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Przywitanie i dlaczego nagrywam podcast 
„Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”

Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/001

Michał Szafrański: To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek pierwszy.

Cześć i dzień dobry, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie 
pieniędzy”. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne 
i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie wydawać 
pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny 
stabilizacji finansowej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie.

Tak moi drodzy, to jest pierwszy odcinek mojego podcastu i jestem strasznie ciekawy, jak to 
się dalej potoczy. W tym odcinku powiem Wam krótko kim jestem, jak zetknąłem się 
z podcastingiem, dlaczego zdecydowałem się w ogóle nagrywać podcast i o czym on tak 
naprawdę będzie. Powiem Wam też jakie mam obawy i dlaczego tak długo zabierałem się 
za podcastowanie.

Zanim zacznę, to od razu bardzo chcę Cię przeprosić za jakość mojego głosu. Aktualnie jestem 
chory, ale bardzo zależało mi na tym, żeby przemówić do Ciebie jeszcze przed Świętami.

To może krótko na początek o mnie – ja mam na imię Michał, miesiąc temu stuknęła mi 
czterdziestka, mam cudowną żonę Gabi, mam dwójkę dzieci Szymona i Idę, mieszkamy sobie 
spokojnie na warszawskim Ursynowie. Można powiedzieć, że finansujemy nasze życie przede 
wszystkim z mojej pracy w firmie informatycznej, no ale także dorabiamy sobie, gdzieś tam 
na boku wynajmem mieszkań.

Ja mam to szczęście, że zarówno Gabi jak i ja jesteśmy pasjonatami rozsądnego oszczędzania. 
Rozsądnego, to znaczy takiego, które jest oparte na dosyć dużej świadomości naszych kosztów 
z jednej strony, a z drugiej strony na tym że wykonujemy pewne optymalizacje finansowe, 
które nie zmieniają jakości naszego życia, ale z drugiej strony dosyć pozytywnie wpływają na 
stan naszego portfela. Stosujemy taką kluczową zasadę, że wydajemy mniej niż zarabiamy, i to 
daje nam duże poczucie bezpieczeństwa finansowego, no i jednocześnie cały czas staramy się 
szukać jakichś nowych źródeł przychodów.

Naszymi doświadczeniami dotyczącymi oszczędzania dzielę się na moim blogu 
jakoszczedzacpieniadze.pl (oczywiście bez polskich znaków) i jeśli chciałbyś się dowiedzieć 
więcej o mnie, to zapraszam Cię na stronę jakoszczedzacpieniadze.pl/omnie.

Ale ten podcast nie jest ani o mnie, ani o blogu i od razu przejdę do następnego punktu – 
skąd dowiedziałem się w ogóle o podcastingu. Można powiedzieć, że pierwszy raz podcast 
usłyszałem blisko rok temu słuchając Pata Flynna, autora bloga SmartPassiveIncome.com, 
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który był i nadal jest dla mnie dosyć dużą inspiracją zarówno przy tworzeniu bloga, jak 
również był inspiracją jeżeli chodzi o ten podcast. Ja jakoś nieszczególnie przepadałem za tą 
formą komunikacji, ale ona mi się dosyć dobrze sprawdziła podczas treningów biegowych. 
Słuchałem sobie po prostu podcastów podczas biegania. Z jednej strony był to dobry sposób 
na wypełnienie czasu, a z drugiej strony nie poświęcałem na samo słuchanie ciekawych 
informacji dodatkowego czasu. A więc rzeczywiście podcast doskonale sprawdza się według 
mnie czy to na siłowni, czy to podczas treningów biegowych, czy to, np. w samochodzie 
podczas dojazdów do pracy i z powrotem. Można go słuchać podobnie jak radia. Dla mnie to 
było takie swoiste dwa w jednym. Z jednej strony szybko mi upływał czas dzięki temu co Pat 
mówił, a z drugiej strony jakby nawiązałem taki dosyć osobisty kontakt z Patem, a w zasadzie 
on nawiązał taki kontakt ze mną. Tak że myślę, że tutaj podobny efekt uda mi się osiągnąć 
również mówiąc do Was.

Dzięki Patowi udało mi się jakoś do tego maratonu dotrwać, przebiegłem go w zeszłym roku 
i opisałem to u mnie na blogu. Jeżeli będziesz chciał przeczytać tą historię, to też Cię 
serdecznie zapraszam. Jest dosyć osobista, adres tego artykułu to jakoszczedzacpieniadze.pl/
maraton. Wszystkie te linki znajdą się również na moim blogu pod nagraniem tego podcastu.

Trochę już powiedziałem o tym, dlaczego zdecydowałem się nagrywać podcast. Przede 
wszystkim daje mi on taki osobisty kontakt z Tobą. Ale też to, co jest pioruńsko istotne, to jest 
to, że podcast pozwala mi przekazać emocje, czyli w momencie, w którym mówię o rzeczach, 
które dla mnie są ważne, to mogę o nich mówić szybciej, wolniej, mogę nadawać odpowiednią 
intonację, mogę również mówić bezpośrednio i bez owijania w bawełnę i to mi się strasznie 
podoba.

Jak pracuję nad artykułami na bloga, no to one są takie wypieszczone, wymuskane, dosyć 
długie. Wszyscy mi mówią, że dosyć długie artykuły piszę i rzeczywiście tak jest, że czytam je 
raz, czytam je drugi raz, czytam je trzeci raz, poprawiam i w kółko koryguję. Podcast nie ma 
takiej formuły. Ja zresztą uważam, że najlepszy podcast to jest taki, który jest nagrywany raz 
na żywo i bez „cięć”. Tu się całkowicie zgadzam z innymi osobami, które podobnie do tego 
podchodzą. To co jest również dla mnie bardzo łatwe i wygodne, i istotne, to jest to, że 
podcast pozwala mi w łatwy sposób rozwijać te tematy i te artykuły, które wzbudziły Wasze 
zainteresowanie na blogu. Jeżeli więc gdzieś widzę dużo komentarzy, pojawia się dużo pytań, 
to możecie liczyć na to, że w tym podcaście będę to dodatkowo omawiał.

Wierzę też, że taka formuła rozmowy pozwoli mi przyciągnąć łatwiej do podcastu ciekawych 
gości. Na pewno łatwiej jest mi z kimś porozmawiać, nawet przez Skype’a to nagrać, niż 
przeprowadzić z nim wywiad w formie korespondencyjnej. Ci rozmówcy często nie mają czasu 
i mają inne zajęcia, ale zaangażowanie ich tylko na 10-15 minut powinno być łatwiejsze. 
Przygotowałem się tutaj technicznie do tego, żeby te podcasty nagrywać także w takim trybie: 
przez telefon lub przez Skype’a i mam nadzieję, że to ciekawie wypadnie.

No i też istotne jest to, że wydaje mi się, że nagranie podcastu będzie dla mnie po prostu 
szybsze niż napisanie artykułu. Jeśli widzieliście moje artykuły, to wiecie, że poświęcam na nie 
naprawdę wiele godzin. No a podcast to jest pół godzinki i w zasadzie „z głowy”. I tutaj bardzo 
liczę na to, że nawet większą wiedzę będę Wam w stanie przekazać w dużo krótszym czasie. 
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Oczywiście no mam pewne swoje obawy, co do jakości tego podcastu i tego czy w ogóle Wam 
się spodoba taka forma rozmowy. Żona mi co prawda tutaj podpowiada, że ja mam taki 
radiowy głos, chociaż nigdy w radiu nie pracowałem. Ciekawy jestem Twojej opinii.

I powiem Ci, że taki podstawowy problem, który mam, to jest to, że we wszystkim co robię 
staram się osiągnąć poziom, który uważam za wysoką jakość. I z tym podcastem męczę się już 
od kilku miesięcy i szczerze mówiąc doszedłem do jednego bardzo prostego wniosku: że bez 
względu na to, jaka będzie jakość tego nagrania, to dobry przekaz broni się sam. Czyli 
podobnie jak na blogu też mi się to sprawdza: fajne, ciekawe, dogłębne analizy i artykuły 
przyciągają zainteresowanie. Wierzę, że mniejsze znaczenie tutaj będzie miała jakość i 
„opakowanie” tego podcastu, a dużo większe to, że po prostu mówię wprost, mówię z głębi 
serca, opowiadam jak jest, opowiadam to w co wierzę, czy to co płynie po prostu z mojego 
doświadczenia i mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie po prostu interesujące i wartościowe, 
i wybaczysz mi jakieś ewentualne potknięcia czy przejęzyczenia.

Taką refleksję też miałem, że takie próby bycia perfekcjonistą niestety często nas blokują i mi 
coraz częściej przeszkadza to, że zamiast zrobić coś szybciej, to ja często, że tak powiem, 
pieszczę, doglądam, niepotrzebnie zastanawiam się nad tym, jak to będzie, gdzie tutaj są 
plusy, a gdzie są minusy, jak to w ogóle wypadnie, a suma summarum i tak efekt końcowy 
wcale nie musi być lepszy niż coś co wypuszczam na żywo i w miarę szybko. Tak że bardzo 
ciekawy jestem również Twoich komentarzy i Twojej oceny jak to wypada i powiem szczerze, 
że nie mogę się doczekać tych pierwszych komentarzy pod wpisem zawierającym ten podcast.

Jest jeszcze jeden istotny aspekt. Nie wiem czy widziałeś u mnie na blogu moje drugie wideo, 
gdzie występuję na białym tle. Jeżeli nie widziałeś, to zapraszam Cię, żebyś wszedł na adres 
jakoszczedzacpieniadze.pl/drugiewideo. Moi znajomi oglądali ten film i powiedzieli tak: „No 
Michał, no fajnie to wyszło, ładna jakość, fajnie wyglądasz, dobrze gadasz, ale tak naprawdę nie 
wyglądasz na siebie, to znaczy ty na co dzień jesteś bardziej naturalny. Nie jest to takie, że tak 
powiem, zapięte na ostatni guzik”. Zmusili mnie tym do pewnej refleksji i zdecydowałem się, 
że przy tym podcaście przyjmę zupełnie inną strategię. Chcę te podcasty nagrywać w całości 
i publikować je praktycznie bez żadnych cięć. Tak że będziesz słyszeć wszystkie moje 
potknięcia, niedoskonałości, no ale będę to taki prawdziwy ja i „bez znieczulenia”. I z drugiej 
strony mam nadzieję, że dzięki tej świadomości, że nie robię tutaj żadnych dubli i nie 
nagrywam dla Ciebie powtórnie, to ja również będę dbał o to, żeby tą swoją dykcję 
poprawiać, żeby z odcinka na odcinek mówić coraz lepiej i mam nadzieję, że to nagrywanie 
podcastów będzie przychodziło mi coraz łatwiej. Szczerze mówiąc dużo lepiej się czuję przed 
mikrofonem niż przed kamerą.

Właśnie usłyszałeś mój kaszelek - tak to wygląda. No to może jeszcze kilka słów na temat 
tego jaki mam pomysł na zawartość tego podcastu.

Przede wszystkim chciałbym, żeby każdy odcinek liczył tak mniej więcej 20 do 40 minut, bo 
uważam, że nie da się dłużej wytrzymać przy słuchawkach. W szczególnych przypadkach, kiedy 
będę zapraszał gości, jeżeli będą fajne, ciekawe wywiady, no to wiadomo, że będę te odcinki 
przedłużał. Chciałbym również publikować te odcinki z pewną częstotliwością. Zobaczymy, jak 
to wyjdzie w praktyce, no ale spróbuję zadeklarować, że będzie to mniej więcej co 2-3 
tygodnie. I zobaczymy tak naprawdę czy to się będzie Wam podobało.
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Tematyka podcastu będzie dosyć zróżnicowana i wykraczać będzie poza podstawowe 
zagadnienia prezentowane na moim blogu, dlatego też ten podcast nosi tytuł „Więcej niż 
oszczędzanie pieniędzy”. Z jednej strony chcę tutaj omawiać artykuły, które wzbudziły Wasze 
zainteresowanie, ale trafią tu również takie tematy, które nie pasują do tematyki bloga, ale 
mają np. dużo wspólnego z inwestowaniem, poszukiwaniem dodatkowych form 
zarobkowania, takim również kreatywnym wydawaniem pieniędzy. Bo ja uważam, że w całym 
oszczędzaniu sztuka nie polega na tym, żeby odkładać pieniądze, bo te pieniądze mają nam 
do czegoś służyć. I jeżeli nawet mamy potrzebę nabycia, nazwijmy to jakiegoś dobra 
luksusowego, no to OK. Jeżeli jest to nasz cel to zróbmy to, wydajmy te pieniądze. Chodzi tylko 
o to, żeby w życiu codziennym nie przepuszczać tych pieniędzy między palcami, czyli żeby 
mieć konkretne cele związane z oszczędzaniem. I z drugiej strony, mi też zależy na tym, żeby 
Wam pokazywać różne fajne sposoby wydawania pieniędzy i jednocześnie by to wszystko, ten 
cały nasz nazwijmy to konsumpcjonizm, ocierał się o takie uniwersalne tematy, jak: szukanie 
równowagi w naszym życiu, poszukiwanie takich sposobów na to, żeby żyć przede wszystkim 
wydając mniej niż się zarabia, i to bez względu na to, jaki kto ma poziom zarobków. Bo to jest 
pioruńsko trudne, szczególnie wtedy jeżeli nagle w naszym portfelu pojawia się bardzo dużo 
pieniędzy. Jak nie wpaść w taką pułapkę konsumpcjonizmu i z drugiej strony jak radzić sobie 
z wychodzeniem z długów, jak gdzieś tam radzić sobie z własnymi obawami czy lękami 
związanymi z oszczędzaniem, np. każdy z nas myśli o tym „Ojej, czy ja już jestem sknerą, czy 
jeszcze nie jestem?”.

Ja chciałbym również poruszać takie bardziej ogólne tematy, które są dla mnie bardzo ważne, 
czyli ogólnie: jak stawać się lepszym człowiekiem, jak można wykorzystywać swoje pasje do 
tego by pomagać innym i tak jak mi wydaje się, że udaje mi się to już robić na moim blogu, że 
to, co piszę, jest dla Was przydatne, no tak chciałbym Wam również pokazywać, że w zasadzie 
każdy z nas ma takie możliwości i każdy z nas może zamienić tą swoją pasję w coś, co 
potencjalnie kiedyś, gdzieś może dać również konkretne pieniądze.

Wiadomo, że będę również wykorzystywał podcast do tego, żeby od czasu do czasu 
informować Was o różnych ciekawych aktualnych promocjach, takich pozwalających nam 
pozyskać więcej pieniędzy. Coś na co w zasadzie nie ma miejsca na moim blogu, przynajmniej 
w tej formule, którą ma obecnie.

Mam również nadzieję zapraszać tutaj od czasu do czasu gości, którzy z kolei opowiedzą nam, 
jak oni realizują swoje pasje i tak naprawdę ile te pasje ich kosztują. Chcę też zapraszać 
ekspertów w poszczególnych tematach. Jeden taki temat już nam się dosyć mocno 
skrystalizował na blogu: jesteście bardzo zainteresowani tematyką kupowania mieszkania, 
inwestowania w mieszkania itp. itd., także postaram się tutaj przyciągnąć takie osoby, które 
z kolei ja uważam za opiniotwórcze z jednej strony, a z drugiej strony osoby, które po prostu 
posiadają większe doświadczenie w tym obszarze niż ja.

No i tak na końcu chciałem powiedzieć, że podcast będzie też takim miejscem, w którym ja 
będę mógł odpowiadać na Wasze pytania. Te pytania, które są przysyłane do mnie e-mailem. 
Dostaję strasznie dużo tych e-maili, naprawdę, i bardzo Was przepraszam za to, że nie zawsze 
jestem w stanie odpowiedzieć na bieżąco. Niektórzy z Was dostają maile nawet z 
tygodniowym opóźnieniem. Ja bloguję i podcastuję w czasie wolnym, czyli generalnie pracuję 
na co dzień. Dlatego najczęściej siadam do tekstu w weekendy, nawet jeśli one się pojawiają 
w trakcie tygodnia, to większość tych tekstów jest po prostu pisana w weekendy. I na blogu 
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będę chciał również umieścić taki przycisk, który umożliwi wam nagranie Waszego pytania. 
Także jeżeli zdecydujecie się nagrać Wasze pytanie, to ja bardzo chętnie będę te pytania 
odtwarzał tutaj w trakcie podcastu i od razu na nie odpowiadał. Myślę, że taka formuła może 
być dosyć ciekawa. Zobaczymy, jak to wypadnie.

No i najważniejsze jest to, że chcę dostosowywać formułę tego podcastu do Waszych 
oczekiwań. Także bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś skomentował, powiedział mi co 
myślisz, czy to Ci się podoba czy nie podoba, co można poprawić, czy ja za dużo mówię czy za 
mało mówię. Wszelkie wszelkie Wasze sugestie są mile widziane. Ten podcast jest dla Was. 
Ja oczywiście mogę go nagrywać i chować do szuflady :-), niekoniecznie publikować, także - no 
tak jak mówię – skoro zdecydowałem się na opublikowanie, to jest on po prostu dla Was.

Ufff, no i „pierwsze koty za płoty”. Mam jeszcze tylko jedną ważną rzecz do zrobienia. Idą 
Święta Wielkanocne, więc chcę Ci z tej okazji życzyć wszystkiego, co najlepsze, tego by Pan 
Bóg obdarzał Cię łaskami, nawet jeśli w Niego nie wierzysz, by Twoje życie miało cel, byś Ty 
potrafił go dostrzegać i byś skutecznie do niego dążył, byś potrafił się cieszyć bądź byś 
potrafiła się cieszyć ze wszystkiego, co masz, i by praca dawała Ci prawdziwą frajdę, i by nie 
brakowało Ci na to, czego potrzebujesz na co dzień. I w końcu byś Święta spędził radośnie 
i jednocześnie spokojnie, w kontekście tego Dyngusa oczywiście mówię, w gronie Twoich 
znajomych, przyjaciół, rodziny. No tego właśnie Ci życzę.
 
Miałem właśnie takie marzenie, żeby Ci złożyć te życzenia głosowo i cieszę się, że udało mi 
się to zrobić.

W zasadzie zbliżamy się już do końca tego pierwszego odcinka podcastu „Więcej niż 
oszczędzanie pieniędzy”. Ja mam taką prośbę, jeśli czujesz, że ten podcast dostarczył Ci 
wartościowe informacje, które pomogą Ci zrealizować Twoje finansowe marzenia, to podziel 
się nim ze znajomymi. Powiedz im po prostu, aby weszli na mojego bloga 
jakoszczedzacpieniadze.pl (bez polskich znaków), a jeśli chciałbyś się ze mną skontaktować, to 
zostaw proszę komentarz u mnie na blogu lub napisz do mnie na adres michal@szafranscy.pl.

Dzięki wielkie, jeszcze raz życzę Ci udanych  Świąt i skutecznego przenoszenia Twoich celów  
finansowych na wyższy poziom.
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