a nie tylko polecenia. Cenią sobie płaską strukturę organizacyjną 18 

dzięki czemu czują się bardziej zjednoczeni z firmą. Słabą stroną Igreków bywają często 19 

małorealistyczne wymagania od pracodawcy co często kończy się złożeniem wypowiedzenia. 20 

W porównaniu do poprzednich grup pokoleniowych często zmieniają pracę i nie przywiązują 21 

się do firmy. Według Kopertyńskiej pokolenie Y znacząco różni się od swoich poprzedników 22 

(Kopertyńska, 2012). W pracy ceni sobie wyzwania i nowe obwiązki, jednakże bardzo duże 23 

znaczenie ma dla nich także atmosfera. Jest to grupa osób, która różni się od poprzedników 24 

pod kątem zarówno mentalności jaki spojrzenia na świat, postrzegania swojej osoby a także 25 

podejścia do poczucia lojalności. Chcą czuć się dobrze i swobodnie w miejscu pracy. 26 

Oczekują satysfakcji, która będzie połączona z poczuciem niezależności i elastyczności formy 27 

pracy w odniesieniu do czasu pracy i obowiązków.  28 

Zgodnie z tym co wcześniej wspomniano pokolenie Z są to głównie osoby młode, których 29 

najstarsi członkowie zaczynają dopiero pojawiać się na rynku pracy. Nie podlega więc 30 

wątpliwości, że już niedługo pokolenie to będzie główną siłą roboczą.  Z tego też powodu ich 31 

charakterystyczne zachowania opisuje się najczęściej na podstawie prognoz i opinii 32 

pracodawców. Analiza wartości pokolenia Zet na rynku pracy przedstawiona została  33 

w badaniach przeprowadzonych przez A. Żarczyńska-Dobiesz oraz B. Chomątowską,                34 

wśród 118 studentów trzeciego roku pierwszego stopnia studiów stacjonarnych Uniwersytetu 35 

Ekonomicznego we Wrocławiu (Żarczyńska-Dobiesz, and Chomatowska, 2014). Studenci 36 
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poproszeni zostali o wyrażenie pozytywnych opinii na temat swojego pokolenia i wymienili 1 

między innymi: otwartość na nowe doświadczenia, pewność siebie, chęć rozwijania swoich 2 

umiejętności, ambicja, elastyczność, łatwe nawiązywanie nowych kontaktów, pełnia 3 

zaangażowania do pracy oraz potrzeba posiadania przestrzeni do bycia sobą.                              4 

Wśród negatywnych opinii znalazły się cwaniactwo, roszczeniowość, uzależnienie                         5 

od internetu oraz brak motywacji wewnętrznej i lenistwo. Respondenci mieli również 6 

wskazać jakie oczekiwania mają w odniesieniu do swoich przyszłych pracodawców.                  7 

Mimo, że pokolenie to opisywane jest jako pewne siebie i roszczeniowe najczęściej 8 

wskazywali, że od swojego pracodawcy oczekują szacunku do swojej osoby. Chcieliby 9 

uniknąć stereotypowego oceniania ich jako osoby młode bez doświadczenia. Mimo wszystko, 10 

zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja na rynku pracy jest trudna i ciężko będzie im znaleźć 11 

pracę szczególnie od razu po ukończeniu studiów. Kolejnymi najczęściej wskazywanymi 12 

oczekiwaniami były: dobra atmosfera w pracy, możliwość rozwoju, godziwe wynagrodzenie, 13 

stosowanie innych pozapłacowych motywatorów oraz wykorzystywanie ich potencjału 14 

angażując ich w ambitne zadania. Osoby z pokolenia Z balans pomiędzy pracą, a życiem 15 

codziennym traktują priorytetowo. Wyniki badań pokazały, że zgodnie z powszechna 16 

charakterystyką nie znają oni świata bez komputera, telefonu i internetu. Z tego tez powodu 17 

przedstawiciele tego pokolenia oczekują, że wszechobecna technologia będzie brać udział w 18 

ich miejscu pracy podczas rekrutacji, poszukiwań pracy przez portale internetowe oraz w 19 

trakcie szkoleń. Dzięki niej będą oni skutecznie komunikować się z przełożonymi, 20 

współpracownikami i klientami. Ponadto wyniki badań wskazują, że Zetki cenią sobie firmy 21 

stymulujące u nich umiejętności szybkiego uczenia się, nieszablonowego myślenia oraz 22 

kreatywności. Pokolenie to stroni również od nadmiernej rywalizacji i wolą ją przełożyć na 23 

rzecz współpracy, która ma odzwierciedlenie w dobrej atmosferze. Według M. Domagalska-24 

Grędys generacja ta wymaga zmiany podejścia do nich oraz stosowania odmiennych metod 25 

motywowania (Domagalska-Grędys, 2017). W pracy muszą czuć się potrzebni i chcą mieć 26 

przed sobą ambitne zadania. Zależy im nie tylko na pieniądzach. W związku z tym, że mają 27 

tak wysokie i skonkretyzowane wymagania względem pracodawców sami muszą posiadać 28 

wysokie kwalifikacje. Pokolenie to stawia na stałe poszerzanie swojej wiedzy uczestnicząc                      29 

w kursach i warsztatach. R. Muster w swojej pracy pisze,  że biorąc pod uwagę cechy 30 

wyróżniające pokolenie Z należy oczekiwać metamorfozy rynku pracy (Muster, 2020). 31 

Pracodawcy w ogłoszeniach  rekrutacyjnych, które będą szykować do swoich firm powinni 32 

dostosować je do pracowników z tego pokolenia. Należy je konstruować w taki sposób, aby 33 

nowi kandydaci wiedzieli jaka będzie ich ścieżka kariery w danej firmie, jaka płaca, 34 

możliwości awansu i zwiększania kwalifikacji, a także jakie będą zadania na danym 35 

stanowisku pracy. 36 
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4. Podsumowanie 1 

Ewolucja rynku pracy jest nieunikniona. Zjawisko wielopokoleniowości w firmach będzie 2 

przybierało na sile w najbliższych latach niezależnie od zmieniającego się otoczenia.                    3 

Jest to efekt zmian demograficznych, które były przewidywane już od dawna. Oddziałują one 4 

na zasoby ludzkie dostępne na obecnym rynku pracy, co przekłada się na to, że w jednej 5 

firmie mogą znajdować się pracownicy pokolenia X, Y i Z. Przez to powinien się zmienić 6 

sposób zarządzania współczesną organizacją. Niemniej jednak wchodzące na rynek 7 

najmłodsze pokolenie Z będzie wyzwaniem dla współczesnych organizacji i ich 8 

dotychczasowego modelu zarządzania zasobami ludzkimi. Wiele firm będzie musiało 9 

zrewitalizować swoje metody rekrutacji pracowników, motywowania ich, wykorzystywania 10 

potencjału młodych ludzi czy też angażowania ich w zadania. Niezbędne jest kształtowanie 11 

kultury organizacyjnej, która będzie oparta na obustronnym szacunku, który umożliwi 12 

pracownikom wymianę doświadczeń oraz wzajemną naukę. Posiadanie w organizacji różnych 13 

pokoleń można będzie traktować jako atrybut pod warunkiem, że zarządzający nauczą się 14 

nimi odpowiednio kierować. Odpowiednio dobrana strategia sprawi, że pracownicy w różnym 15 

wieku stworzą naprawdę produktywną i współpracującą grupę, której działania przełożą się 16 

na polepszenie sytuacji w firmie i jej zysku. 17 

Podziękowanie 18 

Pragnę serdecznie podziękować dr Kamili Radlińskiej za inspirację do napisania tego tekstu 19 

oraz wszystkie cenne wskazówki, bez których napisanie niniejszej pracy byłoby niemożliwe. 20 
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