
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartalnik informacyjny projektu StratLider nr 3/2018 (3) 

„Albo my ich, albo oni was” 
„Wnętrze” przywódcy   [str. 5] 

Rober Lewandowski 
Autorytet w cieniach i blaskach 

"Każdy może być przywódcą i posługiwać się strategią" 

 

Chaos i Kosmos 
Wielki atraktor we wszechświecie i atraktory w naszym życiu 

 

Stawianie piłkarza jako wzoru do naśladowa-

nia jest często ryzykowne. Piłkarze z topu 

światowego są jednocześnie celebrytami, ich 

życie nie zawsze jest godne naśladowania, a u 

dzieci pojawia się myśl, że może nie warto się 

uczyć, bo zamiast tego kopanie piłki przynosi 

sukces, sławę, pieniądze i wygodę. Wyobraźnia 

dziecięca podsuwa obrazki o sobie w roli 

Messiego czy Lewandowskiego i już, już wyda-

je się to dziecku zupełnie realne. Taka myśl 

może być inspirująca, ale wymaga wytłuma-

czenia przez rodzica.                    [tekst na str. 6] 

Chaos to „bałagan”, 

a Kosmos porządek. 

Tak widzieli to staro-

żytni Grecy. Potem 

przez wieki szukano 

praw porządkujących 

wszechświat. Wielu 

traciło nadzieję, uzna-

jąc, że wszystko jest 

chaosem. Czy jest za-

tem coś, co porządku-

je chaos i czyni ko-

smos? W końcówce 

XX wieku astrono-

mowie, na podstawie 

złożonych wyliczeń 

stwierdzili, że w cen-

trum ws 

A zatem doszło do historycznego 

szczytu Trump – Kim Dzong Un! Jak 

ważne było to wydarzenie dowiemy się 

dopiero w ciągu kolejnych miesięcy, a 

może i lat. Z jednej strony może być to 

kolejna odsłona znanego już dobrze 

geopolitycznego spektaklu, ale z dru-

giej nie można nie doceniać aspektu 

indywidualnych możliwości i/lub de-

terminacji poszczególnych liderów do 

kreowania nowej rzeczywistości. A za-

tem mamy tryby „Geopolitycznego 

urządzenia mechanicznego” (tekst Blog 

35 StratLider), ale i dwóch liderów 

mających duży wpływ lub przynajm-

niej istotne   

Szczyt geopolityczny USA - Korea Płn! 

trum wszechświata istnieje 

taka siła, której praw nie 

rozumiemy. Anomalię tą 

nazwali wielkim atraktorem. 

Nie widać go z ziemi, bo-

wiem 

ilustruje podstawowy 

mechanizm, jaki wy-

stępuje  także  w  na-

szym codziennym ży-

ciu. Pojęcia chaosu i 

trudnych do odnale-

zienia atraktorów, 

które w pewnym 

stopniu ten chaos po-

rządkują, stały się 

podstawą Teorii cha-

osu, i związanego z 

nią Efektu motyla (E. 

Lorenz), dziś także 

przenikają do wielu 

innych dziedzin na-

uki. Między innymi ta  

Ile są w stanie osiągnąć Polacy na 

mundialu? Wielu odpowiada na to py-

tanie bez zastanowienia i najczęściej 

bardzo sceptycznie. Jeśli zapytamy 

polityka przed kamerą, powie, że mi-

nimum ćwierćfinał. Jeden z komenta-

torów zapomniał się na moment i po-

wiedział, że „Polska wygra”, ale szybko 

się poprawił, że oczywiście ćwierćfinał. 

Czy to kalkulacja wynikająca z oceny 

reprezentacji, czy „poprawność poli-

tyczna”? Pewnie nie trzeba „pompować 

balonika” ale i na więcej wiary zasługu-

je nasza ekipa!      [więcej str. 8] 

 

wiem zasłonięty jest dys-

kiem naszej galaktyki (Dro-

ga Mleczna). Jednakże i bez 

tego, trudno byłoby go odna-

leźć na nocnym niebie. Mi-

mo 

 

mo, że generuje efekt przy-

ciągania całych (wszyst-

kich?) galaktyk, nie świeci 

proporcjonalnie do swojej 

potęgi. Ta gigantyczna, siła 

niewidoczna  

właśnie teoria staje się pod-

stawą dla terapii małżeń-

skich.  Można ją też wyko-

rzystać na polach strategii i 

przywództwa.    [więcej  str. 4] 

niej istotne znaczenie dla ładu między-

narodowego. Wydarzeniem o wielkiej 

wadze może być spotkanie w „osiem 

oczu” (z uwagi na udział tłumaczy), w 

którym obaj liderzy mogli względnie 

swobodnie wymienić się opiniami, za-

proponować zakulisowe rozwiązania. 

Ogromnie ciekawe jest swoją drogą, w 

jaki sposób obaj liderzy zapewnią sobie 

milczenie tłumaczy. O ile w Korei roz-

wiązań jest wiele, o tyle w USA zawsze 

istnieje kwestia ceny za informację 

oraz druga istotna - whistleblower. 

Przecieki z takiej rozmowy są wszak na 

„wagę złota”!      [więcej str. 2] 

O szansach reprezentacji 

Polski                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geopolityka 2 
Korea Północna 
Kryzys światowy! Zasięg 

rakiet koreańskich aż po 

Waszyngton! Rosja i Chiny 

nie pozostaną bierne w razie 

ataku USA! Atak na Koreę 

Północną grozi globalnym 

konfliktem i nieprzewidy-

walnymi skutkami! Takie i 

podobne treści przewijały się  

w mediach jeszcze kilka ty-

godni temu. Z dnia na dzień 

sytuacja odwróciła się o 180 

stopni i najpierw doszło do 

historycznego spotkania 

przywódców obu Korei, któ-

rzy dyskutowali o denukle-

aryzacji, a nawet poruszono 

kwestię zjednoczenia półwy-

spu. 12 czerwca 2018 roku 

zaś, o 3 rano polskiego czasu 

 

doszło do „jeszcze bardziej” 

historycznego spotkania 

prezydenta Trumpa z Kim 

Dzong Unem. Spotanie to 

ma olbrzymi ładunek me-

dialny, szczególnie, że ma 

miejsce bezpośrednio po 

przedwczesnym opuszczeniu 

przez Trupa szczytu G7, na 

którym USA zdawały się być 

w opozycji do głównych 

partnerów zachodnich. Mó-

wią     

 

 

Syria 

wiąc o planowanym 

spotkaniu z przywód-

cą Korei Płn., Trump 

czuł sie znaczenie le-

piej. Widać było jego 

zapał, gdy zapewniał, 

że w kilka sekund 

podczas spotkania 

kkkk” 

Szwecja/imigracja 

Często słychać twarde 

stwierdzenia o sytuacji zwią-

zanej z imigracją w Szwecji... 

Tyle, że te stwierdzenia, za-

leżnie od sympatii politycz-

nych, są skrajnie różne. Z 

jednej strony pojawiają się 

tezy określające Szwecję ja-

ko niemal już państwo upa-

dłe wskutek kompletnego 

chaosu związanego z 

ogromną liczbą muzułma-

nów mających od środka 

niszczyć społeczeństwo 

szwedzkie.  Jednak z drugiej 

słychać, że wręcz przeciwnie, 

Szwecja jest wzorem inte-

gracji kulturowej i nie ma 

tam najmniejszych proble-

mów 

mów, a jeśli o jakichś pisze 

„druga strona”, to muszą być 

zupełnie wyssane z palca. 

Natomiast jak spojrzymy z 

perspektywy kilku lat i po-

szerzymy naszą perspektywę 

do geopolitycznej, to do-

strzeżemy kilka istotnych 

czynników mających klu-

czowe znaczenie dla sytuacji 

w Szwecji, choć na pierwszy 

rzut oka może się wydawać 

że nie mają one związku ze 

Skandynawią: 1. Obalenie 

Kadafiego w Libii, 2. „Proxy 

war” w Syrii, 3.Wzrost ISIS, 

4. Zmiany wewnętrzne w 

Turcji. Te 4 czynniki głównie 

spowodowały potężne fale 

mi 

migracji z Bliskiego Wscho-

du i Afryki, które zdestabili-

zowały sytuację w niektó-

rych państwach zachodnich.  

Problemy jakie w Szwecji 

występowały wcześniej z 

ludźmi różnych kultur, nie 

ograniczały się tylko do mu-

zułmanów i są rewersem tej 

samej monety, na której 

awersie znajdują się korzyści 

płynące z różnorodności. 

Dziś te drugie znów przewa-

żają, choć skutki ostatnich 

wydarzeń będą jeszcze z 

pewnością odczuwane. To 

przykład, wpływu geopolity-

ki na każdego aktora sto-

sunków międzynarodowych.  

Prezydent Emmanuel Ma-

cron przeżywa trudne mo-

menty, jeśli chodzi o sonda-

że. Jednak jego działania 

sprawiają, że nie tylko Berlin 

znów zaczął postrzegać Pa-

ryż jako partnera (po fatal-

nych rządach François Hol-

lande’a), ale także obecny 

prezydent USA, Donald 

Trump- 

 

Trump wyraźnie wskazał na 

Francję jako głównego part-

nera w działaniach zbroj-

nych w Syrii realizowanych 

w reakcji na atak chemiczny 

w m. Duma, k. Damaszku. 

Macron zaliczył też niezwy-

kle ciekawe tournee po USA, 

gdzie spotykał się m.in. ze 

studentami prestiżowych 

uczelni 

Wojna w Syrii zeszła z 

pierwszych stron gazet. 

Niemniej toczy się nadal, 

tyle że już nie ISIS jest jej 

głównym (medialnie) boha-

terem. Po utracie Al-Rakki, 

która stanowiła centralny 

ośrodek miejski tzw. Pań-

stwa Islamskiego w Syrii, 

powszechnie uznano, że or-

ganizacja ta poniosła klęskę. 

W istocie pod jej kontrolą 

pozostają wciąż obszary w 

Syrii, ale co ważne z geopoli-

tycznego punktu widzenia - 

ISIS nie może już być głów-

nym punktem odniesienia 

dla wszystkich zaangażowa-

nych w walkę o wpływy w 

Syrii stron. Nie może być 

także uzasadnieniem dla 

obecności różnych sił zbroj-

nych czy finansowania orga-

nizacji militarnych i parami-

litarnych w tym państwie. 

Dlatego też muszą pojawiać 

się inne czynniki, które – jak 

uważają głowni aktorzy - da 

się wykorzystać, aby nie  

rezygnować z wpływów w 

Syrii. Państwo to jest klu-

czowym terytorium tranzy-

towym surowców energe-

tycznych z południa na pół-

noc i ze wschodu na zachód. 

Dla Iranu jest jeszcze dodat-

kowo, albo zasadniczo, 

istotna kwestia bezpośred-

niego dostępu do zachod-

niego partnera - Hezbollahu. 

Sytuacja, w której Iran 

utrzymuje cały pas terenu na 

Bliskim Wschodzie - od swo-

jego terytorium aż po Morze 

Śródziemne - mając pod 

kontrolą cały ruch lądowy i 

wszystkie linie przesyłowe w 

tym obszarze - jest nie do 

zaakceptowania przez kraje 

Zatoki oraz Zachód. Walka 

rękami Syryjczyków oraz 

najemników z całego świata 

trwa więc w najlepsze. 

„face to face” będzie w stanie 

rozgryźć Koreańczyka. Cie-

kawym pod tekstem może 

być też fakt, iż Kim - jeszcze 

zanim objął władzę - zdradzał 

sympatię do kultury amery-

kańskiej, jest fanem koszy-

kówki, gościł słynnego skrzy-

dłowego m.in Chicago Bulls 

Dennisa Rodmana. W polity-

ce często osoba lidera może 

znaczyć więcej niż się wydaje.  

Francja 
uczelni. W spotkaniach z 

samym prezydentem Trum-

pem widać było zażyłość. 

Warto odnotować, że dzieje 

się tak mimo tego, że prezy-

dent Francji otwarcie kryty-

kuje Trumpa np. za wszczę-

cie „wojny ekonomicznej” z 

Europą. Macron staje się 

kluczowym graczem.. 
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Trzeci numer kwartalnika zawiera wiele zmian. Po pierwsze znika opowiadanie. Zamiast tego 

wprowadzamy dział Kultura, w którym prezentowane są książki, filmy, muzyka, nawiązujące 

do tematyki strategii i (bądź) przywództwa, ale przede wszystkim poezja, autorstwa nowego 

partnera StratLider – dra Sławomira Ambroziaka. Sławomir będzie dzielił się swoją twórczo-

ścią na łamach StatLider prezentując w każdym kwartale swój wiersz przygotowany specjal-

nie dla czytelników naszego pisma (więcej o tym w dziale Wydarzenia). Numer zdominowany 

jest tematyką sportową, z uwagi na mundial. W kończącym się kwartale miałem też okazję 

ponownie spotkać się z profesorem Zimbardo. To zawsze dla mnie wielkie święto i satysfakcja, 

tym bardziej gdy usłyszałem z ust profesora: - we are buddies...    

Maciej Milczanowski 

Od autora 

na udzielenie wywiadu do 

naszego pisma, dzięki czemu 

już wkrótce będzie można 

lepiej zapoznać się z jego 

„receptą na sukces”. Jim 

Collins w swojej książce 

„Good to Great” wskazuje na 

to, że często jest tak, iż naj-

lepszymi przywódcami wcale 

nie są osoby z pierwszych 

stron gazet, znane dobrze z 

mediów. To ci mniej znani 

potrafią zachować równo-

wagę w swoim życiu, pozo-

stając w cieniu. Sławomir 

jest przykładem takiego wła-

śnie lidera. To człowiek, któ-

ry powinien być przykładem 

dla innych – a zatem pełnić 

rolę autorytetu.  

StratLider stawia sobie za 

cel ukazywanie takich wła-

śnie autorytetów, obok tych 

znanych z historii czy me-

diów, bowiem ideą prze-

wodnią tego projektu jest to, 

że każdy może być przywód-

cą i posługiwać się strategią! 

Wydarzenia  

Dr Ambroziak dołącza 

do StratLider! 
 

Pismo StratLider powoli, 

ale konsekwentnie rozwija 

się. W obecnym numerze 

dołączył do redakcji dr Sła-

womir Ambroziak. Wystar-

czy wymienić główne aktyw-

ności Sławomira, aby uświa-

domić sobie, jak nietuzin-

kową jest postacią. To po-

siadacz czarnego pasa w ka-

rate Kyokushin (Osu Sense-

i!), pracownik naukowy i 

członek zespołów projekto-

wych w Politechnice Gdań-

skiej, p.o. Prezes Oddziału 

Rejonowego PCK w Gdań-

sku i członek Zarządu Po-

morskiego Oddziału Okrę-

gowego PCK i do tego poeta, 

który wydał juz kilka tomi-

ków wierszy. Połączenie tak 

różnych pasji przy jednocze-

snej dbałości o piękne życie 

rodzinne stanowi doskonały 

przykład balansu przedsta-

wionego w artykule „Strate-

gia i życie” w numerze 

2/2018 StratLider. 

Poezja, jaką Sławomir już 

prezentuje na łamach niniej-

szego pisma, w sposób ale-

goryczny nawiązuje do te-

matyki StratLider. Warto 

zwrócić uwagę, że poezja 

człowieka tak wszechstron-

nego ma szczególną wartość, 

bowiem płynie nie tylko z 

bogactwa środków przekazu, 

ale jest podbudowana róż-

norodnym doświadczeniem. 

Sławomir zgodził się także 

na 

społeczeństwo obywatelskie, 

bowiem to w toku rozmowy 

znajduje się rozwiązania, 

uśrednia poglądy, a zatem 

obniża temperaturę konflik-

tu. Jest to też okazja do we-

ryfikacji informacji określa-

nych jako „postprawda” i 

szukania przyczyn „atrofii 

strategicznej”. Zasadnicze 

znaczenie ma tutaj, jak w 

tych obszarach prezentują 

się osoby mające władzę, 

dostęp do informacji. 

Klub Obywatelski  

w Sanoku, Dębicy  

i Jarosławiu 

Klub Obywatelski to esencja 

społeczeństwa obywatel-

skiego. Spotkania w ramach 

KO to okazja do rozmowy na 

ważne tematy i każdy jest na 

nich mile widziany. Z jednej 

strony politycy w nich 

uczestniczą, z drugiej zapra-

szają oni na nie ekspertów. 

To dość ryzykowne, bowiem 

ekspert nigdy nie przedsta-

wia czarno-białego obrazu 

rzeczywistości, którym z lu-

bością posługuje się więk-

szość polityków każdej par-

tii. Na tym jednak polega 

spo 

Spotkanie  

z prof. Zimbardo  

Po spotkaniu miałem okazję 

przeprowadzić z profesorem 

rozmowę oraz przekazać mu 

egzemplarze czasopisma 

StratLider.  Profesor zapew-

nił o pełnym wsparciu tego 

projektu. Warto dodać, że 

profesor (85 lat) jest wciąż w 

niesamowitej formie. Mimo 

wyczerpujących aktywności 

w Warszawie zachował siły 

do późnego wieczora tego 

samego dnia także w Kra-

kowie.  

W maju, uczestniczyłem w 

spotkaniu z profesorem 

Zimbardo w Krakowie. Spo-

tkanie miało kameralny cha-

rakter i uczestniczyły w nim 

jedynie osoby w jakimś za-

kresie współpracujące z pro-

fesorem. W trakcie spotka-

nia pytania do profesora 

przedstawili studenci Aka-

demii Krakowskiej, w której 

murach przedsięwzięcie to 

się odbywało. Profesor, jak 

zwykle z pasją, opowiedział 

o stanfordzkim eksperymen-

cie więziennym, ale też o 

swojej późniejszej pracy oraz 

o tym, co można określić 

jako dziecko profesora, czyli 

Projekcie Bohaterskiej Wy-

obraźni.  
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Atraktor w teorii 

Teoria opisuje życie i ma je usystematyzować. Ale czy da 

się je kontrolować? Nie, tego zrobić się nie da. Teoria nig-

dy nie opisze wszystkich aspektów życia, nigdy więc też 

nie da nam „recepty na życie”, dokładnego zestawu in-

strukcji, co i jak robić w danym momencie. Jednak po-

znając zbudowane przez tysiące lat ludzkiej cywilizacji 

teorie,  mamy szansę na zrozumienie ogólnych schema-

tów, w jakich zawierają się nasze aktywności życiowe. 

Dzięki temu mamy szansę uniknąć błędów popeł-                          

nianych przez przodków czy poprzedników. Dokładnie 

taka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia 

Atraktor w życiu 

Życie to nie teoria, wielu rzeczy nie da się przewidzieć. To 

częściowo prawda. Przyjmując jednakże zasady opisane 

po lewej stronie tej rubryki możemy rozwiązywać nawet 

poważne problemy życiowe. W tym celu konieczne jest 

przyjęcie perspektywy strategicznej i do tego postawy 

przywódczej. To atraktor zaimplementowany do strategii 

daje możliwości oddziaływania długofalowego. Atrakto-

rem w życiu może być czynnik pozwalający na budowanie 

współpracy pomimo konfliktów. Kluczowe jest odnalezie-

nie takiego czynnika, który może przyciągać „trajektorie 

interesów” każdej ze stron konfliktu. Takie założenie 

znajduje 

 

taka sama jest rola atraktora 

w teorii chaosu zastosowa-

nej w dziedzinie strategii. 

Atraktor powoduje, że chaos 

jest ograniczany do pew-

nych schematów, ram, w 

których można zrozumieć, 

jakimi zasadami się „posłu-

guje”. Czy przez to można 

powiedzieć, że kontrolujemy 

chaos? Nie! Ale przestajemy 

się go obawiać, bo rozu-

miemy jak działa. Atraktor 

bowiem  

jest z synonimem teorii chaosu w postaci  

Efektu motyla. Taki „atraktor dziwny”, nie 

pozwala nam przewidzieć gdzie za chwilę  

znajdzie się dany punkt w swoim ruchu po  

trajektorii, ale pozwala zawęzić pole jego poszuki- 

wań do granic obszaru wyznaczonego oddziaływaniem 

atra 

                  jest punktem, linią lub  

obszarem, który przyciąga chaoty-

czne trajektorie. W wersji z ilustracji 

w centrum strony widzimy „atraktor 

dziwny”, którego kształt kojarzony 

jest  

 

atraktora dziwnego. A zatem nie znamy szczegółowo jego 

położenia, ale z dużą dozą pewności możemy powiedzieć 

na jakim znajduje się obszarze.  Kluczem jest zestawienie 

teorii z praktyką. Teoria chaosu, istnienie atraktorów i 

możliwości wpływania na nie, kształtowania 

ich, to wszystko rozważania naukowe. 

W teorii wszystko można wyjaśnić a 

nawet pokusić się o teoretyczny mo- 

del budowania atraktora. Ale co z  

praktyką? Czy taka teoria może zna- 

leźć zastosowanie? Co nam z tego, że 

użyjemy jako atraktora pór roku dla  

prognozowania pogody, dzięki czemu, mimo,  

iż nie możemy przewidzieć pogody jaka będzie za mie-

siąc, to wiedząc, że po zimie jest wiosna stwierdzimy, że 

w maju będzie cieplej niż w styczniu (co z resztą nie zaw-

sze jest już aktualne obecnie)? Czy jest praktyczne zasto-

sowanie tej teorii? 

 

znajduje zastosowanie w ne-

gocjacjach. Negocjacje wyma-

gają przejścia od stanowisk 

stron  do  obszarów ich intere-

sów. Dlatego teoria chaosu i 

kwestia atraktora znalazły za-

stosowanie w terapii małżeń-

skiej. Jeśli jest coś co małżon-

kowie  mogą widzieć jako inte-

res wspólny albo nadrzędny, 

to rolą  terapeuty  jest skiero-

wać ich uwagę na ten punkt 

         punkt/linię/obszar i określić, czy              

     taki atraktor może stać się czynni-

kiem tzw. „nowego początku”. Odnale-

zienie kolejnych tego typu atratorów w 

trakcie terapii może spowodować, że 

para na nowo spojrzy na swoje życie, 

dotych                         przewartościuje dotychczasowe priorytety, 

 więcej uwagi poświęci na te obszary, które zostały 

określone jako atraktory, a jednocześnie z większą rezer-

wą podejdzie do tych, które były dotąd przyczyną niepo-

rozumień. Warto mieć na uwadze, że bardzo pomocne są 

tu nowe odkrycia w dziedzinie neuropsychologii. Okazuje 

się, że atmosfera, własne nastawienie, dalsze otoczenie, 

programy, jakie oglądamy w TV, gry itd., to wszystko 

kształtuje nasz mózg.  Nad  tym, jak ta jednostka  central   

 na się rozwija, możemy mieć jednak kontrolę.  

       Mózg bowiem jest plastyczny i to od nas zale-  

                  ży, jaki  rodzaj  „pokarmu” stosujemy 

dla        jego   rozwoju.    Zbudowanie  i   posze- 

     rzanie  tzw. strefy komfortu  (o czym  

obra-    zowo napisał  Krzysztof   Wysocki  w 

  tekście „Strefa komfortu” na      blogu „   

        Biznes bez stresu”) za pomocą odnajdywa

 nia/budowania zestawu (strategicznych) atrakto-

rów znacznie zwiększa nasze możliwości indywidualne, 

jak i współpracy w zespołach, a nawet może ratować na-

sze małżeństwa... Szukanie atraktorów poszerzających 

jednocześnie własną strefę komfortu, jest możliwe w każ-

dej dziedzinie i każdym obszarze działalności człowieka. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Przywództwo 

„Wnętrze” przywódcy  

Myśląc o przywódcy mamy 

często na myśli dyrektora 

korporacji, lidera politycz-

nego czy kapitana drużyny 

piłkarskiej. Znacznie rza-

dziej widzimy przywódcę w 

duchownym, nauczycielu czy 

studencie. Tymczasem o  

Tego typu „wodzowie” często 

stosują jako maksymę, kwe-

stię z filmu Kroll: „Albo my 

ich, albo oni was”. Jacek 

Santorski (w ramach APP) 

taki styl zarządzania nazywa 

„średniowiecznym folwar-

kiem”, w którym szef nie po-  

 

Podstawy do wielkich osią-

gnięć (Good to great, J. Col-

lins). Sam czynnik finanso-

wy nie rekompensuje pozo-

stałych elementów składają-

cych się na sukces. Przywód-

ca widzi różnorodność czyn-

ników sukcesu i wynika to 

jego  

 

nowych schematów zamiast 

starych, skostniałych.  

Tym o co w istocie tu chodzi 

jest coś, co można określić 

mianem duchowości. Ogól-

nie mówiąc mowa tu o du-

chowości jako budowaniu 

dystansu do otaczającej nas 

rze 

 

czuwa się do odpowiedzial-

ności za organizację, mając 

na uwadze tylko zysk wła-

sny. Często uzasadnia to w 

ten sposób, że jego zysk za-

pewnia stanowiska pracy 

podwładnym. Umyka mu 

jednak wówczas kluczowy 

element motywacyjny, jakim 

jest budowanie zespołu, co 

wzmacnia satysfakcję, po-

prawia atmosferę w pracy, w 

dalszej perspektywie dając 

zysk.  

z wewnętrznej siły, a nie 

stanowiska. Przywódca po-

trafi też odnaleźć balans we 

własnym życiu. Aby być w 

pełni skutecznym liderem 

potrzebna jest równowaga, 

jaka została opisana w tek-

ście ze StratLider nr 2, str. 4, 

pt. Strategia i życie.  Wów-

czas pojawia się większa 

swoboda działania, strate-

giczny przegląd sytuacji oraz 

zdolność do kształtowania 

nowych 

 

Tym, jakim ktoś jest 

przywódcą, w zasad-

niczej mierze decydu-

je jego wnętrze, a nie 

stanowisko, jakie zaj-

muje.  

Osoba zajmująca kie-

rownicze stanowisko 

służbowe posiada au-

torytet formalny, a 

więc wynikający z za-

kresu obowiązków i 

hierarchii panującej w 

danej organizacji. Ta-

ki autorytet polega na 

systemie kar i nagród. 

Nawet jeśli taka osoba 

jest fachowcem w 

dziedzinie, którą za-

rządza, nawet jeśli w 

podległej jej struktu-

rze panuje porządek, 

pracownicy  osiągają 

sukcesy, to nadal taką 

osobę można nazwać 

menadżerem, a nie 

przywódcą.  

Z drugiej zaś strony 

często jest tak, że oso- 

ba na kierowniczym stano-

wisku zatraca się w autory-

taryzmie, próbuje wszystko 

kontrolować i nikomu nie 

potrafi zaufać. Takiej osoby 

także nie można nazwać 

przywódcą. Jest to raczej 

„wódz”, dla którego jedynym 

rozwiązaniem jest win-lose i 

to przy win zawężonym do 

bardzo wąskiego grona, cza-

sem nawet tylko do siebie 

samego.    

 

rzeczywistości, pew-

ności własnych wybo-

rów przy jednoczesnej  

umiejętności słucha-

nia innych,  kształto-

waniu współpracy we 

własnym zespole, w 

rodzinie, grupie ró-

wieśniczej itp. Du-

chowość często koja-

rzy się z religijnością, 

ale w istocie można ją 

odnaleźć w bardzo 

różnych obszarach. 

Człowiek może znaleźć 

najlepszy dla siebie 

sposób na budowanie 

wewnętrznej równo-

wagi uprawiając sport, 

relaksując się czy słu-

chając muzyki.  

Wspaniałym przykła-

dem przywódcy jest 

papież Franciszek. 

Jego wypowiedzi 

(m.in zamieszczony 

pod zdjęciem cytat) 

świadczą o tym, że 

swoją  rolę   widzi  sze- 
rzej niż „pasterz stada 

owiec”. Cytat ten może być 

kluczem dla budowania 

płaszczyzny porozumienia 

pomiędzy różnymi religiami, 

kulturami. A zatem Franci-

szek pokazuje, co znaczy być 

przywódcą Kościoła, a nie 

tylko jego zarządcą, bowiem 

tworzy mosty łączące 

wszystkich ludzi, a nie tylko 

tych ze „swojej grupy”. To 

wielkie dzieło! 

 

“Łaska Boża nie ma granic, jeśli ten kto prosi o łaskę robi to ze 

skruchą i w szczerości serca, kluczem dla nie wierzących w Bo-

ga jest postępowanie zgodnie z własnym sumieniem. W isto-

cie, słuchanie go i postępowanie zgodnie z nim oznacza decy-

dowanie o tym, co jest postrzegane jako dobro albo zło. Dobro 

i zło w twoim postępowaniu zależy od tej decyzji.”  

- Franciszek w odpowiedzi na list, wrzesień 2013 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2013/doc

uments/papa-francesco_20130911_eugenio-scalfari.html 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Lewandowski 
 

Autorytet w blaskach i cieniach 

Robert Lewandowski to dla 

wielu nastolatków idol pił-

karski. Wielu go naśladuje, 

krzyżując ręce na piersiach 

po strzeleniu gola, podobnie 

jak naśladujące Messiego 

dzieciaki wznoszą wskazują-

ce palce ku niebu po zdoby-

ciu bramki. Robert jest ido-

lem sportowym, ale przez to 

i autorytetem dla wielu lu-

dzi. Zachwyceni jego nie-

zwykłymi zdolnościami kibi-

ce czekają na kolejne fajer-

werki na boisku, jednak nie 

zawsze zdają sobie, sprawę 

czego potrzeba, aby dotrzeć 

na sam szczyt, a także jak 

wiele to kosztuje. Historia 

Roberta była opisywana w 

tysiącach tekstów, jego losy 

jako juniora, niedocenienie 

jego talentu w Polsce, pro-

blemy w początkach kariery 

za Odrą, kontuzje. Po drodze 

wydarzyło się wiele sytuacji, 

które mogły go złamać. Były 

momenty, że wiarę w niego 

zachowali tylko najbliżsi i... 

on sam. To nie jest tak, że 

można trochę potrenować i 

zobaczymy, czy jest talent, 

czy go nie ma. Nawet wro-

dzony talent odkrywany jest 

w trakcie ciężkiego treningu, 

a istotą talentu nie jest to, że 

ktoś szybko uczy się podbi-

jać piłkę, czy jest szybszy od 

rówieśników. To są tylko 

dodatki. Prawdziwy talent 

rodzi się w głowie człowieka 

i często tam też umiera. Aby 

osiągnąć sukces Robert mu-

siał nieustannie trenować, 

szukać możliwości grania w 

coraz lepszych klubach i 

jednocześnie – przede 

wszystkim stale toczyć walkę 

z samym sobą. Codzienne 

poświęcenie wymaga silnego 

cha 
 

charakteru i koncentracji na 

celu. Często patrząc na pił-

karza zestawiamy jego suk-

cesy z pierwszymi krokami 

w sporcie. Szukamy, gdzie 

jest ta kuźnia geniusza da-

nego idola. Kiedyś pojawiło 

się dziwne przekonanie, że 

sukcesy Brazylijczyków bio-

rą się z tego, że w dzieciń-

stwie grają na plaży i dzięki 

temu mają silniejsze stopy, a 

pokonując opór piasku, stają 

się bardizej  

 

dziwego, profesjonalnego 

skautingu, wysyłali swoich 

działaczy do Brazylii, by jak 

najszybciej kupić kilku ta-

nich zawodników z tamtej-

szej ligi. Ewenementem na 

skalę światową był ekspery-

ment właściciela Pogoni 

Szczecin Antoniego Ptaka, 

który wysłał swojego syna 

Dawida na zakupy do Brazy-

lii w końcówce 2005 roku, 

czyli w momencie, gdy Ro-

bert  
 

 

Robert Lewandowski grał w 

rezerwach Legii Warszawa i 

wkrótce miał przejść do Zni-

cza Pruszków, gdzie dopiero 

jego talent rozbłysnął w całej 

okazałości. 

okazałości. Pogoń wskutek 

eksperymentu się rozpadła, 

a wielu chłopców z polskich 

podwórek nie miało swojej 

szansy, bo nie trafiło jak Ro-

bert na osobę pokroju An-

drzeja Blacha, który pomimo 

kontuzji, słabszych okresów 

jego gry, dostrzegł w nim 

talent. Robert miał siłę we-

wnętrzną, by się nie podda-

wać, ale też szczęście, że tra-

fił na człowieka, który w nie-

go mocno wierzył. Później-

sze sukcesy w Zniczu i Lechu 

Poznań zapewniły Roberto-

wi status gwiazdy polskiej 

ligi, jednak po przeprowadz-

ce do Niemiec musiał znowu 

swoją pozycję budować nie-

mal od zera. Poziom tamtej-

szej Bundesligi jest znacznie 

wyższy od Ekstraklasy dlate-

go status gwiazdy w Polsce 

nie zawsze przekłada się na 

pozycję nawet w średnim 

klubie w Niemczech (przy-

kładem jest tu kariera Artu-

ra Wichniarka). Za Odrą 

znów ciężką pracą, ciągłym 

udowadnianiem swojej war-

tości na treningach i uporem 

Robert zdołał zapewnić so-

bie status gwiazdy. Ale za-

nim to się stało, jeszcze raz 

przeżył gorycz upokorzenia, 

gdy jego nieudane zagrania 

były pokazywane w mediach, 

stając się przedmiotem 

drwin. Po tym wszystkim, i 

po transferze do Bayernu 

Monachium, w 2014 roku 

Robert wypowiedział te sło-

wa: „Człowiekowi się wyda-

je, że już wszystko umie, a 

przy takim trenerze zmienia 

zdanie (o Pepie Guardioli). 

Robert wciąż się uczy dzięki 

czemu stale pnie się w górę! 

Oby na mundialu 2018 po-

kazał najwyższy poziom. 
 

 

6 

zwinni i silni na trawie. Po-

wodowało to kuriozalne sy-

tuacje w których właściciele 

klubów, zamiast zdolnej 

młodzieży w ramach praw-

dziwego  
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FILM 

Bitwa o Irak 

(Battle of Haditha)  

Obraz zatytułowany „Bitwa 

o Haditha” – bo tak brzmi 

dosłowne tłumaczenie ory-

ginału - przedstawia ruty-

nowy patrol Sił Koalicji w 

Iraku, w 2004 roku, który 

zmienia się w masakrę lud-

ności cywilnej. Nie jest to 

jednak film li tylko o walce. 

To także film o wojnie w 

ogóle, o tym, jak człowiek 

przyzwyczaja się do  

Sztuka 7 

KSIĄŻKA 

Strategia. Działania pośrednie 

Sir Basil Liddell Hart w swojej książce przedstawił wyższość 

elastyczności, manewrowości nad przewagą liczebną. Za 

strategię uznał takie planowanie i realizację działań, które 

przewiduje różnorodne akcje, nazwane przezeń pośrednimi, 

na drodze do osiągnięcia strategicznego celu. Działania po-

średnie obejmują różnego rodzaju manewry, które mają za 

zadanie umożliwić osiągnięcie celu jak najmniejszym nakła-

dem sił (także strat). Pierwsza część książki to szereg przy-

kładów historycznych, od starożytności po czasy współczesne 

autorowi. Druga, krótsza, to zestaw wniosków i ujęcie teore-

tyczne zaproponowanego modelu strategii. W przekroju pra-

cy, autor wielokrotnie odnosi się do Carla von Clausewitza 

traktując jego myśl, jako punkt odniesienia dla własnych ba-

dań.      

POEZJA 

Merope czekająca 

który to już raz 

upadasz 

pod kamiennym gniewem bogów 

i pędzlem Tycjana 

 

mrok 

ociera krew z twoich ramion 

obserwuje każde drgnienie warg 

gdy szept najciemniejszej z gwiazd 

ból przemienia w tęsknotę 

 

kiedyś zrozumiesz 

że najkrótsza droga do domu 

zasypia u podnóża góry 

pod obłokiem ciepłych jeszcze piór 

z porzuconych skrzydeł Ikara 

PIOSENKA 

Lucy Phere 

Ten „kawałek” to coś absolutnie wyjątkowego. Lucy Phere to 

istota wszystkiego, o czym piszę zarówno w ramach moich 

badań naukowych, jak i tekstów popularnych na blogu na 

temat konfliktów. To też niezwykłe streszczenie książki 

„Efekt Lucyfera” profesora Zimbardo w tekście kilkuminu-

towego utworu. Muniek Staszczyk przedstawia sytuację, w 

której Lucy Phere nie jest jakimś rogatym demonem, ale mi-

łą dziewczynką. Nie namawia do złego, ale wykorzystuje sła-

bości naszej duszy, nie zmusza, nie każe, ale pokazuje i daje 

wybór. Robi to jednak cynicznie i jak tylko „haczyk” chwyci, 

staje się bezwzględna. Z czasem zaczyna przeorbażać sie z 

niewinnej Lucy Phere w brutalnego i bezlitosnego Lucyfera. 

Słuchając tej piosenki warto pomyśleć o tym skąd biorą się 

ludzie, którzy doprowadzili do wydarzeń w Rwandzie, Sre-

brenicy czy na Wołyniu w 43r. Dlaczego Niemcy dali się 

przekonać, aby fizycznie usunąć narody, które uznawali za 

gorsze od siebie, a co najważniejsze, dlaczego do podobnych 

okropieństw zdolnych jest wielu z nas... „zwykłych ludzi”. 

Dopiero uświadomiwszy sobie to, można się przed tym bro-

nić. Inaczej mówiąc, dostrzeżenie własnej, mrocznej, strony 

natury pozwala na utrzymanie w ryzach instynktów w sytu-

acji kryzysowej.    

"Syzyf" pędzla Tycjana  

Autor: Sławomir Jerzy Ambroziak. 

Więcej utworów autora wiersza znajdziesz na stronie:  

https://www.facebook.com/SJA.liryki/ 

 

zabijania, również o dylematach w sytuacji kryzysowej, wy-

paleniu wskutek nieustannego stresu, który przeradza się z 

czasem w PTSD, oraz o tym, że najgorzej jest... gdy dylematy 

znikają, gdy przeważa mroczna, potworna strona natury 

ludzkiej. Nawet jeśli ktoś sądzi, że mieszkańcy Haditha sobie 

zasłużyli na to, co ich spotkało, bo wspierali terrorystów 

(wielu stosuje taką fatalną generalizację), to film także poka-

zuje jak trudno było cywilom podejmować decyzje w warun-

kach dramatycznego konfliktu.  Widać też to, kto w istocie 

wygrywał na takiej sytuacji, gdy znikały zasady... Obojętne 

czy byłeś w Iraku jako żołnierz, kontraktor cywilny, czy nie 

byłeś w ogóle, jeśli interesuje Cię, co tam się faktycznie dzia-

ło, ten film musisz objerzeć.    

reżyseria: Nick Broomfield, scenariusz: Nick Broomfield, 
Marc Hoeferlin; Dramat, Wojenny; produkcja: Wielka 
Brytania, premiera: 25 kwietnia 2008 (Polska) 11 września 
2007 (świat) - Filmweb 

Singel zespołu T.Love z albumu Old is Gold, 
Autor tekstu: Muniek Staszczyk 
Data wydania: 2012, EMI Music Poland. 

Autor: Basil Liddell Hart,  
Rok wydania 1959 
Wdawnictwo: MON. 

https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/11/09/komentarz-nt-filmu-dluga-droga-do-domu-produkcji-national-geographic/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/11/09/komentarz-nt-filmu-dluga-droga-do-domu-produkcji-national-geographic/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/11/09/komentarz-nt-filmu-dluga-droga-do-domu-produkcji-national-geographic/
http://www.filmweb.pl/person/Nick+Broomfield-73531
http://www.filmweb.pl/person/Nick+Broomfield-73531
http://www.filmweb.pl/person/Marc+Hoeferlin-803112
http://www.filmweb.pl/films/search?genres=6
http://www.filmweb.pl/films/search?genres=26
http://www.filmweb.pl/films/search?countries=59
http://www.filmweb.pl/films/search?countries=59
http://www.filmweb.pl/film/Bitwa+o+Irak-2007-446526/dates
http://www.filmweb.pl/film/Bitwa+o+Irak-2007-446526/dates
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FORMUŁA 1 

Robert Kubica  

Rober Kubica rozbudził wielkie na-

dzieje, że w sezonie 2018 znów bę-

dziemy mogli „kubicować” Polakowi w 

F1, po czym okazało się, że musimy się 

zadowolić ocenianiem jego czasów w 

testach, treningach i świetnymi ko-

mentarzami na temat bolidów i wyści-

gów. Czy można zatem taki stan rzeczy 

nazwać jego sukcesem? Nie mam naj-

mniejszych wątpliwości, że tak właśnie 

jest. Przecież nie było nigdy innego 

Polaka nawet jako kierowcy rezerwo-

wego w F1. W sytuacji, gdy w William-

sie jeździ dziś dwóch bardzo niedo-

świadczonych kierowców wiele się mo-

że wydarzyć. Robert jest w niezręcznej 

sytuacji, bowiem, aby dostać wyma-

rzony fotel na czas wyścigów, musi 

liczyć na potknięcia , którzy w tych fo-

telach już zasiadają. Taki jest sport, nie 

tylko F1. Pojawiają się jednakże plotki 

łączące Roberta z inną stajnią wyści-

gową – Torro Rosso, gdzie Brendon 

Hartley najwyraźniej sobie nie radzi. 

Można złośliwie zauważyć, że w sa-

mym Williamsie nie radzą sobie za-

równo Lance Stroll, jak i Siergiej Sirot-

kin, jednak ci dwaj kierowcy wnoszą 

do zespołu potężne wsparcie finanso-

we, a zatem niejako w roli Pay Drive-

rów ich posady są na razie pewne. Nie 

mniej widać, że Robert jako kierowca 

rezerwowy robi wokół siebie tak wiele 

szumu, że wydaje się prawdopodobne, 

iż prędzej czy później stanie na linii 

startu do Gran 

 

 

 udanych akcjach w początkowej fazie  

meczu drużyna „stawała”. Gra rozsy-

pywała się na oczach widzów. Część 

komentatorów twierdziła, że to dziwne, 

że kondycji naszym starcza na 20 mi-

nut gry. Przecież to nonsens! To są za-

wodowcy, każdy z nich potrafi grać 90 

minut na pełnych obrotach! Problem, 

jaki mieli, nie tkwił w nogach, lecz w 

głowach! We Francji 4 lata później wi-

dzieliśmy zupełnie inne reakcje i za-

chowania trenera Nawałki. Drużyna 

grała różnie, można było mieć zastrze-

żenia do czasem zbytniej zachowaw-

czości, ale już nie do zaangażowania, 

nie do trzymania się założeń taktycz-

nych, nie do tego, że grali od początku 

do końca. Biorąc pod uwagę, że trener 

pozostał ten sam oraz że trzon repre-

zentacji (całe szczęście Kamil Glik je-

dzie!) jest podobny jak w Euro 2016, 

mundial w Rosji A.D 2018 zapowiada  

się bardzo interesująco. StratLider li-

czy na medal!  
 

HOKEJ 

NHL 
Finał ligi NHL i mecz Golden Knights 

Las Vegas - Washington Capitals to 

przede wszystkim fantastyczny spek-

takl! Występowały gwiazdy estrady, 

były pokazy fajerwerków, widowisko 

na lodzie. Gdy zaczynał się mecz wi-

dzowie mieli już połowę show za sobą. 

Gra stała na szalonym poziomie i choć 

wygrali goście, nie trzeba było uroczy-

stości wręczenia pucharu przenosić do 

Warszawy... to znaczy Waszyngtonu...   

Grand Prix F1, spełniając swoje ma-

rzenia o powrocie, a nam dając znowu 

ogromną frajdę i dumę z oglądania 

Polaka w najbardziej prestiżowej serii 

wyścigowej świata. 
 

PIŁKA NOŻNA 

Mundial 

Zawodowa piłka nożna to sport w 

pewnej mierze ekstremalny, a udział w 

mundialu to szczyt tego ekstremum. 

Zawodnicy, ale i trenerzy, działacze 

doświadczają ogromnej presji. Oczeki-

wania wobec nich są zawsze olbrzymie. 

Nad Wisłą mamy swoje doświadczenie. 

Pamiętny turniej Euro 2012, zakończył 

się naszą klęską. Natomiast turniej 

rozgrywany cztery lata później, zakoń-

czył się dla reprezentacji Polski ćwierć-

finałem. Pomiędzy tymi turniejami nie 

pojawił się żaden talent piłkarski, który 

odmieniłby oblicze naszej reprezenta-

cji. Co więcej - w 2012 roku graliśmy u 

siebie. To zwiększa presję, ale i daje 

dodatkową motywację. Przecież go-

spodarze takich turniejów zwykle osią-

gają wyniki ponad miarę swoich moż-

liwości. Jeśli jednak spojrzymy na sy-

tuację w reprezentacji przed i w trakcie 

tych dwóch turniejów, zobaczymy, że 

nasz zespół zupełnie inaczej wyglądał z  

psychologicznego punktu widzenia. 

Trener Smuda zachowywał się bardzo 

nerwowo, fatalnie znosił najmniejsze 

słowa krytyki, piłkarzom ta nerwowość 

bardzo się udzielała. Widać to było 

bardzo na boisku, gdzie po kilku nie-

udanych  
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