
Przewodnik  
po ważnych 
sprawach
Od dbałości o zdrowie,  
przez mądre oglądanie filmów  
aż do aktywnej postawy obywatelskiej. 
Poszerzaj horyzonty, buduj  
lepsze nawyki!

Publikacja 
towarzysząca 

wydarzeniu



W S T Ę P N I A K

Dawid Zaraziński 
Dyrektor komunikacji w meet&grow  
Współzałożyciel Instytutu Kontekstów Pracy

Przewodnik mądrego rozwoju
W organizowanych przez nas wydarzeniach, zawsze staramy się łączyć dwa podejścia: 
dostarczać najnowszą, „twardą” wiedzę oraz budzić ciekawość, inspirować i poszerzać 

horyzonty. To, naszym zdaniem, najlepsza rozwojowa mieszanka.

Nie inaczej jest z projektem Festiwalu Ważnych Spraw, 
który kiełkował w naszych głowach i sercach od dawna. 

Chcieliśmy stworzyć takie wydarzenie, które będzie realizowało 
dwa cele. Po pierwsze: będzie zachęcało do zmieniania się na lepsze, 
dając praktyczne wskazówki, jak to zrobić. Po drugie: będzie czasem 
poszerzania horyzontów, źródłem mądrej inspiracji. Myślę, że udało 
się nieźle zrealizować to zadanie!

Niniejsza publikacja, która towarzyszy Festiwalowi Ważnych Spraw, 
jest nie tylko rozszerzeniem jego formuły. To także przewodnik 
z praktycznymi wskazówkami, które, mam nadzieję, ułatwią Ci 
dobre przeżywanie 2021 roku (i kolejnych lat). To nasz prezent 
dla Ciebie – i dla nas samych! – na obecne, wymagające czasy. 

Każdy z zaproszonych przez nas gości, prelegentów Festiwalu, odpo-
wiada na trzy pytania. Dwa z nich dotyczą obszaru ich specjalizacji, 
trzecie jest wspólne dla wszystkich.

W imieniu całego zespołu meet&grow życzę Ci dobrej lektury 
oraz dużo zdrowia, spokoju i szczęścia! •
PS1 Zachęcam Cię do obserwowania naszego nowego serwisu: 
stronakadry.pl. Będziemy sporo mówić o mądrym rozwoju.

PS2 Dziękujemy jeszcze raz prelegentom oraz partnerom Festiwalu 
Ważnych Spraw: Uniwersytetowi SWPS, Instytutowi Kontekstów 
Pracy oraz Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Finansowego.
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7  Przemek Chimczak. Miasta napięć i wspólnot

10  Agata Szczotka-Sarna. Ekoczyńcy pracują głęboko

14  Anna Rogulska. Zdrowie trzeba zaplanować

17  Tomasz Raczek. Kino z emocjami

20   Joanna Jurga. Kosmos, sen i posiłki o tych samych porach

23   Stefan Wroński. W życiu i na morzu ważny jest dobry plan

26  Katarzyna Januszkiewicz. Dostrzegaj sygnały

29   Piotr Gospodarczyk. Nastaw ucho na słuchanie

32  Adam Bodnar. Aktywny jak obywatel

35   Krzysztof Sobolewski. Budżet i maseczki – to działa!
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Kończę właśnie korektę swojej książki, więc to odpowiedni 
moment na chwilę przerwy na oddech i przegrupowanie 

w sferze pracy; czas na uporządkowanie różnych projektów, 
poskromienie nieopanowanej skrzynki pocztowej, posorto-
wanie mieszaniny plików na pulpicie komputera i sporządzanie 
harmonogramów w moim wymyślnym notatniku – jak przy-
stało na godnego pożałowania maniaka produktywności, któ-
rym jestem.

Wszystkie takie momenty – o czym wiecie, jeśli macie podob-
ną do mojej słabość do systemów zarządzania czasem, inicja-
tyw odgruzowywania i podobnych – nęcą obietnicą „nowego 
startu”. Oferują nadzieję, że da się nie tylko zmienić kilka rzeczy 
na lepsze, ale całkowicie odciąć się od przeszłości. Że da się 
„zrestartować życie” i pozostawić za sobą – raz na zawsze! – 
bałagan i prokrastynację. Od teraz wszystko będzie inaczej!

Jak się prawdopodobnie domyślasz, to fatalne nastawienie, jeśli 
naprawdę chcesz wprowadzić trwałe zmiany. Zamiast tego po-
trzebujesz drobnych celów i nastawienia na stopniowy postęp 
(„małe zwycięstwa”). Do tego trzeba dołożyć gotowość do do-
świadczania porażki za porażką. Mówiąc inaczej: „od-nowizm” 
jest rodzajem perfekcjonizmu, i tak jak w przypadku innych 
jego form, rozwiązaniem jest odpuszczenie sobie bycia perfek-
cjonistą – pogodzenie się z faktem, że sprawy prawdopodobnie 
nie potoczą się tak gładko, jak sobie wyobrażamy.

Nie da się  
zacząć 
od nowa
Jako osoba uzależniona 
od „nowych początków” 
mam skłonność snucia 
perfekcjonistycznych planów: 
„Począwszy od jutra, będę  
medytować każdego dnia”.
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Tyle (jako zdrowiejący perfekcjonista) wiedziałem już od lat. Ale do-
piero niedawno zrozumiałem głębszą istotę tej sprawy. „Nowe 
początki” nie tylko nie przebiegają zgodnie z oczekiwaniami, 
co w ogóle nie da się zacząć od nowa. Wbrew poradnikowemu tru-
izmowi, czekającą nas, perfekcjonistów, lekcją nie jest to, że praw-
dopodobnie doświadczymy porażki, lecz to, że już polegliśmy – cał-
kowicie i nieodwracalnie.

To na pewno brzmi niezwykle przygnębiająco, ale w gruncie rzeczy 
to fantastyczna wiadomość. Pozwólcie, że rozwinę myśl.

Za nieustannymi próbami zmiany siebie prawie zawsze kryje się 
pragnienie poczucia kontroli. Szukamy dominacji nad naszymi 
życiami, żeby w końcu mieć szansę poczuć się bezpiecznie i prze-
stać być bezbronnymi wobec wydarzeń. Ale z której strony by na 
to nie spojrzeć, tego typu kontrola jest iluzją. Sugeruje możliwość 
zdystansowania się lub postawienia się poza swoim życiem – czego 
oczywiście nigdy nie osiągniesz, bo po prostu jesteś swoim życiem.

Oznacza to na przykład, że fantazja perfekcjonistki o znalezieniu 
się na łożu śmierci z paletą wybitnych osiągnięć ma nie tylko eks-
tremalnie małą szansę na ziszczenie się, lecz jest od początku ska-
zana na porażkę. Dzieje się tak, ponieważ lata, które już przeżyła 
przeminęły z wiatrem. Cały czas, jaki do tej pory zmarnowałaś czy 
zmarnowałeś, ludzie, których rozczarowaliście i okazje, których 
nie wykorzystaliście – to wszystko już się zdarzyło i nigdy tego 
nie zmienimy.
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Amerykański nauczyciel Zen John Tarrant powiedział: „wolność, 
przebudzenie i nieustraszoność sprowadzają się do prostoty zdania: 
„a co jeśli to już jest to?’”. Kiedy słyszę napomnienia, żeby żyć chwi-
lą – jako osoba uzależniona od „nowych początków” – mam skłon-
ność do przekształcania ich w perfekcjonistyczne plany: „począwszy 
od jutra rana, będę medytować każdego dnia i stanę się osobą, która 
żyje chwilą!”. Ale Tarrantowi nie chodzi o to, że jutro masz żyć chwi-
lą. Chodzi mu o to, że to już jest to, teraz, ze wszystkimi swoimi 
wstrętnymi niedoskonałościami – niewykonanymi zadaniami, ba-
łaganami, które nie zostały uporządkowane, wadami osobowości, 
które wciąż nie zostały naprawione. I to jedyne miejsce, w którym 
mogę mieć nadzieję zdziałać coś sensownego. [...] •
Powyższy materiał jest tłumaczeniem tekstu pochodzącego z newslettera 
autora, The Imperfectionist, na który można zapisać się na tej stronie – 
do czego serdecznie zachęcamy! 

Publikacja za zgodą autora. Przekład: Magdalena Jarosz. Wyróżnienia 
w tekście pochodzą od redakcji.

Oznacza to również, że osoba próbująca zostawić za sobą prze-
szłość, zaczynając od nowa, jest jednocześnie osobą ukształtowaną 
w całości przez tę przeszłość. Twoje „ja”, które starasz się zmie-
nić jest tym samym, które dokonuje zmiany – więc jesteś jak Baron 
Munchausen, który próbuje wydostać się z bagna ciągnąc się za wła-
sne włosy. Nie możesz zacząć życia od nowa, ponieważ tkwisz w nim 
kompletnie; nie da się wydostać z tego życia do innego, w którym 
wszystko jest lepsze.

To powód, dla którego ta wiedza jest tak wyzwalająca dla każdego 
z choćby gramem perfekcjonizmu. Możesz w końcu zrezygnować 
z wyczerpującej walki o zdobycie kontroli nad swoim życiem, żeby 
popchnąć je w nowym kierunku. Możesz porzucić wszelką nadzie-
ję na znalezienie perfekcyjnego systemu zarządzania czasem – lub 
perfekcyjnego związku, pracy, sąsiedztwa i tym podobne – i z rozluź-
nieniem zanurzyć się w nieuniknionym chaosie i gmatwaninie tego, 
który już masz.

A potem – gdy już spojrzysz na swoją prawdziwą sytuację bez fik-
sowania się na fantazyjnej alternatywie – nagle odnajdujesz w sobie 
zdolność do wprowadzenia kilku konkretnych zmian, tu i ówdzie. 
Nieobciążona potrzebą, aby te zmiany rozpoczęły złotą erę per-
fekcji. W moim doświadczeniu to jedyny sposób, w jaki zmiana sie-
bie kiedykolwiek realnie następuje: poprzez dostrzeżenie, że to jest 
zawsze przebudowa statku na środku morza, robienie poprawek 
w życiu, w którym nigdy nie możesz przybić do portu albo zamienić 
na inne.

Oliver Burkeman 
Dziennikarz i pisarz
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Miasta 
napięć 
i wspólnot
Miasto przyszłości będzie 
musiało odpowiedzieć  
na potrzeby osób samotnych 
i seniorów – przekonuje 
Przemysław Chimczak-Bratkowski.

Jak w ciągu najbliższych lat zmienią się 
miasta? Jakich zmian oczekiwać?

Przyszłość naszych miast kształtować będzie 
się w szerokim kontekście społeczno-demograficz-
nym. Szczególnie ważne są tu dwa aspekty:
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•  odwrócenie się piramidy wieku, czyli bardzo szybkie starzenie się 
społeczeństwa (w ciągu dekady Polska stanie się jednym z najstar-
szych społeczeństw Europy),

•  rosnąca liczba jednoosobowych gospodarstw domowych, co prze-
łoży się między innymi na większą samotność.

W praktycznym ujęciu oznaczać to będzie dużo większą liczbę małych 
mieszkań, ale też coraz więcej rozwiązań mających na celu budowa-
nie społeczności. Mam tu na myśli rozwój takich idei jak cohousing, 

coliving czy pojawianie się osiedli z ważną rolą bu-
dowania wspólnot. Mówiąc prościej, poja-

wiać się będzie coraz więcej przestrze-
ni, w których będziesz mógł się z kimś 

spotkać, porozmawiać, pograć na 
przykład w gry planszowe. I będą 

to zarówno single, jak i seniorzy. 
Co ważne, z tego powodu nie 
będą to raczej miejsca drogie, 
ekskluzywne, ale dostępne dla 
szerokiej grupy odbiorców.

Bardzo ważne w kwestii budo-
wania przyszłości miast będą 

również zagadnienia środowisko-
we i transportowe. Pojawi się bardzo 

dużo napięć, ponieważ z jednej strony 

ograniczać będziemy na przykład wjazd samochodów do centrów 
miast, będzie coraz więcej postulatów mieszkańców dotyczących 
tworzenia terenów zielonych, a z drugiej strony postępować będzie 
zawłaszczanie przestrzeni przez inwestorów.

Jak i gdzie będziemy mieszkać w przyszłości? 
Czy wszystkie mieszkania będą na abonament?

Zdecydowanie nie wszystkie. Wciąż będziemy chcieli posiadać 
mieszkania, ale częściej będziemy chcieli je wynajmować. Powody 
są proste: rośnie nasza mobilność, doceniać będziemy zalety stabil-
nego wynajmu mieszkania w dobrym standardzie. W Polsce z pew-
nością spadać będzie procentowy udział mieszkań własnościowych, 
ale trudno dziś powiedzieć, czy dojdziemy do skali obserwowalnej 
w Europie Zachodniej.

Pojawiać się  
będzie coraz więcej 
przestrzeni tworzących 
wspólnoty, w których 
będziesz mógł się 
z kimś spotkać, 
porozmawiać, pograć 
w gry planszowe
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Co szczególnie ważne, w kolejnych latach będziemy ciężko pracować, 
aby ucywilizować wynajem nieruchomości. Istnieje ogromna potrzeba 
edukacji na tym rynku – musimy wiedzieć zdecydowanie więcej o naszych 
prawach i obowiązkach. Muszą powstać nowe standardy najmu, który 
będzie korzystny zarówno dla wynajmujących, jak i najemców.

Jakie trzy rzeczy warto zrobić w tym roku –  
dla siebie i dla innych?

Odpowiem na to pytanie w duchu wyników – nie tylko naszych – badań 
i analiz. Pandemia uświadomiła nam wiele braków w naszym podejściu do 
zdrowia, samopoczucia, relacji. Pokazała nam boleśnie, jak to wszystko 
jest ważne. Życzę nam, żebyśmy tego nie zapomnieli. Żebyśmy pamię-
tali, kiedy trzeba odpuścić, zadbać o siebie. Pamiętajmy, że praca ma być 
elementem życia, nie może go zdominować. Szkoda byłoby, gdybyśmy 
zmarnowali te trudne lekcje. Chciałbym, abyśmy o tym pamiętali i dbali 
o siebie nawzajem – jako pracownicy i pracodawcy. •

Przemysław Chimczak-Bratkowski 
Architekt, analityk, przedsiębiorca. Współzałożyciel ThinkCo.
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Jak na zdrowie i samopoczucie przekłada się 
nasza dbałość o przestrzeń dookoła nas?

Odwołam się tu do metafory ciężkiego poranka – może po karnawa-
łowym balu, może po prostu po źle przespanej nocy. Patrzymy 
w lustro, a tam podkrążone oczy, opuchnięte policzki, suchość 
w ustach. Myślę, że mało kto wita taki stan z entuzjazmem.

Podobnie jest z przestrzenią wokół nas: z jednej strony stanowi ona 
odbicie tego, jak się mamy, z drugiej wpływa na to, jak się nadal mieć 
będziemy, jeśli czegoś nie zmienimy. 

Dbałość o przestrzeń ma uzdrawiającą moc. Możemy ją dosto-
sować do swoich potrzeb – tu wyzwaniem jest poznanie oraz wy-
powiedzenie tych potrzeb przed samym sobą. Możemy przestrzeń 

Chcesz mieć zdrowszy i bardziej ekologiczny dom? Zacznij od zbadania stanu 
wyjściowego – przekonuje Agata Szczotka-Sarna.

Ekoczyńcy pracują głęboko
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Z pomocą przychodzą nam też bada-
cze. Podkreślają, że zawsze warto 
pamiętać o motywach biofilnych, 
czyli odpowiadających na na-
szą potrzebę kontaktu z natu-
rą. Mogą to być rośliny, ale też 
materiały, z których wykonane 
są przedmioty: drewno, kamień. 
Może to być nawet zapach świe-
żo zaparzonych ziół.

Jakie zmiany mogę 
wprowadzić w domu, aby był on 
przyjaźniejszy dla środowiska?
Wiele zależy od tego, jak dużą eko świadomość 
już masz i jak jesteś nastawiony do zmian. Podam więc 
rozwiązanie dla najbardziej początkujących, które też zaawanso-
wanym „ekoczyńcom” otwiera oczy. Chodzi o poznanie status quo, 
ale nie na oko i „wydaje mi się”, tylko na podstawie danych. 

Weźmy taką codzienną czynność jak pranie. Zastanów się: jak często 
je robisz?, czy ładujesz pralkę do pełna?, jaki program włączasz?, czy 
wszystkie twoje ubrania nadają się do prania w pralce, czy przeważają 
te do prania chemicznego?, czy ciuchy są zrobione z materiałów na-
turalnych, czy z tworzyw sztucznych, które przy praniu pozostawiają 
mikroplastik w obiegu?

ujarzmić, zyskując poczucie wpływu. Możemy się do niej (czyli do sie-
bie w lustrze) uśmiechnąć i powiedzieć: jest coraz lepiej, coraz bar-
dziej cieszy mnie to, co widzę.

Wiele z kwestii dotyczących wpływu przestrzeni na nas to spra-
wy związane z ergonomią i komfortem. Nadkładanie wysiłku – na 
przykład konieczność pamiętania, że zawsze należy się schylić, by 
nie uderzyć głową w lampę – to coś, do czego można się przyzwy-
czaić, tylko po co? Albo komfort – można się otulać kocami, siedzieć 
w wygłuszających słuchawkach w piwnicy, ale są lepsze sposoby na 
zorganizowanie przestrzeni zapewniającej komfort cieplny i aku-
styczny. Ważne, aby wiedzieć, co dla nas osobiście oznacza komfort 
w danym zakresie.

Przestrzeń wokół 
nas stanowi 
odbicie tego, 
jak się mamy, 
ale wpływa 
także na to, 
jak się nadal 
mieć będziemy
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widoczne”. Praca głęboka zaś, to „czynności zawodowe wykonywane 
w stanie koncentracji, przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności 
poznawczych”.

Stawiam na to rozwiązanie, bo łączy w sobie takie obszary, jak wy-
zbycie się elektronicznych rozpraszaczy, a więc dbałość o cyfrowy 
dobrostan oraz efektywność, czyli szansę na poczucie sensu i speł-
nienia. I wcale nie musi dotyczyć wyłącznie spraw zawodowych, 
może równie dobrze służyć realizacji naszych marzeń. Wyobrażam 
sobie, że zadowolenie płynące z tej praktyki przyniesie też uśmiech, 
a ten jest bezcenny: dla naszego samopoczucia i jako prezent 
dla otoczenia. •

Pierwsza rzecz, jaką możesz wprowadzić w domu, to badanie stanu 
wyjściowego. Uzyskasz rzetelną wiedzę o swoich nawykach i zużyciu 
zasobów. Wiedząc to, kierujesz się zasadami z piramid zero waste 
(zobacz grafikę na poprzedniej stronie) i nakładasz je na te obszary, 
która dla Ciebie są najmniej problematyczne. Dzięki temu nie znie-
chęcisz się na starcie i nabierzesz rozpędu oraz – miejmy nadzieję – 
apetytu na więcej. 

Trzymając się przykładu prania, takie działania mogą oznaczać: od-
mierzanie detergentów zgodnie z wytycznymi producenta, przej-
ście na certyfikowane ekologicznie środki piorące, pranie w niższych 
temperaturach. Kolejnym krokiem może być przegląd garderoby 
i inne decyzje zakupowe w przyszłości, np. wybór wodo- i energo-
oszczędnej pralki albo omijanie ubrań, które trzeba nosić do pralni 
chemicznej.

Jakie trzy rzeczy warto zrobić w tym roku –  
dla siebie i dla innych?

Warto zacząć od jednej rzeczy: przeznaczyć czas na nauczenie 
się – lub odkrycie na nowo – pracy głębokiej i taką właśnie pracę 
praktykować częściej. Cal Newport w swojej książce stawia pracę 
głęboką w opozycji do krzątaniny, która stała się miarą produktyw-
ności: „pracownicy umysłowi coraz częściej zastępują pracę głęboką 
jej płytką alternatywą: ciągle wysyłają i odbierają e-maile niczym 
ludzie-routery, a w krótkich przerwach poświęcają uwagę jakimś 
innym, mało ważnym rzeczom, robią wiele rzeczy tak, aby było to 

Agata Szczotka-Sarna 
Doradca ds. CSR i Edukacji Ekologicznej w Interseroh
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Porozmawiajmy 
na ważne tematy
Publikacja, którą właśnie czytasz towarzyszy Festiwalowi 
Ważnych Spraw, którego pierwsza edycja odbyła się 
28 stycznia 2021 roku. Planujemy już kolejną, ale chcemy 
kontynuować spotkania z wyjątkowymi osobami 
także pomiędzy wydarzeniami. Dlatego zachęcamy 
Cię do obserwowania naszej aktywności w serwisie 
stronakadry.pl. 

To tu powstaje nowy serwis, który tworzymy w duchu 
mądrego rozwoju. 

Dziękujemy, że jesteś z nami! 

Zespół meet&grow
Organizator Festiwalu Ważnych Spraw i wydarzeń dla praktyków HR 
Wydawca serwisu stronakadry.pl

Sektorowa Rada ds. Kompetencji  
Sektora Finansowego
Projekt Rady został zainicjowany w 2016 r. przez partnerstwo Warszawskiego 
Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą 
Ubezpieczeń i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. W Radzie reprezentowanych jest 37 podmiotów: 
banków, ubezpieczycieli, organizacji branżowych, związków zawodowych, 
uczelni i firm szkoleniowych. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora 
Finansowego pełni rolę think tanku dla rozwoju i transformacji kadrowej 
sektora.

Więcej informacji: rada.wib.org.pl

Instytut Kontekstów Pracy
Interdyscyplinarny zespół zajmujący się szeroko rozumianym tematem 
pracy. Rozmawiamy o przyszłości pracy i o tym, jak pracować mądrze, 
o zdalnych zespołach, technologiach w miejscu pracy oraz o zarządzaniu 
karierą. Wierzymy, że najciekawsze idee rodzą się na styku wielu dyscyplin.

Więcej informacji: kontekstypracy.pl

Uniwersytet SWPS
Nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję 
zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi 
spełniającymi światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów 
z psychologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa 
czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Więcej informacji: swps.pl

Partnerzy Festiwalu  
Ważnych Spraw

http://stronakadry.pl
https://stronakadry.pl/
http://rada.wib.org.pl
http://kontekstypracy.pl
http://swps.pl


Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez osoby, 
które chcą zdrowiej się odżywiać?

Decyzja o zdrowym odżywianiu czy przejście na zdrową dietę podej-
mowane są zwykle pochopnie. Na początku chwytamy się modnych 
„diet cud” lub eliminujemy wybrane produkty. Niestety takie postę-
powanie nie doprowadzi nas do oczekiwanych rezultatów. Wręcz 
przeciwnie: możemy nabawić się dodatkowych dolegliwości czy kło-
potów ze zdrowiem.

Podejmując decyzję o zmianie sposobu odżywiania należy to prze-
myśleć i zaplanować. Jeżeli jesteśmy na etapie, w którym dużo się 

Zdrowie trzeba 
zaplanować
Diety cud prowadzą do rozczarowań  
i powrotu do złych nawyków. Chcesz  
zdrowiej się odżywiać? Zacznij powoli – 
przekonuje Anna Rogulska.
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ciężkostrawne, wysoko przetworzone i dłu-
go zalegające w żołądku pokarmy oraz 
spożywać odpowiednią ilość płynów.

Kolejnym błędem jest wprowadzanie 
dużej liczby zmian od razu. Zwykle 
ciężko jest nam wtedy to udźwignąć 
i wdrożyć wszystkie zalecenia. Każda 
zmiana czy nawyk wymaga odpowied-
niego czasu do wdrożenia. Jeśli na przy-
kład nie jedliśmy regularnych posiłków 
i śniadań to postarajmy się na początek 
popracować nad tymi dwoma nawykami, do 
tego możemy dołożyć regularne spożywanie 
odpowiedniej ilości płynów. Dopiero z czasem mo-
żemy dokładać kolejne zmiany czy cele.

Jeżeli do końca nie wiemy od czego zacząć, warto poradzić się spe-
cjalisty, wykwalifikowanego dietetyka, który pomoże opracować 
taki plan zdrowego i racjonalnego żywienia, który będzie możliwy 
do zrealizowania i na nasze możliwości czasowe. 

Jak zdrowo odżywiać się w pracy, kiedy jesteśmy 
zabiegani? Na co zwrócić uwagę?

Jedynym wyjściem, by w pracy zjeść zdrowy posiłek to naszykowanie 
takiego posiłku w domu i zabranie ze sobą do pracy. Może to być 

dzieje w życiu prywatnym i zawodowym to wdrożenie zmian w diecie 
w takim momencie doprowadzi zapewne do rozczarowania. Zwykle 
odchodzimy wtedy od założonych celów, poddajemy się i wracamy 
do złych nawyków. 

Co więc robić w przypadku, kiedy nie mamy na nic czasu? Starajmy 
się przynajmniej: jeść regularne posiłki, eliminować tłuste, 

Jednym 
z największych 
błędów, które 
popełniamy jest 
wprowadzanie  
zbyt dużej liczby 
zmian naraz
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A jeżeli już musimy w pracy sięgnąć po gotowy posiłek to wybierajmy 
te składające się z chudych gatunków mięs, warzyw duszonych lub 
świeżych. Jeżeli w skład potrawy wchodzą sosy, warto zwrócić uwagę 
na ich skład (czy nie są na przykład wypełniane zasmażkami).

Jakie trzy rzeczy warto zrobić w tym roku –  
dla siebie i innych?

Zadbanie o siebie pod kątem holistycznym, całościowym.

• Po pierwsze: dbać o swoją codzienną dietę. Idealnie sprawdzi się za-
sada 80/20, czyli 80% codziennej diety niech będzie zdrowe, a w po-
zostałych 20% niech będą produkty mniej zdrowe, które szczególnie 
lubimy.
• Po drugie: dbać o odpowiednią ilość snu i regenerację, relaks.
• Po trzecie: dbać o psychikę swoją i swoich najbliższych, dużo roz-
mawiać i słuchać siebie nawzajem. •

na przykład kanapka z warzywami, kasza z duszonymi lub pieczo-
nymi warzywami z dodatkiem chudego mięsa czy sera, zupy krem 
(jeśli mamy możliwość podgrzania posiłku w pracy). Takie posiłki nie 
wymagają nakładu długich godzin, aby je przygotować. Wystarczy 
do obiadu ugotować większą porcję kaszy i warzyw, a z pozostałych 
składników przygotować posiłek do pracy.

Anna Rogulska 
Dietetyk kliniczny. Właścicielka poradni ANNdiet  
Dietetyka Kliniczna i Edukacja Żywieniowa
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Kino 
z emocjami
Ważne jest, aby nie poprzestawać 
na obejrzeniu filmu, 
ale tworzyć dalszy ciąg – 
przekonuje Tomasz Raczek.

Jakie 5 filmów powinien obejrzeć każdy i dlaczego?
Nie ma czegoś takiego jak kanon filmowy, który powinien obejrzeć 
każdy, bo każdy z nas jest inny i co innego jest dla niego ważne. 
Dla kogoś wielkim przeżyciem okaże się obejrzenie „Obywatela Kane'a” 
w reż. Orsona Wellesa, a dla drugiego bez porównania silniejszym 
doświadczeniem będzie „Kabaret” w reż. Boba Fosse’a. I naprawdę 
trudno osądzić, który z tych filmów jest lepszy, który gorszy. 

Jestem przeciwny traktowaniu filmu jak dyscypliny naukowej i tworze-
niu metodologii jego poznawania. Film ma dźgać naszą świadomość 
i podświadomość, oczyszczać je ze złogów i czarnych dziur – tych 
intelektualnych i emocjonalnych.

17 PR ZEWODNIK PO WAŻNYCH SPR AWACH



PR ZEWODNIK PO WAŻNYCH SPR AWACH

pożyteczne, gdy zadamy sobie trud, aby im się 
przyjrzeć, nazwać i wyciągnąć z nich wnioski. 

Ten proces najłatwiej przeprowadzić 
podczas rozmowy o obejrzanym 
filmie z kimś innym. Wtedy utrwa-
lamy w pamięci to, co okazało się 
dla nas najważniejsze, a także włą-
czamy w aktywną część naszego 
myślenia. W ten sposób dajemy 
filmowi „drugie życie” i zaczy-
namy się nim posługiwać w życiu 
codziennym: cytujemy, powołuje-
my się nań, kojarzymy, porównujemy, 
otwieramy oczy na to, czego dotąd 
nie dostrzegliśmy. Ten proces nazywam 
„kinopassaną”, czyli sztuką oglądania 
filmów i poświęciłem mu moją książkę. 

Jeśli jednak miałbym podać piątkę najważniejszych dla mnie filmów 
byłyby to:

1. „Okręt”, reż. Wolfgang Petersen

2. „W czym mamy problem?”, reż. John Waters

3. „A statek płynie”, reż. Federico Fellini

4. „Kabaret”, reż. Bob Fosse

5. „Tajemnica Brokeback Mountain”, reż. Ang Lee

Jak oglądać mądrze: jak wybierać  
i dobrze przeżywać kino?

Ważne jest, aby nie poprzestawać na obejrzeniu filmu, tylko tworzyć 
dalszy ciąg. Emocje wywołane filmem wtedy będą dla nas naprawdę 

Film ma dźgać 
naszą świadomość 
i podświadomość, 
oczyszczać 
je ze złogów 
i czarnych dziur

Kadry z filmów (od lewej): „Obywatel Kane” (reż. Orson Welles), „Okręt” (reż. Wolfgang Petersen), „Tajemnica Brokeback Mountain” (reż. Ang Lee)
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w życiu naszym i naszej planety. Warto poświęcić czas na uważność – 
nie po łebkach, nie na skróty. Wolno, wnikliwie rejestrujmy naszą 
teraźniejszość, bo za chwilę będzie już przeszłością. 

3. Otwierać się na poznawanie nowych rzeczy, nowych myśli, 
nowych sytuacji, nowych ludzi. Nic, co nowe nie powinno nam być 
obce. I nigdy, przenigdy nie odmawiajmy poznania czegoś nowego 
mówiąc, że „jesteśmy na to za starzy“. Bo nieświadomie wypowia-
damy wtedy zaklęcie śmierci. •

Jakie trzy rzeczy warto zrobić w tym roku –  
dla siebie i dla innych

Żyjemy w okresie, który okaże się cezurą nie tylko w wymiarze świa-
ta, ale także w naszym życiu. Tkwimy w samym środku pandemii. 
Wielu rzeczy nie możemy teraz robić, bo krępują nas liczne ograni-
czenia, ale możemy wykonać kilka czynności, które wkrótce okażą 
się zbawienne.

1. Uporządkować swój dotychczasowy świat: swoje rzeczy na biurku, 
w szafach, skrytkach, piwnicach i na strychach; przyjrzeć im się, ska-
talogować te, które uważamy za ważne, a resztę wyrzucić – uwolnić 
się od nich. To samo, co z rzeczami powinniśmy zrobić z myślami, 
przyzwyczajeniami, uprzedzeniami, planami, upodobaniami, trady-
cjami. Wielkie porządki i uwolnienie się od zbędnego balastu. 

2. Uważnie obserwować to, co się dzieje wokół nas. Bez uprze-
dzeń (których już się pozbyliśmy w czasie porządkowania siebie). 
Zapamiętywać błyskawicznie zmieniające się etapy wielkiej zmiany 

Tomasz Raczek 
Krytyk filmowy Zd
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Czego o radzeniu sobie z izolacją – także w pracy 
zdalnej – możemy nauczyć się od astronautów?

Przede wszystkim tego, aby działać według harmonogramu, 
schematu dnia. Nasze ciała można zaprogramować i czym 
więcej czynności podtrzymujących życie będzie się odbywało 

Kosmos, 
sen i posiłki 
o tych samych 
porach
Joanna Jurga radzi, aby zacząć od zadbania 
o sen, bo wpływa na całe nasze życie. 
Ważna jest jednak nie tylko jego długość.
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wypadałoby dorzucić stały czas na aktywność fizyczną. Nie musi być 
to od razu trening siłowy, wystarczy spacer oraz przestrzeń na relaks, 
która w dobie „home office” powinna zapewniać przerwę od kon-
taktu z ekranem komputera lub telefonu.

Dlaczego sen jest tak ważny? Jak lepiej się wysypiać?

Sen ma wpływ na całe nasze życie. Warto zdać sobie sprawę, 
że w drugiej dobie bez snu zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli 
półtora promila alkoholu w krwi, co powoduje, że stanowimy realne 
zagrożenie dla siebie i swojego otoczenia.

Niedobór snu, który dotyczy ponad połowy populacji, powoduje nie 
tylko spadki nastroju, problemu z utrzymaniem prawidłowej wagi, 
czy wypalenie zawodowe, ale ma także wpływ na jakość spermy czy 
pracę hormonów. 

Warto więc zadbać o jakość snu – i to nie tylko o jego długość, ale tak-
że przestrzeń, w której śpimy. Na dobrą sypialnię składa się uporząd-
kowana przestrzeń, wyposażona w odpowiednie (ciepłe) światło oraz 
materac i poduszkę dostosowaną do naszej wagi i pozycji, w jakiej śpi-
my. Warto również wietrzyć sypialnie przed snem oraz zadbać o od-
powiednie nawilżenie powietrza w nich – tu można pomyśleć również 
o aromaterapii. Warto wypracować też drobne rytuały wykonywane 
przed zaśnięciem: czytanie, ćwiczenia oddechowe czy ciepłą kąpiel, 
które pozwolą nam przejść z trybu zadaniowego w tryb odpoczynku, 
tak aby nie przenosić stresu z całego dnia na czas sennej regeneracji.

o określonych porach, tym efektywniej będzie działał nasz mózg, 
a ciało będzie zdrowsze i bardziej odporne na stres.

Każdy astronauta – niezależnie od tego, czy jest 
w trakcie szkolenia na Ziemi, czy przebywa 

na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – 
ma dni rozpisane na moduły, a w skład 

każdego z nich wchodzą zada-
nia do wykonania o określonym 

czasie. Grupowanie czynności 
pozwala nam efektywniej zarzą-
dzać pracą.

Kolejnym ważnym elementem 
jest określenie czasu, jaki po-
trzebujemy na sen. To właśnie 

sen odpowiada za regenerację 
organizmu. Kiedy jesteśmy wyspa-

ni, szybciej i bardziej kreatywnie my-
ślimy, jesteśmy zdrowsi i spokojniejsi. 

Jakościowy sen to dla astronauty podsta-
wowy czynnik prawidłowego funkcjonowania.

Jest jeszcze jeden element pozwalający astronautom sprawnie funk-
cjonować w izolacji: zdrowa, zbilansowana dieta oraz spożywanie 
posiłków o ustalonych porach. Fajnie, jeśli możemy je dzielić z inny-
mi – jedzenie jest przecież ważną czynnością społeczną. Do tego 

Warto wypracować 
drobne rytuały 
wykonywane przed 
zaśnięciem. Pomogą 
nam przejść z trybu 
zadaniowego w tryb 
odpoczynku
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Jakie trzy rzeczy warto zrobić w tym roku –  
dla siebie i dla innych?

Myślę, że warto się zastanowić, co nam służy, a co nie bardzo. 
Posprzątać przestrzeń wokół siebie, aby dostosować ją 
do swoich potrzeb. Już wiemy, że domy to nie tylko sypialnie, 
ale nasze nowe mikrokosmosy, w których spędzamy większość 
czasu. Stworzenie bezpiecznego, wielofunkcyjnego azylu to 
podstawa dla zdrowego funkcjonowania w nowych realiach. 

Poza zadbaniem o otoczenie, dobrze też jest przyjrzeć się po-
trzebom swojego ciała, znaleźć czas na odpoczynek i ładowa-
nie baterii, tak abyśmy mogli realizować nie tylko własne plany 
i potrzeby, ale również być dla innych, ponieważ jako „zwie-
rzęta stadne” nieustająco potrzebujemy bliskich by wzrastać. 
Zadbanie, nawet na dystans, o „swoje plemię” może być bardzo 
dobrym wyzwaniem na 2021 rok. •

Joanna Jurga 
Projektantka, badaczka, wykładowczyni. 
Dwukrotna komandor symulacji misji kosmicznych  
w Habitacie Lunares.
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Jak nie zwariować na małej przestrzeni?  
Czego – także o pracy z domu – może nauczyć  
nas żeglowanie?

Gdy staję pierwszego dnia pracy przed trapem, zaczynam 
bardzo fizycznie zdawać sobie sprawę, że przez najbliższe 
cztery miesiące (tyle zwykle trwają kontrakty marynarskie), 
statek będzie moim „więzieniem”. Pojawia się ból brzu-
cha, głowy i nieprzyjemny posmak w ustach, który wynika 
z pytania: co ja, do cholery, robię ze swoim życiem – daleko 
od bliskich, przyjaciół, codziennych spraw. 

Aby to przetrwać, muszę przede wszystkim umiejętnie 
rozplanować sobie każdą minutę dnia. Najłatwiej jest 
z pracą. Osiem godzin dziennie plus godzina przerwy 
na obiad, czyli zajęty jestem od ósmej do siedemnastej. 
Ale co wcześniej i później? Wstaję zwykle o piątej trzy-
dzieści. Mam pół godziny na oporządzenie się, godzinę na 
poranną książkę, ewentualnie jakieś ćwiczenia, godzina 
na śniadanie. Wolne mam od siedemnastej, muszę więc 
wygospodarować czas na trening, czytanie, naukę języ-
ka obcego. Spać idę najpóźniej o dwudziestej trzeciej. 
Najważniejsze to trzymać się planu. A plan jest po to, abym 
cały czas był zajęty. 

I to chyba najważniejsza lekcja z żeglowania: warto tworzyć 
strategię dnia i konsekwentnie trzymać się jej założeń. 

W życiu 
i na morzu ważny 
jest dobry plan
Dobry lider to fachowiec, który wymaga dużo 
najpierw od siebie, a potem od reszty i nie nadużywa 
posiadanej władzy, przekonuje Stefan Wroński.
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ale jednocześnie dają załodze sporo swobody. Kapitanowie fachowcy 
bardzo serio podchodzą do swoich obowiązków, a także do zadań, 
jakie ma do zrealizowania załoga. Muszą one być wykonane sprawnie, 
dokładnie i szybko. Ale gdy kończy się temat bezpiecznej żeglugi, nie 
przeszkadzają załodze w i tak już wymagającym życiu na pokładzie. 
Nie wchodzą z butami w każdy obszar życia statku (ale jednocześnie 
doskonale orientują się w codzienności załogi). Reagują dopiero wte-
dy, gdy jakaś wiadomość dotrze do nich oficjalnie, albo coś zagraża 
bezpieczeństwu. 

Podsumowując: dobry lider to fachowiec, który wymaga dużo naj-
pierw od siebie a potem od reszty. Nie wykorzystuje swojej roli 
w grupie, która od jego decyzji jest uzależniona.

A o takim planie myślę zawsze w kontekście własnego rozwoju. 
Mówiąc inaczej: realizuję go, aby być lepszym człowiekiem.

Jak być sprawnym kapitanem?  
Czym wyróżnia się dobry lider – w życiu i na statku?

Nigdy nie byłem kapitanem, więc trudno mi wejść w takie buty. Mogę 
za to powiedzieć, z jakimi kapitanami dobrze mi się współpracuje.

Na początek jednak trzeba zdać sobie sprawę, że życie na morzu 
i związana z nią hierarchia na pokładzie to zupeł-

nie coś innego niż życie na lądzie. Na morzu 
nie można sprzeciwić się kapitanowi, 

nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy. 
Nie można sobie trzasnąć drzwiami 

i gdzieś wyjść. Jesteśmy w swoje-
go rodzaju więzieniu, z którego 
nie ma ucieczki. Stary (tak na-
zywamy kapitana) jest pierw-
szym po Bogu. I nie jest to po 
prostu takie gadanie. Może 
nam kapitan nie odpowiadać, 

ale gdy wyda rozkaz, po prostu 
trzeba go wykonać. 

Dobrze pracuje się z kapitanami, 
którzy są specjalistami w swoim fachu, 

Dobrze pracuje 
się z kapitanami, 
którzy są specjalistami 
w swoim fachu, 
ale jednocześnie 
dają załodze 
sporo swobody
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Jakie trzy rzeczy warto zrobić w tym roku –  
dla siebie i dla innych?

Dużo się mówi o ochronie środowiska. Jest to dość szerokie pojęcie. 
Proponuję więc małe kroki: w tym roku zadbam o siebie, o swoją kon-
dycję fizyczną i duchową. Ćwiczenia, dużo ruchu, książki, nauka. Jestem 
przekonany, że gdy będę dbał o swoje zdrowie, jednocześnie wpływać 
będę na najbliższe mi otoczenie. Metodą powiększającego się kwadratu 
zadbam o środowisko.

Po roku pełnym plag i wyrzeczeń, dobrze byłoby też zrobić coś o czym 
każdy, w ciszy swego serca, marzy. To się nam po prostu należy.

No i kochajmy się. Tamten rok pokazał boleśnie, jak szybko ludzie odcho-
dzą. Mamy dla siebie tylko chwilę. Nie żałujmy tych momentów, albo przy-
najmniej bądźmy dla siebie życzliwi. Wybaczajmy słabości sobie i innym. •

Stefan Wroński 
Marynarz, takielarz, podróżnik, dziennikarz i pisarz
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Planując swój rozwój zawodowy lepiej skupiać się 
na wąskim obszarze (specjalizować się) czy rozwijać się 
szeroko, w wielu obszarach?

Na tak postawione pytanie nie ma oczywiście łatwej odpowie-
dzi. Trudno bowiem traktować rozwój homogenicznie i opisać 
go jako alternatywę między jedną drogą lub kilkoma. Podstawą takiej 
decyzji, którą wersję wybrać, powinna być autodiagnoza, w której 
uwzględnimy nasze dotychczasowe doświadczenia: gdzie i w jakich 

Dostrzegaj 
sygnały
Żyjemy w permanentnym przeciążeniu 
poznawczym. Kluczowy staje się rozwój 
kompetencji, które pozwolą nam sprawnie 
poruszać się w gąszczu danych – mówi 
Katarzyna Januszkiewicz.
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Dlatego tak ważna jest identyfikacja i rozwój kompetencji, które 
pozwolą nam sprawnie poruszać się w gąszczu danych, zamieniać je 
w informacje i adekwatnie na nie reagować. Priorytetem przyszłości 
przestaje być sama wiedza. Coraz ważniejsza staje się bowiem wie-
dza o tym, co powinniśmy wiedzieć. 

Jakie trzy rzeczy warto zrobić w tym roku –  
dla siebie i dla innych?

Kiedy piszę te słowa jesteśmy na początku 
roku. Mamy nowe listy postanowień 
noworocznych, w których stawia-
my sobie kolejne wyzwania: wię-
cej, szybciej, lepiej, wyżej... 
Konsekwencją wpisania się 
w ten pęd maksymalizacji jest 
brak czasu na autorefleksję. 
Dlatego zachęcam do zasta-
nowienia się: czego w naszym 
życiu jest za dużo? Czy nie 
przekraczamy właśnie jakiejś 
granicy? Może postanowienie 
na ten rok nie powinno brzmieć: 
przeczytam więcej książek, a znajdę 
jedną, do której wrócę kilka razy i za-
stanowię się, czy zmienił się mój odbiór 
tej treści? Zamiast trzech kolejnych kursów 

obszarach moją przewagą jest specjalizacja, a w jakich elastyczność 
oraz etap rozwoju. 

Na początku drogi zawodowej z pewnością bardziej naturalne jest eks-
perymentowanie, dlatego warto wówczas szukać nowych doświad-
czeń. Jednak, co ważne, nie z pozycji kolekcjonera, dopisującego do 
listy kolejne punkty, ale stratega, który świadomie podejmuje zadania. 

Jeśli przyjrzymy się tym dwóm skrajnościom – specjalizacji i wszech-
stronności – to żadna z nich nie będzie wyglądać przekonująco 
w portfolio kandydata do pracy. Nadmierna koncentracja lub roz-
proszenie doświadczeń zawodowych, świadczy o nadmiernym przy-
wiązaniu do strategii w pierwszym przypadku, lub jej braku w drugim. 
Co w tak szybko zmieniającym się świecie, nie jest receptą na sukces.

Jakie kompetencje czy umiejętności  
będą miały największe znaczenie w przyszłości?  
Na co warto zwrócić uwagę już dziś?
Jedną z kluczowych kompetencji pozostanie umiejętność dostrzega-
nia sygnałów zmiany i ich selektywnej weryfikacji. Tempo i zakres 
przeobrażeń otaczającego nas świata sprawia, że żyjemy obecnie 
w permanentnym przeciążeniu poznawczym. Ilość danych, które po-
zostają do naszej dyspozycji uniemożliwia ich systematyczną anali-
zę. Istnieje zatem ryzyko obniżenia wrażliwości na zmiany z jednej 
strony, z drugiej zaś, nadwrażliwości i przedwczesnej lub nadmier-
nej reaktywności.

Priorytetem 
przyszłości przestaje 
być sama wiedza. 
Coraz ważniejsza 
staje się bowiem 
wiedza o tym, co 
powinniśmy wiedzieć
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Ostatnia propozycja może być pewnego rodzaju kompilacją po-
przednich. Badania dotyczące konsekwencji elastyczności pracow-
ników w czasie pandemii pokazują, że jednym z obszarów, który 
naszym zdaniem najbardziej ucierpiał na skutek zmiany metody 
pracy (praca zdalna), są kontakty interpersonalne (Januszkiewicz, 
Łuźniak-Piecha, Sarnowska, 2020; Januszkiewicz, Świątek-Barylska 
2020). Zwiększonej częstotliwości spotkań w pracy, towarzyszy 
spłycenie relacji. „Spotkanioza” powoduje, że coraz częściej prze-
chodzimy w tryb wielozadaniowości. W czasie zebrań zespołu 
sprawdzamy pocztę, odpisujemy na maile, a tym samym stajemy 
się coraz mniej uważni nie tylko na relacje, ale również na treści. 
Nasze zaangażowanie spada. Podczas gdy po raz kolejny „mniej” 
może przynosić konkretne korzyści. Niech zatem ostatnią, trzecią 
rzeczą do zrobienia w tym roku będzie większa koncentracja na za-
daniu i na relacjach z innymi. Może, gdy zaczniemy być bardziej 
obecni i zaangażowani w spotkania online, nie trzeba będzie tak 
wielu ich organizować? •

doszkalających, może lepiej poszukać nowych możliwości wykorzy-
stania wiedzy, którą już mamy?

Kolejna rzecz, jaką warto zrobić w tym roku, jest związana bezpośred-
nio z jego specyfiką. Pandemia dla większości z nas oznacza przejście 
w tryb pracy zdalnej, wpuszczenie życia zawodowego w przestrzeń 
prywatną. Nie wszyscy jesteśmy przygotowani na takie połączenie. 
Zachowanie rozłączności tych sfer jest również umiejętnością, na na-
bycie której, część z nas nie znajduje czasu, uznając, że dziś priorytety 
są inne. Dlatego zachęcam do wyboru trzech obszarów, do których 
praca nie będzie miała wstępu. Można je ująć czasowo: codziennie 
od… do… nie umawiam spotkań i jem posiłek z rodziną, ćwiczę, czy-
tam. Można również przestrzennie, np. w kuchni nie rozmawiamy 
o pracy etc. To będą może drobne zmiany, ale bardzo ważne zarówno 
dla nas i naszej higieny pracy, jak i dla naszych domowników. Pozwolą 
nam bowiem na bardziej świadome doświadczanie „tu i teraz” i kon-
centrację na pozostałych uczestnikach naszego życia.

Katarzyna Januszkiewicz 
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS
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Dlaczego muzyka jest ważna w naszym życiu? 
Jak mądrze jej słuchać?

Muzyka to jedna z tych rzeczywistości, która odróżnia nas wyraźnie 
od świata zwierząt. Chociaż można przyjąć, że ptaki również muzy-
kują, bo jak ujął to pięknie Gandhi, są to jedyne zwierzęta obdarzone 

śpiewem, tylko dlatego, że potrafią wznieść się spośród wszystkich 
zwierząt najbliżej nieba.

Dlaczego muzyka jest tak ważna w naszym życiu? Zamknij na chwilę 
oczy i wyobraź sobie świat bez muzyki. Szybko posypią się odpowie-
dzi. Jak jej mądrze słuchać? Można odpowiedzieć bardzo logicznie: 

Nastaw ucho  
na słuchanie

Muzyka wyzwala piękne rzeczy z każdego; 
sztuka uczłowiecza człowieka – przekonuje 
Piotr Gospodarczyk.
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Jak dzięki muzyce budować mosty,  
szukać tego, co łączy?

Jeżeli jestem człowiekiem wolnym wewnętrznie, znam i przyjmu-
ję swoje ciemne i jasne strony, wówczas jestem otwarty na innych, 
różnych, obcych, jakkolwiek ich nazwiemy. Nie stanowią źródła za-
grożenia, ale źródło wzbogacenia.

Kiedy jestem otwarty, jestem ciekawy świata, mam otwarte ucho 
do słuchania. Słucham więc różnej muzyki, szczególnie etnicznej, 
z różnymi wpływami. Projekt, który tworzę, z reprezentacją róż-
nych kultur, maści i religii, wyzwala wiele małych cudów. Gramy 
„koncerty” przy okazji warsztatów, szkoleń i prelekcji. Widzę, 

wystarczy być mądrym, bo to, kim jesteśmy wpływa i odzwierciedla 
się we wszystkim co i jak robimy. Kształtujmy nasze wnętrze, a póź-
niej dobra muzyka sama nas odszuka.

Ludzie mądrzy potrafią przede wszystkim 
słuchać. Czy wiesz, że pierwszy narząd 

zewnętrzny, który kształtuje się kiedy 
jesteśmy w brzuchu mamy to ucho? 

Tak, jakby natura dawała nam 
już na początku jasny przekaz: 
po pierwsze słuchaj. 

Aby smakować muzykę i po-
trafić ją docenić, najlepiej za-
cząć samemu grać na instru-
mencie lub śpiewać. Moja 

działalność edukacyjna w dużej 
mierze opiera się na tym, aby 

przekonywać każdego, że jeste-
śmy muzycznie utalentowani. 

Tak jak nauczyliśmy się mówić, czy-
tać i pisać, tak też możemy nauczyć się 

muzykować. Kiedy się coś praktykuje, wte-
dy się więcej o tym czymś wie. Wówczas możemy 

docenić walory i korzyści, jesteśmy bardziej wrażliwi na wirtuozerię, 
piękno i głębię, ale i potrafimy łatwiej rozpoznać w niej brzydotę, 
powierzchowność i kicz. 

Aby smakować 
muzykę i potrafić 
ją docenić najlepiej 
zacząć samemu grać 
na instrumencie 
lub śpiewać

Fot. Archiwum Piotra Gospodarczyka
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Jakie trzy rzeczy warto zrobić w tym roku –  
dla siebie i dla innych?

Stawiać sobie proste pytania. Po pierwsze: skąd jestem? Skąd wziął 
się piękny świat śpiewu ptaka o zachodzie słońca? Po drugie: kim 
jestem? Czy jestem kimś wartościowym, kochanym, unikalnym? 
I po trzecie: dokąd zmierzam? Jaki jest mój instrument i czy jest 
dobrze nastrojony?

Te trzy pytania to rytm życia. A rytm to fundament, na którym opie-
ra się cała muzyka. Jeżeli położymy solidny fundament, to możemy 
jak ptaki wznosić nasze piękne projekty do samego nieba. •

że ludzie się stopniowo otwierają, wychodzą z lęków, z zawstydze-
nia, z niechęci. Muzyka wyzwala piękne rzeczy z każdego; sztuka 
uczłowiecza człowieka.

Kiedy wiem, kim jestem, to wiem, że każdy człowiek jest moją sio-
strą czy bratem, niezależnie od rasy, kultury, religii, przekonań czy 
narodu. My Polacy nie jesteśmy kimś lepszym lub gorszym od innych 
nacji. Ani nikim specjalnie przez Boga czy Wszechświat wybranym. 
W miłości nie ma rywalizacji, konkurencji, dominacji czy upokorzenia. 
Podobnie jak w orkiestrze: każdy instrument, każde brzmienie 
ma swój sens, jest ważne i unikalne, ale zawsze można tak grać, 
że zdominuje się i zamorduje dźwiękiem innych. 

Piotr Gospodarczyk 
Ekonomista, pedagog, twórca wielokulturowej 
orkiestry przy Uniwersytecie Wrocławskim
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Jak być wiernym swoim przekonaniom, a jednocześnie 
szanować odmienność innych?

Trzeba mieć punkt odniesienia. Mogą być nim standardy praw 
człowieka czy praworządności, wypracowane przez lata i pokolenia. 
Ale także czerpać z wiedzy i doświadczenia osób, które uznajemy 
za autorytety. 

Jednocześnie nie możemy zamykać się na opinie innych. Trzeba 
słuchać i zastanawiać się, co jest przyczyną określonego rozumo-
wania, jak przekonywać do swoich racji, ale także nie podchodzić 

Aktywny 
jak obywatel
Jako obywatele powinniśmy interesować się 
tym, co nas otacza. Istotna jest też nasza oby-
watelska aktywność – mówi Adam Bodnar.
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do wszystkich kwestii doktrynalnie. Bo być może zmieniający 
się świat wymaga pewnego rodzaju elastyczności. Przykładowo, 
nie można całkowicie odpychać krytyki sądów, warto zastano-
wić się, jak usprawnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości 
w poszanowaniu wartości demokratycznych i rządów prawa. 

Musimy pamiętać, że przyjmując różne argumenty, nie może-
my rezygnować z pewnych pryncypiów. 

Obywatel XXI wieku: jak w praktyce powinna się 
przejawiać postawa obywatelska?

We współczesnym świecie obywatele powinni interesować się 
tym, co ich otacza, również polityką i sprawami publicznymi, 
które bez wątpienia mają wpływ na życie każdego z nas. 

Istotna jest też aktywność obywatelska polegająca na anga-
żowaniu się w różne inicjatywy społeczne, a także polityczne. 
Jeśli z różnych względów nie jesteśmy w stanie zaangażować się 
osobiście – wspierajmy innych. Nawet dobre słowo czy prosta 
aktywność w mediach społecznościowych mogą mieć ogrom-
ne znaczenie. 

Powinniśmy ponadto doceniać codzienną pracę dziennikarzy 
oraz niezależnych organizacji pozarządowych, którzy często 
pomimo niesprzyjających warunków podejmują trudne i nie-
wygodne tematy. 

Przyjmując  
różne argumenty,  

nie możemy rezygnować 
z pryncypiów
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Aby zapewnić godną przyszłość kolejnym pokoleniom, musimy zrozu-
mieć znaczenie integracji europejskiej. Jedynie współpraca wszystkich 
państw skupionych wokół wspólnych wartości jest w stanie powstrzymać 
antydemokratyczne trendy i tendencje.

Jakie trzy rzeczy warto zrobić w tym roku –  
dla siebie i dla innych?

1. Zaprenumerować jakiś tytuł prasowy – wolna prasa sama się nie utrzyma.

2. Okazać wsparcie przynajmniej jednej osobie represjonowanej – tak, 
aby poczuła, że w swoich działaniach nie jest sama. Możliwości jest wiele: 
list, osobisty mail, życzliwy komentarz w mediach społecznościowych 
czy udział w demonstracji nie wymaga przecież szczególnego wysiłku. 

3. Zastanowić się nad kształtem i kondycją naszego społe-
czeństwa po pandemii. Już dziś powinniśmy rozpocząć dyskusję 
o tym na jakich wartościach warto je budować i w jakim kierunku  
chcemy podążać. •

Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich
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Co ma kluczowe znaczenie w dbaniu o finanse osobiste? 
Jakie główne błędy popełniamy w tym obszarze?

Zdrowe finanse osobiste sprowadzają się do jednego równania: 
zarobki - wydatki = oszczędności. Dbanie o własne finanse to praca 
nad każdym z elementów tego równania. Czyli dążymy do tego, 
by nasze zarobki były coraz wyższe. Pilnujemy, by nie wydawać więcej niż 
zarabiamy. Lokujemy i inwestujemy nasze oszczędności, by nasz majątek 
się powiększał.

Budżet 
i maseczki – 
to działa!
Często już sama świadomość, że się pilnujemy 
i że każdy wydatek musi później pojawić się 
w naszym arkuszu kalkulacyjnym, potrafi zmienić 
nasze podejście do wydawania pieniędzy – 
przekonuje Krzysztof Sobolewski.
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Prowadzenie budżetu domowego –  
jak zacząć i na co zwrócić uwagę?
Proponuję zacząć małymi krokami. Nie potrzeba do tego żad-
nych skomplikowanych systemów, czy zaawansowanych aplikacji. 
Do zapisywania wydatków wystarczy notatnik i długopis lub — 
dla wolących prowadzić takie zapiski elektronicznie — plik w Excelu 
czy innym arkuszu kalkulacyjnym.

Na początku najważniejsze jest wyrobienie sobie nawyku zbiera-
nia paragonów i późniejszego notowania tych wydatków. Dopiero 
na tej podstawie możemy zacząć budować własny system – z kate-
goryzacją wydatków i osobnym miesięcznym budżetem dla każdej 
z kategorii.

Na polskich blogach finansowych dostępne są praktyczne szablony 
do prowadzenia budżetu domowego — z gotowymi kategoriami, 
podsumowaniami i wykresami. Mogą one posłużyć jako inspiracja 

Duże znaczenie ma przy tym wykształcenie sobie pozytywnych 
nawyków finansowych. Od rzeczy tak prozaicznych, jak robienie 
zakupów z listą (by nie ulegać impulsom i kupować tylko to, czego po-
trzebujemy), przez dawanie sobie czasu na przemyślenie większych 
wydatków (może wcale nie potrzebujemy tego nowego smartfona 
w tym roku?), po cykliczne odkupywanie jednostek funduszy ETF 
(by regularnie budować zdywersyfikowany portfel inwestycyjny).

Jednym z takich pozytywnych nawyków może 
być też prowadzenie budżetu domowe-

go. Na pewno jednym ze skuteczniej-
szych! Często już sama świado-

mość, że się pilnujemy i że każdy 
wydatek musi później pojawić 

się w naszym arkuszu kalkula-
cyjnym, potrafi zmienić na-
sze podejście do wydawania 
pieniędzy. Przestajemy wy-
dawać pieniądze bezreflek-
syjnie, w naszym koszyku 

pojawia się mniej impulsyw-
nych zakupów — zyskujemy 

w ten sposób większą kon-
trolę nad własnymi finansami. 

Zmienia się też nasze podejście 
do pieniędzy — pojawia się dyscypli-

na finansowa.

Jednym 
z najważniejszych 
i najskuteczniejszych 
nawyków finansowych 
jest prowadzenie 
budżetu domowego

Grafika autorstwa  
Krzysztofa Sobolewskiego
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To możliwe dzięki między innymi – a być może przede wszyst-
kim! – odpowiedzialnej postawie mieszkańców. Wszyscy zakładają 
tu maseczki za każdym razem, gdy wychodzą z domu — w windzie, 
na spacerze, na zakupach, w transporcie publicznym, czy w biurze.

Nośmy maseczki. To naprawdę działa.

Ale wracając do finansów. Postarajmy się wprowadzić choć jeden 
nowy pozytywny nawyk finansowy do swojego życia.

Warto też uporządkować własne finanse. Mam na myśli między 
innymi zamknięcie kont bankowych, z których już nie korzystamy, 
rezygnację z kart kredytowych (zwłaszcza, jeżeli mamy problemy 
ze spłatą długu w całości co miesiąc!), czy przegląd abonamentów 
i subskrypcji (tędy pieniądze bardzo lubią wyciekać!). •

lub podstawa do stworzenia własnego. Gorąco zachęcam do przyj-
rzenia się tym wzorom. Jeden z takich przykładowych arkuszy można 
znaleźć na moim blogu finansowym – Metafinanse.

Jakie trzy rzeczy warto zrobić w tym roku –  
dla siebie i dla innych?

Zacznę od rzeczy niezwiązanej bezpośrednio z finansami. Najlepsza 
rzecz, jaką możemy zrobić w tym roku dla siebie i innych, to noszenie 
maseczek i unikanie zbędnego ryzyka.

Mieszkam w Hongkongu, siedmiomilionowej metropolii z jednym 
z najwyższych wskaźników gęstości zaludnienia na świecie. Notujemy 
tu (średnio) niskie, dwucyfrowe liczby nowych zachorowań dziennie. 
Zdarzają się też serie dni bez żadnego nowego przypadku.

Krzysztof Sobolewski 
Mieszka w Hongkongu, gdzie pracuje w obszarze 
badań rynku dla branży finansowej. Prowadzi także bloga 
o finansach osobistych — Metafinanse
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