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Czym się zarządza? 

• (Ograniczonymi) zasobami: 
– Zasoby trwałe, infrastruktura 

– Finanse 

– Marka (zasoby symboliczne) 

– Podsystemy przedsiębiorstwa: produkcja, 
marketing, dział badań i rozwoju… 

– Funkcje zarządzania: strategia, struktura, 
technologia, potencjał społeczny, zasoby 
personalne/ ludzkie 

– Itd.. 



Czym się nie zarządza? 

• Procesami (działanie, projektowanie,  
budowanie, tworzenie) – kieruje się  
bądź steruje 

• Osobami (ludźmi, pracownikami – aczkolwiek 
możliwy skrót myślowy „zarządzanie 
personelem”, „zarządzanie zasobami ludzkimi”od: 
zarządzanie funkcją personalną przedsiębiorstwa; 
klientami) – kieruje się 

• Pojęciami i abstraktami (mądrość, wrażliwość, 
twórczość) – troszczy się o nie, dba, kultywuje 



Management 

• Zarządzanie 

• Zarząd 

• Administracja 

• Kierowanie 

• Uprawa 

• Prowadzenie 

• Władanie 

• Przebiegłość Demeter 



To manage 

• Prowadzić konia przez maneż (manège): z włoskiego 
maneggiare, łac. manus - ręka 

• Zarządzać 
• Kierować  
• Administrować 
• Władać 
• Radzić sobie 
• Potrafić 
• Gospodarować 
• Podołać, zdołać 
• Obchodzić się 
• Udawać się 



Potworki-anglicyzmy 

 

Zarządzanie sobą, zarządzanie 
talentem, zarządzanie relacjami, 
zarządzanie millenialsami, 
zarządzanie stresem, zarządzanie 
emocjami, zarządzanie pasją, 
zarządzanie ambicją, zarządzanie 
wiekiem, zarządzanie gniewem, 
zarządzanie życiem. Edvard Munch, Krzyk 



Co się robi z twórczością? 

Forum Romanum 



Joseph Mallord William Turner, 
Parnassus and Castalian Spring  



Joseph Mallord William Turner - Snow Storm 



Książka o tworzeniu… 

• Malarz, pisarz i 
literaturoznawczyni 

 



Poszukiwanie źródeł twórczości 

• Dla twórców w miejscu pracy 

• Dla menedżerów/ szefów/ kierowników 
pracujących z twórcami 

• Dla osób kierujących twórczymi zespołami 

• Dla osób zarządzających organizacjami kultury 
i sztuki 

• Dla osób twórczych w organizacjach  



Stockholm School of Economics Art 
Initiatives 

• https://www.facebook.co
m/sseartinitiative  

• https://www.hhs.se/artini
tiative?fbclid=IwAR3Pfm
maUspkCnlV8o9kyFiEmp4
1LXkQnImbHqfDtmE0PIcp
v9B8Egb7eiw  

Art Initiative embeds art in the academic 
environment of SSE to make the school 
even more knowledge intensive. We work 
primarily with screenings of video-based 
art, photography and installations by 
contemporary artists. Art Initiative works in 
close cooperation with the Student 
Association Art Division.  

Maria Miesenberger, Leap of 
Faith 
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Stockholm School of Economics Art 
Initiatives 



Stockholm School of Economics Art 
Initiatives 

n the picture, from left: Plato´s cave (2019) by Samson Kambalu, Cabinet of Process (2020) by Matthias van Arkel and Curiosity 
Cabinet (boron 10 mg): You, me, rock, mountain-commodities of the quantified universe (Impact Crater) (2019) by Hanna 
Ljungh. 
Artists represented in The Cabinet Room are: 
Bella Rune, Dan Wolgers, Gustaf Nordenskiöld, Hanna Ljungh, Linda Bäckström, Matthias van Arkel, Samson Kambalu and Sara-
Vide Ericson. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fU3EZmKA2A
A&feature=emb_logo  
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Stockholm School of Economics Art 
Initiatives 

Lina Selander and Oscar 
Mangione, Solo Dei Gloria 



Stockholm School of Economics Art 
Initiatives 



Organizacje kultury i sztuki 

• Teatry 

• Galerie sztuki 

• Muzea 

• Kina 

• Kluby kultury 

• Organizacje promujące 
twórczość i uczestnictwo w 
kulturze, np. 
niepełnosprawnych 



Organizacje kultury i sztuki 

Musée Rodin, Paris 
 

Specyfika zarządzania takimi 
organizacjami 



Zwykłe organizacje 

• Siemens Art Programme: 
A place to encounter art. "Our new 
headquarters is a place where 
encounters occur – including 
encounters with art. We're very 
pleased that works by important 
contemporary artists are being 
showcased in the public section of 
our new headquarters."   -Joe 
Kaeser  
We make art in public spaces, so 
we have to engage with the public, 
otherwise you're only engaging 
with the art world. Our idea has 
been rather to try to create at least 
one space that everyone can enter. 
Without much prior knowledge. 
Georg Zey  
  https://new.siemens.com/global/en/company/sustainabi

lity/arts-program/visual-arts.html  

inges idee, Zauberlehrling 
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Uwolnić poetów!... 
Pisarka Ursula Le Guin […] podkreśla, że od twórcy 
wymagana jest ciężka, fizyczna praca, do wykonania 
której niezbędne są żywotność, cierpliwość 
i wytrzymałość. Absolutne posłuszeństwo i dyscyplina, 
praca nad warsztatem, dbałość o szczegóły, takie jak 
gramatyka i interpunkcja – są niezbędne. Jednak dzieło 
to nie produkt, nie zawiera się w tej koniecznej dla jego 
powstania pracy, lecz przychodzi w odpowiedzi na nią. 
Dobre dzieło jest zaś darem – przychodzi moment, 
gdy artysta odkrywa w swej pracy gotowe już dzieło 

i może spojrzeć na nie z zadziwieniem: naprawdę ja to napisałam? Czasami opowieść 
sama prowadzi i artysta musi wykazać się wrażliwością i umieć za opowieścią podążać. 
To nie bezwolność i lenistwo, ale ogromna pokora wobec sił rządzących twórczością. Le 
Guin uważa, że zarówno twórca, jak i czytelnik mają coś w rodzaju wewnętrznego 
zmysłu słuchu: czytanie i pisanie nie są tylko mechanicznymi czynnościami, 
programowalnymi i wyraźnie osadzonymi w miejscu i czasie, ale uczestnictwem 
w czymś poza tymi granicami, w przestrzeni, która ma swoje rytmy i swoją dynamikę. 
(Jerzy Kociatkiewicz i Monika Kostera, 2017) 
https://nowyobywatel.pl/2017/11/14/uwolnic-poetow/  

https://nowyobywatel.pl/2017/11/14/uwolnic-poetow/
https://nowyobywatel.pl/2017/11/14/uwolnic-poetow/
https://nowyobywatel.pl/2017/11/14/uwolnic-poetow/
https://nowyobywatel.pl/2017/11/14/uwolnic-poetow/


Czego uczy ten kurs? 

• Uważnego i empatycznego badania codziennej 
rzeczywistości społecznej wokół 

• Używania wyobraźni socjologicznej, by widzieć 
codzienną rzeczywistość dalej, z większej 
perspektywy 

• Szukania źródła twórczości w codziennej 
rzeczywistości  

• Korzystania z tego źródła zgodnie z własnymi 
darami i dzięki własnym zmysłom 



W jaki sposób? 

• Refleksja – czym jest twórczość? Społeczne 
źródła twórczości 

• Jak rzetelnie i naukowo zbadać element 
rzeczywistości? 

• Badanie – eksploracja elementu rzeczywistości 
związanego z twórczością; nasze źródła 
twórczości  

• Jak twórczo przedstawić efekty badań?  

• Projekt zaliczeniowy 



Zaliczenie – Projekt  

• Przy pomocy metod naukowych (etnograficznych) 
przeprowadzić badanie w terenie. Terenem 
powinno być miejsce lub wydarzenie (względnie) 
zorganizowane, takie jak np. Rynek Starego 
Miasta, Piwnica pod Baranami, nabożeństwo, 
festiwal, Targ Pietruszkowy, tramwaj miejski, etc).  

• Wszystkie projekty: co najmniej 5 h badań na 
osobę. Można pracować wspólnie, można 
podzielić się zadaniami.  

• Wszystkie projekty opracowywane są w grupach 
(grupy 3-osobowe) .  
 



Zaliczenie – Prezentacja  

• Prezentacja projektu w formie: przedstawienia 
teatralnego, filmu, poezji, muzyki, gawędy, 
kabaretu - lub hybrydy. Zwykłe formalne 
prezentacje nie są wystarczające 

• Wszyscy uczestnicy grupy otrzymują jednakowe 
oceny, chyba, że prezentowały drastycznie różny 
poziom zaangażowania.  

• Materiały z drugiej ręki i prezentacje typu 
"winietka reklamowa" nie są dostateczne.  

• Obecność podczas prezentacji jest obowiązkowa 
(nieobecność powoduje brak zaliczenia).  



Zaliczenie – Kryteria oceny  

• Prezentacja - średnia według trzech kryteriów:  

• Forma - prezentacja (F): 0-100 

• Metodologia (M): 0-100 

• Treść - zawartość merytoryczna (T): 0-100  

• 30 min na każdą prezentację  

http://www.kostera.pl/Doktoranci.htm  
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Zaliczenie - Raport   

• Raport (2-3 strony) składa się z dwóch części: 

– w punktach - jakie badania zostały 
przeprowadzone, kiedy, gdzie, ile czasu trwał 

– krótka odpowiedź na pytanie: co Wasze badania 
pokazały o poetycznym zarządzaniu?  

• Raport należy złożyć nie później niż ostatnie 
zajęcia z przedmiotu.  


