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Powiat Tczewski nie zwalnia tempa

Rozmowa z Mirosławem Augustynem Starostą 
Tczewskim. Wprowadzenie na obszarze Polski stanu 
epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem 
COVID-19 wiąże się z różnymi ograniczeniami w wielu 
sferach życia publicznego. Pomimo tej trudnej sytuacji 
społecznej i gospodarczej Powiat Tczewski realizuje 
zaplanowane w 2020 r. inwestycje i nie zamyka się dla 
swoich mieszkańców.

zęsto otrzymuję pytanie czy tczew-
skie starostwo otworzyło się już dla 
mieszkańców, a ja zawsze dopowia-
dam, że Starostwo Powiatowe w 
Tczewie nie musiało się otwierać, 

ponieważ nie zostało dla mieszkańców za-
mknięte nawet przez jeden dzień. W dobie 
pandemii koronawirusa należało działać szyb-
ko i profesjonalnie, aby mieszkańcy mogli się 
czuć bezpiecznie, a instytucje funkcjonowały 
bez zarzutu. Wprowadziliśmy pewne ograni-
czenia w dostępie do budynku, ale nie zawiesi-
liśmy działalności. Niektóre usługi, które moż-
na było załatwiać za pomocą środków zdalnej 
komunikacji, były w ten sposób realizowane, 
jednak cały czas pracowaliśmy i przyjmowa-
liśmy interesantów – oczywiście z zachowa-
niem reżimu sanitarnego – informuje Starosta 
Tczewski, Mirosław Augustyn. - Obecnie naj-
większym wyzwaniem dla wszystkich samo-
rządów w Polsce jest minimalizacja skutków 
kryzysu, jaki wywołał koronawirus. Jest wiele 
dziedzin, którymi się na co dzień zajmujemy, a 
każda z nich stawia przed nami inne wyzwa-
nia. 
Powiat Tczewski nie przerywa trwających 
inwestycji np. termomodernizacyjnych, czy 
remontowych. Tylko w tym roku prawie 40 
km dróg powiatowych zostanie oddanych do 
remontu. Projekt Powiatu Tczewskiego, który 
znalazł się na liście zadań objętych dofinanso-
waniem w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w roku 2020, uzyskał ponad 2,5 mln 
zł dofinansowania na realizację inwestycji pn. 
Remont dziesięciu odcinków dróg powiato-
wych polegający na położeniu dywaników as-
faltowych typu "Slurry Seal". Całość zadania 
opiewa na kwotę ponad 5 milionów zł. 
- Wiadomość ogłoszona przez Premiera i Wo-
jewodę ucieszyła nas samorządowców i spo-
łeczność Powiatu Tczewskiego, gdzie będzie-
my realizować aż 10 inwestycji. W bieżącej ka-
dencji wychodzimy z założenia, że w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych chcemy zre-
alizować konkretne zadania w czterech gmi-
nach wchodzących w skład naszego Powiatu. 
Pragnę zaznaczyć, że dofinansowanie udało 
się uzyskać w dużej mierze dzięki wsparciu 
samorządów gminnych, które współfinansują 
nasze zadanie – komentuje Starosta Tczewski, 
Mirosław Augustyn. - Dziękuję Radom tych 
gmin za podjęcie stosownych uchwał pozwa-
lających nam na zabezpieczenie środków fi-
nansowych na wkład własny.
Remonty odcinków dróg będą realizowane na 
terenie Gminy Wiejskiej Tczew (Krzywe Koło 
– Koźliny – Tczew, Sobowidz – Rukosin, Go-
dziszewo – Damaszka, Damaszka – Borosze-
wo),  Gminy Subkowy (Radostowo – Subkowy 
PKP, Gorzędziej – Rybaki – Gręblin, Subkowy 
– Mała Słońca), Gminy Pelplin (Klonówka – 
Rajkowy – Rudno, Rywałd – Klonówka – Pel-
plin, Gorzędziej – Rybaki – Gręblin) oraz Gmi-
ny Morzeszczyn (Barłożno – Kierwałd). Drogi 
zostaną odnowione specjalną technologią 
polegająca na wypełnianiu nierówności, kole-
in oraz wykonaniu cienkiej nakładki (do około 
2 cm.) na powierzchni remontowanej drogi 
przy pomocy półpłynnej mieszanki mineralno- 
emulsyjnej wytworzonej w specjalistycznym 
kombajnie. Dzięki tej technologii nawierzch-
nia pozostanie solidna, przydatna do użytku i 
bezpieczna. Istotne jest też to, że okres wyłą-
czenia drogi z użytkowania, niezbędny do za-
łatania dziur lub regeneracji nawierzchni, jest 

redukowany do minimum.
Starostwo Powiatowe w Tczewie nie przerywa 
działań, również w zakresie ochrony zdrowia. 
Powiat Tczewski jest właścicielem jedynego 
szpitala działającego na swoim terenie, zarzą-
dza również aż sześcioma domami pomocy 
społecznej. Bez wszelkich wątpliwości można 
stwierdzić, iż są to ośrodki szczególnego ry-
zyka. Znajdują się w nich osoby starsze, scho-
rowane, najbardziej zagrożone zakażeniem 
koronawirusem. Jeszcze przed wprowadze-
niem na terenie naszego kraju stanu epidemii, 
dyrektorzy tych placówek podjęli działania w 
celu zabezpieczenia się w niezbędne środki 
ochrony. W ramach współpracy, pomoc zade-
klarowały samorządy – Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski oraz 
samorządy gminne, które nieustannie przeka-
zują środki na walkę z pandemią.
Jako pierwsze wsparcia udzieliło Miasto 
Tczew, które przekazało pół miliona złotych 
na zakup środków i artykułów ochrony oso-
bistej dla personelu tczewskiego szpitala. 
Miasto Tczew użyczyło również na potrzeby 
zorganizowania tymczasowej izby przyjęć 

namiot pneumatyczny. Wsparcie finansowe 
zadeklarowała także Gmina Wiejska Tczew, 
która wesprze tę placówkę kwotą 35 tys. zł. 
Nieustanie przekazywane są również środki 
wojewódzkie oraz centralne.  
- Cieszę się, że w tych trudnych czasach walki z 
pandemią koronawirusa padają kolejne dekla-
racje pomocy ze strony naszych samorządów 
zwłaszcza, że jesteśmy zmuszeni działać pod 
coraz większą presją płacową, cenową i or-
ganizacyjną. Środki te niewątpliwie pozwolą 
placówce zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby 
wynikające z obecnej sytuacji rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa, a tym samym zapewnić 
bezpieczeństwo personelowi szpitala i jego 
pacjentom - przyznaje Starosta Tczewski, Mi-
rosław Augustyn. -  Jestem bardzo wdzięczny 
za okazane wsparcie, które tylko utwierdza 
mnie w przekonaniu o doskonałej współpracy 
pomiędzy wszystkimi samorządami.
Na podobne formy pomocy mogą liczyć domy 
pomocy społecznej, których dyrektorzy na 
bieżąco informują o swoich potrzebach w 
zakresie ochrony swoich mieszkańców i pra-
cowników. W tym przypadku pomoc również 

dociera ze wszystkich stron. Wsparcie płynie 
nie tylko ze strony samorządów. Pomagają 
organizacje pozarządowe, osoby prywatne i 
firmy z terenu Powiatu Tczewskiego. Pomocy 
na zakup sprzętu medycznego udzieliły m.in. 
firmy EATON i Flex. W ramach przekazanego 
wsparcia zostaną zakupione m.in. respirato-
ry i wideolaryngoskop. Lista darczyńców jest 
długa, ale potrzeby wciąż ogromne.
- Jak ma to miejsce w całej Polsce, pozyskanie 
wystarczającej ilości środków ochronnych jest 
bardzo ciężkim zadaniem, dlatego szczególne 
podziękowania kieruję do wszystkich darczyń-
ców - zarówno do samorządów, przedsiębior-
ców, stowarzyszeń oraz osób prywatnych, 
którzy nieustannie przekazują środki naszym 
placówkom i tym, którzy tej pomocy najbar-
dziej potrzebują -  podsumowuje Starosta, 
jednocześnie dodając - Podziękowania należą 
się również pracownikom Szpitali, Sanepidu, 
Domów Pomocy Społecznej, Niepublicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, aptek oraz Stra-
ży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej, którzy 
każdego dnia są na pierwszej linii walki o na-
sze zdrowie, życie i bezpieczeństwo.

Mirosław	
Augustyn 
-	Starosta	na	trudne	czasy

C
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CARTUSIA 2020
Wielkie biegowe wydarzenie odbyło się 1 sierpnia 2020 r., w Stolicy Kaszub. Piękne miasto Kartuzy zaprosiło biegaczy 
na sportową imprezę pn. „III Cartusia Półmaraton śladami kartuskich mnichów”. Było to wyjątkowe wydarzenie. Setki 
kibiców, setki emocji, mnóstwo ciekawych nagród, bogaty pakiet startowy, mnóstwo wrażeń i wyjątkowy medal, który 
zwieńczył wysiłek na malowniczej trasie.

Biegacze z całej Polski, nawet z odle-
głej Polanicy Zdroju, rywalizowali w 
Kartuzach podczas kolejnej odsłony 
tegorocznego cyklu Kaszuby Biegają. 

W ramach cyklu odbył się bieg na 5 km. Po de-
koracji zwycięzców „kartuskiej 5”, na linii star-
tu pojawili się uczestnicy III Cartusia Półmara-
tonu, w którym biegacze mieli do pokonania 
21 km - z uwagi na stan pandemii, tym razem 
leśnymi traktami.
Organizatorami wydarzenia było Kaszubskie 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, tworzące 
największą imprezę biegową w północnej Pol-
sce – Kaszuby Biegają oraz Urząd Miejski w 
Kartuzach.

B

Złote	Gody	
w	Bytowie

7 sierpnia 2020 r. do Urzędu Stanu Cywilnego w Bytowie zaproszone zosta-
ły pary małżeńskie, które w tym roku obchodziły 50-lecie zawarcia związku 
małżeńskiego.

M edale nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z rąk 
burmistrza Bytowa Ryszarda Sylki 
otrzymali:
- Barbara i Andrzej Brandt,

- Teresa i Anastazy Wantoch Rekowscy,
- Wiktoria i Gerard Żmuda Trzebiatowscy.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmos-
ferze, nie zabrakło w tym dniu prawdziwych 
emocji, wzruszeń, radości i wspomnień sprzed 
lat.

UM	Bytów

Piękna	Wieś	Pomorska	2020
Eliminacje gminne

W dniu 6 sierpnia br., Burmistrz Kar-
tuz wręczył nagrody w eliminacjach 
gminnych Konkursu Piękna Wieś Po-
morska 2020.

 kategorii „zagroda” zwyciężyli 
państwo Lucyna i Rafał Dąbrow-
scy z Brodnicy Górnej, drugie 
miejsce zajął pan Czesław Hennig 

z Mirachowa-Stryszej Budy.

W kategorii „wieś” najlepsza okazała się Brod-
nica Górna, drugie miejsce przypadło Miracho-
wu, zaś trzecie - Staniszewu.
Gratulujemy!

W

VIVAT VASA 2020 W dniach od 7 do 9 sierpnia w Gniewie zorganizowany zo-
stał festiwal historyczny Vivat Vasa oraz Jarmark Rzemiosł 
Dawnych, połączony z koncertami muzyki dawnej.

Imprezę rozpoczęły I Mistrzostwa Pomo-
rza w Trójboju Kawalerii Historycznej na 
Łąkach Nadwiślańskich w Gniewie. W tym 
samym miejscu będzie miał miejsce rów-
nież Gniewski Turniej Husarski – Komunik 

Husarski.
W sobotę, o godz. 10.00 na rynku w Gniewie 
nastąpiła ceremonia otwarcia „Jarmarku Rze-
miosł Dawnych” oraz II edycji „Gniewskiego 
Pokazu Sztuki Kowalskiej i Płatnerskiej Pamię-
ci Marcina „Gasa” Manikowskiego”. Po niej 

uczestnicy imprezy wzięli udział w warszta-
tach pn. „Wakacje z historią” oraz w Gniew-
skim Jarmarku Rzemiosł.
Głównym wydarzeniem Festiwalu Historycz-
nego VIVAT VASA! była „BITWA POD GNIE-
WEM 1626”, która w tym roku rozegrała się 
na łąkach nadwiślańskich, u stóp gniewskiej 
warowni. Po tej widowiskowej inscenizacji po-
nownie na rynku, można było posłuchać kon-
certów muzyki folkowej.
Imprezę zakończyły husarskie turnieje na zam-

ku w Gniewie.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum 
Historii Polski w Warszawie w ramach Progra-
mu Patriotyzm Jutra. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Jarosław Sellin – sekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, z kolei Patronat medialny obję-
ła TVP Historia.
Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z 
wytycznymi GIS dotyczących pandemii COVID 
– 19. 

Fot. FotoKwidzyn (fb.com/FotoKWIDZYN)

I

ŚWIĘTO	FLAGI	KASZUBSKIEJ
/SWIÃTO	KASZËBSCZI	FANË
W samo południe 18 sierpnia 2020 r., w Święto Flagi Kaszubskiej na gdańskiej Górze Gradowej uroczyście odśpiewa-
no kaszubski hymn narodowy „Zemia Rodnô” i wciągnięto na maszt kaszubską flagę. W wydarzeniu udział wzięły 
delegacje Kaszëbsczi Jednotë, Fundacji Kaszuby i Prywatnej Szkoły i Przedszkola DEJA CSB. Nie zabrakło też przed-
stawicieli mediów. 

więto Flagi Kaszubskiej celebrujemy 
w sposób radosny, ale pamiętajmy, 
że obchodzimy je na pamiątkę bardzo 
ważnych wydarzeń z 1929 roku, kiedy 
to działacze kaszubscy postanowili 

stworzyć Zrzeszenie Regionalne Kaszubów 
i walczyć o uznanie własnej odrębności. Po-
dejrzliwe władze nakazały wówczas ściągnię-
cie kaszubskiej flagi, czego jednak twórcy or-
ganizacji nie uczynili.
- „Celebrujemy odwagę i chęć obrony naszych 
symboli, czyli to, co w czasach międzywojen-
nych i PRL było zakazane, bo wywieszanie 
flagi odbierane było jako działalność antypań-
stwowa. Dzisiaj możemy kaszubskość prezen-
tować nie tylko w domu, ale także w przestrze-
ni publicznej i korzystamy z tego” - mówił w 
Gdańsku Karól Róda, prezes stowarzyszenia. 
Dziękujemy władzom Gdańska z prezydent 
Aleksandrą Dulkiewicz na czele oraz zarządo-
wi Hevelianum za życzliwe wsparcie, a także 
wszystkim, którzy włączyli się we wspólne 
świętowanie!”

Ś
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Tom nosi tytuł Nadzei trzeba. W tekstach po-
etów i pisarzy, Bożych wybrańców, proroków, 
odnajdujemy często miejsca teologiczne, to zna-
czy te, które w sposób znaczący, Boży, odnoszą 
się do tu i teraz każdego z nas, kondycji Narodu. 
Czego teraz tak bardzo potrzebujemy? Ksiądz 
Janusz pisze, że Nadziei trzeba:
Wobec bezmiaru bólu który jest rozmiarem
choć żadną miarą zmierzyć się go nie da
cień nad Ojczyzną moją tragedią pisany
położył się od ziemi do nieba
Wobec doświadczeń krzyża
który Naród mój dotyka
nadziei Panie nadziei nam trzeba
że wzrośnie dobro z tego krzyża 
że mowę Twą zrozumie
Rzeczpospolita (s.29)
Jest to wiersz opatrzony w tym zbiorze datą 10 
kwietnia 2010 roku, dniem – o zgrozo – eufe-
ministycznie określanych jako dzień katastrofy 
smoleńskiej.

Marek	Marczewki

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWYKultura

Nadziei	trzeba

Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski w 
Zamyśleniach nad poezją księdza Ja-
nusza Malinowskiego napisał: ,,Jaki 
Ty jesteś podobny do Księdza Jana od 
biedronki. Wymieńcie sobie wiersze: 

Szczęście wpada tylko na chwilę, żeby popsuć 
serce i Spieszmy się kochać ... (s.9). Napisał też 
w dedykacji Czytelnikom, że ,,ten zbiór wierszy, 
to dla mocnych i dla tych, co rozdzierają mroki, 
więc mocnych i pięknych przeżyć – życzę Czyta-
jącym.'' (s.9) Tom wierszy przygotował do dru-
ku i wydał jego przyjaciel Pan Rektor Wyższej 
Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku dr 
Roman Gawrych. Książka mogła ukazać się dzię-
ki wsparciu absolwenta Szkoły Pana Ryszarda 
Bojewskiego.
*
Co było treścią poetyckich zamyśleń Księdza Ja-
nusza? Bóg i on sam:
***
Czy warto pisać o tym czego nie ma
lub jest zupełnie niepotrzebne
co jest przez chwilę i umiera
o tym co było wczoraj i dziś nieruchome
o czym więc piszę
o tym co żyje i nie umrze
o Tobie i o mnie (s.19),
a także to, co własne, przeżyte, rodzinne, uko-
chane:
***
Niech stary kamień
tam gdzie jest zostanie
drogę odnajdziesz gdy wrócisz
za nim już wszystko znajome
nawet jeśli trudne
wracasz
bo ukochane (s.25).
Szanował swoje kapłaństwo, więcej – zabiegał o 
nie, co wyraził w wierszu Pytanie:
Czy ksiądz się czegoś boi
spytał pod kościołem mały Łukasz
nie wiem
powiedziałem
chyba boję się siebie
byle jakiego (s.47).
Pytam, kim był, bo go nie znałem, ale odna-
lazłem w strofach wiersza. Jestem księdzem, 
który, jak każdy ksiądz, wierzy i stara się Być 
dobrym:
Wszyscy go znali 
a patrzyli jakby był nowy
śmiali się za plecami
było mu ciężko
próbował walczyć
nawet ze sobą
drwili myśleli że to proste
ale to nie jest proste...
człowiek ma zawsze problem ze sobą.
Starał się ale nie  wytrzymał
Teraz śmieją się w oczy
on cierpi...
Może gdyby był sam
ale on chciał być dobry
dla innych (s.17).

Informacja o tomiku wierszy Janusza Malinowskiego

Tom wierszy ks. Janusza Malinowskiego wpisuje się w zbiory poezji kapłań-
skiej. To nie pierwszy tom, ale tom ostatni. Zmagał się z chorobą, która pro-
wadzi ku śmierci. Na dwa dni przed Bożym Narodzeniem 2019 roku osierocił 
parafię w Zarębach koło Chorzel. Miał 50 lat. 

K

Kurpiowskie	serca	na	Kaszubach
Klęcinianki

„Klęcinianki” to zespół, który tworzą Panie pochodzące głównie z Klęcina – stąd też wzięła się jego nazwa. Jest on 
jedynym kurpiowskim zespołem na Pomorzu. Historia powstania zespołu wiąże się z osiedleniem na terenie  wielu 
rodzin pochodzących z terenu Kurpi, które postanowiły kultywować tu swoje tradycje i obyczaje. Właśnie, dlatego w 
zespole śpiewają równocześnie seniorki – założycielki zespołu, ich córki oraz wnuczki. Zespół bierze udział w licznych 
występach na imprezach rangi powiatowej i wojewódzkiej godnie reprezentując gminę Główczyce.

espół „Klęcinianki” powstał z inicja-
tywy Danuty Kiereckiej w 1973 roku. 
Podczas jednej z wizyt w rodzinnych 
stronach, na Kurpiach, trafiła ona na 

występ kurpiowskiego zespołu ludowego pre-
zentującego widowisko pn. „Wesele Kurpiow-
skie”. Sporym zaskoczeniem dla niej był fakt, 
iż w zespole występują jej koleżanki i sąsiadki 
z czasów młodości. Dzięki temu spotkaniu po-
wstał pomysł stworzenia zespołu ludowego w 
gminie Główczyce, w której w latach 60-tych i 
70-tych osiedliło się wiele osób mieszkających 
wcześniej na Kurpiach. Pomysłodawczyni 
chciała pokazać zwyczaje, które były kultywo-
wane w jej rodzinnych stonach. W miejscowo-
ści Klęcin, znalazło się kilka innych kobiet, rów-
nież pochodzących z Kurpi, które pamiętały 
teksty i melodie piosenek. 
Kurpie to grupa etnograficzna ludności pol-
skiej, zamieszkująca tereny dwóch puszcz 
mazowieckich: Puszczy Zielonej (zwanej też: 
Puszczą Kurpiowską lub Zagajnicą) i Puszczy 

Z

Białej, funkcjonująca również, jako określenie 
regionu kurpiowskiego (inaczej: Kurpiowszczy-
zna). Nazwa Kurp wywodzi się od noszonych 
przez miejscową ludność butów (kurpsi) wy-
rabianych z lipowego łyka. Początkowo była 
przezwiskiem nadanym przez okoliczną lud-
ność, sami Kurpie nazywali się Puszczakami. 
Głównymi ośrodkami folkloru kurpiowskiego w 
Puszczy Zielonej są Kadzidło, Łyse i Myszyniec.
Naturalna bariera w postaci lasów i bagien wy-
muszająca samowystarczalność była przyczyną 
powstania odrębności kulturowej. Charaktery-
stycznymi elementami kultury materialnej są 
stroje, hafty, ozdoby bursztynowe, kurpiow-
skie chaty, zdobienia w drewnie i rzeźba, wyci-
nanki, kwiaty z krepiny oraz ozdobne palmy na 
Niedzielę Palmową. Elementy folkloru, w tym 
gwara kurpiowska, zachowały się do dziś.

Opracował:	Robert	Niedziwecki
Źródło:	Gminny	Ośrodek	Kultury	

w	Główczycach

Kultura
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Lider	w	dobie	koronawirusa,	
czyli	jak	przeprowadzić	
organizację	przez	kryzys

    Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie 
„Psychologia przywództwa w praktyce” prowadzonych przez Wyższą Szkołę 
Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku, redaktor naczelna „Tygodnika Ostrołęckiego”.

Wprowadzenie
Kryzys, jakiego doświadczamy w dobie pande-
mii koronawirusa, ma ogromny wpływ na funk-
cjonowanie organizacji, a co za tym idzie na 
rolę ich liderów. Sytuacja gospodarcza, która 
drastycznie zmieniła się z dania na dzień, posta-
wiła (i wciąż stawia) przed liderami wyzwania. 
Po pierwsze, jak bezpiecznie przeprowadzić 
organizację przez niepewny ekonomicznie czas 
(szczególnie trudny dla przedsiębiorstw, które 
wiosną 2020 roku straciły lwią część przycho-
dów), po drugie – jak zarządzać pracownikami, 
których sytuacja także diametralnie się zmie-
niła. Jakie kompetencje lidera są szczególnie 
cenne teraz, gdy mamy do czynienia z sytuacją 
globalnego kryzysu i permanentnego strachu? 

Koronawirus	a	obawy	pracodawców	
i	pracowników
Kryzys doświadcza gospodarkę. Obawy wy-
rażają i pracodawcy, i pracownicy. Ci pierwsi z 
troską patrzą w przyszłość, bo w niepewnych 
czasach znacznie trudniej „układać” biznes, a ci 
drudzy… Z 40. edycji badania „Monitor Rynku 
Pracy” wynika, że Polacy obawiają się utraty 
obecnego zatrudnienia. Na taką możliwość 
wskazuje 1/4 wszystkich pracowników. Co wię-
cej, ocena szans na znalezienie nowej posady 
utrzymuje się na niskim poziomie. 
Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w I 
kwartale 2020 r. zlikwidowano w Polsce 119,9 
tys. miejsc pracy, z tego prawie jedną czwartą 
w związku z sytuacją epidemiczną. Stopa bez-
robocia na koniec maja wynosiła 6 proc. Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
szacuje, że kryzys może pozbawić pracy 1,4 mi-
liona osób, a poziom bezrobocia może sięgnąć 
10 proc. Przedsiębiorcom, którzy chronili miej-
sca pracy, przyznawana jest rządowa pomoc fi-
nansowa z tarcz antykryzysowych. Jaka będzie 
reakcja rynku, gdy tarcze będą wygaszane? A to 
przecież nastąpi w ciągu kilku miesięcy... 
Trudna sytuacja często wywołuje frustrację. 
Dziś o to nietrudno. Ludzie żyją w strachu o 
zdrowie swoje i bliskich, martwią się też o przy-
szłość zawodową. W wielu firmach zredukowa-
ne zostały zarobki, wielu pracowników obję-
tych zostało przestojem ekonomicznym, część 
nie radzi sobie z pracą zdalną, część „uciekła” 
na świadczenie opiekuńcze (przyznawane ro-
dzicom dzieci do 8. roku życia). Wielu pracowni-
ków obawia się utraty zatrudnienia. To wszyst-

ko niewątpliwie odbija się na efektywności pra-
cy w organizacjach. Sukces każdej organizacji 
to zaangażowany, zmotywowany i efektywny 
zespół. Trudno o taki w czasie pandemii.

Postawa	lidera	w	czasie	kryzysu
Kryzysowi często towarzyszy podwyższone 
poczucie niepewności i lęku. W takiej sytuacji 
niezwykle istotna dla pracowników  jest posta-
wa lidera. Jeśli dostrzegają u niego zwątpienie, 
mogą sami wątpić w możliwość osiągnięcia 
celów. Kiedy menedżer ma wątpliwości i oba-
wy, na zewnątrz powinien okazać opanowanie 
i wiarę w powodzenie planów - to zmobilizuje  
zespół. Stres i negatywne emocje towarzyszą 
menedżerom równie często jak pracownikom. 
Tyle że menedżer nie może pozwolić sobie na 
utratę kontroli nad emocjami. 
Lider powinien zadbać o stan psychicznej go-
towości każdego ze współpracowników do 
funkcjonowania w zmienionych warunkach i 
o zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. 
Potrzebuje także rozdzielić pomiędzy nich 
sensownie nowe zadania, odpowiednio się ze 
współpracownikami komunikując. Rolą szefa, 
któremu zależy na utrzymaniu zaangażowania 
pracowników w trudnej sytuacji, jest uwzględ-
nienie tych elementów przy tworzeniu warun-
ków współpracy.

Cechy	„odpornego	przywództwa”	
w	dobie	COVID-19
 Deloitte uważa, że istnieje pięć podstawowych 
cech odpornego przywództwa, które wyróż-
niają skutecznych liderów w obliczu epidemii 
SARS-CoV-2. Zacytuję je poniżej:
1. Planuj zgodnie z sercem… i rozumem. W cza-
sie kryzysu, najtrudniejsze kwestie wymagają 
empatii i zrozumienia. Odporni liderzy nie są 
obojętni na los swoich pracowników, klientów 
oraz ich otoczenia. Jednocześnie muszą twar-
do stąpać po ziemi, racjonalnie podchodzić do 
biznesu i bronić wyników finansowych firmy.
2. Postaw na misję. Przywództwo odporne na 
kryzys oznacza umiejętność wyznaczania od-
powiednich priorytetów, dążenia do odzyska-
nia stabilizacji przez prowadzoną firmę i znaj-
dowania możliwości w trudnych warunkach.
3. Przedłóż efektywność nad efektowność. 
Odporni liderzy zdają sobie sprawę, że potrze-
bą chwili jest podejmowanie zdecydowanych i 
odważnych decyzji, nawet jeżeli nie posiadają 

pełnych informacji.
4. Kształtuj narrację. Narrację trzeba kształto-
wać od samego początku. Trzeba zarówno w 
przejrzysty sposób opisywać obecną sytuację 
i szczerze określać niewiadome, jak i tworzyć 
przekonującą i inspirującą do dalszych działań 
wizję przyszłości.
5. Przyjmij szeroką perspektywę i długofalową 
wizję. Odporni liderzy koncentrują się na celach 
długofalowych. Przewidują powstanie nowych 
modeli biznesowych i innowacji, które będą 
kształtować przyszłość biznesu.

Co	w	dobie	koronawirusa	
motywuje	pracowników?
Lider może zmotywować zespół do efektyw-
nej pracy opanowaniem, empatią, właściwą 
komunikacją. A jakie motywatory wymieniają 
dziś pracownicy? Taką  (p)odpowiedź przynosi 
cytowane wyżej badanie „Monitor Rynku Pra-
cy”:  Jeśli (…) chodzi o benefity oferowane 
przez pracodawców za najbardziej atrakcyjne i 
pożądane uznawane są prywatna opieka zdro-
wotna, ubezpieczenie na życie oraz na wypa-
dek utraty pracy.

Podsumowanie
Menedżerowie kształtują kulturę organizacji, 
wyznaczają kierunek jej rozwoju i motywują 
zespół do wydajniejszej pracy. Czas kryzysu jest 
niewątpliwie sprawdzianem kompetencji lide-
rów. Osoby na stanowiskach kierowniczych, 
które działają rozważnie i utrzymują wokół sie-
bie zespoły, przetrwają tę próbę. Z takimi lide-
rami pracownicy będą chcieli współpracować 
również wtedy, gdy sytuacja się ustabilizuje.
Jakie kompetencje lidera są w tych, trudnych 
niewątpliwie, czasach szczególnie cenne? Prze-
widywanie skutków, branie odpowiedzialności 
za własne działania, umiejętność szybkiego 
dostosowania się do zmieniających się warun-
ków, umiejętność zachowania zimnej krwi przy 
jednoczesnej szybkiej zmianie perspektywy, 
umiejętność radzenia sobie z pojawiającymi się 
przeszkodami, odporność psychiczna.
Zdecydowana większość firm – mikro, małych, 
średnich, dużych - ucierpiała wskutek pandemii. 
A ekonomiści wieszczą, że przyjdzie nam żyć w 
kryzysie jeszcze co najmniej dwa lata. To swo-
isty sprawdzian dla nas wszystkich, a w kontek-
ście organizacji największy dla jej liderów. To na 
ich barkach spoczywa los wielu ludzi. 
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Motywacja	jako	główny	czynnik	
wpływający	na	efektywność	
działań	ludzkich

Wprowadzenie
Kristen Bent Madsen, duński psycholog i peda-
gog zauważył, że istnieje wiele ujęć i odpowie-
dzi na pytanie, co to jest motywacja? Stawiają 
je także ci, którzy zajmują się  zagadnieniem 
uczenia się i osobowością. Nadto „zrozu¬mie, 
wyjaśnienie lub przewidywanie ludzkiego 
zachowania się nie jest możliwe bez pewnej 
wiedzy o motywacji – sile napędowej, leżącej 
u jego podłoża.” Niniejszy artykuł jest poświę-
cony zaprezentowaniu wybranych teorii mo-
tywacji według osób reprezentujących różne 
środowiska. Jest on częścią przygotowywa-
nej publikacji autora związanej z motywacją 
w odniesieniu do problemów uczenia się jako 
procesu trwającego przez całe życie. Ukazano 
w nim różne poglądy na temat postrzegania 
motywacji i wynikające z nich ogólne wnioski 
dla pracy związanej z kształceniem w różnych 
szkołach i środowiskach. 

Wybrane	pojęcia	motywacji
Termin motywacja Słownik języka polskiego 
wywodzi od słowa motyw, którym, używanym 
zwykle w liczbie mnogiej, określa się „czynniki 
wewnętrzne natury psychicznej i fizjologicz-
nej, świadome lub nieświadome, skłaniające 
do określonego działania: pobudki, powody; 
uzasadnione postępowania lub rozumowa-
nia”, z kolei motywacja, to „podanie, ukazanie 
motywów wyjaśniających czyjeś określone 
działanie, postępowanie, nadających ogólny 
kierunek działalności danej jednostki; umoty-
wowanie”.
Autorka artykułu poświęconego motywacji w 
Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku wycho-
dzi od rozumienia terminu w psychologii jako 
ogółu „procesów pobudzania, podtrzymywa-
nia i regulowania aktywności, zmierzających 
do osiągnięcia jakiegoś celu” i podkreśla, że 
„fundamentalna zasada motywacji opiera się 
na sformułowanym w XIX w. prawie efektu, 
głoszącym, że spośród przypadkowych reakcji 
organizmu utrwala się ta, która przyniosła za-
spokojenie potrzeby (np. uczeń, który odniósł 
wynik uczenia się jako sukces, chętniej uczy się 
dalej niż uczeń, który odczuł ten wynika jako 
porażkę)”. W zrozumieniu istoty motywacji 
odnosi do teorii potrzeb, które „objawiają się 
w psychice człowieka w postaci bardziej lub 
mniej świadomych motywów, tj. napięć powo-
dujących gotowość organizmu do wykonywa-
nia jednych, a unikania innych czynności”.
Motywacja, która pojawia się w »sieci poznaw-
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nie sposób wydzielić motywacji 
z wpływu społecznej i kulturowej 
natury człowieka

czej« człowieka, przybiera zdaniem Doroty 
Amborskiej-Głowackiej „rozmaite formy w za-
leżności od tego, w jakich obszarach sieci jest 
wzbudzana”, a więc reprezentujących rozma-
ite aspekty świata fizycznego, społecznego, 
wymagań dotyczących norm postępowania,  
czynności prospołecznych. 
W Encyklopedii katolickiej zagadnieniu moty-
wacji poświęcono dwa teksty. Jeden w ujęciu 
psychologii, a drugi – społeczno-relligijnym. W 
przyjętej przez redakcję encyklopedii definicji 
motywację określono jako „system wewnętrz-
ny organizujący zachowanie osoby i prowadzą-
cy do osiągnięcia ważnych dla niej stanów rze-
czy” oraz jako „zespół czynników kulturowych 
i społecznych (…) wpływający na zachowania  
jednostek, grup (…) i społeczności”. Idąc tym 
ostatnim tropem, zauważamy, że nie sposób 
wydzielić motywacji z wpływu społecznej i kul-
turowej natury człowieka.

W psychologii wskazuje się na następujące ro-
zumienie motywacji jako: zespołu motywów, 
wewnętrznego stanu osoby, procesu, który 
posiada swój kierunek, natężenie i czas trwa-
nia. Dla człowieka podstawowym składnikiem 
motywacji są cele: zadania, dążenia, projek-
ty, odnoszące się do wszystkich poziomów 
życia. W powstawaniu i przebiegu procesów 
motywacyjnych uczestniczy sfera afektywna: 
„pobudzenie emocjonalne wpływa na efek-
tywność motywacji”; procesy poznawcze: 
„poznanie i myślenie współdziałają z wolą jako 
centrum wyrażającym podmiotowość osoby”; 
mechanizmy motywacyjne współdziałają z ta-
kimi strukturami osobowości, jak: charakter, 
obraz siebie (ego), temperament. Mechanizmy 
motywacyjne podlegają modyfikacjom ze stro-
ny warunków zewnętrznych (sytuacyjnych), 
więzi społecznych i czynników kulturowych, 
które odgrywają istotną rolę w powstawaniu, 
kształtowaniu i działaniu mechanizmów moty-
wacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na podstawie prac K. B. Madsena poświęco-
nych teoriom motywacji autorzy hasła »moty-
wacja w ujęciu psychologicznym« wskazali na 
cztery modele dotyczące teorii motywacji: ho-

meostatyczny, stymulujący (podnietowy), po-
znawczy, humanistyczny. Pozostaje problem, 
jak odnieść się do wielości i różnorodności 
teorii motywacji. Sam Madsen w pracy Współ-
czesne teorie motywacji. Naukoznawcza ana-
liza porównawcza zawarł analizy dwudziestu 
trzech teorii motywacji; dwunastu poświę-
cił obszerne studia. Stwierdził oczywistość i 
trudność rozwiązania postawionego pytania: 
„Jak bowiem może psycholog, pedagog lub 
kierownik spożytkować wszystkie teorie mo-
tywacyjne, skoro każda posługuje się odmien-
nym »językiem« czy terminologią, co często 
jest przyczyną pomyłek i zamieszania”. Dzieląc 
postawy psychologów wobec przedstawio-
nych w pracy teorii motywacji na tych, którzy 
są monoteoretykami (wybierają jedną z teorii), 
eklektykami (wybierają elementy z różnych 
teorii), teoretykami inte-grującymi (starają 
się połączyć wiele teorii lub wszystkie teorie 
w jedną całość), sugeruje stworzenie „anali-
zy porównawczej różnych teorii motywacji”, 
czego dokonał. Ułatwia to możliwość, jak pi-
sze, „głębszego rozumienia i systematyzują-
cej oceny nie tylko teorii motywacyjnych, ale 
również teorii psychologicznych, i być może, 
teorii naukowych w ogóle”, ale nie rozwiązuje 
praktycznej adaptacji, przyjęcia jednej z nich w 
odniesieniu do związków motywacji i np. ucze-
nia się.

Podsumowanie
Przedstawiona terminologia dotycząca moty-
wacji pozwala na sformułowanie następują-
cych uwag i spostrzeżeń:
- motywacja jest terminem wieloznacznym, co 
znajduje swój wyraz tak w wielości nazw ją opi-
sujących, jak teorii psychologicznych;
- jest »dziełem« osoby;
- nie jest zjawiskiem jednorodnym, ale zespo-
łem powiązanych ze sobą działań natury („pro-
cesów pobudzania, podtrzymywania i regulo-
wania aktywności, zmierzających do osiągnię-
cia jakiegoś celu”);
- silnie związana z działaniem celowym; 
- jej mechanizmy podlegają modyfikacjom ze 
strony warunków zewnętrznych (sytuacyj-
nych), więzi społecznych i czynników kulturo-
wych; 
- może w tym ostatnim walorze motywacji na-
leżałoby szukać rozwiązań jej rozumienia mo-
tywacji?;
- wskazuje na silne powiązania z procesem 
uczenia się. 

„
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