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Ile tematów należy rozwinąć by pobudzić wyobraźnię? 

How many topics should be developed to stimulate imagination? 

12 

Perle / For Pearl 
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Im człowiek starszy tym smutniejszy. Życiowe doświadczenia 

często zamiast budować potęgę uśmiechu (więcej rozumiem, 

więc więcej rzeczy mnie śmieszy) karczują resztki poczucia 

humoru z korzeniami. Skutki takiego działania odczuwa nie 

tylko ten, kto zafundował sobie taką resekcję, ale także krąg 

ludzi wokół. W przypadku managera, żniwo "smutnej gęby" 

może być szczególne: trup kreatywności ściele się gęsto, a 

epidemia rozprzestrzenia się po firmie z szybkością wprost 

proporcjonalną do istotności zajmowanego przez takiego 

„nosiciela” stanowiska…   

"Oczywiście mógłbym się uśmiechnąć, ale mi za to nie płacą" 

Kierowanie innymi może być piekłem na ziemi, dla każdego 

uczestnika tego procesu. Skuteczny manager to taki, który 

osiąga sukces w dłuższym czasie a nie w pojedynczym zadaniu. 

Bez zbudowania relacji z ludźmi wygrasz jedynie kilka 

potyczek do czasu kiedy okaże się, że Twój zespół, jego morale 

uległy całkowitej degradacji. Objawów możesz nie dostrzegać: 

spada tempo pracy, za gorsze wyniki zaczyna być 

odpowiedzialna „sytuacja rynkowa”, najlepsi pracownicy już 

poszukują pracy i oni odejdą najszybciej. Jeden zwykły 

uśmiech może odmienić wszystko. Nie wierzysz. Ciebie to nie 

dotyczy. To spróbuj. 

 "Nie muszą mnie lubić, ważne by się bali". 

Szef ma zadanie do wykonania, dysponuje władzą i często 

jedynie autorytetem formalnym - pełnioną funkcją. Stałe 

używanie władczej formy komunikacji zniszczy najcenniejsze 

formy zachowania pracowników: zaangażowanie, 

utożsamianie się z pracą. Tak można kierować tylko robotami. 

A do tego nie trzeba managera, wystarczy operator. A może 

Ty boisz się swojego szefa? Takiego właśnie?   

"Zmarszczki mam od śmiechu, nie od zmartwień" 

Łatwo powiedzieć. W Twojej karierze zawodowej z całą 

pewnością zdarzy się jeszcze wiele trudnych chwil. Proces 

pokonywania przeciwności zawsze okupiony jest wysiłkiem, 

regeneratorem jest właściwe nastawienie, jako codzienny 

nawyk.  To jakich zmarszczek masz więcej na twarzy ? Zamiast 

rachunku sumienia proponuję rachunek zmarszczenia.  

 "Zostaw zły humor w samochodzie, pod biurem. Jeżeli Cię 

kocha, to poczeka". 

Dla wielu szefów, całkowicie niezrozumiały jest efekt ich 

wpływu na swoich współpracowników. Socjopaci się tym 

upajają, manipulanci wykorzystują. Zakładając, że nie należysz 

do żadnej z tych grup początkiem jest  świadomość: to jak się 

zachowuję, jest kluczowe do tego jak mój zespół pracuje.  

"Zacznij od najprostszej formy motywowania" 

I zawsze skutecznej: nie demotywuj. To podstawowa bariera 

ograniczająca rozwój wielu firm. Nie trzeba posiadać 
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umiejętności pozwalających na uzyskanie tytułu "Mr/Ms 

Motivator", wystarczy nie być "Mr/Ms Annihilator". 

"Jak zmierzyć ilość pozytywnych emocji w organizacji?" 

Postaraj się by przeważały nad negatywnymi. Prosty test: 

- wolno się śmiać w Twojej obecności ? (tak/nie) 

- wolno się nie śmiać z Twoich żartów ? (tak/nie) 

- czy chce Ci się iść w poniedziałek do pracy ? (tak/nie) 

Powinno wyjść 3 x tak.  

Dokonaj dodatkowego pomiaru: Mówiąc "dzień dobry" 

uśmiechnij się i zobacz jaką wywołuje to reakcję: jeżeli 

zdziwienie, to nie przestawiaj zadziwiać innych (i siebie). 

Chyba, że musisz zacząć mówić dzień dobry tak... generalnie.  

"Zejdź z krzyża i weź się do roboty". 

 Nie przeżywaj tak mocno swojego trudnego losu bycia 

szefową/szefem, tego brzemienia odpowiedzialności, które 

wywołuje nieustannie chmurę gradowa nad Twoją głowa. A 

Jeżeli to Twój przełożony wydaje się być najbardziej 

nieszczęśliwą osoba na świecie ? To zmień szefa! Jak 

najszybciej, bo to zaraźliwe. A tak w ogóle to nie cierp tak 

bardzo, pracuj.   

"Poczucie humoru jest dla komików" 

                                                           
1 Test na podstawie : Anna Radomska "Kto się boi śmiechu" Charaktery, Maj 2013, ss.36-39.  

Jak się okazuje temat jest bardziej skomplikowany. Dlatego 

proponuję test: odpowiedz twierdząco bądź przecząco na 

poniższe pytania: 

  

1.Kiedy obcy śmieją się w mojej obecności, często odnoszę ich 

zachowanie do siebie. 

2.Nie ma dla mnie różnicy, czy ludzie śmieją się ze mnie , czy 

ze mną. 

3.Mam czyste sumienie, gdy śmieję się z potknięć (np. 

przejęzyczeń) innych. 

4.Uważam, że niechcący wywołuję u innych wrażenie 

śmieszności. 

5.Moi przyjaciele postrzegają mnie jako osobę pozbawioną 

zahamowań przed opowiadaniem zawstydzających sytuacji, 

które mi się przytrafiły. 

6.Moje dowcipy lub zabawne uwagi o innych często budzą 

niesmak. 

7.Kiedy inni żartują sobie ze mnie, czuję wewnętrzny paraliż. 

8.Sprawia mi przyjemność, gdy inni ludzie śmieją się ze mnie. 

9.Niektórzy ludzie prowokują do tego, by mieć z nich ubaw.1 
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Odpowiedzi twierdzące 1, 4 i 7 wskazują na tendencje 

gelotofobiczne; 2, 5 i 8 – na skłonności gelotofiliczne, a 3, 6 i 

9 na przejawy ketagelastycyzmu. Moment, moment: gelo... 

kata...czego ???  

  

Gelotofobik nie jest spontaniczny i relacje z innymi nie 

przychodzą mu łatwo. Jest orędownikiem zasad, powinności i 

norm, nie doświadcza szczęścia. Uff…to typowy sztywniak. 

Gelotofilikowi łatwiej jest się śmiać, także z siebie. Przeważnie 

nie ma problemów z samooceną i przekonaniem, ze potrafi 

rozbawić innych. To o takich ludziach mówimy, że mają "duże 

poczucie humoru". Katagelastyka to zachowanie agresywne, 

typowe naśmiewanie się z innych, złośliwe uwagi, grubiańskie 

żarty również wpisują się w ten mechanizm. Taka zjadliwość u 

managera jest szczególnie demolująca współpracowników i 

atmosferę w firmie. 

  

  

Nie bój się zmarszczek, najwyżej wstrzykniesz sobie co nieco 

tu i ówdzie, użyj tego magicznego gestu, który w dziejach 

naszej cywilizacji był i jest zdecydowanie najważniejszy.  

Uśmiechnij się. 
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The older we get, the sadder we become. Life experience 

does not teach us how to use the power of a smile (the more 

I understand, the more things make me laugh), but deprives 

us of the sense of humor. The consequences impact not only 

the one whose sense of humor was lost, but also people 

around him/her. In case of a manager, ‘the face like a wet 

weekend syndrome’ may entail serious consequences: the 

death of creativity. The epidemic spreads across the company 

at the speed directly proportional to the importance of the 

position held by the carrier…  

 ‘Of course I could smile, if only they paid more for this’ 

People management may be a nightmare for any participant 

of the process. An effective manager is successful not just in 

one particular task, but in the long-run. Without building a 

good relationship with team members you will win a couple 

of fights only to realize that the spirit of the team is 

completely broken.  The symptoms are easily overlooked: 

slower pace of work, market situation becoming an excuse for 

mediocre performance, key employees looking for a new job. 

They will be the first to leave. One smile could change 

everything. Don’t believe it? It doesn’t concern you, does it? 

Give it a try.   

 ‘The commanding style’ 

The eyes of a manager are set on the task to be carried out. 

S/he is powerful and demonstrates his/her  formal authority 

– the position held. Constant commanding communication 

style devastates the most valuable forms of employees’ 

behavior: commitment, identity with a company. This style is 

only appropriate to manage robots, not people. And for this a 

manager is redundant. An operator will do. How about you? 

Are you afraid of your boss? Does s/he represent the very 

style just described?   

‘Smile wrinkles over worry wrinkles’ 

Easier said than done. You will surely face a lot more 

challenges in your professional career. Overcoming obstacles 

is always hard work. The right attitude – as a daily habit- helps 

you regain strength. What type of facial wrinkles outweighs in 

your case? Instead of self-examination – try wrinkle-

examination. 

Leave your bad mood in your car, in a car park next to your 

office. Distance is a test to see how far true love can travel. 

Many managers don’t understand the way they influence 

their co-workers. Sociopaths take delight in it, manipulators 

take advantage of it. Assuming you don’t belong to any of 

these groups, it all starts with the awareness: the way I 

behave is the key to the performance of my team. 
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 ‘Start with the simplest motivation method’ 

It’s always efficient: don’t demotivate. Such an attitude is a 

roadblock to the development of many companies. You don’t 

need to be awarded the title of ‘Mr/Ms Motivator,’ it’s 

enough not to become Mr/Ms Annihilator.  

How to measure positive emotions in an organization? 

They should outweigh negative ones. A simple test: 

- is it allowed to laugh in your presence?(yes/no) 

- is it allowed not to laugh at your jokes?(yes/no) 

- Do you feel like going to work on Monday morning? (yes/no) 

The result should be 3 x yes.  

Additional check: while saying ‘good morning’- smile and see 

people’s reaction: if it’s surprise, continue to surprise yourself 

and others. Unless you need to start saying ‘good morning’ in 

general.  

Stop playing a victim and get down to work. 

Stop focusing on how hard it is to be a manager and how 

heavy the burden of responsibility is. This will only result in a 

long face. Does your boss seem to be the saddest person on 

earth? Find another one! ASAP, it’s contagious. Stop suffering 

so much, and work a bit. 

                                                           
2 Test based on : Anna Radomska "Kto się boi śmiechu" Charaktery, May 2013, pp.36-39. 

  

 A comedy is for a comedian.  

It turns out that the topic is much more complicated. Hence, 

I suggest a test: answer the following questions – yes/no: 

  

1. If strangers laugh in my presence, I often take it 

personally.  

2. It doesn’t make a difference to me if people laugh with 

me or at me.  

3. I have a clear conscience if I laugh at people when they 

stumble (e.g. slips of the tongue). 

4. I think I unintentionally make people feel ridiculous. 

5. My friends consider me to be a person who feels at 

ease talking about embarrassing situations I 

experienced.  

6. My jokes or remarks about others often leave a bad 

taste in people’s mouth.  

7. I feel paralyzed when people tell jokes about me.  

8. It feels good when people laugh at me.  

9. Some people provoke others to make fun of them. 2 
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Positive answers to questions 1, 4 and 7 indicate a 

gelotophobic tendency; 2, 5 and 8 – a gelotophilic tendency, 

3, 6 i 9 katagelasticism. Wait a second: gelo …kata. …what??? 

 

A gelotophobe is not spontaneous and finds relations with 

people difficult. S/he advocates rules, duties, norms and does 

not experience happiness. A typical stiff. Gelotophiles find it 

easier to laugh, also at themselves. They don’t have problems 

with self-esteem and trust their ability to make others laugh. 

Such people are often referred to as having “a good sense of 

humour.” Katagelasticism stands for aggressive behavior, 

making fun of people. Brusque remarks and rude jokes are 

also characteristic for this mechanism. Such malice in a 

manager is particularly destructive for co-workers and the 

atmosphere in a company.  

Don’t fear wrinkles. Plastic surgeons are widely available if 

necessary. Use the greatest magic trick performed 

throughout the history of humanity. Smile. 
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Kiedy spłonął mój dom, lepiej 

widzę księżyc. … 
 

ZEN  

After my house burned down I see 

the moon more clearly 
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“After my house burned down I see the moon more clearly"  

stare powiedzenie ZEN. 

  

Za każdym razem, gdy czytam te słowa odczuwam niepokój 

ulokowany pomiędzy poczuciem prawdy w nich zawartej i 

życiową trudnością osiągnięcia takiego stanu zrozumienia 

zmiany. 

 

W pracy managera brak zmian, jest równoznaczny ze 

stagnacją i przyspieszeniem procesu wypalenia zawodowego. 

Negatywne skutki monotonii muszą wpłynąć również na 

pracę zespołu, za który jesteśmy odpowiedzialni. Nie ma 

najmniejszej szansy na rozwój organizacji bez stymulowania 

zmian. Niestety w większości przypadków szefowie mylą stan 

chaosu ze stanem zmiany. Bałagan wymusza oczywiście 

podejmowanie działań niestandardowych, nie jest jednak 

właściwym środowiskiem dla kreatywności - wyniszcza 

emocjonalnie i jak każdy permanentny stan alertu - 

ostatecznie otępia. Poczucie: „wszystko mi jedno” jest 

najlepszym sygnałem, że status quo w jakim się znaleźliśmy 

zaczyna negatywnie wpływać na naszą samoocenę. Wrażenie 

braku wpływu na bieg wydarzeń i kontroli swojego życia 

utrzymujące się stale zaprowadzą do poważnej choroby jaką 

jest depresja. Dlatego ważną rzeczą jest zrozumienie, iż 

najtrudniejsza w zmianie jest komunikacja, wbrew pozorom 

ta na zewnątrz (z interesariuszami) jest często łatwiejsza niż 

wewnętrzna, komunikacja z samą/samym sobą. 

Wejście w pole zmiany, każdorazowo jest związane z 

potężnym dyskomfortem, stanem wahania, strumieniem 

pytań w głowie, uruchamianiem wewnętrznego krytyka, 

czasami budzeniem kompleksów i demonów. Trzeba zacząć 

od zrozumienia, że zmiana jest nieuchronna, często nie mamy 

na nią wpływu i rzadko kiedy przychodzi we właściwym 

momencie. Nie możemy się na nią przygotować i z góry 

obmyślić kilka wariantów zachowania, który nas ochronią i … 

„wszystko będzie mogło być jak dawniej”. To trudne, ale 

zrozumienie pewnej bezwładności zabezpieczy nas przed 

niepotrzebnymi frustracjami. Opór przed nowym stanem 

równowagi jest niewłaściwy - w żeglowaniu, by płynąć 

wykorzystuje się siłę natury, a nie walczy z nią. W 

rzeczywistości biznesowej jedynie poprzez zmianę można 

realizować długoterminowe cele organizacji, a w naszym życiu 

– marzenia. 

 

Jak nie zagubić siebie w takim ciągłym procesie zmian ? 

Przecież nie chodzi o to by tworzyć nieskończoną ilość wersji 

„ja”. Jedyną metodą, jest pozostanie w zgodzie ze 

wartościami, które możemy uznać za własne. Taką spoistość 
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zapewnia poczucie swojej misji, zrozumienie tego co dla nas 

ważne, zbiór uniwersalnych przekonań i brak relatywizmu w 

tym kluczowym obszarze, definiowanym jako moralność. Co 

nam będzie towarzyszyć zawsze ? Niepewność. Zmiana 

przecież może być na lepsze lub na gorsze. 

Nieprzewidywalność jutra, mnogość alternatywnych 

rozwiązań powinna dać nam przeświadczenie, że nie jesteśmy 

w stanie zaprogramować przyszłości. Mamy na nią wpływ, ale 

nigdy nie będzie to film, który już kiedyś widzieliśmy. 

Zrozumienie tego nie powinno być usprawiedliwieniem dla 

braku aktywności („nie mam na nic wpływu”) ale wyrazem 

gotowości na nieznane. Wtedy to możemy odczuć jak kojąco 

działa balsam zrozumienia wartości zmiany. 

Nie musisz być Kolumbem, który wypłynie poza strefę 

komfortu ludzkości. Nie trzeba też walczyć z całym światem. 

Czasami niewyobrażalna dla nas zmiana może się komuś 

innemu wydawać błahym wydarzeniem. Dlatego doceń 

własne starania, bo komunikację z otoczeniem należy 

poprzedzić ładem osobistym. Zaczyna się on od akceptacji, 

uznania…we własnych oczach, a niezmiernie rzadko mówimy 

sobie „brawo!”. Przyzwolenie na zmianę jest świetną okazją, 

nie zaprzepaść jej. 

Jeśli się nie zmieniasz to gnuśniejesz. Próbuj wychodzić poza 

strefę komfortu, trenuj stan zmiany, łatwiej będzie Ci się 

odnaleźć w zmianie nieoczekiwanej, głębokiej, trudnej do 

zaakceptowania: 

1. Zmieniaj rytuały (wszystkie). 

2. Wstań wcześniej, by poczytać przed pracą.  

3. Połóż się wcześniej i pomedytuj przed snem (spróbuj 

przez chwilę nie myśleć). 

4. Nie jedź na wakacje w to samo miejsce (i z tym samym 

towarzystwem). 

5. Poznaj nowych ludzi (całkiem, nie przyjaciół przyjaciół). 

6. Nie włączaj telewizora przez kilka dni (radia też). 

7. Posłuchaj jakiegoś gatunku muzyki po raz pierwszy 

(znasz śpiew alikwotowy?). 

8. Idź do teatru na eksperymentalne przedstawienie (nie 

musi Ci się podobać). 

9. Napisz codziennie coś więcej niż email (wymyśl 

sentencję tygodnia). 

10. Uśmiechnij się do siebie (szokujące, że można). 

11. Zmień trasę do pracy i do domu co jakiś czas (bez 

narzekania na korki). 

12. Zmień fryzurę (i kolor włosów). 
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13. Powiedz co myślisz tak naprawdę (najpierw sobie, 

potem…) 

14. Wybierz się na wystawę malarską (tak, oglądając 

bohomazy łatwiej odkryjesz artystę w sobie). 

15. Zmień sposób odżywiania (na dłużej). 

16. Załóż na siebie ubranie w kolorze, który odgoni Cię od 

lustra na cały dzień (ze wstydu). 

17. Ogol się drugą ręką (sprawdź wcześniej adres 

najbliższego szpitala). 

18. Zjedz obiad zamieniając nóż i widelec (zapasowe 

ubranie może się przydać).  

19. Przedstaw się nieznajomej osobie w windzie (z 

uśmiechem i ukłonem).  

20. Idź, nie jedź. 

PS 

Nie bój się. 

Rozwój cywilizacji oparty jest na zmianie. Rzadko 

uświadamiamy sobie, pomni wielu strasznych epizodów w 

historii ludzkości, że efekt tych zmian jest bezwzględnie 

pozytywny. Wracając do codzienności managerskiej - 

najlepszy efekt osiągają firmy potrafiące odnaleźć się w 

zmianie. Zaczyna się to od kultury organizacyjnej 

umożliwiającej zarówno ewolucję i rewolucję. Należy odrzucić 

mit o niezbędności pierwiastka wizjonerstwa, do tego by 

zmieniać firmę. Nie musimy być dotkniętymi iskrą bożą 

wyjątkami by skutecznie początkować i realizować zmiany. 

Niezbędne jest jedynie szerokie otwarcie na wiedzę. 

Jeśli będziemy gotowi dostrzegać księżyc, na zgliszczach 

swojego domu to znaczy, że balsam zrozumienia zmiany 

działa. Dzięki niemu ochronimy się od wielu codziennych 

lęków i obaw związanych z jutrem. 
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“After my house burned down I see the moon more clearly"  

an old ZEN saying. 

  

Every time I read the words, I feel the anxiety concerning the 

long journey between the acceptance of the truth they say 

and the actual difficulty of allowing and understanding  

a change.  

 

No change equals stagnation and work burnout process 

acceleration. Adverse consequences of monotony are bound 

to affect the performance of the team you are in charge of. 

Without stimulating changes, organization development is 

dead in the water. However, bosses tend to confuse 

movement with action. Chaos obviously calls for non-

standard moves. However, it gives no place to creativity – 

causing emotional devastation and like any long-lasting alert 

state – it eventually stupefies you.  The ‘I couldn’t care less’ 

syndrome proves the situation you found yourself in is 

starting to influence your self-esteem. The feeling of the lack 

of control over the course of events and life in general – if 

permanent – may cause a serious disease – depression. 

Therefore, understanding that communication is the key to a 

change is crucial. The external one (with stakeholders) tends 

to be easier than the internal one – with yourself.  

Entering a change is bound to trigger off huge discomfort, 

doubt, thousands of questions in your mind, an internal critic 

rise, sometimes the complexes and demons wake up. It all 

starts with understanding that a change is inevitable and 

highly uncontrollable. Moreover, it often comes uninvited. 

You cannot prepare to it and prepare a B-plan in advance to 

safeguard yourself and … go back to your ‘same old ways.’ It 

is hard, but accepting this particular kind of inertia will spare 

you pointless frustration. Resisting a new form of balance is 

inappropriate – while sailing, to move forward, you use the 

force of nature, not fight it. In the business world, you can 

attain long-term goals of the organization only through a 

change. The same is true about your personal dreams.  

 

How not to get lost in the labyrinth of ongoing changes? It is 

not about creating endless versions of ‘you.’ The only way is 

to remain in concordance with the values you consider yours. 

One’s own mission statement, understanding what you find 

important, a set of universal principles and elimination of 

relativism in the key area called morality – provide for 

cohesion. What will always accompany us? Uncertainty. A 

change may bring about something good or bad. The question 

marks about tomorrow, the multitude of alternative solutions 

should be enough to convince you that you cannot 
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programme the future. You may influence it, but it will never 

be a movie you have already seen. This awareness should not 

justify passiveness (‘I can’t control anything’), but enhance 

readiness for the unknown. Only then, you can feel the 

soothing balm of understanding the value of a change.  

 

You need not be Christopher Columbus to step outside the 

comfort zone of humanity. You need not fight with the whole 

world. A change that is unimaginable for you may seem trivial 

to others. Hence, appreciate your effort. Communication with 

the world should be preceded by internal, personal peace. It 

all starts with accepting, gaining recognition…in your own 

eyes. We say ‘congratulations’ to ourselves so rarely! Allowing 

for a change is a great opportunity, grab it.  

If you do not change, you stagnate. Try to step outside the 

comfort zone, train welcoming changes. You will find it easier 

to accept an unexpected, deep, hardly bearable change: 

1. Change rituals (all of them). 

2. Get up earlier to read before work  

3. Go to bed earlier and meditate before falling asleep (try 

not to think for a minute). 

4. Change holiday destination (and the company). 

5. Get to know new people (brand new, not your friends’ 

friends). 

6. Turn off TV (and the radio) for a couple of days. 

7. Try a new kind of music for the first time (have you 

heard about aliquot singing?). 

8. Go to the theatre for an experimental performance 

(you don’t have to like it). 

9. Write something more than a daily e-mail (think of a 

quote of the week) 

10. Smile at yourself (it’s shocking, but, yes, you can). 

11. Take a different route to work from time to time (and 

don’t complain about traffic jams). 

12. Change haircut (and hair colour). 

13. Say what you really think (first to yourself, then 

others…) 

14. Go to a painting exhibition (yes, watching daubs will 

help you discover an inner artist). 

15. Change your nutrition plan (for more than one day). 

16. Put on something in a colour that will make you avoid 

the mirrors for the whole day (out of shame). 

17. Shave using the other hand (check the address of 

nearest hospital first). 

18. Eat lunch exchanging a knife and a fork (a spare pair of 

trousers might be needed).  
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19. Introduce yourself to a stranger in the lift (with a smile 

and a bow). 

20. Walk, not drive. 

PS 

Do not fear. 

The development of the civilization is based on changes. We 

seldom realise, due to numerous terrifying episodes in the 

history of humanity, that the effect of these changes is 

absolutely positive. Coming back to the manager’s daily 

routine – companies that react to a change best are the most 

successful ones. It all starts with the organizational culture 

that enables both evolution and revolution. And forget the 

myth of the magic wand required to change the company. You 

need not be anointed to initiate and implement changes 

effectively. Broad-minded will do.  

If you are ready to look up in the sky and see the moon once 

your house has burnt down - it means the balm of 

understanding a change works. It is a shield to protect you 

against numerous every day fears and concerns about the 

future. 
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Rutynowa 
kreatywność. 
  

3 

Droga do sukcesu, 

zaczyna się od rutyny. 

Dziwne ? ! 
 The first step to success is 

routine. Surprised? 
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Ruch obrotowy naszej planety zorganizował jednostkę miary 

życia jaką jest doba. Mamy własne wyobrażenia o czasie, ale 

1 doba, 24 godziny jest tym najmniejszym cyklem kiedy to 

wykonujemy powtarzalne czynności i zaczynamy od nowa. 

Takie mini-życie z charakterystycznymi fazami, początkiem i 

końcem. 

Praca managera z definicji nakłada większe wymagania, 

większą odpowiedzialność, daje szanse na lepsze zarobki. Nie 

ma nic za darmo - konsekwencje też będą większe: stres, 

konieczność działania pod presją, interakcje z zespołem, 

naciski, porażki. Skutki uboczne? Możliwości jest wiele: 

problemy osobiste, większa podatność na wypalenie 

zawodowe, nadwyrężanie zdrowia, stany depresyjne. 

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom leży w umiejętności 

zarządzania mikrocyklem jakim jest doba.  

Droga do sukcesu, zaczyna się od rutyny. Dziwne ? Przecież to 

ona zabija umiejętność twórczego myślenia, poszukiwania 

niestandardowych rozwiązań, tak potrzebnych managerowi! 

Niestety nie ma szansy na kreatywność bez ramy codziennych, 

powtarzalnych czynności. Umiejętne wplecenie w dzień nasz 

powszedni stałych elementów przypomina trening sportowca 

profesjonalisty. Bez systematyki, czasami nawet nudy nie 

można poprawiać swoich wyników, zwyciężać nawet kiedy 

jesteśmy obdarzeni wielką dawką talentu. 

„Bycie zawodowcem polega na tym, że robisz to co kochasz 

robić w dni, w które nie masz na to ochoty” Julius Erving .  

Rano  

Z całą pewnością poranek jest najistotniejszy dla całego dnia. 

Znalezienie czasu na kilka stałych pozycji przygotuje nas 

psychicznie i fizycznie do funkcjonowania przez resztę doby. 

Jeżeli czujesz, że zbytnie zorganizowanie zniszczy Twoją 

radość ze swobody w życiu, to akurat tą jedną, dwie godziny 

spróbuj spędzić inaczej. Rutynowo.  

Rozważ następujące części: 

1. Od 5 do 15 minut medytacji.  

Może być to chwila "nie myślenia" o niczym (spróbuj, nie jest 

to łatwe). Ten moment skupienia na początku dnia pozwoli na 

wprowadzenie harmonii, dobrego nastawienia, które jest 

kluczem do realizacji zadań i przede wszystkim do właściwego 

kontaktu z ludźmi - konstruktywnej i pozbawionej agresji 

komunikacji wspierającej Twój zespół. Mamy też chwilę czasu 

na pozytywne nastawienie do...siebie, do własnych 

umiejętności, dokonań, osłabianie głosu wewnętrznego 

krytyka. 

Jeżeli wybierasz opcję z „myśleniem”, podczas medytacji 

możesz wizualizować realizację swoich planów, możesz 

modlić się, czy też po prostu szukać zwykłej radości z „tu i 

teraz”.  
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2.  Od 5 do 15 minut ćwiczeń. 

Joga, gimnastyka – tyle minut wystarczy by przepompować 

trochę krwi i rozciągnąć mięśnie, które będziemy przez wiele 

godzin ściskali siedząc. 

 

3. Około 15 minut pisania. 

Własnego, organizującego myśli, formalizującego zadania 

(napisane znaczy: ważne). Notowanie jest podstawą działań 

kreatywnych, bo wszyscy jesteśmy „wzrokowcami”. Możesz 

spojrzeć na treść, obraz związany z jakimś pomysłem wracając 

do niego z przemyśleniami. Zachowywanie istotnego 

rozwiązania problemu jedynie w głowie nie spełnia wymogów 

twórczej pracy i może nadmiernie obciążać. Swoją drogą 

zobacz jak dziwnie będzie Ci czytać siebie, po paru dniach, 

kilku miesiącach czy roku. 

 

4. Około 15 minut czytania. 

Jak wiadomo: mózg je książki więc zanim zjesz śniadanie daj 

się pożywić organowi, który decyduje o tym kim jesteś, co 

myślisz, czy wreszcie...co wiesz. 

PS 

Na śniadanie: białko i węglowodany. Może być dość 

kaloryczne jeżeli nie zbyt tłuste. Zawsze przed wyjściem z 

domu. To również kluczowy element Twojej rutyny. 

I tak wychodzi z tego godzina, jak ją znaleźć dodatkowo  w 

czasie dnia ? Wszystko zależy od tego co zrobimy wieczorem, 

ale do tego mamy jeszcze kilkanaście godzin. 

 

Praca 

Czas efektywny i ten "zaliczony" to dwa różne wymiary. Warto 

rozważyć: jeżeli jesteś w pracy ponad 8 godzin stale, to albo 

oszukujesz siebie, albo pracodawcę, albo ktoś Ciebie do tego 

zmusza. Na pewno nie jesteś w stanie w dłuższym czasie 

zachować odpowiedniej kondycji psychicznej. Chęć do pracy 

jest składową wielu rzeczy, a przede wszystkim 

poprzedzającego ją wypoczynku. 

 

Po pracy 

Zostaje 6-8 godzin aktywności 

W tej części naszej codzienności musisz znaleźć czas na : 

- życie rodzinne i społeczne, 

- aktywność fizyczną (choćby spacer 30 minutowy), 

- aktywność intelektualną (podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych i osobistych), 

- chwilę dla siebie (wyłącznie). 

Co pomoże w znalezieniu tego czasu ?  

1. TV - nie trzeba od razu sprzedawać telewizora, wystarczy go 

rzadziej włączać. Dane za rok 2013 mówią: średnio na świecie 
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3 godziny 17 minut, w Europie 3 godziny 55 minut, w Polsce 4 

h 3 minuty (wg Nielsen Audience  Measurement) spędzamy na 

oglądaniu programów mających z nas uczynić ... 

konsumentów. 

2. Planowanie zajęć i zadań - 5 minut uzgodnień z 

domownikami (co, kto, kiedy) zlikwiduje niepotrzebne 

napięcia, 5 minut planowania własnego przeciwdziała 

dodatkowemu stresowi. Nagle może się okazać, że jest 

również czas na…lenistwo, regenerację. Trzeba nam tego 

codziennie, nie tyko w weekend, od święta, od urlopu. 

 

Dalej pozostaje czas na nocny odpoczynek, dla większości 

powinno to być 7 godzin "snu sprawiedliwego". Nie szufladkuj 

siebie jako „rannego ptaszka” lub „sowę”. To sformułowania 

opisujące bardziej przyzwyczajenia, niż intelektualne 

skłonności lub specyfikę fizjologii. Po śnie ulokowanym we 

właściwym punkcie doby to rano potencjał ludzkiego 

organizmu jest najwyższy. Odliczając wspominane średnio 7 

godzin od startu porannego rytuału managera profesjonalisty 

i punktualnego rozpoczęcia pracy zawodowej w prosty sposób 

wychodzi, że powinniśmy wylądować w łóżku nie za wcześnie, 

i z całą pewnością nie za późno. Przeważnie wychodzi, że 

przed północą. Warto zastanowić się nad układem własnych 

czynności, zanim zaczniesz swój mikrocykl od nowa. Wcale nie 

chodzi o to by każdą z 86 400 sekund zaprogramować, 

rozliczyć, zaksięgować. Jak zostało powiedziane “Czas jest po 

to, żeby wszystko nie działo się na raz”. Twój dorobek każdej 

doby przemnożony przez lata to prawdziwa wartość – wielki 

osobisty kapitał. 
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Rotary motion of this planet determines twenty four hours as 

life measurement unit. We imagine time in various ways, but 

day and night form a basic cycle during which we take 

repetitive actions and start over - as if a mini-life with its 

characteristic phases, a beginning and an end.  

  

By default, manager’s work entails higher requirements, 

greater responsibility, good earnings prospects. There is no 

such thing as a free lunch – consequences will also be far-

reaching: stress, the necessity to work under pressure, 

interactions with the team, influence being exerted, failures. 

Side effects? Possibilities are vast: personal problems, 

exposure to burnout, failing health, depression. Coping with 

negative phenomena involves learning to manage the basic 

cycle called ‘twenty four hours.’   

The first step to success is routine. Surprised? It is the routine 

that kills the ability to think creatively, outside the box/find 

non-standard solutions - so needed by a manager! However, 

there is no chance of creativity without the frame of daily, 

repeated actions. Intertwining habitual elements in your daily 

life in a skilful way resembles professional sports training. 

Without consistence, occasionally even boredom, improving 

your results or winning is impossible– even if you are highly 

gifted.  

‘Being a professional is doing the things you love to do, on the 

days you don’t feel like doing them.’ Julius Erving   

Morning 

Certainly, the morning is the most important part of the whole 

day. Finding time for several habitual actions will prepare you 

mentally and physically to function for the rest of the day. If 

you feel that too much organization will kill your joy of 

freedom in life, try to spend one or two hours in a different 

way –by getting into a routine. 

Consider the following parts: 

1. 5 to 15 minutes of meditation. 

It may be a moment of ‘not thinking’ about anything (try, it is 

not easy). Such a moment of concentration at the beginning 

of the day will bring in harmony, positive attitude, which is the 

key to task completion and, most of all, to a good relationship 

with people – constructive and aggression-free 

communication supporting your team. You also have a 

moment for a positive attitude to …. yourself, your skills, 

accomplishments, softening the inner critic’s voice.  

If you choose ‘thinking’ – during the mediation you can 

visualize your plans, pray or look for the simple joy of ‘here 

and now.’ 

2. 5 to 15 minutes of workout.  
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Yoga, gymnastics – 5-15min is enough to pump a bit of blood, 

stretch the muscles you will cramp while sitting for long hours.  

 

3. About 15 minutes of writing. 

Your own, mind-organizing, formalizing tasks (written means: 

important). Taking notes provides a basis for creative actions 

since we are all ‘visual learners.’ You can look at the contents, 

a picture associated with an idea coming back to it with some 

conclusions.  Keeping a crucial solution to a problem only in 

your mind does not meet the requirements of creative work 

and may be too burdensome. By the way, see how awkward 

it may be to read yourself after a few days, a few months or a 

year. 

 

4. About 15 minutes of reading 

It is common knowledge: a book constitutes food for thought 

so before you eat breakfast, feed the organ which determines 

who you are, what you think, or even….what you know. 

PS 

Protein and carbohydrates for breakfast. It may be quite high 

caloric, but not too fat. Always before you leave home. It is 

also a key element of your routine.  

And that is how you end up with having to find an additional 

hour – how to do it? It all depends what you do in the evening, 

but it is going to be in several hours from now.  

 

Work 

Effective time and the ‘checked’ one – they are two different 

dimensions. It is worth considering: if you constantly spend 

more than 8 hours at work, you are either cheating yourself 

or your employer – or someone forces you to do so. You will 

not be able to maintain good mental health in the long term. 

Willingness to work is composed of various elements, and 

most of all, the rest which precedes it.  

After work 

There are 6-8 hours of activeness left 

In this part of your daily life you need to find time for: 

-your family and social life, 

-physical activity (at least a 30-minute walk) 

-intellectual activity (developing your professional and 

personal skills) 

-time for yourself (exclusively). 

 

What will help you find the time? 

1. TV- you don’t need to sell your TV set at once, it’s enough 

to turn it on less frequently. Data for 2013 prove: we 
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spend - world average 3 hours 17 minutes, 3 hours 55 

minutes in Europe, 4 h 3 minutes in Poland (according to 

Nielsen Audience Measurement) – watching programmes 

aimed at making us ….consumers.  

2. Planning activities and tasks – 5 minutes of arrangements 

with family members (what, who, when) will eliminate 

useless frustration, 5 minutes of your own planning will 

counteract additional stress. Suddenly, it may turn out 

that there is also time to….chill out, regenerate. You need 

it on a daily basis, not only at the weekend, on a day off or 

holiday.  

 

What follows is the time for night rest, which should amount 

to approximately 7 hours of the ‘sleep of the righteous.’ Don’t 

categorize yourself as an ‘early bird’ or an ‘owl.’ These 

expressions represent habits more than intellectual 

tendencies or physiological features. Following sleep 

allocation in the appropriate part of the 24h cycle it is the 

morning that brings the highest potential of the human body. 

Deducting the already mentioned approximately 7 hours of 

the professional manager’s morning start ritual and the 

punctual commencement of professional activity it becomes 

clear that you should go to bed not too early and surely not 

too late, typically before midnight.  

It is worth considering your activity scheme before you start 

your mini-cycle all over again. It is not about programming, 

settling, booking each and every of the 86 400 seconds. As it 

has been said, ‘The only reason for time is so that everything 

doesn’t happen at once.’ Your achievement of every 24h cycle 

multiplied by the number of years is a high value – great 

personal capital. 
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Nudnego managera 

zatrudnię od zaraz  4 

Być może zespół nie potrzebuje lidera 

emitującego milion pomysłów na godzinę, które 

potrafią zamęczyć jak tchórzofretka spuszczona 

ze smyczy w dużym mieszkaniu? 
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No dobrze, precyzując trochę tytuł, chodzi mi o managera 
"przewidywalnego do znudzenia". Chyba jednak nikt nie 
spotkał się z takimi wymaganiami umiejętności managerskich. 
Wydaje się, że zupełnie nie takich szefów poszukują 
pracodawcy. Przeanalizujmy typowe ogłoszenia o pracę: 
  
- "energetic and dynamic personality", 
- "kreatywność i nastawienie na ciągły rozwój" 
- "nieustanne poszukanie nowych rozwiązań". 
  
Jakoś trudno wyobrazić sobie, że ktoś będzie poszukiwał 
managera o cechach krańcowo odmiennych. Z grubsza 
wygląda na to, że preferowany jest model przypominający 
diabła tasmańskiego - bohatera kreskówki, przy którym osoby 
z  ADHD można by określić jako ospałe.   
 
A gdyby tak zespół, dla którego poszukiwany jest nowy szef 
czy szefowa został dogłębnie zdiagnozowany z punktu 
widzenia pożądanych cech przyszłego przywódcy? Wcale nie 
chodzi tu o demokrację, która z pewnością wynaturzyłaby 
proces rekrutacji, tylko o znalezienie takiej sekwencji 
umiejętności, które mogłyby uruchomić wszystkie 
mechanizmy podnoszące zaangażowanie i efektywność 
pracowników. 
  
Hipoteza 1: 

Być może zespół nie potrzebuje lidera emitującego milion 
pomysłów na godzinę, które potrafią zamęczyć jak 
tchórzofretka spuszczona ze smyczy w dużym mieszkaniu? 
Hipoteza 2: 
Być może "poszukiwanie nowych rozwiązań" będzie 
generowało chaos niemożliwy do opanowania i wytrzymania? 
Hipoteza 3: 
Być może "energetyczność" będzie bardziej przypominała 
króliczka z reklamy baterii, niż źródło energii zasilające 
innych? 
Hipoteza 4: 
Być może ciągłe rozpoczynanie nowych zadań bez zamykania, 
oceny poprzednich bardziej wskazuje na niedojrzałość niż na 
aktywność? 
  
No to czego oczekują pracownicy od swojego szefa/szefowej? 
Tak w największym skrócie.  
Jest na szczęście jedno słowo, które doskonale przedstawia 
czego potrzebuje najbardziej Twój zespół: 
  

Spokoju 
  
 - rozumianego jako możliwość koncentracji na pracy, na 
zadaniach, a nie na zamieszaniu, intrygach, wewnątrz 
firmowej polityce, ani na…Tobie, 
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- rozumianego jako przewidywalność swojego szefa (znam 
wymogi swojej pracy i wiem z czego będę 
rozliczana/rozliczany), 
- który sprawia, że wiesz czego możesz się spodziewać w 
obszarze oceny swoich wyników, 
- pozwalającego bez obaw powiedzieć : „nie wiem”, „nie 
rozumiem”, 
- dającego przekonanie, że możesz prosić o pomoc, 
- sprawiającego, że jesteś pełna/pełen wiary w jej/jego 
umiejętności, czyli autorytet merytoryczny, nie ten formalny 
związany z zajmowaną w organizacji funkcją. 
- jako wszechobecnej świadomości realizowanej przez firmę 
strategii. 
  
Tak więc ogłoszenie o pracę, stworzone przez zespół (no 
ewentualnie przez roztropnego pracodawcę) 
prawdopodobnie powinno wyglądać tak: 
  

Poszukujemy szefowej/szefa która/y jest : 
  
- Przewidywalna/y do znudzenia, 
- Wprowadza porządek a nie chaos, 
- Nie mówi tego co myśli, tylko myśli zanim coś powie, 
- Nie udaje kreatywnej osoby, tylko zapewnia atmosferę 
pozwalającą nam być kreatywnymi, 
- Przedstawia kryteria oceny pracy i je konsekwentnie 
realizuje bez forowania kogokolwiek, 

- Posiada wiedzę, a nie tylko udaje że coś wie, 
- Chce się uczyć, także od nas - od zespołu, 
- Z całą pewnością należy do gatunku ludzkiego (nie tylko 
wizualnie, również emocjonalnie) 

 
 
Aha, tak na koniec: 
Będąc tą przewidywalną, nudną szefową lub szefem nic nie 
stoi na przeszkodzie żeby opowiedzieć czasami jakiś dowcip. 
Albo dwa. 
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(…) czego potrzebuje najbardziej 

Twój zespół: Spokoju. 
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OK, to make the title a bit more accurate, I mean ‘as 
predictable as it gets.’ However, it is not a commonly required 
managerial skill, is it? It seems, this is not the kind of boss 
employers are looking for. Let’s analyse typical job openings: 
 
-‘an energetic and dynamic personality, 
-creativity and self-development approach, 
- constantly seeking new solutions.’ 
 
In fact, it is hard to imagine a career opportunity for a 
manager representing features which are polar opposites to 
the ones listed. Generally speaking, what is preferred is a 
Tasmanian devil – a cartoon character compared to which an 
ADHD syndrome individual could be called sluggish.   
 
And how about identifying a new leader’s desired features 
required by a team looking for a new m/f boss? And it is not 
about democracy which would surely distort the recruitment 
process, but finding such a skill set which could trigger all of 
the mechanisms enhancing commitment and employee 
efficiency.  
  
Hypothesis 1: 
The team might not need a leader emitting 1 million ideas an 
hour who would exhaust you just like an unleashed fitch ferret 
in a big flat? 
 

Hypothesis 2: 
‘Looking for new solutions’ might generate unbearable and 
uncontrollable chaos? 
 
Hypothesis 3: 
‘Energetic’ might turn out to mean ‘a bunny from a battery 
commercial’ more than an energy source for other members 
of the team? 
 
Hypothesis 4: 
Maybe restarting new tasks without completing, assessing the 
previous ones indicates immaturity more than activeness? 
  
So what do employees expect from their boss? To cut the long 
story short: 
fortunately, there is one word perfectly reflecting what your 
team needs most -  

Peace 
 

 - understood as a possibility to concentrate on work, tasks 
and not confusion, intrigues, internal policy, or... you, 
-understood as predictability of a new boss (I know the 
requirements and the way my work is to be assessed), 
- which makes it transparent as to what you can expect as far 
as your result evaluation is concerned,  
- letting you say: ’I don’t know’ or ‘I don’t understand’ without 
fear, 
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- making it comfortable to ask for assistance,  
- making you believe strongly in his/her skills and competence 
-related authority– as opposed to the formal one concerning 
the function held in the organization, 
- as a general awareness of the pursued company strategy. 
  
So a job opening, drafted by a team (or, alternatively by a 
prudent employer) should probably look like that: 
  

We are looking for a m/f boss who is: 
 
- as predictable as it gets,   
- introduces order and not chaos, 
- does not speak what s/he thinks, but thinks before s/he 
speaks, 
- does not pretend to be creative, but ensures atmosphere 
which makes room for our creativity,  
- presents work assessment criteria and follows them 
consistently without favouring anyone,  
- is knowledgeable, and not only pretends to know,  
- is willing to learn, also from us – the team,  
- undoubtedly belongs to the human race (not only visually, 
but emotionally as well) 
 
Aha, and ultimately: 
Being a predictable, boring f/m boss does not contradict 
telling a joke from time to time. Or two of them.  
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(…) what your team needs 

most: Peace 
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Superbohaterowie 

5 

W kwestii zostania superbohterami 

jesteśmy zdani wyłącznie na siebie … 
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Superbohaterowie nie powstali tak z niczego. Oprócz 

powierzchownej oczywistości Kapitana Ameryki czy Cat 

Woman - ludzi dysponującymi nadzwyczajną fizycznością, 

głębszym zagadnieniem jest rodowód tych fikcyjnych i 

zdecydowanie sztampowych postaci. Tęsknota za tym, by 

wykorzystać ludzki potencjał, w wersji rozrywkowej przybiera 

często kuriozalny formę, która u poważnych ludzi może 

wywołać co najwyżej pobłażliwy uśmiech. Ale z drugiej strony 

kto z nas managerów, nie chciałby wiedzieć więcej, myśleć 

szybciej i podejmować zawsze słuszne decyzje. A wszystko 

najlepiej przed lunchem. Życie byłoby takie proste, 

takie...super! 

Wszyscy to już wiedzą - badania naukowe od lat wykazują, że 

potrafimy wykorzystać niewielką cześć umysłu. I z cała 

pewnością nie jesteśmy w stanie przejść tajemnej kuracji 

superbohatera, by zadysponować jego pełnym potencjałem. 

Fizjologicznie możemy na pewno: 

1.Zadbać o właściwą ilość snu. 

2.Nie mieć nadwagi (czytaj: odżywiać się właściwie). 

3.Produkować endorfiny w możliwie różnorodny sposób: 

przez aktywność fizyczną, śmiech czy sex. 

 

PS 

Niewiele, czy wiele? 

Te trzy rzeczy wystarczą. Niektórzy eksperymentowali z 

dietyloamidem kwasu lizergowego (LSD), czy opiatami 

(morfina) ale zupełnie bez długotrwałych sukcesów. Przecież 

endorfina to wewnętrzna... morfina. Sensownego 

wspomagania zewnętrznego nie ma - wygląda na to, że w 

kwestii zostania superbohterami jesteśmy zdani wyłącznie na 

siebie, ale nie bezsilni (hura!). W przypadku managera, 

zadanie jest trochę bardziej skomplikowane, bo tą mentalną 

moc powinniśmy uwalniać u siebie i u tych którym 

szefujemy. 

Zaczynając od nas, jak uwolnić superbohatera czy 

superbohaterkę? Pierwsza myśl to: „ja”??? 

Jaka(i) ze mnie bohater(ka), a co dopiero super! Dobrze się 

znamy, czasami dobrze się nie lubimy sami z sobą więc o 

czym mowa? Na pewno nie o taniej automotywacji, tylko o 

metodyce. 

U podstaw odkrycia nowych źródeł mocy w sobie leży, 

wiedza oraz obalenie pewnych mitów i przekonań. 

Poszukując wsparcia w autorytetach, do przeczytania mamy 

dwie książki o nie dużej objętości. 
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Książka nr 1: "Outliers" Malcolma Gladwella 

Historie rożnych osób, zarówno najinteligentniejszego 

człowieka na świecie, który jest wykidajłą i Bill’a Gates’a, żeby 

zrozumieć, co tak na prawdę trzeba zrobić by uwolnić moce 

superbohatera(ki). 

"Koszykarz powinien być tylko wystarczająco wysoki, tak samo 

jest z inteligencją. Inteligencja ma swój próg" 

Więc nie katuj się wewnętrznym monologiem: na to jestem za 

głupi(ia). Jeżeli jesteś w stanie bez zbędnego wysiłku 

zrozumieć słowa, które teraz czytasz to znaczy, że Twój iloraz 

inteligencji jest znacząco przewyższający wymagania, by 

zaliczać się intelektualnej elity naszego gatunku. Serio. 

Trzeba tylko trochę popracować, bo: "Nikt kto potrafi wstać 

360 dni o świcie nie przegra w uczynieniu swojej rodziny 

bogatą.” W książce znajdziesz wiele świetnych opowieści, jak 

ta o uprawach ryżu, skąd pochodzi przytoczony cytat. 

Książka nr 2: "Thinkertoys" Michaela Michalko.  

Żeby raz na zawsze przestać myśleć o sobie, że nie 

jesteś/możesz być kreatywną/ym. Można być w tej materii 

mistrzem, a nie udawaczem (jak większość). Bo kreatywność 

to nie jest zdolność do swobodnego opowiadania bzdur na 

dowolny temat. To sztuka znajdowania nowych odpowiedzi 

na znane (stare) pytania. 

Dawniej ludzi zakuwano dyby, obecnie sami zakuwamy się w 

„gdyby”: 

- gdybym był młodszy... 

- gdybym tak miała więcej czasu, 

- gdybym wtedy wiedział..., 

- gdybym była zdolniejsza... 

Autor pisze tak: 

To niemożliwe by być osobą kreatywną z negatywnym 

podejściem. Większość ludzi zakłada, że nasze nastawienie 

wpływa na nasze zachowanie i jest to prawda. Ale także jest 

prawdą, że nasze zachowanie wpływa na nasze nastawienie 

(...) To my wybieramy pozytywność bądź negatywność. 

Michalko nie prezentuje luźnych dywagacji na temat 

kreatywności tylko przedstawia konkretne metody. 

Odrzucenie barier tkwiących w nas, uwolni wewnętrznego 

bohatera. Generał Geroge Patton zapytany, czy kiedykolwiek 

doświadczał strachu i niepewności przed bitwą, odpowiedział, 

że często bał się przed, jak i podczas bitwy, ale nigdy nie szukał 

porady w swoich lękach. 
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Talent do czegokolwiek to tylko wrażenie. Prawdopodobnie 

jesteś wszechstronnie utalentowaną osobą, tylko jeszcze o 

tym nie wiesz. 

Uwalniaj moc u siebie u innych.  

Superbohaterko i superbohaterze. 
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Dawniej ludzi zakuwano w dyby, 

obecnie sami zakuwamy się w „gdyby”. 
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Superheroes do not appear out of thin air. Despite apparent 

clearness of Captain America or Cat Woman – people 

endowed with extraordinary good looks - the origin of these 

fictitious and definitely trite characters is a far more puzzling 

question. Longing for realizing the full human potential takes 

an eccentric form in the entertainment version - which may 

result in serious people giving a patronizing smile. On the 

other hand, which manager would not like to know more, 

think quicker and always take the right decision. Preferably all 

that before lunch. Life would be so easy, so...great! 

Everyone already knows that – scientific research proved long 

ago that we are only able to use a minor part of the mind. 

What is more, undergoing the mysterious superhero 

treatment in order to possess its full potential is out of the 

question. Physiologically we surely can: 

1. Have a good night’s sleep. 

2. Avoid obesity (i.e. eat well). 

3. Produce endorphins in various ways: by physical 

activity, laughter or sex. 

PS 

Not enough or so much? 

These three things are enough. Some experimented with 

lysergic acid diethylamide (LSD) or opiate (morphine), but to 

little avail. The endorphin is obviously the inner …morphine. 

There is no reasonable external power – it seems that as far 

becoming a superhero is concerned, we can only rely on 

ourselves. However, we are not helpless (hurray!). In case of 

a manager, the task is a little bit more complicated since the 

mental power should be turned on both for us and the ones 

we manage. 

Starting from us, how to unleash the superhero or 

superheroine? The first thought is: ‘me’??? I’m not even a 

hero, let alone a superhero! We know each other well, 

sometimes not even like each other, so what are you talking 

about? Surely not about cheap self-motivation, but 

methodology. The foundation of discovering new sources of 

inner power is knowledge and disproving particular myths and 

beliefs. Authority may be of assistance at this point. Two thin 

books to be read here:  

Book no. 1: 

‘Outliers’ by Malcolm Gladwell 

Different people’s stories, including the most intelligent man 
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on earth who is a bouncer and Bill Gates to understand what 

it really takes to unleash the power of the superhero/ine.  

’A basketball player only has to be tall enough and the same is 

true of intelligence. Intelligence has a threshold.’ 

So stop torturing yourself with the internal monologue: I’m 

too stupid for that. If you are able to understand easily the 

words you are reading right now, it means your IQ is 

significantly higher than required in order to be included in 

the intellectual elite of our species. Really. You just need to do 

some work, because: ‘No one who can rise before dawn 360 

days a year fails to make his family rich.’ You will find 

numerous great stories like the one about growing rice which 

is the source of this citation.  

Book no.2: ‘Thinkertoys’ Michael Michalko.  

So as to stop thinking that you can’t be creative once and for 

all. You can be a master at that, but not a pretender (as most 

people). Since creativity is not the ability to talk utter 

nonsense about anything. It is the ability to find new answers 

to known (old) questions. 

 

The today’s version of old fashioned instruments of 

punishment is the so called ‘what if’ that we torture ourselves 

with: 

- if I were younger..., 

- if I had more time, 

- had I known…, 

- If only I were more clever…. 

The author says: 

It is impossible to be creative if your attitude is negative. Most 

people assume that your mindset influences your behaviour 

and it’s true. But it’s also true that your behaviour influences 

your attitude (…). It’s you who chooses positivity or negativity. 

Michalko does not present loose digressions regarding 

creativity, but shows specific methods.  

 

Overcoming inner barriers will unleash the inner hero. 

General George Patton when asked if he ever experienced 

fear of uncertainty before battle,  replied that he often 

experienced fear before, and even during, a battle, but the 

important thing was “I never take counsel of my fears”. 
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A gift for anything is just an impression. Probably you are 

multitalented just that you don’t know it yet. 

Release the power for yourself and others, superhero and 

superheroine. 
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The today’s version of old fashioned instruments of 

punishment is the so called ‘what if’ that we torture 

ourselves with. 
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 Cienka czerwona linia. 

6 

Poczucie mocy decydowania o 

losie innych wynaturza. 
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Co sprawiło, że kierujesz innymi ludźmi? Byłaś/byłeś w czymś 

od nich lepsza/lepszy? Czy to jest przywilej, prawo, sukces czy 

katorga? Dawno temu wiele rzeczy spowodowało, że 

zacząłem odpowiadać za pracę innych – wtedy dużo starszych 

ode mnie, a ktoś bardziej doświadczony powiedział mi: „Jako 

szef nie zaczynasz pracy z zespołem z autorytetem na 

poziomie „0″, zaczynasz od „-10″. 

Rodzaje autorytetów są tylko dwa: formalny i nieformalny. W 

Twojej karierze managerskiej są rozdzielone cienką linią, którą 

dla podkreślenia istotności i przywołania historii XIX wiecznej 

bitwy na Krymie, pozwalam sobie nazwać: „czerwoną*. 

Wydajesz polecenia, stawiasz zadania, rozliczasz, karzesz, 

nagradzasz. Decydujesz o wielu więcej rzeczach niż tylko o 

pracy swoich ludzi. Musisz być świadoma/świadomy 

następujących mechanizmów: 

- Twoje polecenia są wykonywane dlatego, że wydają się 

słuszne lub dlatego, że dysponujesz jakąś formą władzy, 

- Zespół zgadza się z Tobą dlatego, że masz rację, lub dlatego 

że nikt nie śmie Ci zaprzeczyć, 

- Nikt nie wytyka Twoich błędów, bo ich nie popełniasz, lub 

dlatego że tylko ty masz prawo oceniać innych, 

- Łamiesz zasady (kodeks etyczny, dobre maniery), bo ty 

stanowisz prawo, lub  dlatego, że z racji swojego stanowiska 

możesz sobie na to pozwolić. 

Pewnie, że lepiej myśleć o sobie: „jestem autorytetem, ludzie 

kochają  mnie i pójdą za mną w ogień”. Nie myśl tak. 

To droga do poczucia własnej nieomylności i przekroczenia 

cienkiej czerwonej linii w stronę formalnej władzy. Poczucie 

mocy decydowania o losie innych wynaturza. Stąd syndrom 

strażnika z eksperymentu Zimbardo. Każdy z nas ma w sobie 

gen kata, psychopaty. Często okoliczności zdecydują o tym, że 

zachowasz się w sposób, który mógłby wydawać Ci się 

niemożliwy. 

Co może uratować nas, szefów i szefowe przed tą specyficzna 

formą demoralizacji, którą daje władza? Przed strefą mroku 

leżącą tuż za cienką czerwoną linią? 

Autorefleksja. 

Świadomość mechanizmu. 

Nauka i wyciąganie wniosków. 

Odrobina pokory. 
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Trudne? Tak, trudne. Nikt nie obiecywał Ci chyba, że 

szefowanie to zabawa? 

Może nikt Ci tego nie mówił, ale szefowanie to tak na prawdę 

służba. To stwierdzenie wcale nie wywodzi się z nurtu: „miłość 

dla każdego”, czy też zahamowań managerskich 

umiejscowionych w niedorozwoju asertywności. Główna 

przesłanką jest efektywność Twojego zespołu, możliwość 

poprawy jego potencjału, czyli lepszych wyników w pracy w 

dłuższym czasie. Na krótką metę psychopata będzie 

skuteczny, jak wiadomo destrukcja nie potrzebuje czasu. 

Budowanie wartości jest zaś mozolne. Najlepszą metodą do 

osiągania dobrych wyników jest przestrzeganie głównego 

przykazania pracy z ludźmi: nie demotywuj! 

Proste? Tak proste. Nie zawsze szefowanie musi być 

skomplikowane. 

„Pewna kobieta zaprowadziła swego syna do Mahatmy 

Gandhiego. Ten zapytał się czego sobie życzy. 

- Chciałabym, żebyś oduczył go jeść cukier – odpowiedziała 

kobieta. 

- Przyprowadź chłopaka za dwa tygodnie – odpowiedział 

Gandhi. 

Po dwóch tygodniach kobieta wraca z synem. Gandhi zwrócił 

się do chłopca i powiedział mu: 

-Przestań jeść cukier. 

Kobieta spojrzała na niego zdumiona i zapytała: 

- Dlaczego musiały minąć dwa tygodnie, żebyś mu to 

powiedział? 

- Dwa tygodnie temu ja sam jadłem cukier – odrzekł na to 

Gandhi.** 

To jedna z wielu historii o człowieku znanym ze swej pokory. 

Potrzebna by przedstawić najdziwniejsze rozumienie 

zarządzania, które pomoże Ci trzymać się z daleka od cienkiej 

czerwonej linii. 

Zapamiętaj, napisz sobie na kartce: Masz służyć swoim 

ludziom by wyzwalać ich potencjał. 

 

* oczywiście, że jest jeszcze książka Jonesa o innej wojnie i 

znany film, 

** cytowane za Magdalena Sękowska „Syndrom ‚ja wiem 

lepiej’, czyli dramat zamknięcia”. 
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(…) „jestem autorytetem, ludzie kochają  mnie i pójdą za mną w 

ogień”. Nie myśl tak. To droga do poczucia własnej nieomylności 

i przekroczenia cienkiej czerwonej linii. 

(…) 'I have the authority, people love me and will go through fire and 

water for me.' Don't think that way. This way leads to the feeling of 

your own infallibility and trespassing the red thin line. 

6 
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What made you manage other people? Where you better 

than they are in any way? Is it a privilege, a law, success or 

ordeal? Long ago as a result of multiple factors, I started to be 

in charge of the work of others - at the time much older than 

me. Then, somebody more experienced than me told me: as 

a boss you don't start working with the team with the 0 level 

authority, you start with -10.  

There are only two types of authorities: formal and informal. 

The difference between them in the context of your 

managerial career is thin. In order to underline their 

significance and recall the XIX century Crimea battle, I dare 

say it is 'red.*' 

You give instructions, assign tasks, assess, punish, reward. You 

decide about far more things than just your people's work. 

You need to be aware of the following mechanisms: 

- your instructions are followed due to the fact that they seem 

right or because you possess some kind of power 

- your team agrees with you because you are right or because 

nobody dares contradict you,  

- nobody points out your mistakes because you don't make 

any or because it is only you who has the right to evaluate 

others,  

-you break the rules (the code of ethics, good manners), 

because your position lets you do it.  

It is obviously better to think about yourself 'I have the 

authority, people love me and will go through fire and water 

for me.' Don't think that way.  

This way leads to the feeling of your own infallibility and 

trespassing the red thin line in the direction of the formal 

power. The feeling of the power to decide about others 

disfigures and twists your humanity. This is the origin of the 

Zimbardo experiment guard syndrome. Each of us has the 

gene of an executioner, a psychopath. It is often the 

circumstances that decide that you will behave in the way you 

thought was impossible.  

What can save us, bosses, from this specific disenchantment 

form that the power entails? From the sphere of darkness just 

behind the thin red line? 

Self-reflection 

The awareness of the mechanisms. 

Learning and drawing conclusions. 

A little bit of humbleness. 
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Difficult? Yes, difficult. But I don't suppose anyone promised 

you that being a boss was a piece of cake? 

You might not have heard of that but managing other is in fact 

serving. The statement does not originate from the 'love all' 

approach or managerial inhibition consisting in 

underdeveloped assertiveness. The major factor is 

effectiveness of your team, the possibility to increase its 

potential and enhanced work performance in the long run. A 

psychopath is surely more efficient in the short term. It is 

common knowledge that destruction does not need time. In 

contrast, building values is time-consuming. The best method 

to attain good results is to obey the most significant 

commandment as regards working with people is concerned: 

do not de-motivate! 

Simple? Yes, simple. Being a boss does not always have to be 

complicated. 

A woman brought her son to see Mahatma Gandhi who 

asked what her wish was. 

- I would like you to advise the boy not to eat sugar - the 

woman said.  

- Bring the boy to me in two weeks time - Gandhi answered. 

Two weeks later the woman came back with the boy. Gandhi 

turned to the boy and said: 

-Stop eating sugar. 

The woman looked puzzled and asked: 

- Why did you need two weeks to tell him that? 

- Two weeks ago I ate lots of sugar too - Gandhi answered.** 

It is one of many stories of a man known for his humbleness. 

It is needed to present the least expected understanding of 

management that will help you stay away from the thin red 

line.  

Remember that, write it down on a piece of paper: your task 

is to help people unleash their potential. 

 

* there is obviously one more book by Jones about another war 

and a movie 

** citation from Magdalena Sękowska „Syndrom ‚ja wiem 

lepiej’, czyli dramat zamknięcia”. 
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Wakacyjne trucie (nic nie musisz). 
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Kto z nas nie słyszał godzilliona dobrych rad… 
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Bo jak inaczej niż „trucie” nazwać mądrości dotyczące 

urlopowania? Kto z nas nie słyszał godzilliona* dobrych rad: 

- „najlepiej trzy, albo cztery tygodnie wakacji...” (tratatata), 

- „nie zabieraj komputera i wyłącz komórkę...” (no taaaaaak, 

dla większości managerów to banalnie proste), 

- „musisz pobyć z rodziną, dziećmi...” (a jak ktoś chce od 

rodziny odpocząć? To musi być złym, złym człowiekiem! Kara 

się należy za samo myślenie...), 

- „musisz odciąć się od tematów zawodowych” (znaczy mam 

odciąć sobie głowę? Może być tasak? Dobrze leży w dłoni...), 

- „musisz dobrze zaplanować wypoczynek” (każdą minutę?), 

- „musisz się odstresować” (a jak się nie uda!? Strasznie 

stresujące!), 

- „musisz znaleźć wspaniałe miejsce na wakacje” (najlepiej 

12% wspanialsze niż poprzednie), 

- „musisz naładować baterie” (co to ja jestem komórka? I tak 

się rozładuję w pierwszym dniu pracy.), 

... 

Musisz to, tamto. Nic nie musisz. 

A może by tak przestać, walczyć z rzeczywistością i z...sobą? 

Przestań #1 

Obwiniać się, że w czasie urlopu napiszesz maila, odbierzesz 

telefon klienta itd. Świat się zmienia, praca coraz częściej 

przenika się z czasem "wolnym". Pewnie, że lepiej byłoby 

odłączyć tematy zawodowe, ale jak nie da rady? Spróbuj 

pozałatwiać sprawy w 30 minut czy godzinę kumulując pracę 

na urlopie w jednym kawałku czasu. 

Przestań #2 

Próbować w czasie urlopu odrobić wszystkie zaległości, w 

czytaniu, myśleniu, spaniu, sporcie.  

Przestań #3 

Podchodzić do urlopu tak śmiertelnie poważnie, jakby to 

było Twoje lądowanie na Marsie. Nie przejmuj się pogodą, 

kelnerem, irytującym sąsiadem z leżaka obok, widokiem z 

okna, tłokiem. Daj spokój. Nie masz wpływu na wszystko, co 

Cię otacza. Nie próbuj zarządzać chaosem, inercją 

rzeczywistości - bo to się nie uda.  

Możesz tylko spróbować przeżyć ten czas tak by być 

szczęśliwym(ą). Organizację wypoczynku i weryfikację 

ewentualnego towarzystwa zacznij od siebie i...skończ na 

sobie. 

To znaczy? Sprawdź czy spełniasz poniższe kryteria:  
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Wypadałoby #1 

Być pewnym, że chcesz jechać ze...sobą. Bez właściwego 

niestawienia nawet urlop w miejscu Twoich marzeń będzie 

katorgą, nie funduj sobie takiej kary, na pewno na to nie 

zasługujesz. 

Wypadałoby #2 

Nie zajmować się za bardzo miejscem gdzie się wybierasz. 

Twierdzenie, że urlop na Bahamach jest lepszy niż urlop na 

własnym balkonie jest uzasadnione tylko wtedy, jeżeli jesteś 

osobą, z którą chce się spędzać czas...gdziekolwiek. 

Wypadałoby #3 

Mieć zupełnie gdzieś, zdanie tzw. znajomych (i tzw. rodziny) o 

miejscu, pomyśle i formie spędzania urlopu. 

Oto propozycja na najbardziej szalony urlop. 

Rekomendowane miejsce: gdziekolwiek. 

Rekomendowana aktywność: poniżej. 

1.Wstawaj wcześniej i jeszcze przed śniadaniem pójdź na 

spacer, na rower albo pobiegaj. Urlopowe poranki - pusty 

park, ulica albo plaża mogą dać Ci dużo nowych myśli. I 

spokoju. 

2.Idź na spacer jak nie ma ładnej pogody, np.: leje deszcz. Po 

co? Bo to się w głowie nie mieści. 

3.Napisz coś codziennie. Nie, sms się nie liczy. 

4.Pójdź do najbliższego muzeum. Po co? Może poznasz tam 

jakąś ciekawą historię. 

5.Kup jakieś drobiazgi ludziom, którzy spędzają z Tobą urlop. 

Z jakiej okazji? No właśnie, z jakiej? 

6.Nakręć film z wakacji. Ale trochę inny niż zwykle: fabularny, 

na pewno znajdziesz jakichś aktorów amatorów. Nie musi 

trwać tyle co "Dawno temu w Ameryce", na początek 

wystarczy krótka etiuda.  

7.Wleź na jakieś drzewo. Po co? Bo dorośli nie łażą po 

drzewach.  

8.Naucz się czegoś. Tak, dwa mandżurskie przysłowia w 

oryginale są ok. 

9.Zrób jakąś niespodziankę osobom, z którymi podróżujesz. W 

pozytywnym sensie. 

10.Pooglądaj gwiazdy, w telefonie możesz mieć aplikację, 

która Ci wskaże ich nazwy. Jak możesz, to na początek 

skorzystaj ze zwykłej lornetki. Odkryjesz wszechświat! 
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PS 

Jeżeli Twój mózg ma wypocząć nie może się nudzić za długo, 

twoje ciało też potrzebuje otrzymywać rozwojowe bodźce. 

Wiele wskazuje na to, że managerowie są zbyt często 

nastawieni na wakacyjny sukces. Tak jak w pracy, dążą do celu. 

Tym razem projekt nazywa się: "wspaniały urlop". Frustracja z 

powodu nie wykonania "targetu" jest wprost proporcjonalna 

do poniesionych kosztów i długości oczekiwania na kolejne 

wakacje. 

Mimo, że taki wolny czas nie trafia się za często, nie warto 

rozliczać siebie lub innych z chwil, które mają być 

przyjemnością. Może zezwolić sobie, na dobre dni, bez twych 

wszystkich standaryzujących urlop wymogów? 

Może, tylko może,  pamiętaj: nic nie musisz. 

 

 

*godzillion - wymyślony podobno przez Jonathana Goldsteina 

z CBC Radio Show jako "The largest number ever. The monster 

of numbers." Słowa powiązane: bullshillion, godzillionaire... 
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What else is moralising about holidays if not 'preaching?' 

Who of us did not hear a godzillion of pieces of good advice: 

-‘prefarably three or four weeks of holiday..’ (bla bla bla), 

-‘do not take your computer, switch the mobile off…’ (oh 

yeah, this is laughably simple to most managers), 

-‘you have to be with your family, your kids..’ (and if you 

want to take a rest from your family? You must be a really 

bad, bad man! You should be punished even for the very fact 

that it crossed your mind…), 

- ‘ you have to separate yourself from the work-related 

topics' (you mean I should cut my head off? A cleaver will 

do? Handles so easily...), 

-‘ you have to plan your rest’ (each and every minute?), 

-'you have to relieve stress' (and what if it doesn’t work? So 

stressful!), 

-'you have to find a fabulous holiday destination’ (preferably 

12% better than the previous one), 

-‘you have to charge your batteries’ (what do you think I am 

a mobile? My batteries will be low again on the first day at 

work anyway), 

 

You have to do this. And that. You don’t have to do anything. 

How about ceasing to fight with the reality and…with 

yourself? 

Don’t #1 

Blame yourself for writing and email or answering your phone 

from you client while on holiday. The world changes, work and 

‘life’ intertwine more often. Surely it would be better to 

separate the two, but what if it doesn’t work? Try to deal with 

your tasks in 30 minutes or an hour accumulating all the work 

and doing it at once. 

Don’t #2 

Try to catch up for all backlog related to reading, thinking, 

sleeping, doing sport. 

Don’t #3 

Be so serious about the holiday as if involved you landing on 

Mars. Stop worrying about the weather, the waiter, the 

irritating neighbor on the sun bed next to you, the view from 

the window, the crowd. Stop it. You can’t control all your 

surroundings. Don’t try to control chaos, the inertion of the 

reality – you are bound to fail.  
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The only thing you can do is to try to spend this time in a way 

that will make you happy. Start organizing your holiday and 

the potential company. Start from yourself…and finish on 

yourself as well.  

Which means? Verify if meet the following criteria: 

Do #1 

Be sure you want to travel with ...yourself. Without the right 

mindset even the dream holiday destination will be a 

nightmare. Don’t punish yourself this way, I’m sure you don’t 

deserve it. 

Do #2 

Take it easy. Don’t care too much about the place you are 

going. Thinking that  holidays on Bahamas are better than 

holidays on your own balcony is grounded only if you are a 

person anyone would like to spend time….anywhere. 

Do #3 

Just ignore the opinion of your friends (and the so called 

family) about the place, the idea and the form of spending 

holiday. 

Please find below a suggestion for a crazy holiday. 

Recommended venue - anywhere. 

Recommended activity: see below. 

• Get up early and before breakfast go for a walk, ride a bike 

or go jogging. The holiday mornings – an empty park, a 

street or a beach can give you a lot of inspiration. And peace. 

• Go for a walk even if the weather is bad, e.g. it is raining. 

What for? Because it boggles the mind. 

• Write something daily. A text message doesn’t count. 

• Go to the nearest museum. What for? You might hear an 

interesting story. 

• Buy some souvenirs for people you spend holiday with. For 

what occasion? You tell me. 

• Record a holiday video. It may be a bit unusual: a feature 

film. It doesn’t have to be as extensive as ‘Once upon a time 

in America,’ a brief etude will do for a start. 

• Climb a tree. What for? Because adults don’t climb trees.  

• Learn something. Yes, two Manchu proverbs in original are 

okey. 

• Give a surprise to people you travel with. A positive one.  
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• Watch the stars, you might have an app on your mobile to 

show you their names. If you can, use regular binoculars. 

Discover the universe! 

PS 

If you want your brain to rest, don’t leave it idle for too long, 

your body needs some stimuli driving development as well.  

Apparently managers are far too often focused on holiday 

success. Just as at work - they achieve goals. This time, the 

project is entitled 'a splendid holiday.' The frustration related 

to not reaching the 'target' corresponds directly to the costs 

incurred and the length of waiting for another holiday.  

Although such free time is rare, it is pointless to account 

yourself or others for the moments which are meant to be 

pure pleasure. How about allowing yourself to have a good 

time without all these standardising holiday requirements? 

Perhaps. Just perhaps. Remember, you don't have to do 

anything. 

 

*godzillion - invented by Jonathan Goldstein from CBC Radio 

Show as "The largest number ever. The monster of 

numbers." Related terms: bullshillion, godzillionaire... 
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"Nie": jak trudno, jak łatwo. 

8 
Sfera komunikacji jest niekończącą się 
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"Bycie na Tak": poradnikowo wyeksploatowana forma 

stosunku do rzeczywistości zakładająca optymistyczne do niej 

nastawienie. W firmach jest też najczęściej występującym  

modelem zachowania. Optymizm? Taki popularny? Niestety 

nie. Mowa o "byciu na tak" - w stosunku do przełożonych. Bez 

względu na okoliczności. 

 "Największy samolot, Jumbo Jet Korean Air lot 801, 5 sierpnia 

1997. Wystartował wieczorem z Seulu o czasie". 

Przeciwieństwem jest pozostawiona bezpańsko i uznana za 

przejaw problemów osobowościowych (w najlepszym razie 

konfliktowego charakteru) partykuła "nie". Jej użycie to 

najtrudniejsza emocjonalnie postawa, często wręcz krańcowo 

niebezpieczna dla Ciebie jako podwładnej(ego). Z całą 

pewnością też najcenniejszy wkład w rozwój, jaki możesz 

zapewnić swojej firmie i sobie. 

"Wygląda na to, że pierwszy oficer szukał odpowiedniej formy, 

w jakiej powinien się zwrócić do kapitana. Ostatecznie chyba 

wyraził się niezbyt precyzyjnie". 

Jak to? Mówienie "nie" ma być czymś tak wyjątkowym? W 

stosunku do podwładnych to takie banalne! Każdy manager 

wypowiadał je tyle razy, na wiele sposobów i jakoś nie było to 

strasznie kłopotliwe. Sprawa zmienia się diametralnie, kiedy 

relacja się odwraca, kiedy to my swojej szefowej/szefowi 

mamy powiedzieć: „Nie”, w takiej lub innej formie.  

A czy w Twoim zespole panuje klimat otwartego wyrażania 

opinii? Jak jest w całej firmie? 

Mocno zhierarchizowane organizacje, gdzie autorytet 

formalny jest podstawą posłuszeństwa, kierują się zawsze w 

tę samą stronę. Stają się niemal identycznie z punktu widzenia 

panującej w nich sytuacji społecznej. Sfera komunikacji jest 

niekończącą się grą pozorów. Z racji  braku możliwości 

wypowiedzenia swojego zdania pracownicy udają, że szanują 

swojego szefa, czy szefową. Ci zaś stopniowo coraz bardziej 

przypominają strażników niż managerów. Często jest tak, że 

ten specyficzny ton, atmosferę, moderuje osoba stojąca na 

szczycie hierarchii. Dlatego na niższych szczeblach zarządzania 

zaczyna się klonowanie najbardziej charakterystycznych cech 

liderki(a). Nie zawsze tych pozytywnych.  

„Czy zdarzyło Ci się, powiedzieć „tak” mimo, że chciałaś(eś) 

powiedzieć "nie"? W kokpicie Boeinga 747 tej sierpniowej nocy 

zdarzyła się właśnie taka sytuacja”. 

 Czy "Tak" załatwia sprawę? Możesz bez konfrontacji zająć się 

pracą? Wykonywać zadanie w spokoju („po co komu konflikt”) 

nawet jeżeli nie czujesz do niego przekonania? Niestety nie 
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ma wtedy mowy o zaangażowaniu, wewnętrznej motywacji, 

przyjemności z pracy potrzebnej każdemu człowiekowi bez 

względu na to czym się zajmuje.  Czasami po fałszywym "tak" 

manager musi jeszcze przekonać swój zespół do realizacji 

zadania, które może powodować uzasadniony opór. I ta sama 

historia: sprzeciw zostaje wypowiedziany, albo stłumiony. W 

takim właśnie schemacie następuje zatruwanie organizacji na 

coraz niższych poziomach, aż zainfekowane staje się 100% 

załogi. 

Skutki dla managera będącego na „tak” kiedy czuje „nie” są 

głęboko negatywne. Naruszone zostają po kolei filary własnej 

osobowości: wiara w swoje możliwości, poczucie godności. Z 

kolei dla szefa wymuszającego zgodę taki manager, zaczyna 

jawić się jako ktoś o słabym charakterze, manipulowalny i 

zależny. Socjopatyczne osoby mające problem z organizacją 

emocji, w takiej sytuacji ze zwielokrotnianą siłą będą 

uruchamiać mechanizm przymusu, bo zobaczą słabość po 

drugiej stronie. Strach jest bardzo wyczuwalny, często wręcz 

można go dotknąć. 

 "Prawdopodobnie nic by się nie stało, gdyby pozostali 

członkowie załogi nie bali się zwrócić kapitanowi uwagę, że 

popełnił błąd". 

 Co powinna robić osoba, manager mający problemy z 

mówieniem „Nie”? 

Po pierwsze: Nie oszukuj sama/sam siebie. Nie staraj się 

racjonalizować, szukać wytłumaczeń w nieskończoność, że 

„dla dobra wszystkich lepiej było się zgodzić”. 

Po drugie: Nie jesteś kimś gorszym, problemy tego typu ma 

99% managerów, więc sobie odpuść i nie nakładaj na siebie 

pokuty. Wewnętrznego krytyka zaś potraktuj dość obcesowo 

(najlepiej zakleić mu usta srebrną taśmą typu „duct tape”, 

trwale!). 

Po trzecie: Przygotuj się do powiedzenia "nie". Twój sprzeciw 

nie może wynikać z widzimisię tylko z argumentacji, danych, 

faktów o niepodważalnej sile. Przygotuj to na papierze, tak byś 

sam(a) mógł/mogła zweryfikować po jakimś czasie, czy 

rzeczywiście miałeś(aś) rację. Nie musisz się uczyć na pamięć, 

tego co chcesz powiedzieć, bo z pewnością pojawią się 

utrudniające przekaz emocje. Dlatego miej to na papierze. 

Pamiętasz to mądre hasło: „Prepare or Panic”? 

Po czwarte: Możesz podkreślić, że Twoje odmienne zdanie nie 

oznacza krytyki osoby, tylko Twój punkt widzenia. Niby 

oczywiste, ale w praktyce jest zupełnie inaczej – 

szefowie/szefowe bywają wyjątkowo drażliwi i narcystyczni. 
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Po piąte: Nie rób tego konfrontacyjnie: czasami gdy sprzeciw 

jest wyrażony na forum publicznym merytoryka przestaje 

odgrywać znaczenie. Twoja szefowa/szef będzie dążyć za 

wszelką cenę do uratowania twarzy. Wyedukuj swojego 

przełożonego powoli, że w odmiennym zdaniu nie ma nic 

złego. Zacznij „face to face”. 

Po ostatnie: Spróbuj wyrazić swoje zdanie, zobaczysz jak 

dobrze jest być sobą. 

"Nimitz Hill, tak nazywało się wzgórze na wyspie Guam, w 

które uderzył samolot. Zginęło 228 osób". 

Skutki dla organizacji "na tak" są w długim czasie 

katastrofalne. Nie ma efektu synergii, wymiany informacji i 

doświadczeń, czyli jednego z podstawowych walorów 

wynikających z zespołowej pracy. Zjawiska oceniane są na 

jedną modłę. W krótkim czasie organizacja przestanie być 

zasilana ludźmi z odpowiednim potencjałem i pogarszająca się 

jakość kadry trwale zablokuje rozwój. Przeważnie toksyczność 

takiej firmy jest wyczuwalna już na korytarzu biurowym.  

To jasne, że Twój szef/szefowa mają prawo mieć ostatnie 

słowo. Tak jak Ty masz taką możliwość. Nie zabieraj jednak 

sobie, ani nikomu innemu tego optymistycznego prawa bycia 

na „nie”. Zabezpieczy to i Ciebie, i Twoją firmę przed wieloma 

negatywnymi zdarzeniami, czasami pozwoli uniknąć 

katastrofy. 

"Obyś nigdy nie leciał(a) samolotem, którego kapitanem jest 

osoba, do której właściwie nie wiadomo jak się odezwać. Ty 

chyba nie jesteś takim kapitanem?". 
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Wewnętrznego krytyka potraktuj dość 

obcesowo. 
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‘Yes’ approach: a term exploited in self-help books, a 

positivity-based attitude to reality. The most common pattern 

of behaviour at work as well. Optimism? That common? 

Unfortunately not. What we are speaking of is a ‘yes 

approach’ – with reference to management. Whatever the 

circumstances. 

‘The biggest airplane Jumbo Jet Korean Air lot 801, took off 

from Seoul timely on 5 August 1997. ‘ 

The opposite to the above is the word ‘no’ - perceived as an 

indication of personality problems (high conflict personality to 

say the least). Using it takes the most challenging behaviour, 

at times extremely dangerous for you as an employee. 

However, also the most precious contribution to your own 

development and the company development as well.  

‘It seems that the first mate was looking for an appropriate 

form to address the captain. In the end, he failed to express 

himself in a precise way.’ 

Why is that? Saying ‘no’ being something unusual? It is so 

trivial when addressed to an employee! Each manager 

articulated the word numerous times and it did not seem to 

be so uneasy. The perception changes dramatically when the 

relation is reversed, when it is your boss that you need to say 

‘no’ to - one way or another.  Is expressing your opinion 

welcome in your team? Is it true for all the company? 

Highly structural organizations where a formal authority form 

the basis for obedience, always evolve in the same manner. 

They become identical as far as their interpersonal situation 

is concerned. Communication is an ongoing game of 

appearances. Having no possibility to express their opinion, 

employees pretend to respect their boss – who, in turn, starts 

to become a guard more than a manager. It is often the case 

that the specific atmosphere is moderated by the person on 

top of the hierarchy.  Hence, the lower management levels 

start to copy the key characteristic features of the leader. Not 

always the positive ones.  

‘Have you ever said ‘yes’ although you wanted to say no? That 

is what happened in the cockpit of Boeing 747 one night in 

August. ‘ 

Does ‘yes’ close the case? Can you get down to work without 

a confrontation? Work in peace (‘who needs conflict’) even if 

deep inside you do not feel positive about that? 

Unfortunately, in this case commitment, inner motivation, 

satisfaction from work everyone needs regardless of what 

they do – they are all out of the question. Having articulated 
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the false ’yes’, the manager needs to persuade their team to 

complete a task which may cause resistance, justified one. 

And here we go again: the objection is expressed, or 

suppressed. This is the pattern leading to contaminating all 

the organization, infecting its deeper and deeper structure up 

to the point where 100% of the staff has been affected.  

The consequences of a manager saying ‘yes’ when they feel 

‘no’ are highly negative. Particular layers of personality 

structure are violated one by one: faith in your own 

capabilities, your dignity. On the other hand, a boss forcing 

such a compromise sees the manager as a person of weak 

character, manipulated, dependent. Sociopathic personalities 

having difficulties handling their own emotions will trigger the 

mechanism of force in this situation - since they can feel the 

weakness at the other end. Fear is perceptible, even tangible. 

 ‘Nothing would have happened if the remaining members of 

the crew had not feared to make the captain aware he was 

mistaken.’ 

 What to do if you are a manager struggling to say ‘no’? 

Number one: Stop cheating yourself. Stop rationalizing, quit 

the never ending  quest for justification : ,for the common 

good, I was better to say yes.’ 

Number two: you are not inferior, 99% managers face the 

same problem, so save yourself criticism and self-

punishment. Do not let the inner critic give you a hard time 

(stick duct tape to his mouth, for good!).   

Number three: Get ready to say ‘no.’ Let your objection be 

well-grounded, based on argumentation, data, irrefutable 

facts instead of personal feelings. Write it down so that you 

are able to verify that after some time and find out if you were 

right. You do not have to learn what you want to say by heart. 

Surely, there will be negative emotions distorting 

communication. Therefore, take a note. Do you remember 

the wise saying: prepare or panic? 

Number four: It is worth underlining that having a different 

opinion is not about criticizing a person but having a different 

viewpoint. It seems to be obvious, but it does not work the 

same way in practice – a boss tends to be highly narcissistic 

and over-sensitive. 

Number five: Do not confront: sometimes when an objection 

is expressed in public, what is said is no longer important. Your 

boss will do anything just to save their face. Teach your boss 

that there is nothing wrong about having a different opinion. 

Start face to face. 
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And the last one: Try to express your opinion. See how nice it 

is to be yourself.  

‘Nimitz Hill, that is the name of the hill the plane crashed into 

on the Guam island. 228 casualties.’ 

 The long term consequences for a ‘yes’ organization are 

dramatic. No synergy, no information exchange, no 

experience sharing – one of the basic advantages of team 

work. All phenomena are interpreted alike. Shortly the 

organization stops to have appropriate resources and the 

deteriorating quality of its staff blocks further development. 

You can usually feel the toxic vibes right at the entrance to the 

office.  

Your boss obviously has the right to have the last word. Just 

like you. But do not deprive yourself or others of the right to 

say ‘no.’ To protect yourself and the company from numerous 

adverse effects. It might sometimes save you from a 

catastrophe.  

 

 „May you never be travelling by plane whose captain is a 

person you do not know how to address. Hope you are not 

such a captain yourself?’ 
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Nieznośna lekkość tworzenia. 
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…ta pozornie bezużyteczna, wstydliwa 

własna twórcza aktywność. 
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Czasami wychodzi kicz. Jeżeli porównywać do istniejących 

wzorów poprawności sztuki. Jakby nie patrzeć jednym z 

podstawowych kryteriów zamykających nas na własną 

twórczość jest wstyd.  Różnie odczuwany, ale jak mało które z 

ludzkich uczuć zbliża do niewidzialności - tak mocno 

pożądanej w chwili kiedy najchętniej chcielibyśmy "zapaść się 

pod ziemię”. Kolejnym elementem jest wrażeniem braku 

jakiejkolwiek użyteczności własnej twórczości. Utrwalane 

latami.  

„Szał tworzenia” - tak można nazwać pierwszych 10 lat życia 

w porównaniu ze stanem, w który zapadasz jako dorosła 

osoba. System miar wyprodukowany przez edukację szybko 

uczy oceniania. Coraz więcej rozumiesz, więc nie masz 

wątpliwości przy analizie swojego śpiewu, rysunku czy kartki 

papieru zapisanej koślawym pismem: „inni robią to lepiej”. 

Wystarczy proste porównanie, by powoli acz systematycznie 

utrwalać przekonanie, że „to” nie będzie Twoje życiowe 

powołanie.  

Dość szybko, nie bez pomocy życzliwego otoczenia 

samodzielnie zamykamy przed sobą całkowicie kluczowy 

obszar swojego życia, jakim jest własna twórczość. „To jakaś 

abstrakcja!” Tak zwykło się mówić patrząc na niezrozumiałe 

dzieło, tutaj „abstrakcja” to stwierdzenie podważające sens 

osobistej kreacji. Bo jaką praktyczną korzyść można uzyskać z 

marnotrawienia czasu? No pełna abstrakcja! Szczególnie 

mając na uwadze, że prawdopodobnie nikt nie kupi naszego 

dzieła i nie zapewnimy sobie w ten sposób nieśmiertelności. 

Bez twórczości artystycznej żadna społeczność nie jest się w 

stanie właściwie rozwijać.  Podobnie jest z jednostkami, przed 

którymi zawodowa rzeczywistość niebawem postawi zupełnie 

inne wymagania. 

Czy sztuka to pozornie bezużytecznie zjawisko, którego celem 

jest zapewnienie prostej/pustej rozrywki? Jeżeli zgodnie z 

oczywistą retoryką poprzedniego pytania ma być czymś 

więcej, to dla kogo i kiedy może być przydatna np.: w 

codziennej pracy? 

Życie zawodowe bardzo często zmusza nas do powtarzalności. 

Sekwencyjność zdarzeń związana jest ze specjalizacją, z 

powtarzalności rodzi się przecież mistrzostwo.  

Znasz tą rytmikę codzienności, niczym z metronomu? 

 …rano, ubranie, praca, kawa, spotkanie, plan, konflikt, dead 

line, fuck-up, target, mail, procedura, koszty, płace, delegacja, 

faktura, klient, reklamacja, stres, ksero, komórka, laptop, 

zwolnić, zatrudnić, rozliczyć, kontrolować, umowa w trybie 

zmian, analiza, lunch, negocjacje, przelew, wibor, nkup, 
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deklaracja, należność, pi-end-el, czas, tkw, technologia, 

awaria, inwestycja, po pracy, wieczór… 

Świat podzielony na lata, miesiące, tygodnie, dni, w których 

używamy tylko jednej ręki, jednej półkuli mózgowej, 

obracamy się przeważnie w lewo… Machinalnie realizowane 

czynności.  

No właśnie "machinalnie", czyli nieludzko - automatycznie.  

Rutyna w końcu wszystko zmniejsza: efektywność, 

przyjemność, elastyczność. Wytrącenie z hipnotycznej 

homeostazy codzienności, spowodowane nawet najmniejszą 

zmianą zaburza poczucie bezpieczeństwa i maltretuje 

samoocenę.  

Najlepszą profilaktyką może okazać się, ta pozornie 

bezużyteczna, wstydliwa własna twórcza aktywność. 

Po co pisać? 

Choćby po to, by Twoje maile zaczęły zyskiwać magicznej 

mocy, bez konieczności używania emotikonów. Po to, by móc 

lepiej precyzować swoje myśli, by inni bez wysiłku mogli 

rozumieć co do nich piszesz, czy mówisz. By chcieli Cię 

usłyszeć. 

  

Po co tańczyć? 

Żeby połamać na kawałki i ostatecznie wydalić ten długi kij od 

szczotki, na którym jesteś osadzona/osadzony przez 

konwenanse, uprzedzenia, rytuały, zwyczaje, tradycję i 

zasady. Uzyskanie jakiejkolwiek kontroli nad swoim ciałem, 

może być bardzo wyzwalającym uczuciem również dla 

Twojego ducha. Tańcz dla siebie, nie dla innych. 

Po co malować? 

Żeby nauczyć się obserwacji świata swoimi oczami, a nie 

zestawem dwóch kolorów dołączonych jako wyposażenie 

standardowe Twojej codzienności. Monochromatyzm to 

termin okulistyczny, jeżeli na niego nie chorujesz, to pozwól 

sobie pokolorować kształty otoczenia zgodnie ze swoim 

„widzimisię”.  

Po co grać na instrumencie? 

Choćby po to by zobaczyć, jak 3 godziny mogą trwać tak 

krótko, usłyszeć jak dobrze zagrany akord albo kawałek walca 

Chopina w cis-moll mówi Ci: „jesteś wielka/wielki”! 
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Po co śpiewać? 

Żeby nie wstydzić się mówić do ludzi swoim głosem i nauczyć 

się wyławiać wszystkie niuanse w mowie innych. Zaczniesz 

brzmieć cantabile espresivo mówiąc zwykłe „dzień dobry”! 

Po co rzeźbić? 

Żeby poczuć wielowymiarowość świata i że również 

wielowymiarowo można rozwiązywać problemy. 

Zdecydowanie nieistotne jest, czy Twoje dzieła poznają i 

docenią inni. Mają być wartościowe dla Ciebie. 

Zaczyna się rok 2015, czy stoi coś na przeszkodzie żeby ogłosić 

go rokiem "Własnej Twórczości"?  

Początki mogą być trudne, ale zrekompensuje to uczucie 

kiedy dojdziesz do momentu, gdy poczujesz prawie nieznośną 

lekkość tworzenia. 
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This may be cheesy at times. When compared with existing 

art standards. Whatever you say, one most basic criterion 

disabling your creativity is shame. You may feel it in various 

ways, but the feeling has a great power to make you invisible 

– so desired when you would like to ‘disappear without a 

trace.’ One more thing is having an impression that as far as 

your creativity is concerned, you are good for nothing. And 

you strengthen this within you for years. 

 ‘Creativity peak’ – that is what you can call the first 10 years 

of your life compared to your abilities as an adult. Educational 

system teaches you assessment and judgement very quickly. 

You understand more, so you do not have doubts when 

analysing your singing, drawing or a piece of paper with 

careless handwriting : ‘others do it better.’ Any comparison 

and you will systematically strengthen your belief that ‘this’ 

will never be your life calling.   

Quite quickly, with the help of the ‘friendly’ surroundings you 

shut the door to a key area of your life- which is creativity.  

‘This is so abstract!’ That’s what you say looking at some 

incomprehensible works of art. Here ’abstract’ relates to 

questioning your personal creation. Since what is the use of 

you wasting your time? So abstract! Especially taking into 

account the fact that no one will ever buy your work and, this 

way, make you immortal.   

Without artistic creativity, no society will ever grow. It is also 

true for individuals whose professional reality will soon set 

totally different challenges.  

Art seems to be a useless phenomenon whose aim is simply 

to ensure you entertainment, doesn’t it? If according to 

obvious rhetoric of the question above, it is to be something 

more, for whom then and when may it be useful for example 

in your daily work? 

Your professional life forces you to be repetitive very often. 

The sequence of events is connected to your major. 

Repetition and practice make perfect. 

Do you recognize this daily rhythmics, as if from the 

metronome? 

 ...in the morning, getting dressed, work, coffee, a meeting, a 

schedule, a conflict, dead line, fuck-up, target, mail, 

procedure, costs, pays, a business trip, an invoice, a client,  a 

complaint, stress, a copy, a mobile phone, a laptop, to dismiss, 

to hire, to calculate, to control, an annex, analysis, lunch, 

negotiations, a money transfer, WIBOR, undeductible 

expenses, a statement, P&L, time, total production cost, 



TEMATÓW12TOPICS 62 

 

technology, breakdown, investment, and after work, in the 

evening... 

The world divided into years, months, weeks, days of using 

only one hand, one hemisphere, of turning left mainly.... daily 

routine of completing tasks unthinkingly. Yes, unthinkingly – 

which is inhuman, automatic.  

In the end, routine decreases everything: effectiveness, 

pleasure, flexibility. Throwing out of hypnotic daily 

homeostasis caused by any, even a slight change disturbs your 

feeling of safety and ruins your self-esteem. 

Apparently, this useless, shameful own creative activity may 

turn out to be the best preventive measure. 

Why write? 

For your emails to acquire the magic power without having to 

use emoticons. To make your thoughts more precise, for 

others to be able to understand what is it you are trying to 

convey. For them to be willing to listen to you. 

Why dance? 

To stop being the killjoy due to your etiquette, prejudice, 

rituals, habits, tradition and principles. Gaining any control 

over your body may be a very liberating feeling also for your 

soul. Dance for yourself, not others. 

Why paint? 

To learn to see the world with your own eyes, and not the 

black and white kit being the standard software of your daily 

life. Monochromatism is an ophthalmic term. Unless you 

suffer from it, let yourself paint the shapes of your 

surroundings as you please. 

Why play an instrument? 

To see that 3 hours can pass so quickly, to hear a well played 

chord or a piece of Chopin’s  waltz in C-sharp minor tell you’ 

you rock!’ 

Why sing? 

Not to be afraid to speak to people with your own voice and 

learn to catch any nuance in the way others speak. You will 

start to sound cantabile espressivo just saying ‘good 

morning!’ 

Why chisel?  

To feel how multi-dimensional the world is and also to realise 

you can solve a problem in a multi-dimensional way. 



TEMATÓW12TOPICS 63 

 

  

It is absolutely irrelevant if others will learn and appreciate 

your work. It should be valuable for yourself.  

Year 2015 has just started. Why don’t you call it the year of 

your ‘Own Creativity?’ 

All beginnings are difficult, but it will be compensated by the 

unbearable creative flow once you get there. 
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Bez terminu przydatności. 
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Być najlepszą wersją siebie w 

ostatnim dniu swojego życia. 

? 
 

N
o

 u
se

-b
y 

d
at

e.
 

Th
e 

b
es

t 
ve

rs
io

n
 o

f 
yo

u
 

o
n

 t
h

e 
la

st
 d

ay
 o

f 
yo

u
r 

lif
e.

 



TEMATÓW12TOPICS 65 

 

Emerytura. Słowo zaklęcie, wytrych. Synonim… no właśnie, 

czego: Błogostanu? Wnuków? Czasu? Podróżowania? 

Niedołęstwa? Kapci? Samotności? Odpoczynku? Najlepszy, 

czy najgorszy czas w życiu? Co zrobić, aby nie stał się byle jaki? 

Trochę śmielej: co zrobić by stał się zdecydowanie najlepszym 

odcinkiem Twojej drogi?  

Rośnie jak przystało na postęp - średnia długość życia. Kolejne 

dekady nie muszą być odliczane tak boleśnie. Zadziwiająco 

wiele osób w "podeszłym" wieku wygląda "młodo". W 

oczywisty sposób pozwala to na wejście w wiek emerytalny w 

lepszej kondycji zdrowotnej. Przynajmniej statystycznie. 

Niezmiennie, data graniczna konieczności pracy stanowi 

poważne zagrożenie dla sfery psychicznej. Zaniechanie 

obowiązków zawodowych, czasami uderza falą poczucia 

zupełnego braku przydatności. Niezwykle szybko proces 

mentalnego starzenia może wyciągnąć swoje szpony w 

kierunku naszej fizyczności. Wtedy to, znajoma postać w 

lustrze ponuro zaczyna komunikować Ci, że "się 

posunąłeś/aś".  

Popatrz. Cała masa doradców, ubezpieczycieli i banków stara 

się zadbać o stan Twoich finansów podczas "jesieni życia", jak 

widać mało kto widzi interes w tym byśmy mieli co robić w 

tym czasie. O to musimy zadbać sami. Tradycyjnie 

najważniejsze rzeczy w życiu są trudne do kupienia. I 

tradycyjnie zależą od nas, nawet jeśli staramy się znaleźć 

wytłumaczenie, że tak nie jest.  

Non est viri timere sudorem - mężczyźnie nie przystoi się lenić, 

tak napisał Seneka. Od jego rozwinięcia stoicyzmu powinna 

zaczynać się (a nawet jej nie ma w programach) edukacja 

managerska. Traktując rodzaj męski tego zwrotu jedynie jako 

typowy dla odległych czasów, otrzymujemy ogólnoludzkie 

wskazanie aktywności. Nie należy utożsamiać jej z 

pracoholizmem, czy innymi przypadłościami nadmiaru. Lepiej 

rozpatrywać to jako przeciwieństwo stanu kiedy nic się nie 

dzieje. Zostało udowodnione, że subiektywne poczucie 

upływu obiektywnego czasu, zależy od nasycenia go 

zdarzeniami. Niekonieczny jest tutaj spektakularyzm: we 

wtorek kończysz maraton, w środę ratujesz dziecko z pożaru, 

a w czwartek zaczynasz kurs spadochronowo - nurkowo - 

filatelistyczny. Nie. Chodzi o zapełnienie życia treścią, której 

może zacząć brakować kiedy nominalnie będzie Ci wolno nie 

pracować. Treść ta może pochodzić z każdego obszaru, który 

sprawia Ci radość, który rozwijasz w sobie od lat. Co ciekawe, 

zdecydowanie może to być Twoja zawodowa specjalizacja, 

którą po wielu dziesiątkach lat możesz znać tak dobrze jak 

nikt. Dlaczego więc nie pozostać zawodowo czynnym? Jest 
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wiele wersji i możliwości takiej aktywności w dziedzinie, która 

jest być może Twoją największą życiową pasją. A powinna taką 

być, jeżeli zajmujesz się nią latami. 

Pytanie 1: "Czy jest możliwa taka wersja Twojego życia, by z 

punktu widzenia pewnej formuły aktywności mogła być 

zobrazowana linią wznoszącą?". Co to znaczy: "pewnej 

formuły aktywności"? Po pierwsze fizycznej, której zakres 

zorganizuje stan Twojego zdrowia, po drugie aktywności 

intelektualnej – ta po latach budowania doświadczeń 

powinna wręcz rozkwitać i po trzecie aktywności społecznej - 

bycie wśród ludzi i dla ludzi.  

Pytanie 2: "Czy jest możliwe, żeby nigdy nie przechodzić na 

emeryturę?" Jeżeli kochasz swoją pracę, wykonujesz zawód z 

pasją i realizujesz swoją misję, to dlaczego odbierać sobie coś 

tak bardzo ważnego? Praca może mieć wiele wersji, a 

płynących z niej wartości niematerialnych nie zastąpisz niczym 

innym.  

Pytanie 3: "Perspektywa emerytury w wieku 30, 40 lat wydaje 

się odległą opowieścią. Czy to nie przesada?" Oczywiście, że 

przesada jeżeli zechcesz swoją emeryturę już teraz 

zaplanować. Nie uda się i będzie mało użyteczne, tak wiele 

może się jeszcze w Twoim życiu zmienić. 

Co możesz zrobić? Żyj i przeżywaj "teraz", nie odkładaj 

szczęścia na emeryturę, nie odkładaj na emeryturę tylko 

pieniędzy, bo to za mało. Stwarzaj swoją codziennością model 

życia, który nie uwzględnia terminu Twojej przydatności. Jak 

to zrobić? Nie dopuszczając wewnętrznej krytyki 

(frustrującego, ciągłego niezadowolenia) zadaj sobie 

codzienne pytanie: "Czy jestem lepszy(a) niż wczoraj?". 

Właśnie po to by odnajdywać te rzeczy, które będą tworzyły 

Twój kapitał niematerialny za kilkadziesiąt lat.  

Tak byś był/a najlepszą wersją siebie w ostatnim dniu swojego 

życia, nie przejmując się za bardzo kiedy on nadejdzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwarzaj swoją codziennością model życia, który nie 

uwzględnia terminu Twojej przydatności. 
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Retirement. A magic keyword. A synonym of… exactly, of 

what? Wellbeing? Grandchildren? Time? Travelling? 

Disability? Slippers? Loneliness? Rest? The best or the worst 

time in life? What can we do to make it worthwhile? Even 

better: to make it the very best part of our route? 

Together with progress, life expectancy is increasing. The 

oncoming decades will not have to be counted so pitifully. 

Surprisingly, many elderly people look young. Due to that, you 

can surely enter the retirement age in better shape. At least 

statistically. Invariably, retirement poses a serious threat to 

the mental sphere. Abandoning professional responsibilities 

may result in a feeling of total uselessness. The process of 

mental ageing may spread towards your physical sphere 

extremely fast. And then a well-known figure in the mirror 

starts saying gloomily that “you’ve aged so much”. 

Look! The whole crowd of advisers, insurers and banks are 

trying to take care of your financial situation in the late 

autumn of life; apparently, hardly anyone is worried whether 

you will spend this time actively. It is something you must take 

care of yourself. Traditionally, the most important things in 

life cannot be bought. And traditionally, they depend on you, 

even if you try to convince yourself that they do not. 

Non est viri timere sudorem – it is not the part of a man to fear 

sweat, according to Seneca. His interpretation of stoicism 

should form the basis of managerial education (yet, it is not 

included in the curriculum at all). Should a man from this 

quotation be the representative of their times, the words 

encourage us to be active. No, not to become workaholics or 

other maniacs. This state should be perceived as the opposite 

of stagnation. It has been proved that a subjective experience 

of objective passage of time depends on how much this time 

is filled with events. Not necessarily spectacular ones: on 

Tuesday you run in a marathon, on Wednesday you save a 

child from burning house and on Thursday you start a 

parachuting, diving and philatelic course. That is not the case! 

It is all about filling your life with the meaning, which you may 

lack if you are nominally allowed not to work. This meaning 

may come from any field which makes you happy, which you 

have been developing in yourself for many years. 

Interestingly, it may definitely be your professional 

specialization, which after decades you have developed 

incomparably well.  So why not to remain professionally 

active? There are many options and activities in the field 

which may be your greatest life passion. And it should be if 

you have been dealing with it for years.  
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Question 1: “Is it possible for your life to be visualised, from 

the perspective of an activity formula, with a rising line?” 

What does “an activity formula” mean? Firstly, a physical one, 

whose scope organizes your health state; secondly, an 

intellectual one, which should, after many years of gathering 

experience, literally blossom; and thirdly, a social one – being 

among people and for people.   

Question 2: “Is it possible not to retire at all?”  

If you love your work, do your job with passion and carry out 

your mission, why should you deprive yourself of such an 

important thing? Work may take a lot of forms and its non-

material benefits are irreplaceable.   

Question 3: “At the age of 30, 40 a perspective of retirement 

seems a story of the distant future. Is it not exaggeration?” 

It obviously is exaggeration if you want to plan your 

retirement at the moment. You will not succeed and it will be 

useless, since so much may change in your life. What can you 

do? Live on and “seize the day”, do not put off being happy 

until you are retired, do not put only money aside, as it is too 

little.  

Turn each day into the model of life which does not have a 

use-by date.  

How to do it? Rejecting internal criticism (frustrating, 

constant dissatisfaction), each day ask yourself a question: 

am I better than yesterday? Exactly to find things which will 

become your non-material asset in a few decades.  

In order to make yourself the best version of you on the last 

day of your life, not wondering too much about when it will 

come. 
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Turn each day into the model of life which does 

not have a use-by date. 
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Destruction, Inc. 

11 

Odpalić rakietę wycelowaną w 

kierunku swojej organizacji wiedząc, 

że to właśnie: Teraz. 
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Najwyższa szkoła managerskiej jazdy to umiejętność 

niszczenia. Brzmi jak deklaracja szaleńca u władzy, któremu 

należy szybko podać z kawą cykutę zanim jego działanie 

zdemoluje rzeczywistość, prawda?  

A tu chodzi o naprawdę wyjątkową umiejętność niszczenia 

struktur, przekonań, przyzwyczajeń i modeli myślenia, ale w 

sposób, który wpływa na zaatakowaną organizację ożywczo i 

bez negatywnych skutków ubocznych. 

Bardzo trudno jednak wyskalować dawkę uderzeniową - 

przeważnie wychodzi za dużo albo za mało. Często miejsce 

uderzenia jest źle dobrane, szczególnie że firma to zespoły 

ludzkie, które nie mogą być poddawane eksperymentom. 

Przedawkowanie destrukcji zniszczy firmę, a jej zaniechanie 

pozbawi bariery immunologicznej w biznesowym 

ekonosystemie. 

Natura ma wpisany demontaż w mechanizm istnienia, a życie 

jednak trwa, ewoluuje, dostosowuje się lepiej do środowiska. 

Może więc w destrukcji jest jakaś metoda? 

Zanim zabawisz się w demiurga, poniszcz próbnie na mniejszą 

skalę. Wzorem dawnych naukowców zacznij eksperymenty na 

sobie - zmieniając rzeczy do których jesteś przyzwyczajony/a i 

sprawdź czy dasz radę oddychać poza strefą swojego 

komfortu. Mowa jest o poważnych testach, naruszających 

podwaliny spokoju Twojej rzeczywistości. 

Rozważ kilka aspektów: 

Dlaczego chcesz niszczyć? 

Czy Twoje wybujałe ego nie krzyczy zbyt głośno? Czy nie jest 

to decyzja emocjonalna, związana z managerskim stresem, 

który na pewno się kręci wokół Ciebie? Zrozumienie 

motywacji własnych działań jest czasami trudniejsze niż 

zrozumienie innych.  

La Rochefoucauld powiedział mądrze "Człowiek jest 

niepocieszony, gdy oszuka go wróg lub zdradzą przyjaciele, ale 

często jest rad, gdy oszukał sam siebie." 

Niszcz system, nie niszcz ludzi. 

Tak, jako szef/szefowa masz prawo m.in. zwalniać wiedząc, że 

każdorazowo to Twoja rola i odpowiedzialność. Wielu ludzi 

utożsamia zwolnienie z katastrofą, a to tylko jeden z etapów 

zawodowego życia (Ty też możesz być zwolniony/a). To, że 

rezygnujesz ze współpracy z kimś nie znaczy, że go niszczysz 

ale uważaj - Twoja (niezauważalna dla Ciebie) toksyczność 

może zatruwać firmę na wiele innych sposobów. Niestety, 

często rewolucja w organizacji wymaga wymiany członków 
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zespołu. Zawsze zwalniaj podając prawdziwą przyczynę, 

nawet jeżeli może się to wydawać bolesne: zranienie prawdą 

jest lepsze niż pocieszenie kłamstwem. Zawsze, choć często 

Twoje działanie nie będzie zrozumiane i zapamiętane Ci na 

wiele lat.  

Plan destrukcji oprzyj na wiedzy i doświadczeniu. 

To zbyt poważna sprawa by operacją tak skomplikowaną 

zajmowała się osoba, która nie jest ekspertem w swojej 

dziedzinie oraz umiejętnościach komunikacyjnych, 

międzyludzkich.  

Talent - nazwa nieistniejącego de facto zjawiska, czy 

przekonanie o swoich wyjątkowych predyspozycjach nie są w 

stanie zastąpić doświadczenia.  

Decyduj się na kontrolowane zniszczenia w organizacji 

dopiero wtedy, gdy każda zmarszczka na Twojej twarzy będzie 

dowodem, że jesteś gotowy(a).  

Destrukcję zaczniesz sam(a), ale jej samodzielnie nie 

przeprowadzisz. 

Czy masz wokół siebie ludzi, którzy uwierzą, że nie pomieszało 

Ci się w głowie, tylko skoczą za Tobą w przepaść wierząc, że 

jest tak jak mówisz i rzeczywiście "nie pozabijają się"? Nie 

kłam jeżeli nie możesz tego zagwarantować. Czy masz 

autorytet oparty na czymś więcej niż na poważnie brzmiącym 

tytule stanowiska i formalną władzą? 

Odwrotnością stresu pourazowego (PTSD) jest pourazowy 

rozwój. Jak wiele pozytywnych aspektów życia - niezbyt 

zbadany i opisany w przeciwieństwie do swojego 

negatywnego odpowiednika. Po udanej destrukcji i 

przepracowaniu kryzysu (który zawsze nastąpi) możesz 

odnaleźć w swojej organizacji: 

• Prawdziwą Innowacyjność, kreatywność - nie tylko 

puste sformułowania, ale efekt pracy koncepcyjnej powstały 

na braku zasobów,  

• Katharsis sytuacji społecznej w zespole, 

• Zmiany w modelu biznesowym, który da Wam 

wszystkim szansę, 

• Nową motywację, 

• Odkrycie najgłębszych wartości, misji. 

  

Terminując w managerskiej szkole destrukcji, zacznij od 

wiedzy związanej ze zmianą: jej naturą, oporem 

psychologicznym, technikami i metodami komunikacji. 
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Musisz to czuć tak, by jeżeli przyjdzie taki moment (a wcale 

nie musi) to z przekonaniem i pewnością (ale nie brawurą) 

odpalisz rakietę wycelowaną w kierunku swojej organizacji 

wiedząc, że to właśnie: Teraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy masz wokół siebie ludzi, 

którzy uwierzą, że nie pomieszało 

Ci się w głowie? 
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Top of the managerial heap is an ability to destroy. It sounds 

like a declaration of a madman in power, who should drink a 

cup of sorrow to its dregs before his/her actions demolish the 

reality. Isn’t that right? 

Yet, it is all about a real ability of destroying structures, beliefs, 

habits and patterns of thinking, but in a way that influences 

an affected organization in an invigorating way and without 

side effects.  

However, it is difficult to calibrate a loading dose: it is usually 

too much or too little. Frequently, the target point is wrongly 

chosen, especially because a company consists of human 

teams, which shouldn’t be experimented on. Overdosing 

destruction will kill the company, and abandoning it will 

deprive the organization of an immune barrier in a business 

econosystem.  

Destruction is inevitably associated with a natural mechanism 

of existence and life goes on, evaluates, constantly adapts to 

the environment. So maybe there is a method in destruction? 

Before you pretend to be a demiurge, try causing destruction 

at a smaller scale. Like scientists from the past, start 

experimenting on yourself, changing things which you are 

used to and check if you are able to breathe outside your 

comfort zone. These are meant to be true tests, undermining 

foundations of your reality peace.  

Consider a few aspects:  

Why do you want to destroy? 

Isn’t your unbridled ego yelling too loudly? Isn’t it an 

emotional decision, associated with your managerial stress, 

which you surely experience? Understanding motivation 

behind your own actions is often more difficult than 

understanding others. La Rochefoucauld cleverly said: “To be 

deceived by our enemies or betrayed by our friends in 

insupportable; yet by ourselves we are often content to be so 

treated.”  

Destroy the system, not people. 

Being a boss, you are entitled to, for instance, sack people, 

knowing that each time it is your role and responsibility. For 

many people being dismissed is a disaster, yet it is only one 

stage of professional life (you may also be dismissed). The fact 

that you want to terminate collaboration with someone does 

not mean that you destroy this person; however, be careful: 

your (unnoticed by you) toxicity may poison the company in 

many different ways. Unfortunately, a revolution in the 

organization often requires replacing members of the team. 
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When you dismiss, always give a true reason, even if it may 

seem painful: wounding with truth is better than consoling 

with a lie. It always is, although your behaviour may not be 

understood and may be remembered for many years.  

A plan of destruction should be based on knowledge and 

experience. 

The matter is too serious to put it into the hands of a person 

who is not an expert in the field and has not got 

communicational, interpersonal skills. A talent, which is a 

name of a de facto non-existent phenomenon or belief in 

one’s own extraordinary predispositions cannot replace 

experience. Decide to cause controlled destruction in the 

organization only when each wrinkle on your face proves that 

you are ready. 

You can start destruction on your own but you will not carry 

it out without others. 

Are you surrounded with people who will believe that you are 

not mad, but will go through fire and water for you, believing 

that you are right and who will not “kill themselves”? Don’t lie 

if you cannot guarantee it. Do you enjoy authority based on 

something more than serious job title and formal power? 

The opposite of posttraumatic stress disorder (PTSD) is 

posttraumatic development. Like many positive aspects of 

life, rather unresearched and undescribed – contrary to its 

negative equivalent. After successful destruction and going 

through a crisis (which will always appear), what you can find 

in your organisation is the following: 

• True innovation creativity, which are not only empty 

terms, but the effect of concept work resulting from the lack 

of resources; 

• Catharsis of social situation in the team; 

• Changes in a business model, which will give you all a 

chance; 

• New motivation; 

• Discovering the deepest values, a mission. 

  

Being an apprentice in a managerial school of destruction, 

start with knowledge connected with a change: its nature, 

mental resistance, techniques and methods of 

communication.  
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You must feel it so much that if the moment comes (but it 

doesn’t have to), you will convincingly and decidedly (yet not 

daringly) launch a rocket at your organization, knowing that it 

is the right time. 
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Are you surrounded with people 

who will believe that you are not 

mad? 
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Misja, jeżeli to możliwe 

12 

Trzeba złamać barierę pojęcia misji, która karze 

nam myśleć, że odnosi się tylko do wybranych, 

wyjątkowych jednostek. 
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Kochał góry, nie był słynnym wspinaczem. Przeszukując sieć 

znajdziesz tylko kilka zdjęć jak wchodzi na szczyt nie będąc w 

podeszłym wieku. Może dlatego, że jako młody człowiek był 

więźniem. Ale to nie historia kryminalna, czy opowieść o 

odkupieniu. Takim wiesz: zły facet odkrywa swoje lepsze ja … 

żyje długo i szczęśliwie z dziećmi, piękną żoną oraz ślicznym 

ogródkiem wokół domu. Nie. Co jest w takim razie takie 

wyjątkowe w jego historii?  Dla mnie, nawet nie to, że był 

więźniem obozu koncentracyjnego, gdzie stracił oboje 

rodziców, brata i żonę – to przerażające w oczywisty sposób. 

Niewiarygodne jest to, co tam odkrył i dlaczego przetrwał. Dla 

mnie  to jedna z najbardziej niezwykłych opowieści 

naukowych o naturze człowieka. 

Zostawmy na moment naszego wspinacza. 

Minęło prawie 20 lat od kiedy zainteresowałem się koncepcją 

misji, jej funkcjonowaniem w firmie, organizacji, biznesie. 

To czego się dowiedziałem, doprowadziło mnie to kilku 

konkluzji całkowicie związanych z koncepcją misji, ale zupełnie 

niezwiązanych z firmami – moim początkowym obszarem 

zainteresowań. O tym jest ta historia.  

Zamierzam zadać Wam serię niekoniecznie tendencyjnych 

pytań i dokonać kilku testów: 

Kto z Was ma przy sobie, może być w telefonie komórkowym, 

jakiekolwiek zdjęcie bliskiej osoby? A Kto z Was nosi ze sobą, 

np.: w portfelu jakieś zdjęcie drukowane? Więcej w telefonie, 

tak? Technologia może wzbogacić nasz emocjonalny kontakt 

z innymi, czyli może nie będzie tak źle w przyszłości? 

Ja jednak dziś chcę mówić o kontakcie każdego z nas z (może 

nie najbardziej kochaną, ale najbliższą nam osobą), czyli…ze 

sobą samym. 

Wracając do zdjęć, kto z Was ma przy sobie własne zdjęcie, z 

dzieciństwa? Niewielu nas. Ja również nie noszę swojego 

zdjęcia z dzieciństwa. Patrzenie na siebie-dziecko dla 

mężczyzn, może być szczególnie obciążające. Jak wiadomo 

emocjonalnie i intelektualnie rozwijają się jedynie do 7 roku 

życia, potem już tylko rosną wzdłuż i wszerz, panie się zgodzą, 

prawda? 

Wyobraźcie sobie (można zamknąć oczy) i postarajcie się 

przypomnieć kim chcieliście być w dzieciństwie? 

Kto chciał być kosmonautą/kosmonautką? Strażakiem/ 

strażaczką? Aktorką/aktorem? Policjantem /policjantką? 

Piosenkarzem/piosenkarką? Modelką/ modelem? Pisarką/ 

pisarzem? Naukowcem? Kimś innym? 

Co łączy te wszystkie wymarzone zawody? 
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Nie pochodzą z doświadczeń. Dzieci patrzą na świat na 

podstawie wyobrażeń. Abstrahują od rzeczywistości. Dzieci 

chcą robić coś istotnego, czasami bohaterskiego, niełatwego. 

Dlatego, że żyją w świecie idei. 

Będąc dziećmi nie interesowały nas pieniądze, samochody (te 

najważniejsze wtedy dawały się podnieść z podłogi), nie 

jadaliśmy sushi, a kaszka z mlekiem smakowała lepiej niż stek 

z wołowiny Kobe. Pamiętacie to? 

Życie jest proste, rodzice są jeszcze fajni i mają zawsze rację, 

nocnik okazuję się ostatecznie lepszym wynalazkiem niż 

pielucha. Do zabawy wystarczy kawałek sznurka, nie musimy 

dbać o fryzurę, o cellulit, o dietę, czytać mądrych książek żeby 

się „rozwijać”, a miś lub lalka spełnia rolę najlepszego 

psychoterapeuty i potrafi tak genialnie słuchać! 

Żyjąc w świecie pełnym idei, całkowicie naturalnie i niechcący 

realizujemy coś, czego jako dorośli nie potrafimy odnaleźć, 

nawet bardzo starając się. Jako dzieci niewiele nam trzeba do 

szczęścia, dlatego tak łatwo przychodzi nam myślenie o 

realizowaniu w dorosłym życiu…misji. 

A co to takiego? Jak wiele poważnych terminów pochodzi z 

łaciny: Missio - posłannictwo, wysłanie, posłanie 

Spokojnie możemy przyjąć rozumienie tego jako zadanie 

wyższej rangi, takie nadzadanie. Nikogo z nas nie dziwi 

sformułowanie „Misja na Marsa”, „Misja pokojowa w Afryce”. 

To czego nauczyłem się przez te wszystkie lata, to stworzenie 

wokół pojęcia misji bariery, która sprawia, że większość z nas 

ma ugruntowane przeświadczenie, że misja jest 

zarezerwowana dla jednostek i to wybitnych.  

A reszta, a my?  

My nie możemy mieć misji, no bo jak: nie zbawiamy świata, 

nie odkrywamy lekarstwa, które uratuje połowę ludzkości, nie 

poświęcamy się bohatersko dla innych, nie rzucamy 

wszystkiego, by udać się na koniec świata, by nieść nadzieję 

albo uszczęśliwiać innych  (czasami na siłę). Dodatkowo 

deklaracje misji bezmyślnie przedstawiane przez korporacje 

zasiliły to pojęcie potężną dawką fałszu: „co innego mówię, co 

innego robię”.  

Skoro jest tak, że posiadanie własnej misji jest możliwe, jeżeli 

się z tym zgodzisz, jeżeli na to pozwolisz i jeżeli nie jest to 

zarezerwowane wyłącznie dla mniej niż promila ludzkiej 

cywilizacji, jak do tego dotrzeć? Jak odkryć swoją misję? 

Mogłoby się wydawać, że dla tak ważnego odkrycia 

należałoby zapewnić określone warunki: zapaść w głąb siebie 
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i po kilkunastu godzinach medytacji w (najlepiej w jakiejś 

ekstremalnej pozycji np.: ludzki precel – tak, żeby było 

całkowicie cool) uzyskać iluminację. Gorzej jak się nie otrzyma 

tego błogosławieństwa, a reperkusje ortopedyczne zrujnują 

nasz budżet (brak refundacji w systemie opieki zdrowotnej za 

poszukiwanie misji). 

A ja mówię tak: Jeżeli posiadanie własnej misji to to sprawa 

ważna, może najistotniejsza, ale dostępna dla każdego to, 

powinna się dać nam prosto odkryć. 

Oto trzy techniki: 

”Ja w świecie idealnym” – tu warto wrócić do swojego zdjęcia 

z dzieciństwa. Co bym robił gdybym nie musiał: chodzić do 

pracy po to by zarabiać na swoje utrzymanie? Czy to co 

przychodzi mi do głowy mogłoby stanowić sens mojego życia 

do końca tego życia? Może jest to parę rzeczy, nie jedna? A 

może gdybym nie musiał, to i tak bym pracował, bo to lubię, 

bo robię coś ważnego, bo…realizuję swoją misję? 

„Ty i Twój klon”– Jeżeli Twoje ciało zostałoby odtworzone, 

sklonowane na podstawie Twojego DNA (Deoxyribonucleic 

acid) i byłoby „puste”, bez Twojego ducha, czyli de facto bez 

Ciebie. Jak by wyglądało (gdyby istniało w ogóle coś takiego) 

Twoje DMA, czyli nazwijmy to „DeoxyMENTALIC acid” co by 

to było, by uzupełnić ciało „Tobą”? Twoimi myślami, Twoimi 

wartościami? 

”Inni i Twój klon” – a co jeżeli to wszystko, by uzupełnić 

Twojego klona mieliby zrobić Twoi znajomi, przyjaciele, 

bliscy? Zapytaj się, możesz dowiedzieć się dużo o sobie, 

porównać to ze swoimi przemyśleniami na temat wszystkich 

elementów, które mogą opisać Twoją misję… 

Gdy uda Ci się zestawić, przelać na papier – może to będzie 

wiele, może kilka słów, może jedno. Z dużym 

prawdopodobieństwem pojawią się możliwe wersje 

odpowiedzi na pytania, na które odpowiada Twoja misja: Po 

co żyję ? I kim jestem? 

Myślenie o misji nie musi być męczące, choć na pewno jest 

angażujące i pozwala nam lepiej siebie zrozumieć. Misja może 

się zmieniać, tak jak zmieniamy się w ciągu życia. Jeżeli jako 

dziecko chciałeś/aś być strażakiem/strażaczką, a teraz nie 

jesteś (i już nie chcesz) nie ma w tym nic złego i frustrującego. 

Być może pomaganie innym w potrzebie nie było i nigdy nie 

będzie Twoją misją, Twoim posłannictwem.  

Ważna jest akceptacja, tego że własna misja może nigdy nie 

być osiągnięta, może być asymptotą. Ale jak wiadomo liczy się 

przede wszystkim droga do niej. 
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Próba zdefiniowania swojej misji nie jest rzeczą typową i 

popularną. Dlatego nie polecam, by pierwszym pytaniem do 

osoby, z którą chcemy się umówić było:  jaka jest Twoja misja? 

Skuteczność randkowania może polecieć na łeb i szyję! I to 

trwale. Co ciekawe na późniejszym etapie znajomości ludzie 

zakochują się w sobie gdy mogą poznać swoje misje. 

To po co nam ta misja? Nie łatwiej byłoby tak bez niej? No 

właśnie, chyba nie… To co po nas zostaje to na pewno 

wspomnienie naszej misji.  

Misja osobista jest po to by: 

- uwiarygadniała Twoje działanie, 

- spajała Cię w chwilach kiedy jesteś „w rozsypce”, stanowiła 

wewnętrzny „klej” dla Twojej osobowości, 

- wyróżniała Cię wśród innych, jeżeli tego potrzebujesz, 

- kierunkowała Twoje wybory, kluczowe i zwrotne decyzje, 

sprawiała, że „wiesz”, nie masz pojęcia jak, po prostu wiesz, 

czy może bardziej: czujesz obecność „Gwiazdy polarnej”, 

która nawet przez chmury pokazuje Ci drogę. 

W końcu misja inspiruje, kto wie może nawet lepiej niż 

najlepszy życiowy coach? W końcu osobista może uratować Ci 

życie. Dosłownie. 

Tak, to dobry moment by wrócić do naszego wspinacza z 

początku tych rozważań. Nazwał się Frankl, Viktor Frankl. 

Był austriackim psychiatrą, twórcą tzw. trzeciej szkoły 

wiedeńskiej (po Freu’dzie i Adlerze) – logoterapii.  

Jego tragiczna historia z obozu koncentracyjnym jest 

niewiarygodna, ale tak jak było już powiedziane, 

najważniejszą rzeczą jest to co Viktor Frankl tam odkrył: 

- zawsze masz wybór, 

- by przetrwać musimy odnaleźć sens swojego życia, 

- “teraz” to już przeszłość możesz naprawić przeszłość, 

ale patrząc  w przyszłość i żyjąc: 

“…jakbyś żył po raz drugi, i tak, jakbyś za pierwszym razem 

postąpił równie niewłaściwie, jak zamierzasz postąpić teraz.” 

Napisał swą słynną książką „Człowiek w poszukiwaniu sensu” 

w 9 dni, w roku 1946. Jeżeli jej nie znasz, przeczytaj ją. 

Przeżył obóz ze względu na swoja misję - chciał dokończyć 

swoją pracę, swoją książkę. Jej treść doskonale uzupełnia 

wszystko czego szukałem analizując koncepcję misji firmy, a 

później szukając odpowiedzi na pytanie: kto potrzebuje misji 

bardziej: człowiek czy organizacja.  
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Jeżeli napotkasz na problemy ze zdefiniowaniem swojego 

posłania nie przejmuj się, myśl o swojej misji i pozwalaj innym 

realizować ich misję, przyjdzie to do Ciebie w odpowiednim 

czasie. Twoja misja, Twoje posłannictwo znane innym albo 

znane tylko Tobie być może wyciągnie Cię na powierzchnię 

kiedy znajdziesz się w potrzebie. 
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Żyj, jakbyś żył po raz drugi i tak, jakbyś za pierwszym razem 

postąpił równie niewłaściwie, jak zamierzasz postąpić teraz.                                          

Viktor Frankl 
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He loved mountains, but he wasn’t a famous climber. If you 

search the web, there are only few pictures of him ascending 

where he is not old. Why? Maybe because when he was 

young he was a prisoner. But this is neither crime story nor a 

fable about redemption. You know: a bad guy is discovering 

his better nature… and then he lives happily ever after with a 

bunch of kids, a beautiful wife and a cozy garden outside his 

house. No! What’s so special about his story? For me, not 

even the fact that he was a prisoner in a concentration camp. 

He lost both his parents, brother and wife – this is obviously 

horrible. The greatest thing is what he discovered there and 

why he survived… For me this one of the most unbelievable 

tale about science of human nature. 

Ok, let’s leave our climber for a moment. 

It’s been almost 20 years now since I got interested in the 

notion of a mission,  how it functions in a company, in an 

organization, in business. What I’ve learnt led me to a couple 

of conclusions absolutely related to the concept of a mission, 

and absolutely not related to companies – my original scope 

of interest.  That is what this story is all about. 

I’m about to ask you a set of questions, not necessarily biased 

ones, and perform a couple of experiments, on you: Who has 

any kind of picture of your beloved? Any kind? A smart phone 

photo gallery will do. Anyone has a printed one? A traditional 

photo print out? Technology may enhance our emotional 

contact with others, so I guess it won’t be so bad in the future, 

right? What I’d like to discuss today is the relationship we 

have with the person who may not be the most beloved, but 

surely is the closest to us, I mean the relationship…. with 

ourselves.  

So speaking of photographs, who has a picture of themselves, 

a childhood photo, here on you? Nobody/very few of us? I 

don’t have one on me either. Looking at yourself – as a child, 

especially for a man, may be exceptionally unpleasant. As we 

know, emotionally and intellectually men grow only by the 

age of 7 and then it’s only the height and breadth that 

increase. Ladies, you do agree, don’t you? 

Please, imagine yourself (close your eyes if you wish) and try 

to remember who you wanted to be? 

Who wanted to be an astronaut? A fireman? A fire lady? 

(always remember to be politically correct). A movie star? A 

police officer? A singer? A model? A writer? A scientist? Any 

other not listed here? 

What do all these professions have in common? 
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They have nothing to do with experience. Children look at the 

world using imagination disregarding reality. Children want to 

make a difference, do something brave, something 

challenging. Therefore, they live in the world of ideas.   

Take  a look how children are playing in kindergarten. They 

have creative event each day, just after breakfast. Their world 

is full of ideas worth spreading. Our world was full of ideas… 

When we were children, we didn’t use to be interested in 

money, cars (our favorite models could be found on the 

kitchen floor), we did not use to eat sushi, and milk in a baby 

bottle used to taste much better than a Kobe beef steak. Do 

you still remember that? Life is simple, parents are still nice 

and always right, a potty eventually turns out to be a better 

choice than a nappy. A piece of rope makes a dream toy, no 

worries about the haircut, cellulite or diet. No need to read 

ambitious books to ‘develop yourself,’ a teddy bear or a doll 

makes a perfect psychotherapist – oh yeah, they do know how 

to listen to you!  

Living in the world of ideas, absolutely naturally and as if by 

chance a kid achieves something that we, as adults, are 

unable to find even if we do our best. Happiness is easy when 

you are a child - that is why thinking about carrying out a 

mission when we grow up comes so instinctively. 

Mission, what does it mean? 

As most serious terms do – it derives from Latin – Missio. It 

stands for the vocation or calling,  the act of sending. 

This is to be understood as an important assignment, a key 

one. Typically used in phrases such as ‘A space mission to 

Mars’ or ‘A peace mission in Africa.’  

What I have learnt over the years is that there is a barrier 

created for the concept of a mission that makes us think 

mission only refers to the most prominent and distinguished 

individuals. 

How about the rest? How about us? 

We cannot be sent on a mission as we do not save the world, 

do not invent any medicine to save a major part of humanity, 

we do not sacrifice our lives for others like real heroes do, we 

do not leave everything to go to the end of the world, bring 

hope or force others to be happy. Additionally, corporate 

mission statements made the term sound really insincere: 

saying one thing and doing another.  
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If having your own mission really is possible, if you agree to it, 

if you let it and it is not reserved only for the marginal quantity 

of human beings, how to get there? How to discover your own 

mission? 

You would think such an important discovery should meet the 

following criteria: be preceded by the deep state of 

meditation in some extreme (yoga look like) posture, e.g. 

“human pretzel” -  to be cool) followed by the climax involving 

illumination experience. Too bad if the blessing is not 

bestowed and the orthopedic treatment ruins your budget 

(beware: social insurance is not covering that!). 

Trying to discover your mission is not popular. That is why I do 

not recommend firing the question on the first date: what is 

your mission? Your dating efficiency may drop dramatically! 

For good! What is interesting, at a more advanced stage, 

exploring each other’s mission makes people fall in love. 

What do we actually need a mission for? Wouldn’t it be just 

easier without it? Well, not really….What lasts when we are 

gone is the memory of our mission. 

The personal mission serves the following purpose: 

- To make your actions credible, trustworthy, 

- To soothe you, to bring you back from destruction 

when you’re down, to put the pieces of your personality 

together, to glue them, 

- Make you distinctive, unique if you need it, 

- To direct your choices, key decisions. It make you 

‘know.’ You don’t know why, but you do know. Just like that. 

Or you feel it and instinctively, to your own surprise, you 

follow your lucky star even if the sky is overcast, 

- Your mission inspires you better than the best life 

coach. 

Finally, having personal mission can, literally  save your life. 

Yes, it is time to go back to our climber from the beginning. 

He’s name is Frankl, Viktor Frankl 

He was an Austrian psychiatrist, creator of the 3rd Vienna 

school (after Freud and Adler): logotheraphy. His tragic youth 

makes his story extraordinary, but as I said at the beginning: 

the most important what he discovered there: 

- You’ll always have a choice, 

- To survive, to live we have to bring meaning to our lives, 
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- “now” this is past, you can fix past and you should look 

to the future, and live: 

“So live as if you were living already for the second time and 

as if you had acted the first time as wrongly as you are about 

to act now!”  

He wrote his famous book “Men’s search for meaning” in just 

9 days, in 1946. If you don’t know it, you should read it. 

He survived because of his mission: he wanted to complete 

his work, his book. Those pages are perfectly fulfilling 

everything what I was searching for, going through my 

company mission studies, and my thoughts about who needs 

it more: the companies or humans? 

Let me point it once again: Let’s brake this barrier created for 

the concept of a mission that makes us think: mission only 

refers to the most prominent and distinguished individuals. 

I say: If mission is possible, discovering it is important, maybe 

the most important. But discovery itself is available to 

anybody, it should be easy.  

Here you have 3 techniques: 

‘Me in the ideal world’ – at this point, I recommend coming 

back to the childhood photo. What would I do if I didn’t have 

to go to work to earn my living? Could the thing that comes 

to my mind constitute the core of my life forever? It may be 

more than one thing. And maybe even if I didn’t have to, I 

would work anyway as I like it, I do something crucial, I carry 

out my mission? 

‘You and your clone’ – If your body was to be recreated, 

cloned based on you DNA ‘Deoxyribonucleic acid’ and was 

‘empty’, devoid of your soul which basically means without 

you. What would your DMA ‘DeoxyMENTALIC acid’ look like if 

it ever existed, what would it take to fill it up with ‘you,’ your 

thoughts, your values? 

’Others and your clone’ – and what if everything just 

mentioned was to be done by your friends, your family, your 

partner? Ask them, it is an opportunity to find out a lot about 

you, compare that with your findings as to what constitutes 

your mission…. 

If you manage to write it down – maybe extensively, maybe 

just in a couple of words, maybe just one. Most probably you 

will face different versions of answers to the questions your 

mission answers: What am I living for? Who am I? 

Thinking about a mission does not have to be exhausting, but 

it surely is engaging and lets you understand yourself better. 
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A mission can change just as we do with time. If you wanted 

to be a fireman (or firelady) as a kid and now you are now (and 

no longer want it) – it is ok. No reason to feel frustrated. 

Maybe helping people in need has never been and will never 

be your mission, your calling. It is important to accept the fact 

that your own mission may never be accomplished, it may be 

an asymptote. As we all know, it is the journey that matters, 

not the destination. 

What do we actually need a mission for? Wouldn’t it be just 

easier without it? Well, not really….What lasts when we are 

gone is the memory of our mission. If you struggle with 

defining your calling- don’t worry, think about/contemplate 

your mission and let others carry out theirs. Everything comes 

at the right moment. Take it seriously, but never in a sad way. 

Your mission, your calling made explicit to others or only 

known to yourself – if need be - will save your bacon, will bail 

you out of trouble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“So live as if you were living already for the 

second time and as if you had acted the first 

time as wrongly as you are about to act now!” 

Viktor Frankl 
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