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SZTUKA
Józef Czapski

Sztuka
to sprawa głebokiego

instynktu samych
artystów, 

ich całkowitej
wewnętrznej wolności



Świat VUCA
• Volatility – Zmienność
• Uncertainty – Niepewność
• Complexity – Złożoność
• Ambiguity – Niejednoznaczność

• Wg Johansena:
• Vision – projektowanie przyszłości
• Understanding – komunikowanie o 

działaniach
• Clarity – czytelność informacji
• Agility - adaptacja



MENEDŻER W 
ŚWIECIE VUCA

“Podczas gdy w przeszłości bohaterski
menedżer wiedział wszystko, potrafił
wszystko i umiał rozwiązać każdy problem, 
postbohaterski menedżer dzisiejszych
czasów stawia pytania, jak problem 
można rozwiązać w sposób , który rozwija
zdolność ludzi do radzenia sobie z nim.”

Charles Handy

Irish economic and social philosopher



Przywództwo

polega na wywieraniu
wpływu, bez sięgania po 
środki przymusu, z zamiarem
kształtowania celów grupy, 
motywowanie zachowań
nastawionych na osiąganie
tych celów oraz wspieranie
w budowaniu kultury grupy.



Lider
Musi w odpowiedni sposób komunikować się 
z osobami, których współpraca może być 
niezbędna podczas realizowania strategii w 
przyszłości (często bardzo odległej) oraz z 
innymi grupami akceptującymi 
i wspierającymi jego wizję, uznającymi jej 
ważność

Jest dla grupy źródłem energii, potrzebnej do 
wdrażania planów,   udziela wsparcia, 
pobudza inicjatywę w zespole



Przypomnij sobie
najlepszego
i najgorszego dyrygenta, 
któremu podlegałeś. 

Wypisz jego postawy, 
zachowania, kompetencje
lub największe w nich
braki.

Ćwiczenie



WSPÓŁCZESNE DANE NA TEMAT PRZYWÓDZCÓW W BIZNESIE
źródło: “Przywództwo w świecie VUCA” Agnieszka Piątkowska, Warszawa 2021r.

• 80% pracowników twierdzi, że potrafi wykonywać swoja pracę samodzielnie i nie
potrzebuje zwierzchnika
• 50% pracowników odchodzi z firmy z powodu przełożonego
• 20% pracowników uważa swoich liderów za mentorów, a 76% twierdzi, że ma lub miało

toksycznych szefów
• 86% szefów uznało siebie za inspirujących, podczas gdy 82% podwładnych uważa, że ich 

szefowie są zdecydowanie nieinspirujący
• Badania nad przywódcami wykazują, że wraz ze zwiększeniem zakresu władzy zmniejsza

się ich poziom wrażliwości i empatii!

Czy i w  jakim stopniu dane te dotyczą dyrygentów?



ROLA PRZYWÓDCY

źródło: “Podręcznik lidera” 
R.Ashkenas,B.Manville; 
Dom Wydawniczy REBIS 2019

Rolą Lidera jest wzbudzanie 
w ludziach aspiracji w kwesPi 
tego, kim mogą się stać i 
wyzwalanie w nich energii, 
żeby próbowali to osiagnąć. 
David Gergen



Kompetencje przyszłości 
• Umiejętność uczenia się (np. nowe technologie) 

i oduczania (zmiany nawyków)
• Rozwiązywanie kompleksowych problemów 
• Zarządzanie ryzykiem, zmianą i innowacjami
• Inteligencja emocjonalna
• Krytyczne myślenie
• Kreatywność
• Wdrażanie zmian
• Komunikacja
• Proaktywność



ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jerzy Waldorff  “Diabły 
i anioły”

Na żadnym artyście nie ciąży taka 
odpowiedzialność, jak na dyrygencie. Jest o 
“pierwszy po Bogu” na salach koncertowych 
i pierwszy przed Bogiem w Operach.

(…) “Nad tym wszystkim króluje dzieło 
muzyczne, konieczność jak najlepszego 
zrealizowania go. 

Dlatego dyrygenci, w poczuciu 
odpowiedzialności za swoje poczynania, 
stają sie nerwowi, z roku na rok coraz 
bardziej wymagający i dążący do 
całkowitego podporzadkowania sobie 
aparatu wykonawczego wszelkimi 
sposobami, do terroru włacznie”.



SONDAŻ WŚRÓD CHÓRZYSTÓW: 
DLACZEGO ŚPIEWAM W CHÓRZE?



DLACZEGO ŚPIEWAM W CHÓRZE?
• Muzyka jest moją pasją od dzieciństwa
• Jestem wewnątrz muzyki, współtworzę piękno i współprzeżywam je
• Otrzymuję pozytywną energię, reakcję publiczności podczas koncertów
• Lubię śpiewać
• Mogę się uczyć, rozwijać umiejętności
• Odczuwam radość z występów
• Spotykam sie z miłymi, ciekawymi  ludźmi
• Zwiedzam świat
• Wspaniale spędam czas
• Prestiż
• Rozwijam poczucie zespołowości i kompetencje zespołowe
• Bo nie mogę grać w orkiestrze, a chcę muzykować – głęboka potrzeba
• Uzyskuję stan wewnętrznej harmonii
• Rozwijam umysł, wrażliwość, duchowość



PO CZYM POZNAĆ 
UTALENTOWANEGO 
DYRYGENTA?



SONDAŻ WŚRÓD CHÓRZYSTÓW: 
NAJWAŻNIEJSZE CECHY, KOMPETENCJE DYRYGENTÓW?
• Porywająca osobowość
• Charyzma
• Buduje, jednoczy zespół
• Motywuje do pracy i rozwoju
• Zaraża pasją i entuzjazmem, witalny, energetyczny
• Tworzy miłą atmosferę
• Identyfikuje się z chórem
• Inspiruje
• Jest pomysłowy
• Dobiera ciekawy, zróznicowany  repertuar, ma świetny gust muzyczny
• Sprawiedliwy
• Równo traktuje chórzystów



NAJWAŻNIEJSZE CECHY, KOMPETENCJE DYRYGENTÓW?

• Ma dobry warsztat, muzykalny, świetny słuch, doskonałe poczucie rytmu
• Komunikuje emocje
• Rozumie potrzeby chórzystów, nie tylko własne
• Cierpliwy, konsekwentny
• Klarowny, komunikatywny – wie czego chce i potrafi to przekazać
• Właściwie oceniający potencjał zespołu - ambitny realista
• Szybko reaguje
• Sugestywny
• Zdecydowany
• Ma pod kontrolą własne Ego
• Traktuje chórzystów podmiotowo
• Odporny psychicznie, o wysokiej Inteligencji Emocjonalnej
• Sympatyczny, z poczuciem humoru



4 ŹRÓDŁA 
AUTORYTETU 
DYRYGENTA?
• FORMALNY

• ETYCZNY

• MERYTORYCZNY
• CHARYZMATYCZNY



Autorytet przywódcy - źródła

• Orientacja na realizację zadań i umiejętność podejmowania decyzji -
warunek skutecznego działania

• Czytelny system wartości, transparentność, etyczne działania -
warunek budowania szacunku u podwładnych i modelowania 
zachowań spójnych z kulturą organizacji

• Komunikacja  i dobra organizacja pracy – podstawowe narzędzia 
sprawnego zarządzania

• Postawienie granic niezbędnych do utrzymania autonomii



PRZYWÓDZTWO 
CHARYZMATYCZNE

• Polega na wywieraniu wpływu na 
“podwładnych” za pomocą więzi, jaka ich 
łączy.

• Przywódzca charakteryzuje się wysoką 
pewnością siebie, asertywnością, 
skłonnością do podejmowania ryzyka.

• Charyzmatyczny lider demonstruje 
energię, optymizm, wiarę w ludzi i 
strategiczny cel.

• Ma naturalny dar przykuwania uwagi 
innych, przekonywania ich do nowych 
wizji, pomysłów i sposobów działania.

• Oddziałuje poprzez perswazyjną 
komunikację i siłę osobowości”



KLUCZOWE 
ZACHOWANIA 
CHARYZMATYCZNEGO 
LIDERA

• Pozytywne nastawienie

• Stanowienie wzoru do naśladowania

• Wyznacznie celów na wysokim poziomie

• Klarowność komunikacji

• Umiejętne i uważne słuchanie innych

• Odwoływanie się so emocji członków zespołu

• Zachowywanie spokoju nawet w obliczu trudności

• Branie odpowiedzialności za własne działania

• Docenianie zespołu i okazywanie wdzieczności

• Zachęcanie innych do podejmowania wyzwań



DYRYGENT JAKO 
PODMIOT KREATYWNY
Jan Zarzycki

“Jako dyrygent mam poczucie 
bardzo ograniczonego wpływu na 
brzmienie i czuję się, jak żeglarz, 
który stawiając żagle nie ma 
stuprocentowej pewności, czy 
wiatr popchnie łódź we właściwym 
kierunku. Może się bowiem 
okazać, iż jego kierunek zmieni się 
w jednej chwili powodując 
niezamierzoną zmianę kursu łodzi, 
ale może też zdarzyć się silny 
podmuch, który zamieni rejs we 
wspaniałą przygodę!”



Komunikacja pomiędzy dyrygentem a 
wykonawcą ma charakter interpersonalny. 
Kiedy chcemy komuś przekazać jakąś
emocję, często nie zastanawiamy się, 
jakich środków użyć. Okazuje się, że nasza
podświadomość sama radzi sobie w takiej
sytuacji, dobierając najskuteczniejsze
metody. 
Ładunek emocjonalny nie wynika z rodzaju
gestu, tylko z podświadomości, która
każdy bodaj ruch potrafi uczynić na swój
sposób ekspresyjnym.



W przypadku relacji: dyrygent – zespół  wzajemna 
zależność ma charakter interpersonalny: złożony i 
trudny do zdefiniowania. 

O ile bowiem nie ulega wątpliwości, iż większa siła 
uderzenia w bęben czy klawisz fortepianu wywoła dźwięk 
o większym natężeniu, to nie sposób zdefiniować tak 
prostej zależności w odniesieniu do gestów kapelmistrza.

Co prawda liczne są w historii dyrygentury próby 
stworzenia teorii takich zależności, jednak obiektywna ich 
ocena nie daje jakichkolwiek podstaw do uznania ich za 
miarodajne. Przytoczyć tu można tezę (prezentowaną np. 
przez znakomitego kapelmistrza Jurija Simonova), 
mówiącą o istnieniu prostej zależności pomiędzy 
amplitudą gestów dyrygenta, a uzyskaną w ten sposób od 
orkiestry dynamiką.



KREACJA

• Dyrygent kreuje na potrzeby  komunikacji 
z zespołem określony zestaw gestów. 
Inspiracją tego aktu jest jego emocjonalny 
stosunek do dzieła muzycznego, a celem –
przekazanie go innym artystom. 
• Jest to więc oryginalna twórczość, 
niosąca ze sobą swoiste przeżycia 
estetyczne.
• Jej autorem jest dyrygent, a odbiorcą 
bezpośrednim – prowadzony przez niego 
zespół i publiczność, która również 
obserwuje dyrygenta i odbiera jego emocje, 
wywołujące doznania nierzadko 
porównywalne z tymi, które płyną 
bezpośrednio z odbioru muzyki.



CZY MÓJ CHÓR JEST 
WSPÓŁPRACUJĄCYM 

ZESPOŁEM?



TEAMS THAT WORK: 7 x C

The Seven Drivers of Team Effectiveness; Scott Tannenbaum &amp; Eduardo 
Salas.

1. Capability - suma zdolności, umiejętności praktyczne,
wiedza i osobowości członków zespołu.

2. Cooperation – przekonania i pozytywne postawy w zespole
– czyli pozytywny sposób myślenia o kolegach i całym zespole;
zaufanie, wiara w sukces zespołu, szczerość i oddanie.

3. Coordination – wykazywanie zachowań zespołowych – nie
chodzi tu o postawę, lecz o realne działanie.

4. Communication – efektywna komunikacja wewnątrz i na
zewnątrz zespołu – przepływ informacji w celu realizacji zadań
i utrzymania dobrych relacji.

5. Cognition – wspólne rozpoznawanie priorytetów, ról, wizji i
oczekiwań.

6. Coaching – zdolności przywódcze lidera.

7. Conditions – zapewnienie przez organizację dobrych
warunków do efektywnego działania (wspierającej kultury,
zasobów, itd.)



ROLA SZEFA – DYRYGENTA 
W MOTYWOWANIU:

• organizowanie pracy tak, by cały
zespół czuł się za nią odpowiedzialny i
widział w niej swój wkład; 
• wspieranie pozytywnych zmian, 
docenianie innych, określanie jasnych
zasad pracy.



Efekt Pigmaliona

• Gdy oczekujemy pewnych 
zachowań od innych osób — te 
osoby zachowują się właśnie tak, 
jak tego oczekujemy. 

• Nie jest istotne, czy świadomie 
wyrażamy swoje  oczekiwania.



Efekt Galatei

• Gdy ktoś od nas czegoś
oczekuje, nieświadomie chcemy
spełnić jego oczekiwanie.
• Nieważne, czy oczekiwał rzeczy
pozytywnych, czy negatywnych. 
Te negatywne może nawet
zadziałają mocniej. 



CO TO JEST PRACA ZESPOŁOWA?

• wspólne cele
• wzajemne wsparcie
• umiejętność wspólnej 

pracy w sposób efektywny

Czynniki, które wskazują na to, że mamy do czynienia z 
prawdziwym zespołem, a nie tylko grupą osób wspólnie 
pracujących to:



Cechy sprawnego 
zespołu

• WSPÓLNY SENS ISTNIENIA I WSPÓLNE CELE

• ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ ZADAŃ

• WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z SUKCESÓW  I  PORAŻEK

• UWAŻNE SŁUCHANIE I OTWARTOŚĆ NA ODMIENNE 
POGLĄDY

• OTWARTE TRAKTOWANIE KONFLIKTÓW

• KONCENTRACJA NA ROZWIĄZYWANIU  PROBLEMÓW

• WŁAŚCIWA PROPORCJA RÓL

• WYCZULENIE NA UWARUNKOWANIA  WEWNĘTRZNE I 
ZEWNĘTRZNE

• OKRESOWA OCENA POSTĘPÓW

• ATRAKCYJNOŚĆ

• WZAJEMNE ZAUFANIE



Zaufanie

„Dobry szef powinien zapewnić
zespołom poczucie
psychologicznego bezpieczeństwa, 
żeby mogli otwarcie dzielić się
opiniami i pomysłami „

„Szef wymagający i wyrozumiały” –
Kim Scott



13 zachowań
budujących
zaufanie

Źródło: „Szybkość zaufania” Stephen Covey



1. Mówienie wprost (uczciwość w działaniu , bezpośredniość, ujawnianie własnych 
zamiarów, nazywanie rzeczy po imieniu).

2. Okazywanie szacunku (zachowywanie się w sposób wyrażający podstawowy szacunek i 
troskę, okazywanie w zachowaniu dbałości i troski). Okazywanie dbałości w drobnych 
sprawach. Szanowanie godności każdego człowieka w każdej roli).

3. Dbanie o przejrzystość (bycie autentycznym i rzetelnym, mówienie prawdy w taki sposób, 
żeby ludzie mogli ją zweryfikować. Opowiadanie się za jawnością).

4. Naprawianie krzywd (odbudowa, przyznawanie się, branie odpowiedzialności i szybka 
naprawa błędów zamiast ich ukrywanie, okazane pokory i  rekompensata).

5. Okazywanie lojalności (hojne wyrażanie uznania dla innych za to co robią i za to kim są i 
mówieniu o nich w taki sposób, jakby byli obecni. Potwierdzanie wartości wniesionego 
przez kogoś wkładu pracy. Tworzenie otoczenia, w którym ludzie czują się zachęcani do 
innowacyjności, pomysłowości i dzielenia się nowymi pomysłami. (Przeciwieństwem jest 
zawłaszczanie czyichś zasług i pomysłów dla siebie). Nie ujawnianie poufnych informacji o 
innych. 



6. Wykazywanie się rezultatami (odpowiedzialność, rzetelność, skuteczne działanie, robienie rzeczy 
właściwych, realizowanie zadań na czas, terminowe wywiązywanie się z zobowiązań).

7. Doskonalenie się (dbanie o aktualność i aktualność własnych kompetencji, ciągłe rozwijanie się, 
aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się środowiska. Poszukiwanie, udzielanie i docenianie 
informacji zwrotnej, uczenie się na błędach. Tworzenie środowiska, które zachęca do bezpiecznego 
popełniania błędów. 

8. Konfrontacja z rzeczywistością (bezpośrednie poruszanie trudnych spraw, przekazywanie złych 
wiadomości równie sprawnie jak dobrych,  wyjaśnianie niedopowiedzeń, konfrontowanie się z 
problemami, otwarte mówienie o „świętych krowach” i dyskutowanie o rzeczach 
„niedyskutowalnch”, wykazywanie się odwagą).

9. Precyzowanie oczekiwań (wypracowanie zawczasu wspólnej wizji i porozumienia w sprawie tego 
co ma być zrobione, klarowność i wiarygodność. Mówienie o oczekiwaniach z wyjaśnieniem 
szczegółów).



10. Przyjmowanie odpowiedzialności (uznawanie własnej odpowiedzialności wymaganie jej 
od innych. Jeśli odpowiedzialność za własne zadania nie jest standardem to rodzi 
rozczarowanie, poczucie nierówności i bezpieczeństwa).

11. Słuchanie (słuchanie najpierw, mówienie potem. Rzeczywista próba zrozumienia myśli, 
uczuć, doświadczenia i punktu widzenia rozmówcy).

12. Dotrzymywanie zobowiązań (kiedy podejmujesz zobowiązanie, budzisz nadzieję, kiedy go 
dotrzymujesz budzisz zaufanie. Obiecuj ostrożnie- upewniaj się, że zobowiązanie jest 
realistyczne i dotrzymuj obietnic).

13.Obdarzanie zaufaniem (kiedy ufasz ludziom, oni skłonni są obdarzać cię zaufaniem). 



DLACZEGO 
JESTEM 
DYRYGENTEM?



MY WAY…



Dziękuję!

39


