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KOBIETA JAKO LIDER 

 

Jedna z prelegentek konferencji Współczesne Wyzwania Kobiety Lidera (która odbyła 

się w październiku 2011 w Warszawie) stwierdziła, iż „każda z nas, każda kobieta ma w sobie 

potencjał aby być liderem; jesteśmy konsekwentne, ambitne, pracowite i dobrze 

zorganizowane. Jednocześnie nie brak nam empatii i innych zdolności społecznych, 

począwszy od komunikacji po radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i inne zdolności w 

aspekcie relacji i współdziałania z innymi. Lider to osoba, która potrafi zarządzać swoim 

potencjałem oraz motywować i kierować pracą innych, i takie są kobiety liderzy (...)”. 

Na potrzeby niniejszego artykułu przypomniałam sobie także lekturę książki „Sztuka 

Wojny Pracującej Kobiety” Chin-Ning Chu, doradczyni biznesmenów, której feminizm jest 

pięknie wolny od „wojny płci” czy zachęt do marnotrawienia energii na walkę z 

„patriarchalnym społeczeństwem”; autorka proponuje taktykę twórczej samorealizacji, drogę 

delikatności  i odwagi tak w miłości, jak i w pracy. Wielokrotnie podkreśla, aby być sobą, nie 

naśladować cudzych stylów kierowania, w tym mężczyzn – podejmując próby dorównywania 

im w ich wzorze. Z tej lektury pamiętam również holistyczne ujęcie świata, a także przesłanie 

na rzecz kobiet – nadejście epoki kobiet, jako wyniku tien, „uniwersalnego wyczucia czasu”. 

Tę nadchodzącą zmianę możemy już obserwować w świecie gospodarczym, który odchodzi 

od czysto materialnych pobudek i zaczyna zwracać coraz większą uwagę na psychiczną 

stronę człowieka – to zbliżenie do wschodniego sposobu myślenia i podkreślenie kobiecych 

aspektów siły konkurencji; „wrodzona kobieca zdolność dostrzegania wieloznaczności, 

zrozumienia tego, co niewidzialne, może się okazać najistotniejszym narzędziem walki i 

rozwoju w XXI wieku”. Powyższą tezę wzmacniają obserwacje psychologów: w Poradniku 

Psychologicznym „Polityki” Tom 8, możemy przeczytać np. o tym, iż są „okoliczności, kiedy 

szklany sufit (niedoreprezentowanie kobiet na najwyższych szczeblach hierarchii społecznej, 

politycznej, akademickiej czy menadżerskiej w wyniku „niewidzialnych” barier) staje się dla 

kobiet bardziej przenikalny – to czasy kryzysu; z punktu widzenia psychologii nie jest 

przypadkiem, że Jadranka Kosor została premierem Chorwacji, a Johana Sigurdardottir – 

premierem Islandii w czasach kryzysu gospodarczego i protestów społecznych. Kiedy ryzyko 

porażki jest znaczne z powodu niesprzyjających okoliczności, wówczas szansę otrzymują 

kobiety liderzy. (...) Trudności w zarządzaniu powodują, że stereotypowo kobiece 



charakterystyki, jak orientacja na innych i ich interesy, ciepło i umiejętności komunikacyjne, 

wydają się wówczas bardziej pożądane niż cechy stereotypowo męskie”.  

Pragnąc sprawdzić w praktyce, jakie rzeczywiście są kobiety liderki według tego, co 

czytuję o nich, przeprowadziłam kilka rozmów z kobietami zamieszkującymi Bydgoszcz i 

zaangażowanymi w różne działania w regionie. Kobiety te spotkałam w swojej pracy 

animacyjnej; z wszystkimi jestem w większym lub mniejszym stopniu zaprzyjaźniona; na co 

dzień podziwiam je za odwagę, determinację w tym co robią, pogodę ducha, uczciwość 

wobec tego co robią; przyznaję też, że w wielu rzeczach mnie inspirują – jak na lidera 

przystało. 

Pani Jadwiga Lewandowska na co dzień prowadzi własną działalność gospodarczą w 

zakresie obsługi nieruchomości i inwestorów (jako samodzielny podmiot prowadzi ją od 

ponad 2 lat, uzyskawszy na jej założenie dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki). Założenie własnej firmy to zawsze duże ryzyko; pani Jadwiga podjęła się go – jak 

podkreśliła w naszej rozmowie – w odpowiednim wieku: kiedy jej dzieci już dorosły, zrobiły 

się samodzielne, zdejmując tym samym nieco troski o ich bezpieczeństwo. Pani Jadwiga od 

wielu lat pełniła funkcje w kadrze zarządzającej różnych podmiotów lokalnego samorządu; 

dziś ponadto jest prezesem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości 

„Terminus” oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy na studiach dla 

pośredników i zarządców nieruchomości. Realizuje projekty unijne, nie bojąc się nawet 

współpracy z partnerem zagranicznym. W swojej pracy pragnie realizować misję podnoszenia 

i wdrażania wysokich standardów w obszarze nieruchomości, nawiązywania dialogu i 

podejmowania współpracy różnych podmiotów ze wszystkich trzech sektorów na rzecz 

zwiększenia potencjału gospodarczego regionu, wdrażania zasad społecznie 

odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, idei flexicurity itp.  

Zdaniem pani Jadwigi kobiety w biznesie są rzetelniejsze od mężczyzn. Podkreśla, że 

na biznes, podobnie jak na życie, trzeba mieć pomysł. Swoją siłę w dużej mierze zaczerpnęła 

z lektur, uprawiania ćwiczeń jogi, medytacji – miała kiedyś trochę wolnego czasu, który 

nader wykorzystała, wzbogacając się wewnętrznie. Jest zadowolona z podjętej decyzji; 

pozostaje zawsze i wszędzie wierna swoim wartościom – funkcjonuje według swojego 

systemu wartości.  Nie walczy o klienta „drapieżnie” – czeka na niego, i jeśli przyjdzie – 

okazuje się, że najczęściej już zostaje jej stałym klientem. Nigdy nie twierdzi, że zrobi dla 

niego wszystko; czasem ustawia granice; uważa, że „nie ze wszystkimi trzeba mieć stosunki 

gospodarcze, a z niektórymi nawet nie należy” – bowiem pieniądze nie są najważniejsze. 

Należy szanować swój wizerunek, należy szanować ludzi. Wśród rad dla ludzi działających 



„w biznesie’ widnieją zatem: autentyczność, szacunek dla siebie i innych, „nie zawsze”, „nie 

za wszelką cenę”, wyrozumiałość. 

Wiele rozmów z panią Jadwigą i jej najbliższą współpracownicą, panią Krystyną, 

utwierdza mnie w poczuciu, że ludzka aktywność, w tym gospodarcza, musi być 

podejmowana w zgodzie z tao;  życie bowiem nie jest płaskie, mamy możliwość kreowania 

rzeczywistości, w której wartości są najważniejsze, a cel – bynajmniej nie uświęca 

zastosowanych środków. 

W swojej pracy animatorki spotykam również kobiety, dla których biznes nie jest 

wprost pociągający jako obszar samorealizacji – dla nich satysfakcjonujące są działania w 

obszarze społecznym, na rzecz kogoś, konkretnej sytuacji problemowej, grupy społecznej, w 

ramach danej organizacji pozarządowej; i są w tym co robią charyzmatyczne, wykazując duży 

hart ducha. Taka jest pani Ania Stranz, prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego 

Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” - Stowarzyszenia Ewangelicznej Pomocy Więźniom, 

działającym na terenie całej Polski, lecz wchodzącym w skład organizacji międzynarodowej 

Prison Fellowship. Na pytanie „ jak trafiła za kraty”, pani Ania opowiada taką oto historię: 

„- Można powiedzieć, że przez uprzejmość. Kilka lat temu zaprosiłam na rekolekcje do 

Bydgoszczy Jana Budziaszka. W rozmowie później dowiedziałam się, że od pięciu lat chodzi 

do więzień i do poprawczaków. Rekolekcje skończyły się, ale przez miesiąc ta myśl nie dawała 

mi spokoju, po prostu „chodziła” za mną. Przecież w Bydgoszczy jest więzienie, a ja mam 

znajomego od lat ze wspólnoty – Przemysława Gorzelaka, który jest psychologiem w 

bydgoskim Areszcie. Wystarczy wykonać telefon, umówić jedno spotkanie z Janem 

Budziaszkiem i będę miała spokój sumienia. Na pewno wielu ludzi z tego wyniesie jakąś 

korzyść. Wkrótce Budziaszek przyjechał nie na jeden, ale na trzy dni do trzech Zakładów 

karnych, aby zapoznać więźniów z „Tajemnicą sukcesu w 15 odcinkach” - czyli różańcem, w 

przepięknych i niepowtarzalnych rozważaniach. Ponieważ dziwnym zrządzeniem Opatrzności 

Bożej byłam pilotem Budziaszka, więc musiałam przejść przez więzienne bramy. Trzask krat i 

specyfika miejsca wywarły na mnie straszne wrażenie. Oczu nie odrywałam od podłogi. 

Czułam się okropnie! Minął rok... W maju 2003 roku u Ojców kapucynów po Mszy Świętej 

przemknęła mi myśl, że nie można nic nie zrobić dla więźniów, zwłaszcza w miesiącu maju 

poświęconym szczególnie Matce Bożej, a na dodatek w ogłoszonym przez Jana Pawła II Roku 

Różańca. Zaproponowałam więc  spotkanie z byłym recydywistą Kazimierzem Pawłowskim, 

obecnie poetą i malarzem, nagrodzonym przez Prison Fellowship za zasługi w ewangelizacji 

więzień. Spotkanie było bardzo ciekawe, chwyciło więźniów za serce. I tak się zaczęło...”. Na 

pytanie w jaki sposób godzi życie osobiste, zawodowe i rodzinne z posługą w Bractwie, 



opartą na wolontariacie, pani Ania odpowiada: „-Życie zmusza nas do wyborów, których 

trzeba nieustannie dokonywać. Najtrudniejsze więc jest podjęcie dobrej decyzji. A więc 

staram się nie zajmować niepotrzebnymi rzeczami. Bardzo pilnuję kontaktu z moją mamą, z 

którą codziennie długo rozmawiam przez telefon. Są to dla mnie codzienne rekolekcje, bo 

muszę tu dodać, że wychowałam się w domu, gdzie zawsze bardzo liczył się  cierpiący, głodny  

czy zagubiony - drugi człowiek. Pamiętam jak jako dziecko na polecenie mamy wyciągałam z 

szafy swoje skarpetki dla kolędników, którym po odśpiewaniu kolęd moja mama kazała zdjąć 

przemoczone buty...”. Pani Ani można słuchać i słuchać, chętnie opowiada o zwyczajnych-

niezwyczajnych rzeczach, lubi grać na gitarze; ma wpływ na człowieka. Organizuje różne 

zdarzenia Bractwa, ostatnio w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, odpisuje na listy 

więźniów, zbiera ich świadectwa, dba również o rodziny więźniów itp. Twierdzi, iż 

„więzienie jest dramatem, ale jednocześnie dla wielu wielką szansą... a najgorsze kraty to te, 

które są w naszych sercach”. 

Przywołanie pani Ani przypomniało mi mój niegasnący, wieloletni zachwyt wobec 

siostry Małgorzaty Chmielewskiej i tego co robi: łata dziury, niefrasobliwość systemu w 

kwestiach społecznych i obecnie prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek 

oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. W swoich działaniach podkreśla znaczenie ekonomii 

społecznej, ekonomii solidarności. Z troską wyraża się o osobach z marginesu. Osoby 

wykluczone próbuje przywrócić do społeczności poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy - 

dlatego powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Wyroby 

następnie są sprzedawane w sklepach lub przez Internet. Siostra Małgorzata prowadzi swój 

blog, którego lektura urzeka trafnością komentarzy, jasnym językiem, dowcipem i inspiracją. 

 W obszarze społecznym, w sektorze pozarządowym,  realizuje się również  Justyna 

Górska, fundatorka Fundacji Vlepvnet z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w 

działaniach artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Przez dłuższy czas pani Justyna 

realizowała inicjatywy wśród środowisk województwa mazowieckiego i dziś, w porównaniu 

do doświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim, przyznaje, że z działaniami w 

przestrzeni, działaniami innowacyjnymi, rozmowach z samorządem na Mazowszu jest 

znacznie łatwiej. Ze względów rodzinnych, a także pragnąc docenić dziedzictwo kulturowe 

ziemi rodzinnej, pani Justyna przybyła w nasze okolice, angażując się zwłaszcza na rzecz 

rozwoju wsi Samsieczno w gminie Sicienko, w powiecie bydgoskim. Jak wspomina, to ciocia 

wprowadziła ją do pań – gospodyń wiejskich, które były w trakcie zakładania stowarzyszenia; 

pomogła im stworzyć ich pierwszy projekt koncentrujący się na aspekcie muzycznym jako 

czynnika wspomagającego rozwój wsi. Wówczas zauważyła, iż nazbyt chętnie panie 



„oddawały” działania w projekcie innym, nie chcąc dźwigać odpowiedzialności, oraz – 

kolejna rzecz jaką zauważyła – brakowało wśród ich grupy umiejętności podziału zadań. Tym 

samym powzięła decyzję o podjęciu próby usamodzielnienia gospodyń, zaopatrując je w 

odpowiednie kompetencje, w tym w obszarze tworzenia projektów, korzystania z różnych 

źródeł finansowych, pracy w grupie itp. (te elementy edukacji zawarte zostały przez nią w 

projekcie w ramach działania 9.5 POKL). Projekt jest realizowany, ale już efekty są znaczne: 

panie stworzyły kilka koncepcji projektów na ożywienie własnej wsi, pogłębiły integrację i 

samoświadomość własnych zasobów osobowościowych i obszarów kobiecości.  

Aż do chwili wzięcia udziału w Polsko-Amerykańskiej Szkole Liderów i badania stylów 

zachowań za pomocą narzędzia Diament Extended DISC, liderstwo pani Justyny było 

nieuświadomione (oceniała siebie jako „pomocną matkę”) – przez tydzień, jak przyznaje, 

dochodziła do siebie po tym gruntownym badaniu. Swoją misję postrzega jednak jako 

animowanie społeczności małych wsi i miast w celu ich pełnego usamodzielnienia; nie chce 

„kolonizować” swoimi pomysłami, bo wie, że sukces tkwi w utożsamieniu się samych 

uczestników z podejmowanymi przez nich działaniami. 

 Na koniec przywołanych tu kilku portretów lokalnych liderek, które poznałam na 

drodze własnego samorozwoju i rozwoju zawodowego, przytoczę jeszcze drogę liderowania 

młodej osoby, Agnieszki Jaśkiewicz. Agnieszka z wykształcenia jest pedagogiem – to studia 

trafione, uwzględniające jej pragnienia i predyspozycje. Cztery lata temu rozpoczęła proces 

wpływania na innych poprzez świadczenie doradztwa zawodowego i planowania kariery. Był 

po drodze projekt z uczestnikami niepełnosprawnymi, gdzie poprzez prowadzenie szkoleń 

wykształcała w nich kompetencje psychospołeczne, pomagała im tworzyć własne plany 

rozwoju. W podobnym zakresie działała, gdy „trafiła” do Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży w Bydgoszczy. Kolejno podjęła się działań koordynujących w Akademickim 

Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz AIP przy 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jak stwierdziła dziś, gdy prowadzi już 

własną działalność gospodarczą w zakresie planowania i realizowania szkoleń tzw. miękkich 

dla różnych podmiotów na terenie Polski, nie identyfikowała się z AIP. „Byłam 

odpowiedzialna za powstanie biura przy UKW; pilnowałam, aby ekipa remontowa 

realizowała prace z korporacyjnym standardem Fundacji; pochłaniało to za dużo czasu, za 

dużo stresu z tym było związane, bardzo wcześnie musiałam wstawać. Miałam wolontariuszy, 

ale z pomocy Fundacji nie mieli czy nie widzieli korzyści, więc się nie angażowali…”, 

wspomina Agnieszka, i stwierdza refleksyjnie, że nie nadaje się do formalnej, nadanej roli 

lidera. „Jestem osobą, która woli robić rzeczy samodzielnie, mam bowiem duże poczucie 



odpowiedzialności za to co robię i dość niski poziom zaufania do innych; jestem 

przedsiębiorcza, rzekłabym: zawzięta, szybko skracam dystans z ludźmi – jakoś naturalnie mi 

to wychodzi... To, co jest ważne to zarażać ludzi pozytywną energią; namawiam ich do 

wyzwań, wzmacniam, pociągam; jako lider muszę mieć inicjatywę. Przyznaję, że lider lubi 

być niezależny i dziś wiem, że chcę mieć pracę, za którą tylko ja ponoszę odpowiedzialność, i 

nie chcę aby była ‘bylejaka’. Od kiedy prowadzę firmę wzrosła moja konkurencyjność na 

rynku; robię poważne rzeczy, za które już mi ‘poważnie’ płacono – to ważny element”, 

uśmiecha się Agnieszka. Fakt, wszak dobra robota powinna być godziwie wynagradzana. 
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