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https://www.youtube.com/watch?v=Q46KCNksq9E  
Charles Baudelaire, Albatros 
tłum. Wisława Szymborska 
Czasami dla zabawy uda się załodze  
Pochwycić albatrosa, co śladem okrętu  
Polatuje, bezwiednie towarzysząc w drodze,  
Która wiedzie przez fale gorzkiego odmętu.  
 
Ptaki dalekolotne, albatrosy białe,  
Osaczone, niezdarne, zhańbione głęboko,  
Opuszczają bezradnie swe skrzydła wspaniałe  
I jak wiosła zbyt ciężkie po pokładzie wloką  

 
O jakiż jesteś marny, jaki szpetny z bliska,  
Ty, niegdyś piękny w locie, wysoko, daleko!  
Ktoś ci fajką w dziób stuka, ktoś dla pośmiewiska  
Przedrzeźnia twe podrygi, skrzydlaty kaleko!  

 
Poeta jest podobny księciu na obłoku,  
Który brata się z burzą, a szydzi z łucznika;  
Lecz spędzony na ziemię i szczuty co kroku  
Wiecznie się o swe skrzydła olbrzymie potyka  

https://www.youtube.com/watch?v=Q46KCNksq9E


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 



Co się robi z twórczością? 

Forum Romanum 



Joseph Mallord William Turner, 
Parnassus and Castalian Spring  

Wielcy twórcy 



Joseph Mallord William Turner - Snow Storm 



Książka o tworzeniu… 

• Malarz, pisarz i 
literaturoznawczyni 

 



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/  
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Dance Your PhD 

• https://www.science.org/content/page/annou
ncing-annual-dance-your-ph-d-contest  

• https://www.youtube.com/watch?v=CmhdQx
aXd6k  
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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 

• Wyobraźni socjologicznej (Charles Wright Mills) 



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) 
codzienne, takie jak np. Rynek Starego Miasta, 
ślub, festiwal filmowy, Targ Pietruszkowy, tramwaj 
miejski, etc).  

• Wszystkie projekty: co najmniej 5 h badań na 
osobę.  

• Wszystkie projekty opracowywane są 
indywidualnie.  

 



Zaliczenie – Prezentacja  

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

• 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 (1-2 strony): 

– Opis metod badawczych: jakie badania zostały 
przeprowadzone, kiedy, gdzie, ile czasu trwał 

– Opis metod twórczych: jakie metody twórcze 
zostały wykorzystane?  

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



Lepiej, coraz lepiej! 
Lepiej być wielką żabą w małym stawie, 
niż małą żabą w wielkim stawie. 
Lepiej być wielką żabą w wielkim stawie.  
Lepiej być średnią żabą, klasą średnią żab w  
stawie średniej klasy.  
Lepiej być żabą wielce rokującą  
w wielkim stawie, w średnim stawie.  
W małym stawie, żabą rokującą,  
średnio, lepiej być. 
Nieźle. Najlepiej. Żabą wszystkich żab.  
Wszechżabą arcystawu.  
Byle zawsze  
dostosowywać  
temperaturę ciała  
do temperatury wody. 
(Juvisy, 2021)  
 



Bifurquer 
Warszawa odzyskała 
dostęp do morza. 
W świąteczny poranek 
stado mew 
na tle lazurowego nieba. 
Tymczasem na barykadach okien i balkonów 
zatknięto chorągwie. 
Nie wiem, która 
strona zwycięża. 
Oni sami nie wiedzą. 
Podążam za miastem, które się wyłania. 
Zapowiedź światła, może 
latarni morskiej, która tutaj stanie. 
Mój kompas który nigdy zbyt dobrze nie działał 
teraz bezbłędnie wskazuje magnetyczną północ. 
Od dawna wiem, że lepiej 
z mądrym zgubić, 
ale nigdy nie zdarzyła się dotąd 
tak świetna okazja. 
(Caen, 2021) 
 



• https://www.youtube.com/watch?v=LH0-
WXUFY2k  
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