
DZIĘKI KREATYWNYM RYTUAŁOM NASZE ZAWODOWE I PRYWATNE ŻYCIE
MOŻE NABRAĆ WIĘKSZEGO ZNACZENIA I DAWAĆ NAM WIĘCEJ SATYSFAKCJI.
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Ta książka to bogate źródło informacji i inspiracji dla dyrektorów, menedżerów, 
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plan zbudowania kultury, w której pielęgnuje się zaangażowanie, innowacyjność 
i współdzielenie celów – niezależnie od wielkości organizacji i branży, w której 
ona działa. 
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Bardzo wiele czasu spędzamy 
w pracy – nie ma znaczenia, czy 
jest to wielka korporacja, mały 
start-up, czy też nasze własne 
przedsięwzięcie. A jak wiele 
inwestujemy w to, by nasze 
życie zawodowe było lepsze 
pod względem relacji z innymi, 
pokładów kreatywności, 
koncentracji, życiowych zmian 
oraz wzlotów i upadków 
organizacji, w której pracujemy?

Rytuały mogą być skuteczną 
strategią doskonalenia naszego 
życia zawodowego. Mogą 
też pomóc nam w tym, aby 
nasze postępowanie bardziej 
przypominało to, do jakiego 
dążymy. To praktyki, które 
budują więzi między ludźmi, 
pomagają w konfliktach, 
motywują do osiągania 
lepszych wyników i wspierają 
w czasie adaptacji do zmian.

Zarówno firmy, jak i pojedynczy 
ludzie muszą obecnie 
stawiać czoło wielkim 
wyzwaniom. Trzeba sobie 
radzić z niskim poziomem 
zaangażowania pracowników, 
wysokimi poziomami stresu 
i lęku, odhumanizowanym 
środowiskiem pracy i efektami 
źle przeprowadzonej 
reorganizacji2. Owe problemy 
wymagają wieloaspektowego 
zestawu strategii, dzięki którym 
stworzymy bardziej uwrażliwione 
na ludzi i kreatywniejsze miejsca 
pracy, rządzące się właściwym 
zbiorem wartości. Rytuały 
to jedne z owych strategii, 
które mogą stosować liderzy 
i szeregowi pracownicy, gdy 
mierzą się z problemami.

Fani sportu być może wiedzą, 
jak rytuały pomagają w pracy. 
Tenisista Rafael Nadal stosuje 

Po co stosować  
rytuały w pracy?
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długą sekwencję rytuałów, 
która ma pozytywnie wpływać 
na jego wyniki sportowe. Trzy 
kwadranse przed meczem 
bierze zimny prysznic. Ten 
rytuał pomaga mu uspokoić 
emocje, skupić się na grze 
i wejść w odpowiedni rytm3.

Zipcar wprowadził rytuał, który 
miał pomóc firmie przebrnąć 
przez ogromne zmiany 
organizacyjne. Kiedy firma 
zdecydowała się przejść na 
rozwiązania mobilne, zwołano 
ogólnofirmowe spotkanie, 

podczas którego można 
było roztrzaskać komputer 
stacjonarny4. (Więcej na ten 
temat w rozdziale siódmym). 
Była to wspólna ceremonia, 
która symbolizowała koniec 
pewnej ery i przejście na nowy 
sposób pracy.

Książka prezentuje wyniki 
badań nad tym, dlaczego 
rytuały poprawiają pracę, 
a także zawiera mnóstwo 
przykładów, które mogą cię 
zainspirować.
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Naszym celem jest pokazanie, jak 
próbować stworzyć kulturę pracy, której 
nadano sens i która jest przemyślana oraz 
skupia się na więzach międzyludzkich. 
Wykorzystanie rytuałów może być jed-
nym ze sposobów na polepszenie pracy.

Zdajemy sobie sprawę, że rytuały nie są 
jedyną odpowiedzią na wyzwania  
w pracy, ale nie zmienia to faktu, że są 
szczególną i efektywną strategią wpro- 
wadzenia w życie wybranych wartości, 
zasad etycznych i celów.
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Czym 
jest 

rytuał?
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RYTUAŁY
(definicja)

Wykonywane przez 
grupę lub osobę 
wielokrotnie 
i zgodnie z pewnym 
schematem albo 
porządkiem czynności, 
którym przypisano 
symbolikę i znaczenie.



23Wprowadzenie

Używamy terminu „rytuał”, 
aby opisać te praktyki, które 
są szczególnie skuteczne 
w nadawaniu znaczenia 
pewnym momentom. 
Charakteryzują się 
niepowtarzalnymi elementami, 
dzięki którym stają się czymś 
więcej niż tylko zwykłymi 
zdarzeniami.

Rytuał to czynność 
wykonywana w określonej 
sytuacji zgodnie z pewnym 
schematem lub scenariuszem. 
W przeciwieństwie do 
czynności rutynowych 
rytuały nie są realizowane 
bezrefleksyjnie. Ludzie są 
świadomi tego, że oto właśnie 
dzieje się coś szczególnego, do 
czego sami muszą się dostroić.

Rytuały zawierają element 
ruchu. Zazwyczaj obowiązuje 
pewien rytm poruszania się 
ludzi, dzięki czemu czują oni, 

że następuje szczególna 
chwila. Wykorzystywane są 
również symbole. Mogą to być 
rekwizyty, słowa lub czynności, 
które symbolizują coś 
istotniejszego – zwykle jakąś 
nadrzędną wartość. To dzięki 
nim mamy poczucie, że dzieje 
się coś ponadprzeciętnego 
– w ten sposób zwyczajność 
przekształca się 
w nadzwyczajność.

Dobry rytuał opowiada 
historię, dzięki której ludzie 
rozumieją, co się dzieje wokół 
nich, uświadamiają sobie, jakie 
to ma znaczenie w szerszej 
perspektywie, i są w stanie 
lepiej sobie z tym poradzić.

Rytuały mają trudny do 
uchwycenia walor, który 
wynosi dany moment ponad 
przeciętność, czyniąc go 
godnym zapamiętania i pełnym 
znaczenia. Z zewnątrz rytuał 

Znaczenie rytuału
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To na przykład ceremonia 
ukończenia szkoły. Scenariusz 
jest złożony, niezbędne są 
pewne formalne czynności, 
a ponadto ten rytuał ma dla 
absolwenta urok momentu, 
który przytrafia się raz w życiu. 
Z tego względu taki rytuał może 
nabrać większego znaczenia 
i wywołać u uczestnika głębsze 
zaangażowanie.

Rytuały mogą się jawić 
jako delikatna strategia 
wprowadzania znaczących 
zmian, gdyż nie działają 
zgodnie z prostą, transakcyjną 
logiką. Mają jednak 
siłę skonkretyzowania 
abstrakcyjnych spraw, celów 
i zasad organizacyjnych. 
Ponadto przynoszą namacalne 
efekty w postaci wspólnego 
celu, poczucia sensu i więzów 
międzyludzkich.

może zdawać się czymś 
irracjonalnym albo absolutnie 
niefunkcjonalnym, ponieważ 
nie zawsze da się go logicznie 
wytłumaczyć.

Rytuały na różnych poziomach
Rytuały nie muszą nosić 
znamion wielkości ani być 
przeżyciem duchowym. 
Każdy można umieścić 
w odpowiednim miejscu na 
kontinuum intensywności 
i częstotliwości.

Niektóre rytuały są krótkie 
i częste, jak na przykład 
codzienne spotkania na stojąco 
w zespole projektowym. 
Choć ich intensywność jest 
pewnie niska, nadal mają zaletę 
budowania poczucia wspólnego 
celu i więzi.

Inne rytuały cechuje duży 
dramatyzm i niska częstotliwość. 
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W rytuałach chodzi o nadanie 
czemuś znaczenia. W jaki 
sposób możemy nadać większe 
znaczenie naszemu życiu, 
naszemu zespołowi i naszym 
produktom? Rytuały pozwolą na 
przemyślane stworzenie lepszej 
kultury pracy na poziomie całej 
organizacji, twojego zespołu czy 
ciebie samego.

Ta książka adresowana jest 
do osób, które interesuje 
eksperymentowanie w celu 
zbudowania wyższej kultury 
pracy.

Może to być osoba, która 
chciałaby, aby codzienne 
czynności zawodowe były 
bardziej produktywne, 
zgrane z zasadami etyki 
i celami organizacji lub godne 
zapamiętania.

Może to być członek zespołu 
lub menedżer, który wie, że 
życie zawodowe mogłoby 

być bardziej dopasowane 
do wyznawanych wartości, 
i pragnie wnieść do organizacji 
ducha współpracy oraz więcej 
humoru i kreatywności.

Może to być również przywódca 
trzymający ster organizacji, który 
chciałby zadbać o zakrojoną na 
szeroką skalę kulturę będącą 
odbiciem wartości i norm 
zawartych w misji organizacji, 
przyświecających jej zasad oraz 
etycznych zobowiązań.

Równie dobrze może to 
być projektant lub inżynier 
pracujący nad innowacyjnym 
rozwiązaniem. Takie osoby 
mogą szukać sposobów na 
zwiększenie swojego potencjału 
twórczego albo wdrożenie 
nowego pomysłu. Być może 
będą chciały wprowadzić zmiany 
w kulturze organizacyjnej, 
aby zwielokrotnić szanse na 
sukces swojego pionierskiego 
rozwiązania.

Kto może korzystać 
z rytuałów w pracy?
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Mapa kultury zaadaptowana z książki Culture Cycle Jamesa 
Hesketta5.

Z rytuałów mogą skorzystać 
zwłaszcza ludzie, którzy 
są zainteresowani 
społecznością w pracy 
i kulturą organizacyjną. To 
na przykład menedżerowie 
i liderzy, ale również nowo 
zatrudnieni pracownicy, 
którym nie jest obojętne, 
w jaki sposób zarządzana jest 
ich organizacja.

Często kultura organizacyjna 
ustanawiana jest na poziomie 

abstrakcyjnej narracji. Spisuje 
się manifest, kluczowe zasady 
albo statut firmy. Rytuały są 
sposobem sprowadzenia tych 
wielkich i abstrakcyjnych idei 
na grunt codziennej praktyki. 
Z zasady uwzględniają 
fizyczne czynności 
i konkretne zachowanie. 
Dobry rytuał przekształci 
wartości i nienamacalne 
przekonania, czyli wszystkie 
te cenne, ale niedostrzegalne 
aspekty kultury, w widoczne, 
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interaktywne i żywe praktyki 
stosowane codziennie w całej 
organizacji.

Czy możesz stać się 
architektem własnego życia 
zawodowego? Nawet jeśli nie 
jesteś menedżerem stojącym na 
czele firmy lub zespołu, możesz 
wykorzystać delikatne strategie 
– takie jak rytuały – by twoja 
praca lepiej odzwierciedlała 
twoje pragnienia.

To oznacza tchnięcie 
w życie zawodowe ducha 
praktycznej kreatywności. 
Możesz przeprowadzić małe 
eksperymenty i wdrożyć nowe 
procedury, by sprawdzić, jak 
radzą sobie z problemami, 
które napotykasz. Oznacza 
to również więcej refleksji 
na temat tego, jakie są twoje 
możliwości i jaką pracę chcesz 
wykonywać.
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Siła 
rytuałów
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Rytuały służące  
lepszej pracy
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Rytuałami zainteresowaliśmy 
się w naszej pracy projektowej. 
Zauważyliśmy, że pomyślność 
pewnych naszych projektów 
wiązała się z wpasowaniem 
nowego produktu lub inicjatywy 
w ramy rytuału. Niezależnie 
od tego, czy należało 
wypromować stosowanie 
reżimów dietetycznych przy 
cukrzycy, pomóc obywatelom 
w prawnym kwestionowaniu 
mandatów czy też wesprzeć 
nowych menedżerów 
w efektywniejszym 
kierowaniu zespołami6, ramy 
rytuału zawsze sprawiały, 
że nowy produkt stawał się 
atrakcyjniejszy i bardziej 
zajmujący7.

Zaobserwowaliśmy, że 
gdy w procesie tworzenia 
wykorzystywaliśmy schemat 
rytuału – nawet jeśli nie 
nazywaliśmy tego po imieniu 
– rosły szanse na to, że ludzie 

będą chcieli korzystać z nowej 
rzeczy. Rytuał wytycza prostą 
ścieżkę, którą mamy kroczyć, 
a ponadto nadaje rzeczom 
znaczenie i wskazuje na 
nasze z nimi powiązanie – to 
przyciąga ludzi.

Rytuały mają moc jednoczenia 
ludzi, którzy dzięki nim widzą 
głębszy sens świata wokół 
siebie. Nasze eksperymenty 
z wykorzystaniem rytuałów 
w rozwoju osobistym 
i we wdrażaniu zmian 
organizacyjnych nauczyły 
nas, że przy stosunkowo 
małym nakładzie czasowym 
i finansowym rytuały mogą 
wnieść do miejsca pracy 
ożywienie, lekkość i poczucie 
wspólnoty.

Wielu naukowców zajmujących 
się antropologią, psychologią, 
neuronauką oraz zachowaniami 
organizacyjnymi prowadzi 

Siła rytuałów
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badania nad działaniem i siłą 
rytuałów. Pomagają nam 
poznać źródła rytuałów, ich 
ewolucję i historię. Opisują 
również ich sposób działania 
i starają się wytłumaczyć, 
dlaczego mają one tak duże 
znaczenie dla ludzi. Wyniki 
badań stanowią empiryczne 
potwierdzenie wielu 
praktycznych przykładów 
zawartych w tej książce.

Rytuały ustanawiają porządek 
i nadają znaczenie
U podstaw badań nad 
rytuałami leżą prace socjologa 
Émile’a Durkheima. W czasie 
badań nad religią odkrył on, 
że rytuały stanowią centralną 
oś, wokół której budowane są 
systemy wiary. Dzięki rytuałom 
wiara staje się dla ludzi czymś 
namacalnym i konkretnym8. 

Przyciąga ich oferowane przez 
rytuały funkcja i zachowania, 
którym nadano pewną formę. 
Owa forma daje człowiekowi 
poczucie kontroli i sensu.

Rytuały zapewniają ludziom 
bezpieczną przestrzeń do 
eksperymentów
Antropolog Clifford Geertz 
odkrył, że w czasie odprawiania 
rytuałów ludzie mogą przejść 
ze świata realnego do tego 
bardziej wyidealizowanego9. 
Dzięki rytuałom mogą oderwać 
się od swoich codziennych ról 
i obowiązków i wyobrazić sobie 
inne zachowania i style życia. 
Zapewniają one bezpieczną 
i uporządkowaną przestrzeń, 
w której mogą budować  
lepsze życie.
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Dzięki empirycznym badaniom nad  
rytuałami psychologowie odkryli, że ich 
siła wynika z połączenia sfery fizycznej, 
umysłowej i emocjonalnej przy jedno- 
czesnym działaniu jako swoisty  
„regulator”.

Z naukowego przeglądu badań  
nad rytuałami wynika, że poddanie się 
rytuałowi pomaga ludziom osiągnąć  
zadowolenie i daje poczucie kontroli10. 
Czynności wykonywane w ramach  
rytuału regulują emocje i pozwalają  
ludziom zachować spokój. Mają również  
dobroczynny wpływ na osiągane wyniki 
– dzięki nim ludzie są bardziej opanowani 
i skupieni. Ponadto rytuały zaspokajają 
ludzką potrzebę przynależności – dają 
poczucie społecznej wspólnoty.



DZIĘKI KREATYWNYM RYTUAŁOM NASZE ZAWODOWE I PRYWATNE ŻYCIE
MOŻE NABRAĆ WIĘKSZEGO ZNACZENIA I DAWAĆ NAM WIĘCEJ SATYSFAKCJI.
Rytuały to niezwykle skuteczne narzędzia. To niestandardowe praktyki, które 
mogą zmienić kulturę organizacyjną. W przeciwieństwie do sformalizowanych, 
odgórnych wytycznych mających poprawić jakość pracy, zmieniają i udoskonala-
ją sposób pracy poprzez inicjatywy oddolne.

Czerpiąc z bogactwa przykładów z różnych branż oraz własnych empirycznych 
badań, Kursat Ozenc i Margaret Hagan pokazują, w jaki sposób poszczególne ry-
tuały mogą rozbudzać kreatywność, nadawać właściwy rytm, wspierać rozwiązy-
wanie konfliktów, ułatwiać godzenie się z porażką oraz budować kulturę innowa-
cyjności. 

Prezentują pięćdziesiąt kreatywnych rytuałów, które dotyczą wielu zagadnień, 
począwszy od spraw biznesowych i zarządzania, na projektowaniu i rozwoju oso-
bistym skończywszy. Oferują czytelnikowi gotowe przepisy na stworzenie kre-
atywnych praktyk, które służą wspieraniu konkretnych zachowań, zmianie złych 
nawyków oraz wpajaniu wartości.

Dzięki lekturze tej książki poznasz m.in. rytuały:
• wspomagające budowanie wspólnoty i zespołu
• wspomagające kreatywność i innowacyjność
• wspomagające odporność i radzenie sobie z konfliktami
• wspomagające zmiany organizacyjne i fazy przejściowe

Znajdziesz w niej również opis procesu, dzięki któremu zaprojektujesz rytuał na 
własny użytek, tak by w pełni odpowiadał potrzebom twojej organizacji lub two-
jego zespołu.

Ta książka to bogate źródło informacji i inspiracji dla dyrektorów, menedżerów, 
liderów zespołów oraz pracowników każdego szczebla. Zawiera szczegółowy 
plan zbudowania kultury, w której pielęgnuje się zaangażowanie, innowacyjność 
i współdzielenie celów – niezależnie od wielkości organizacji i branży, w której 
ona działa. 

HR / ZARZĄDZANIE

W IDEO i w Instytucie Projektowania (d.school) przy Uniwersy-
tecie Stanforda wykorzystujemy rytuały, by zsynchronizować 
zespoły emocjonalnie i psychicznie. Książka Margaret i Kur-
sata pełna jest takich gotowych rytuałów, które pozytywnie 
wpłyną na zgranie zespołu i staną się twoją tajną bronią.

DAVID KELLEY
założyciel i przewodniczący IDEO, założyciel d.school

Książka Kreatywne rytuały przydatne w pracy jest praktyczna, za-
bawna i ponadczasowa. Atrakcyjna mieszanka historii, rysunków, 
porad i sprawdzonych narzędzi, serwowana przez Ozenca i Ha-
gan, może pomóc każdemu przywódcy w stworzeniu i wdrożeniu 
skutecznych rytuałów. Jeśli szukasz lepszych sposobów na wpro-
wadzanie zmian, wdrażanie innowacji, budowanie mocniejszych 
więzi z innymi albo redukcję niszczycielskich konfliktów, ta książ-
ka to prawdziwa perełka.

ROBERT I. SUTTON
profesor Uniwersytetu Stanforda, autor bestsellerów 

Ozenc i Hagan stworzyli i zebrali sporą kolekcję skutecznych ry-
tuałów na miarę XXI wieku. Owe rytuały, równie zabawne co do-
głębne, pomogą tobie i twojej organizacji nadać pracy głębszy 
sens, stawiać czoła wyzwaniom i żyć w zgodzie z wyznawanymi 
wartościami.

AYSE BIRSEL
autorka Design the Life You Love

Ta książka przypomina nam o drzemiącym w nas potencjale, by 
twórczo przekształcać sposób, w jaki pracujemy, oraz budować 
takie organizacje, jakich pragniemy być częścią. Autorzy otwie-
rają dyskusję dość rzadką. Pytają, w jaki sposób możemy popra-
wić nasze życie zawodowe, niezależnie czy jesteśmy dyrektorem 
zarządzającym, menedżerem średniego szczebla, czy szerego-
wym pracownikiem.

MARSHALL GOLDSMITH
autor bestsellerów z listy „New York Timesa” 
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Jest starszym projektantem ds. doświadczeń użytkownika 
w SAP Labs Palo Alto. Uczy projektowania interakcji i usług 
w Instytucie Projektowania Uniwersytetu Stanforda (tzw. 
d.school). Prowadzi również warsztaty na temat rytuałów 
służących budowaniu relacji osobistych i grupowych, wdra-
żaniu zmian organizacyjnych oraz tworzeniu projektów oby-
watelskich. 

Doktor prawa, jest dyrektorem Laboratorium Projektowa-
nia Prawnego na Uniwersytecie Stanforda. Prowadzi zajęcia 
w  d.school i jest przywódcą myślowym w branży prawnej. 
Przeciera szlaki w obszarze usług publicznych oferowanych 
przez instytucje prawne i rządowe, starając się wprowadzić 
do nich podejście bardziej zorientowane na człowieka.
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