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WNOP odcinek 051 - 18 maja 2015 r. 
 
Pieniądze w świetle Ewangelii – o książce nie 
tylko dla katolików rozmawiam z Konradem 
Kruczkowskim 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/051 
 

 
To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”, odcinek 51. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 51. 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 
i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie! 
 
Dzień dobry, buongiorno, good morning, zdrastwujtie! Witam Was serdecznie w kolejnym 
odcinku podcastu – 51. Przepraszam za mój głos, chrypka mi troszkę weszła, coś mi się 
z gardłem dzieje. Ale pogoda za to jest absolutnie fenomenalna i śliczna! Dzisiaj moim 
gościem będzie ponownie Konrad Kruczkowski, autor bloga Halo Ziemia. Konrad gościł już 
w podcaście w 46. odcinku. Wtedy rozmawialiśmy o wyzwaniach i dylematach blogerów oraz 
o wartościach, które można odnaleźć w blogowaniu. 
 
A dzisiaj z kolei na żywo wymienimy się wrażeniami po lekturze książki pt. „Pieniądze 
w świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu”. Książki, która napisana została 
przez księdza Jacka Stryczka – twórcę Stowarzyszenia Wiosna, twórcę projektu Szlachetna 
Paczka, o której zapewne wiele osób już słyszało, bo pod koniec każdego roku w okolicy 
Bożego Narodzenia jest o niej bardzo głośno. 
 
Książka, którą napisał ksiądz Jacek, jest o tyle ważna, że rozprawia się z wieloma mitami, 
które narosły wokół pieniędzy i ich znaczeniu w życiu chrześcijan. Ona pokazuje, że nie ma 
nic złego w bogaceniu się, wręcz zachęca do tego, byśmy jako osoby wierzące cały czas dążyli 
do tego, żeby poprawiać swoją sytuację finansową. W mojej opinii jest to absolutnie 
wyjątkowa i godna polecenia lektura, i to wcale nie tylko dla katolików. 
 
Pod koniec tego odcinka, bo już nie będę przedłużał, zapowiem tylko, że będziecie mogli 
usłyszeć, w jaki sposób można oszczędzić na zakupie tej książki, a jednocześnie pomóc 
Stowarzyszeniu Wiosna. A teraz już serdecznie zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy 
z Konradem. 
 
Michał Szafrański: Cześć, Konrad! 
 
Konrad Kruczkowski: Cześć, Michał! 
 
Michał: No miło mi Cię gościć ponownie w moim podcaście! 
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Konrad: Cała przyjemność po mojej stronie. 
 
Michał: Nasza poprzednia rozmowa bardzo się podobała naprawdę dużej liczbie Słuchaczy. 
Uznali ją za wartościową i wręcz domagali się tego, żebym zaprosił Cię ponownie, tak że 
cieszę się, że jesteś, cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Zdradzimy tajemnicę – jesteśmy tu 
razem. Nagrywamy w jednym miejscu. Poprzednio nagrywaliśmy przez Skype’a, nie? 
 
Konrad: Tak, to prawda. Myślę, że też to będzie słychać i jakość tej rozmowy będzie inna, 
bardziej żywa. 
 
Michał: Super. Kilka powodów, dla których jesteś. Taki wstęp dla Słuchaczy. Po pierwsze 
jesteś ambasadorem Stowarzyszenia Wiosna. Tego, które realizuje taki projekt jak Szlachetna 
Paczka i Akademia Przyszłości. Jesteś również autorem bloga haloziemia.pl. I wszystko, co ja 
tam wyczytuję u Ciebie, jest zawsze podszyte taką głęboką empatią, szacunkiem dla drugiego 
człowieka, nie kryjesz się też ze swoimi przekonaniami religijnymi. 
 
Uznałem, że to są bardzo dobre podstawy do tego, żeby Ciebie publicznie przepytać 
o wrażenia z lektury nowej książki, która została niedawno wydana. Książki, która ma tytuł 
„Pieniądze”. I podtytuł „W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu”. Autorem 
tej książki jest ksiądz Jacek Stryczek. Szef Stowarzyszenia Wiosna. No właśnie. I teraz 
pierwsze pytanie od razu do Ciebie. O czym jest ta książka i co Ci tak szczególnie zapadło 
w pamięć? 
 
Konrad: Wbrew tytułowi i wbrew temu, że w tej książce każdy rozdział opiera się na jakimś 
fragmencie Ewangelii bądź kilku tych fragmentach, to myślę, że ta książka jest absolutnie 
uniwersalna i również osoby niewierzące znajdą w niej tam treści dla siebie. To było dla mnie 
zaskoczenie, bo rzeczywiście jest to tak, że wokół zarabiania pieniędzy, wokół pieniędzy, 
wokół biedy i wokół ubóstwa, to nie to samo, pewnie też o tym porozmawiamy, narosło 
bardzo dużo stereotypów. 
 
Zdaniem księdza Jacka, które ja też podzielam, te stereotypy są bardzo szkodliwe i krok po 
kroku ksiądz Jacek Stryczek z tymi stereotypami tam się rozprawia. Rozkłada je na czynniki 
pierwsze. A wszystko robi w bardzo przystępnej, dobrej, ciekawej formie. 
 
Michał: Właśnie, dla mnie też to było takie dosyć zaskakujące, bo jednak jak myślimy 
o pieniądzach, to gdzieś tam mamy mocno w głowie wyryte, że to stoi w jakiejś sprzeczności 
z wiarą, mimo wszystko. Te stereotypy są. I podobało mi się to, że w tej książce rzeczywiście 
jest odpowiedź na parę takich kluczowych pytań, które myślę, każdy wierzący sobie zadaje. 
Czyli tak naprawdę jak można pogodzić to, że jesteśmy dobrym chrześcijaninem, czy chcemy 
być dobrym chrześcijaninem z drugiej strony z myślą o tym, że chcielibyśmy być jak 
najbogatsi. Jak najlepiej się w życiu po prostu wyposażyć, urządzić i zapewnić jak najlepszy 
standard życiowy naszej rodzinie. 
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Z drugiej strony właśnie to, co powiedziałeś. Czyli czym się różni bieda od ubóstwa? 
Będziemy za chwilę rozpracowywali. I na koniec istotne dwa elementy, czyli jak zarabiać 
pieniądze? Ksiądz Jacek ma tutaj… [śmiech] 
 
Konrad: Swoje pomysły… 
 
Michał: … swoje pomysły i bardzo konkretne recepty. Również takie bardzo zasadnicze 
i konkretne stanowisko też na wiele tematów, związanych z pracą jako taką, nie? 
 
Konrad: I edukacją. To też jest bardzo cenny fragment tej książki, kiedy mówi o tym, jak 
przygotowywać siebie albo swoje dzieci do dobrego życia w przyszłości. 
 
Michał: Tak, tak, to jest istotne. I ostatni aspekt, który jest mocno poruszony w książce 
również, czyli jak po prostu zostać milionerem. 
 
Konrad: Albo miliarderem, tak?  
 
Michał: Albo miliarderem. I to jest takie pytanie, które każdy z nas sobie po cichu zadaje. 
Niektórzy artykułują, że wręcz chcieliby mieć: „Powiedz mi te trzy najprostsze sposoby, jak dojść 
do miliona”. Ksiądz Jacek mówi o tym, ale właśnie przez pryzmat też Ewangelii, z jednej 
strony, a z drugiej strony, takich uniwersalnych dość prawd życiowych. I to jest fajne. Ja tylko 
się zastanawiam, czy ta książka nie jest w jakimś stopniu obrazoburcza, bo już na samym 
początku przedstawia nam Jezusa jako osobę majętną, wcale nie biedną. 
 
Konrad: Trudno, żeby obrazoburcze były fakty, a w książce pojawiają się fakty. To nie jest 
nowa teologia, to nie są nowe odkrycia. Tylko tak naprawdę rozprawianie się z pewnymi 
mitami, którymi my w tej części cywilizacyjnej, kulturowej bardzo narośliśmy. Rzeczywiście, 
mit, który pojawia się w książce, a z którym ja się spotykam nieustannie, to np. taka 
interpretacja przypowieści o talentach, że ona dotyczy naszych wewnętrznych zasobów: 
zdolności, czym możemy się zająć, co możemy rozwijać w sobie wewnętrznie. Rzeczywiście 
taka interpretacja też jest możliwa i dopuszczalna, ale ona nie jest podstawowa, nie jest 
jedyna. 
 
Michał: Tak, bo ksiądz Jacek też konkretnie mówi: talent to jest w zasadzie coś, co jest walutą. 
Akurat tak się składa, że traktujemy talent jako umiejętność, zdolność, predyspozycję, nie? Ja 
przeczytam kilka fragmentów, myślę, że od tego wyjdźmy, bo warto tę książkę cytować, 
zdecydowanie. Na pewno tak pięknie o niej nie opowiemy, w tak bezpośrednich słowach, 
jakie się w niej pojawiają. 
 
Na sam początek właśnie kwestia tego, czy Jezus miał pieniądze, czy tych pieniędzy nie miał. 
I zacytuję jeden fragment: „Kto powiedział, że Jezus nie miał pieniędzy? Oczywiście 
przypuszczamy, że gdy żył z matką, to stanowili ubogą czy niezamożną rodzinę, ale potem miał już 
wokół siebie uczniów – 12 apostołów, 72 uczniów i jeszcze kobiety. Razem zapewne ponad 100 
osób. Łatwo można sobie wyobrazić, że musieli gdzieś spać, coś jeść, ubierać się. Czasami 
chorowali. Pieniądze były potrzebne. I faktycznie karty Ewangelii odkrywają stan apostolskiego 
konta”. 
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Tutaj kolejny fragment, jedno ze zdarzeń ewangelicznych, wtedy kiedy Jezus przepływał 
łodzią przez jezioro i chciał uciec od tłumów, a ludzie wiedzieli już, że jest cudotwórcą. 
I zacytujemy Ewangelię: „Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem 
jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. A gdy pora była już późna, 
przystąpili do niego uczniowie i rzekli: »Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich, 
niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia«. Lecz on im odpowiedział: 
»Wy dajcie im jeść«. Rzekli mu: »Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im 
jeść?«”. Ile to jest 200 denarów? 
 
Konrad: Nie pamiętam. 
 
Michał: Nie pamiętasz? Ale przeczytam dalej. 
 
Konrad: Śmiało. 
 
Michał: No ile to może być 200 denarów, 200 złotych? Na zdrowy, chłopski rozum, jak czegoś 
jest 200, to jest 200. 
 
Konrad: Czytałem książkę, to jest jakby inna skala. 
 
Michał: Tak. A w książce jest napisane tak. „200 denarów, tak po prostu pewnego dnia. 
Przeliczając denara na złotówki, możemy porównać jego wartość do dziennego wynagrodzenia 
robotnika. Jeśli ktoś zarabia 2000 zł miesięcznie, to dziennie ok. 100 zł. W takim razie 200 
denarów, to jakieś 20 000 zł”. No właśnie. I ksiądz pyta, czy ten fakt burzy stereotyp. Kto nosi 
przy sobie 20 000 zł w gotówce? 
 
Konrad: Nie znam takich ludzi. Twoja gotówka, myślę, że to byłoby możliwe… 
 
Michał: Nie, nie noszę! 
 
Konrad: Nie nosisz. 
 
Michał: Absolutnie! 
 
Konrad: Ten fragment pokazuje pewną skalę, bo rzeczywiście czytając Pismo Święte 
literalnie, bez kontekstu historycznego, bez zrozumienia, czym jest ta waluta, ile tych 
pieniędzy i schodków materialnych rzeczywiście tam było, to możemy bardzo to uprościć, 
a przez to źle zinterpretować. No bo nie mówimy o faktach takimi, jakimi one są, ale o tym, 
jak my myślimy, że było. To jest też coś, co mi bardzo otwiera głowę, bo pokazuje, że nie tylko 
posiadanie pieniędzy jest potrzebne, ale ma też służyć konkretnym rzeczom. 
 
Dalej też ta książka, pewnie będziemy przytaczać fragmenty, to pokazuje. Ja się cieszę z tego 
fragmentu, bo rzeczywiście ten mit ubogiego Jezusa, ubogiego w sensie nieposiadającego 
środków materialnych, polegającego tylko na tym, co dostaje od innych, jest po prostu 
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nieprawdziwy. I ksiądz Jacek to bardzo konkretnie i bardzo wprost udowadnia. Między innymi 
tym fragmentem o denarach, tych fragmentów tam jest więcej. 
 
Michał: Tak, wyciągnę jeszcze te talenty, bo też znalazłem. Więc „Tálanton to najwyższa 
jednostka wagowa w Asyrii, Babilonie i starożytnej Grecji i Palestynie. Dla Persów talent do wielki 
ciężar: 33,6 kg. Np. złota. Dzisiaj kilogram złota jest wart ok. 130 000 złotych. Mnożymy 
i wychodzi wartość talentów w złotówkach: 4 368 000. Człowiek, który dostał w zarząd pięć 
talentów, tak jak w tej przypowieści, odpowiadał za ponad 21 milionów złotych. Nie wiemy co 
prawda, jak długo zarządzał tym kapitałem, ale zarobił drugie tyle. 100% zwrotu na tak dużym 
kapitale to nie lada wyczyn. Już samo przechowywanie takiej ilości pieniędzy jest ryzykowne. 
 
Dlatego człowiek, który otrzymał jeden talent, czyli ponad 4 miliony złotych, wolał go zakopać. Jak 
trudno poradzić sobie z dużymi pieniędzmi, widać na przykład w historiach zwycięzców wielkich 
loterii. Wielu trwoni swoje fortuny. Również ludzie, którzy prowadzą biznesy, nie zawsze podejmują 
dobre decyzje i po początkowych sukcesach czasami tracą majątek”. No właśnie i to jest dobry 
wstęp do dyskusji. Nie tylko o takim osobistym wymiarze, ale też w takim biznesowym 
wymiarze tego, co w Ewangelii zostało zapisane. 
 
Konrad: Moje osobiste doświadczenie, ale to doświadczenie bardzo wielu osób, to to, że wraz 
z przyrostem zarabianych pieniędzy, z awansami zawodowymi, społecznymi, tak naprawdę 
niespecjalnie zmienia się jakość życia. Ja znam mnóstwo ludzi, a przez długi czas było to 
moim udziałem, że zarabiając kwotę x, funkcjonujemy od dziesiątego do dziesiątego, 
a zarabiając kwotę x razy 5, dalej funkcjonujemy od dziesiątego do dziesiątego. Bo samo 
posiadanie pieniędzy, książka to pokazuje, jest niewystarczające. 
 
Tak naprawdę pieniądze, jako przedmiot materialny, nie mają dużej wartości. Wartość ma 
dopiero to, jak my do nich podchodzimy. Więc też bardzo ważne fragmenty, które pokazują, że 
Jezus był człowiekiem zamożnym, tak naprawdę to była jedna wielka chodząca organizacja. 
Tam było mnóstwo osób: uczniów, rodziny, ludzie, którzy za Jezusem podążali. Musieli coś 
jeść, musieli się ubrać, pewnie chorowali, trzeba było ich wspierać. To wszystko generowało 
olbrzymie organizacyjne koszty logistyczne. 
 
Więc rzeczywiście: przestańmy mówić, że Jezus był ubogi i w takim znaczeniu słowa 
„ubóstwo”, jako bieda i brak zasobów i też przestańmy mówić, że jest w tym coś złego. Bo nie 
jest. 
 
Michał: No właśnie i teraz skoro tak płynnie przechodzimy do tego tematu ubóstwa i biedy, to 
też tutaj jeden taki fragment, od którego w zasadzie cały wywód księdza Jacka się zaczyna, to 
jest próba zdefiniowania z jednej strony, co to jest bieda, ale do tego zaraz przejdziemy, ale 
na początek, ksiądz Jacek też rozprawia się z takimi stereotypami, w naszym szczególnie 
polskim myśleniu. Też myślę zacytuję, będzie najprościej: „Kwestia ubóstwa w naszym 
katolickim kraju to jeden z najbardziej chorych wymiarów życia społecznego. Bo niby wszyscy 
o nim wiedzą, ale prawie nikt się nim nie zajmuje. Pretensje mają wszyscy do wszystkich, ale 
wniosków nie ma żadnych. 
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W naszym katolickim kraju, jeśli ktoś kupi sobie nowy samochód, z którego jest dumny, to 
koniecznie musi zacząć od opowieści o przybrudzonej tapicerce, że auto wcale nie jest aż takie 
dobre, na jakie wygląda. Jeśli ktoś był na wycieczce, to koniecznie taniej, a ciuchy kupuje na 
wyprzedaży. Gdy Polak to mówi, to sam w to nie wierzy, a gdy tego słucha, to wie, że jest robiony 
w balona. Zdaje sobie jednak sprawę, że czułby się jeszcze gorzej, gdyby samochód naprawdę był 
piękny, wycieczka ekskluzywna, a ciuch z najnowszej kolekcji. Nawet jeśli takie myślenie odchodzi 
już powoli do lamusa, to opinia publiczna i tak wie lepiej. Wciąż stara się utrzymać obowiązującą 
normę podejrzliwości”. 
 
Konrad: Jesteśmy bardzo podejrzliwym społeczeństwem. Myślę, że to wynika trochę z naszych 
wewnętrznych deficytów. Trochę z mentalności historycznej, która jest w nas wyryta 
z pokolenia na pokolenie. Ksiądz Jacek też o tym w książce wspomina. To chyba nie dotyczy 
wyłącznie pieniędzy. 
 
Rozmawialiśmy jakiś czas temu, jak reagujemy na komplementy od osób, które nas czytają. 
I przez długi czas moją naturalną zaprogramowaną reakcją na pochwałę, była próba jej 
natychmiastowego umniejszenia. Gdy ktoś mówił: „Konrad, masz świetnego bloga, bardzo fajnie 
piszesz”, a ja mówiłem „Dziękuję, sam bym tak nie przesadzał”. Rozmawialiśmy jakiś czas temu 
o Twoim podobnym doświadczeniu, prawda? 
 
Michał: Tak, jestem prostowany systematycznie przez osoby, które mówią mi ciepłe słowa, 
a ja mówię: „No tak, no tak, dzięki, jesteś bardzo miły”, ale już w tonie głosu jest takie 
automatycznie kwestionowanie tej wartości. Przeze mnie samego. Ja sam siebie torpeduję. 
Mamy to bardzo mocno zakodowane! 
 
Konrad: Jest druga strona medalu, tzn. nie potrafimy też mówić o sobie dobrze. Jest coś 
takiego w naszych głowach, że za wszelką cenę musimy ciągnąć się w dół. I tu nie chodzi 
o act arrogantia, że będziemy o sobie mówić tylko ponad miarę. Będziemy porównywać się do 
innych i z tego porównywania się wychodzić na plus i lepiej. Tylko chodzi o to, żeby przyjąć 
rzeczywistość taką, jaką ona jest. Jeśli ktoś mówi, że dobrze piszę albo jeśli mamy się trzymać 
pieniędzy, że mam fajny samochód, no to przyjmuję to, że dla niego tak właśnie jest i mogę 
za to podziękować. 
 
A druga strona tego medalu, zdecydowanie jest tego coraz mniej, ale ciągle występuje, czyli 
taka charakterystyczna dla nas zawiść i podejrzliwość. Czyli jeśli ktoś rzeczywiście ma dużo 
pieniędzy, coś mu się udaje. To albo doszedł do tego w sposób niemożliwy, albo pomogli mu 
rodzice, na pewno jest w tym jakiś znak zapytania i jakaś wątpliwość. Prawie zawsze. 
 
Ja staram się nad sobą pracować i z dużym powodzeniem. Jeżeli dzisiaj komuś czegoś 
zazdroszczę, to życzę mu jak najlepiej, jeszcze więcej i zadaję sobie pytanie, co mogę zrobić, 
żeby osiągnąć podobny sukces. Jeśli dzisiaj się z kimś ścigam, to sam ze sobą. Polecam ten 
sposób funkcjonowania, bo on zdecydowanie przynosi lepsze efekty, a jest mniej 
energozasobny. 
 
Michał: Dobrze powiedziane, tak. Nie zatruwa nas, bo nie szukamy zewnętrznych punktów 
odniesienia po to, żeby udowadniać sobie, że jesteśmy gorsi, bo to tak najczęściej działa, tylko 
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po prostu jesteśmy jakimś wyznacznikiem samym dla siebie i próbujemy po prostu być coraz 
lepsi każdego dnia. I teraz jeśli rzeczywiście ten wysiłek podejmujemy, to nie ma szansy, żeby 
nam się nie udawało. To też jest istotne. Konrad, co to jest bieda? Pamiętasz definicję 
z książki? 
 
Konrad: Tak, definicja jest doskonała, dlatego że my w Polsce bardzo często mylimy 
prawdziwą biedę ze stylem życia, który jest biedą z wyboru. Sposobem na przetrwanie, na 
zarabianie. Czasami ten styl życia wyrasta z różnych deficytów, to oczywiście można 
prostować, można tym ludziom pomagać. Trzeba też to robić w odpowiedni sposób. 
 
Jest w książce historia, którą ja na pewno jeszcze wykorzystam i będę do niej wracał, mam 
nadzieję, przy okazji różnych wystąpień publicznych, o matce, która bardzo ciężko pracowała. 
Zarabiała na siebie, na swoją rodzinę, na jednego ze swoich synów, który chodził do szkoły, 
ale w związku z tym, że to było wystarczająco, ale nie na tyle wystarczająco, żeby mogli kupić 
sobie nowe rzeczy, to on chodził w rzeczach używanych. Kupionych od kogoś. I w szkole 
został wyśmiany, wykluczony z tej społeczności, tylko dlatego, że miał używaną kurtkę. 
 
To jest definicja biedy. Ksiądz Jacek pisze wprost: bieda jest poniżeniem i wykluczeniem. Nie 
polega na tym, że ktoś ma mało, ale na tym, że wszyscy wokół mówią: „Jesteś nikim”. I to jest 
prawdziwe zagrożenie dla ludzi biednych. Że oni w pewnym momencie, w związku z tym, że 
mają mało i słyszą od nas: „Jesteście gorsi”, sami zaczynają w to wierzyć. A to jest później coś, 
co towarzyszy nam całe życie i im dłużej, tym trudniej się tego pozbyć. 
 
Michał: Z drugiej strony też tak jest, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, żeby ksiądz Jacek był 
dobrze zrozumiany [śmiech], jedno zdanie, które też jest bardzo charakterystyczne. Że 
w żaden sposób ksiądz Jacek nie pochwala biedy i uważa, że Jezus też nie pochwala biedy. 
Zacytuję: „I staram się doszukać w nauczaniu Jezusa pochwały biedy, nie potrafię jej znaleźć”. 
 
I w innym miejscu: „Trzeba jasno stwierdzić, że stan konta nie jest żadnym ewangelicznym 
wyróżnieniem. Ci, którzy mają mniej, nie są lepsi od tych, którzy mają więcej. Właściwie dlaczego 
biedni mieliby być z założenia lepsi od bogatych? A jeśli biedny jest biedny, bo mu się nie chce 
pracować?”. Kolejny problem się pojawia. To jest, na ile my podejmujemy wysiłek, żeby tę 
naszą sytuację, w której się znajdujemy, rzeczywiście zmienić. 
 
Konrad: To jest klucz do sprawy, bo rzeczywiście jest tak, że ludzie bardzo często, często z nie 
swojej winy, znajdują się w trudnej sytuacji, z której trudno jest im wyjść. Jest samotna matka, 
którą zostawił mąż i nie ma zasobów. Podejmuje się różnych zajęć. Próbuje pogodzić pracę 
zawodową z życiem rodzinnym i to jest trudne. Wtedy za pomoc jej, ale mądrą pomoc, która 
nie będzie przyzwyczajać, nie będzie demoralizować, jesteśmy, moim zdaniem, wszyscy 
odpowiedzialni. 
 
To jest oczywiście chrześcijański obowiązek: mądra pomoc, podkreślam ten przymiotnik 
„mądra”. Ale to chyba taki wewnętrzny imperatyw, który jest bardzo uniwersalny. Natomiast 
jeśli ktoś rzeczywiście nie chce się starać, nie wykazuje inicjatywy, jeśli przyzwyczaił się do 
swojego stanu, bo jest mu w nim wygodnie i dobrze, to pozostaje tylko się nad tym 



 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 8 

 

 

zastanowić. Próba pomocy, próba przyzwyczajania go do tego stanu rzeczy będzie tylko się 
źle kończyć i pogarszać tę sytuację. 
 
Michał: Tak i to jest też coś, do czego ksiądz Jacek się odwołuje, ja później znajdę 
odpowiednie cytaty na to. Też pamiętam z książki, że pojawiło się takie sformułowanie, cytat 
wprost z Ewangelii, że jeżeli nie jesteś w stanie pracować, to być może nie powinieneś 
również jeść. 
 
Konrad: Tak, cytat ze świętego Pawła: „Kto nie pracuje, niech nie je”. 
 
Michał: Po prostu, tak. Czyli jakiś wysiłek trzeba podejmować. Jedna rzecz w tej książce tak 
bardzo mocno szczególnie we mnie rezonowała. To było coś takiego, co bardzo głęboko 
również odzwierciedla to, co ja próbuję robić na moim blogu. 
 
Ksiądz Jacek pisze, że pieniądze są potrzebne, chociażby do tego, aby móc udowodnić, że jest 
się ubogim w duchu. Czyli żeby móc pokazać rzeczywiście, co jesteśmy warci, musimy się 
znaleźć w pewnej konkretnej sytuacji. Bardzo łatwo jest teoretyzować. Gdybym miał 
pieniądze, to bym się zachowywał tak i tak. Tak niektóre osoby postępują, prawda? 
 
Ale z drugiej strony, jeżeli tych pieniędzy nie ma, to trudno się w tej sytuacji odnaleźć, nie 
wiadomo, jak się tak naprawdę zachowamy. Można powiedzieć, że jak jesteśmy biedni, to 
w pewnym sensie nasze ubóstwo nie jest naszym wyborem, tylko koniecznością i prawdziwą 
sztuką jest dopiero być ubogim wtedy, gdy ma się wiele. 
 
Konrad: Takie zdanie powiedział chyba Wojtek Eichelberger, psycholog, że prawdziwa cnota 
opiera się na wolności i na tym, że możemy wybrać. Tzn. jeśli nie mogę wybrać między 
bogactwem a ubóstwem, to znaczy, że nie mam do czynienia z cnotą. Wtedy ubóstwo nie jest 
cnotą, tak jak powiedziałeś, jest koniecznością. Jest jeszcze bardzo ważna rzecz, która 
wypływa z Ewangelii i którą ksiądz Jacek opisuje, tzn. że pieniądze same w sobie nie stanowią 
specjalnej wartości. W tym sensie, że one nie sprawiają, że jesteśmy lepszym albo gorszym 
człowiekiem, jeśli mamy określoną kwotę. 
 
Ale mają znaczenie, które nas weryfikuje, które pozwala nam się sprawdzić. Tzn. jeśli mam 
odpowiednio dużo pieniędzy i dalej pozostaję człowiekiem, który zachowuje się dobrze, 
moralnie, odpowiedzialnie, mądrze pomaga innym i potrafi udźwignąć ciężar posiadania, no 
to świetnie. Ale dopóki tych pieniędzy nie mam i dopóki nie potrafię się z tym zmierzyć, to nie 
wiem, jakim jestem człowiekiem w tym konkretnym kontekście. Więc to jest bardzo ważne. 
 
Michał: Tak, znalazłem cytat, w którym dokładnie o tym mówi. „Za pomocą pieniędzy człowiek 
ćwiczy siebie: swoją zaradność, skuteczność. Uczy się radzenia sobie z pokusami bogactwa 
i używania życia. Na końcu zaś udowadnia Bogu i sobie, że jest ubogi w duchu. Nie jest 
przywiązany do tego, co posiada, może bez tego żyć”. To jest ta esencja. 
 
Konrad: Podkreślmy jedną ważną rzecz, że nie chodzi o to, żeby bogacić się dla samego 
bogacenia. Posiadanie samo w sobie nie jest niczym atrakcyjnym, może być przyjemne, ale 
tylko tyle. 
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I Ty też często to podkreślasz, nawet jak rozmawiamy prywatnie, że pieniądze są potrzebne 
do tego, żeby nie myśleć o pieniądzach. Ja też to teraz widzę w swojej pracy. Chcę 
zrealizować kilka projektów, które są dla mnie ważne, które będą też ważne dla innych, które 
niosą dużą wartość, myślę, w przestrzeń publiczną. 
 
Ale żeby móc je zrobić i żeby móc je zrobić na odpowiednim, dobrym poziomie, jednocześnie 
żeby mój pomysł nie godził rykoszetem w stan materialny mojej rodziny i w jej poczucie 
bezpieczeństwa, to potrzebuję pieniędzy za swoją pracę. I mam nadzieję, że nie wyprzedzę, 
ale to też bardzo ważne, ksiądz Jacek podkreśla, że jeśli chcesz otrzymać od kogoś pieniądze, 
to nie możesz mówić, że Ci się należy, tylko musisz zapytać, czego ten człowiek potrzebuje 
i za co jest w stanie Ci zapłacić. 
 
Ja się z tym bardzo często spotykam, ale też mierzę się z tym w sobie. Z takim myśleniem: 
mam fajną rzecz do zaoferowania i to świat jest niesprawiedliwy, że nie chce tego docenić 
i nie chce za to zapłacić. Istnieje we mnie bardzo duża pokusa, żeby wejść w takie koleiny 
myślenia i żeby zrzucić odpowiedzialność za swoją sytuację materialną na marki, okoliczności 
czasów, kultury, innych ludzi, miejsca, w którym się urodziłem itd. Ja też zauważyłem dzisiaj, 
że ludzie bardzo wartościowi, ale też ludzie, którzy są bardzo majętni i posiadają duże środki 
materialne, to są ludzie, którzy nie narzekają na okoliczności. 
 
Michał: Tak i to jest też tak, że zazwyczaj oni nie robią tego dla pieniędzy. To też jest bardzo 
charakterystyczne. Wczoraj oglądałem streaming z konferencji Pulsu Biznesu. Występowało 
nieco najbogatszych ludzi w Polsce, ale nie tylko najbogatszych, także takich, którzy ciekawe 
rzeczy po prostu robią w życiu. To, co było tam charakterystyczne, jedno słowo, które ich 
łączyło, to jest „pasja”. Autentycznie, nawet w podsumowaniu się pojawiło, że każdy z nich ma 
jakąś pasję, którą stara się po prostu realizować, rozwijać w sobie. 
 
Czasami pod prąd, z pasjami jest tak, że niekoniecznie korespondują z tym, co robimy w danej 
chwili w życiu zawodowo, więc gdzieś trzeba to pielęgnować na boku, ale jednak, to są osoby, 
które cały czas idą do przodu i wbrew przeciwnościom nie poddają się. Ja wiem, że to teraz 
brzmi jak taka mowa, wiesz, zupełnie jak rozwój osobisty, nie? 
 
Konrad: „Jesteś zwycięzcą”. 
 
Michał: Jesteś zwycięzcą, ale nawet odzierając to z tej całej ramki rozwoju osobistego, to 
można powiedzieć, że to są po prostu osoby, które starają się coś w swoim życiu zmieniać. To 
jest charakterystyczne. Nie spoczywają z jednej strony na laurach, ale nawet jeśli tych laurów 
nie ma, to starają się nie zostawać w takiej sytuacji, w jakiej są, tylko cały czas sięgają po 
więcej. Dlaczego? To też ksiądz Jacek bardzo dobrze mówi, znowu wyprzedzamy. 
 
Nasza doba składa się z 24 godzin, z czego 8 godzin śpimy, 8 godzin zazwyczaj pracujemy 
etatowo powiedzmy – klasyczny model. I 8 godzin pozostaje nam na dodatkowe aktywności, 
nawet jeśli w naszej etatowej działalności nie robimy tego, co byśmy chcieli w życiu robić, to 
nadal mamy te 8 godzin pozostałe, z których przynajmniej godzinkę czy dwie można wykrajać 
chociażby na to, żeby się rozwijać. 
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Konrad: Myślę, że blogosfera jest dobrym przykładem na dobre wykorzystanie tego modelu. 
Bo większość ludzi, którzy zaczynają pisać i prowadzić swoje blogi albo nagrywać wideo 
i publikować w internecie, generalnie robi coś więcej. To ludzie, którzy albo studiują i ten 
czas jest wypełniony przez naukę – te 8 godzin – przynajmniej powinno tak być. Albo już 
pracują, wtedy są na etacie, a później gospodarują dla siebie czas, żeby przeznaczyć na 
dodatkową aktywność. 
 
Ona nie od razu jest super profesjonalna i nie od razu przynosi efekt, ale po jakimś czasie, 
czasem po pół roku, czasem po roku, a czasem po pięciu latach ten efekt jest bardzo widoczny 
i wzbudza tę niezdrową zazdrość, o której mówiliśmy na samym początku. 
 
Tylko że ten model można przenieść na wszystkie inne. Przez ostatnie 8 lat pracowałem dla 
agencji reklamowej. Ja też podkreślę dla uczciwości, że nie jestem człowiekiem zamożnym, 
ale nigdy też nie byłem człowiekiem biednym. Pieniądze nie stanowiły szczególnego 
problemu w moim życiu. Ale dzieje się to dzięki temu, że tak naprawdę odkąd pamiętam, 
zawsze próbowałem robić coś więcej. I to nie tyle wynikało z potrzeby bogacenia się, tylko 
z takiego duchowego ADHD, które mówiło: „Rób coś więcej. Rozwijaj się. Szukaj swojej drogi. 
Staraj się wykonać jakąś dodatkową pracę”. I to naprawdę procentuje! 
 
Ostatnie 8 lat spędziłem w agencjach reklamowych. Moje ostatnie stanowisko to było 
stanowisko dyrektora jednej z większych agencji reklamowych w południowej Polsce. Ale 
jestem przekonany, że by to nie było możliwe, gdyby nie fakt, że będąc jeszcze w gimnazjum, 
mając 14-15 lat, projektowałem stronę internetową swojej miejscowości. Dzisiaj publikuję 
i rzeczywiście gdzieś to się rozwija. Uczę się ciągle nowych rzeczy, wchodzę w nowe gatunki, 
chcę robić świetne wywiady. To są dla mnie nowe obszary, ale mam potrzebę cały czas się 
rozwijać i robić coś ekstra. Nie byłbym w tym punkcie, w którym jestem dzisiaj, gdybym 
w wieku 14-15-16 lat nie poszedł do lokalnej gazety i nie zapytał, czy nie mogę dla Was 
zrobić jakiegoś materiału. 
 
Absolutnie nie zgadzam się z takim poglądem, że zmarnowałem sobie dzieciństwo, bo 
zajmowałem się poważnymi sprawami. Nieprawda. Mnie sprawiało to bardzo dużo frajdy, było 
bardzo rozwojowe i w momentach trudnych procentuje. Ja mam dzisiaj wewnętrzny spokój. 
Jeśli nastąpi kryzys, jeśli nagle się okaże, że blogi przestaną funkcjonować, że nastąpi jakaś 
technologiczna rewolucja, to mam w sobie tyle różnych kompetencji pozbieranych przez moje 
krótkie jak dotychczas życie, że to minimum egzystencji z pewnością zostanie zapewnione. To 
jest olbrzymi komfort. 
 
Michał: Tak, ja się mogę tylko w 100% zgodzić i podpisać. Zresztą kiedyś już o tym 
opowiadałem, że ja też mam bardzo dużo takich doświadczeń w swoim życiu i to, co one mi 
dają, jeszcze oprócz tego, co powiedziałeś, to jest też taki punkt odniesienia. Że nawet 
w sytuacjach, w których dzisiaj, gdzieś tam łapię takie gorsze momenty, jestem zmęczony po 
prostu tym, co robię itd., to potrafię sięgnąć pamięcią wstecz, uczepić się jakiejś fajnej rzeczy, 
którą zrobiłem np. właśnie wydanie książki czy przebiegnięcie maratonu itd. i odnieść to do 
bieżącej sytuacji. Powiedzieć sobie: „OK, te problemy, które mam dzisiaj, te trudności, które 
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przeżywam, to jest coś bardzo chwilowego. A potrafię i mogę dużo więcej. Już sobie to sam 
wielokrotnie udowodniłem”. 
 
I jak mamy taki fundament, to na nim bardzo łatwo jest budować. To jest dokładnie to, co 
powiedziałeś, Konrad. Ja mam dokładnie takie samo podejście. Porzucałem pracę na etacie po 
to, żeby skoncentrować się na blogowaniu, to był taki moment w życiu, kiedy rysowałem 
wyłącznie czarne scenariusze. Ja jestem optymistą, ale starałem się nim nie być. 
 
Zastanawiałem się, co będzie groziło mojej rodzinie w momencie, kiedy na blogu nie będę 
zarabiał tyle, żeby nam wystarczyło na życie. I najgorszy scenariusz, który był wtedy, to 
pamiętam był taki: „OK, najwyżej pójdę gdzieś i dokonam kilku konsultacji w ramach tego 
zawodu, który wykonywałem wcześniej i jakoś tam zarobimy te kilka tysięcy złotych miesięcznie”. 
 
Zobaczcie, często jest tak, że są osoby, które rzeczywiście zarabiają 1200 zł na rękę i nie 
wyobrażają sobie, żeby mogły zarabiać kolejne 500 zł, kolejny 1000 zł. Nie wiem jak Ty, 
Konrad, ja mam takie wyobrażenie, że nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której nie 
potrafiłbym kilku tysięcy złotych miesięcznie zarobić. Czyli to też tak jest, że im więcej mamy 
takich doświadczeń, tym łatwiej jest nam w to uwierzyć. A jeśli wierzymy, to tym łatwiej jest 
doprowadzić do realizacji. 
 
Konrad: Jest jeszcze bardzo ważna rzecz i ona pada w książce. Mówimy tutaj o byciu 
milionerem albo miliarderem. Ja nie mam takich ambicji. 
 
Michał: Ja też nie. 
 
Konrad: Ta książka aż tak na mnie nie wpłynęła, chociaż marzeniem księdza Jacka jest to, 
żeby wszyscy w Polsce byli milionerami. I to jest piękna idea i ona jest świetnie w tej książce 
opisana. Chociaż jak ja teraz o tym mówię, to odzywa się we mnie ten zapis w głowie, który 
chciałby to skrytykować. Też widzę na swoim doświadczeniu, jak to jest bardzo mocno w nas 
obecne, mimo świadomości, jak to jest szkodliwe i oderwane od rzeczywistości. 
 
Przestrzegam przed tym wewnętrznym krytykiem, bo to jest bardzo szkodliwe i burzy relacje 
z ludźmi, którym się udaje pewne rzeczy robić, a od tych ludzi moglibyśmy dużo czerpać. Ale 
chciałem dojść do tego, że żadna praca nie hańbi i nie ma nic złego w tym, żeby zarabiać 
1200 zł albo 500 zł, to jest zawsze lepsze od niezarabiania niczego. Problem pojawia się 
wtedy, kiedy ten niski zarobek nie jest etapem, tylko stałą. To znaczy, że się nie rozwijam. 
 
To nie znaczy, że jesteśmy nie wartościowi, albo że nie możemy, tylko że czegoś nam brakuje. 
Być może trzeba się czegoś nauczyć, być może trzeba zaryzykować. Być może trzeba wejść 
w nowe kompetencje. Przykład z mojego blogowania. Bo w tym momencie wielkość mojego 
dochodu to są publikacje w różnych miejscach, również poza blogiem. Staram się otworzyć 
dwa duże blogowe projekty, rozmawialiśmy o tym, kiedy byłem u Ciebie ostatnim razem. 
 
Muszę trochę pochylić głowę i iść na drobne kompromisy z moimi biznesowymi partnerami, 
tak żeby to się udało. Czy to jest przyjemne? Nie, nie jest. Czy to jest konieczne? Tak, 
oczywiście. Czy to jest złe? Absolutnie nie jest, dlatego że funkcjonujemy w społeczeństwie, 



 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 12 

 

 

realizujemy cele różnych grup, nie tylko moje własne i nie ma w tym nic złego. Ale też widzę 
w sobie ten wewnętrzny głos, który mówi: „Żyjemy w takich strasznych czasach, że muszę w 5% 
zmodyfikować projekt, który sobie wymyśliłem, bo nikt nie potrafi go docenić”. Nie, nieprawda. 
 
Te 5% może są fajne, ale nie realizują celu mojego partnera. Koniec kropka. To jest też lekcja, 
którą wyciągam z tej książki. Jeśli nie mam wyniku, to znaczy, że coś nie działa i trzeba coś 
zmodyfikować, niekoniecznie na gorsze i ze stratą dla siebie. 
 
Michał: Tak i przede wszystkim liczy się patrzenie na interes wspólny, a nie na swój własny 
wyłącznie. To też jest w tej książce mocno zaznaczone. Przejdę, Konrad, trochę dalej i uderzę 
trochę z drugiej strony, bo zaczęliśmy mówić o tym, jak to dobrze jest mieć te pieniądze itd., 
ale ksiądz Jacek ostrzega też wprost i mówi wprost, że jesteśmy krajem dorobkiewiczów 
i wielu ludzi w naszym kraju, gdy zaczęło zarabiać pieniądze, poza czubkiem swojego nosa 
nie widzi nic i nikogo. 
 
Konrad: Ja widzę, jak to się zmienia. Ksiądz Jacek też podkreśla, że ten proces następuje. On 
bardzo by chciał, żeby następował zdecydowanie szybciej. Myślę, że już moje pokolenie jest 
trochę od tego wolne. Pokolenie moich rodziców, czyli pokolenie ludzi, którzy wyszli z dużej 
biedy i z socjalizmu, gdzie absolutnie nic nie było. 
 
Nagle otworzyło się mnóstwo możliwości. Początek lat 90., spektakularne i chciałoby się 
powiedzieć nie do końca uczciwe, ale obiecałem sobie, że nie będę sobie pozwalał na taki 
sposób myślenia i oceniania kariery, doprowadziły do tego, że my rzeczywiście zaczęliśmy się 
skupiać wyłącznie na sobie. 
 
W ten sposób pieniądze mogą szkodzić, bo demoralizują i odbierają nam tę możliwość 
i radość bycia z innymi ludźmi. I rzeczywiście jest tak, że wyrastają jak grzyby po deszczu 
strzeżone osiedla. Budujemy mury, nie wpuszczamy nikogo w swoją przestrzeń. Z jednej 
strony to jest zrozumiałe, bo to jest nasza własność, a z drugiej strony kryje się za tym jakiś 
wielki strach, że ktoś nam coś zabierze. Tymczasem ksiądz Jacek mówi, że jeśliby tym ludziom 
mądrze i odpowiednio pomagać, oni mieliby miejsca pracy, mogliby funkcjonować. 
 
Zaszczepić w nich pewien model myślenia, który pozwoli im samym zarabiać pieniądze. Nie 
chodzi o to, żeby im cały czas stwarzać możliwości i wyłącznie się na tym skupić. Te mury nie 
będą potrzebne, jeśli kogoś stać na zakup odpowiednich rzeczy, nie będzie musiał ich kraść, 
nie będzie czuł takiej wewnętrznej potrzeby. I to jest oczywiście idealizm, ja nie potrafię się 
wznieść na taki poziom idealizmu jak ksiądz Jacek, ale jest w tym coś ciekawego i jest w tym 
coś, co się broni. 
 
Michał: Tak, zdecydowanie, ale z drugiej strony ksiądz Jacek też mówi wprost, że ta pomoc 
musi być pomocą mądrą, po prostu. Znowu wyciągnę i zacytuję. To jest też coś, co mi w sercu 
i w duszy gra, dlatego że spotykam się z takimi sytuacjami na co dzień, że wiele osób… może 
nie wiele, bo dokonuję już pewnej oceny, używając tego słowa, ale są osoby, które domagają 
się pomocy, chociaż ta pomoc im się nie należy. 
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Doświadczam tego autentycznie osobiście. Np. przychodzą do mnie maile, w których ktoś mi 
wytyka, że innym pomagam, a im nie chcę pomóc albo wklejam gdzieś tam na Facebooka 
informację od Czytelników, którym rzeczywiście lektura mojego bloga się przydała, a na ich 
maila nie odpowiedziałem. I tutaj dwa cytaty, ksiądz Jacek mówi wprost: „Trzeba wspierać 
słabych, bo więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu”. Stuprocentowa zgoda. 
 
„Czy wynika stąd, że ci, którzy biorą, będą nieszczęśliwi? Tak. Dlatego należy dawać w taki sposób, 
aby ten, kto otrzymał, też dawał”. Czyli otwierać pewne furtki i w kolejnym miejscu: „Długo nad 
tym myślałem i po latach wielu błędów popełnionych przy okazji pomagania odkryłem, że nie ma 
sensu pomaganie, które polega na tym, że ja daję, a ktoś bierze. Dla mnie przypadek Jezusa, nad 
którym krzyczano »Ukrzyżuj!«, nie jest abstrakcyjny. Tak jest i może się o tym przekonać każdy, kto 
daje i nie zastanawia się, do czego to prowadzi”. Czyli te konsekwencje dawania również są 
istotne i trzeba je brać pod uwagę. 
 
Konrad: Zdecydowanie. Ja kiedyś spotkałem się ze zdaniem, z którym się absolutnie nie 
zgadzam i tu czuję się wychowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego ksiądz Jacek jest 
prezesem, że dawanie jest cnotą, zmienia dającego i to wystarczy. Moim zdaniem nie 
wystarczy, bo bardzo często jest tak, że dając i pomagając, mając nawet najlepsze intencje, 
tak naprawdę szkodzimy osobie, która jest obdarowywana, bo przyzwyczajamy ją do jej stanu. 
Pozwalamy jej trwać w takim biernym komforcie. W takim minimalnym bezpieczeństwie. 
 
Bieda zamiast maleć, tak naprawdę się poszerza, bo nie ma żadnej motywacji do tego, żeby ta 
osoba się zmieniła, żeby zaczęła pracować na swoje. Żeby za jakiś czas zaczęła pomagać 
innym. Zdanie, które nie pada w książce, ale którym ksiądz Jacek posługuje się bardzo często, 
to że prawdziwa bieda nie krzyczy. I przy całym moim doświadczeniu z pomocą materialną 
i niematerialną widzę, że ci ludzie, którzy naprawdę potrzebują pomocy i naprawdę będą 
umieli ją wykorzystać, nie chcą o nią prosić. Dla nich to jest kłopotliwe, krępujące. Nie chcą 
jej przyjąć. A jeśli już ją przyjmą, to absolutnie prawie zawsze zrobią wszystko, żeby bardzo 
szybko ten dług wdzięczności spłacić, z nawiązką, w jakikolwiek inny sposób. 
 
Michał: Ja przy okazji polecę też 47. odcinek podcastu, w którym mówiłem o książce pt. „Świat 
według Janki” Janiny Ochojskiej. Tam dokładnie był ten problem − o tym, jak nie przyzwyczajać 
osób, którym pomoc jest udzielana, nie sankcjonować w jakiś sposób tej sytuacji, w której one 
się znalazły. To jest absolutnie kluczowe, żeby osoby te wiedziały, że jest jeszcze przed nimi 
jakaś nadzieja. Bo jeśli uznamy, że sytuacja, w jakiej oni się znajdują, jest normalna, to po 
prostu to zamyka im ścieżkę rozwoju. 
 
Był taki świetny przykład tego, że np. jeżeli są uchodźcy w obozach tymczasowych, z definicji, 
to nie można w tych obozach tymczasowych konstruować sieci wodno-kanalizacyjnych 
powiedzmy. Raczej powinny przyjeżdżać tam beczkowozy, po to właśnie, żeby te osoby, które 
tam są cały czas, miały świadomość tego, że to jest sytuacja przejściowa, coś, co za chwilę się 
zmieni na lepsze. 
 
Konrad: Świetnie została wymyślona idea Szlachetnej Paczki, tego projektu, który realizuje 
Stowarzyszenie Wiosna, dlatego że tam po pomoc nie można się zgłosić. To wolontariusz, 
robiąc wywiad środowiskowy, pytając w Ośrodku Zdrowia, parafii, wśród osób, które są 
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beneficjentami pomocy socjalnej czasami. A czasami to są ludzie, którzy znają swoje 
najbliższe otoczenie, znajdą swoich sąsiadów, to oni szukają tych rodzin albo tych osób, które 
powinny tę paczkę otrzymać. 
 
Wolontariusz udaje się na miejsce, rozmawia z taką osobą. Razem tworzą listę potrzeb. 
Zdarzało się tak, to też było opisane w książce, że ktoś chciał dostać paczkę, ale jej nie dostał 
i reagował złością i agresją. Sam ten fakt: złość i agresja dlatego, że nie otrzymałem prezentu 
na Święta, już powinien budzić wątpliwość i dystans do takiej formy pomocy: „Mnie się należy, 
więc mi dajcie”. 
 
Ja też zauważyłem, że pomoc zmienia i dobro wraca, ale tylko wtedy, kiedy to jest dobra 
i mądra pomoc. Kiedy dostaję informację zwrotną, że ta osoba się zmienia, że jest szczęśliwa, 
że chce pomagać innym, to nie zawsze muszą być spektakularne i duże rzeczy, a pomoc 
niemądra, czyli np. wrzucanie pieniędzy ludziom na ulicy nie zmienia, jest tylko taką iluzją 
spełnionego obowiązku. My taką pomocą pozorną zasypujemy w sobie ten głos sumienia i na 
tym sprawa się kończy. 
 
Sądzę, że mądra pomoc wciąga. Jeśli ktoś zaczyna działać odpowiedzialnie i mądrze… ja się 
tutaj totalnie zgadzam z księdzem Jackiem, że dzisiaj, w naszych czasach, w Polsce, gdzie 
ludzie nie umierają z głodu, chociaż bywają głodni, ta pomoc indywidualna nie jest niczym 
złym, ale najbardziej skuteczna będzie pomoc niesiona przez profesjonalne organizacje, bo 
one się znają, bo to jest jak chirurg, który może dokonać operacji, a nie jak znachor, który 
przepisze zioła, które być może zadziałają a być może nie. 
 
Michał: Często dużo bardziej od pomocy finansowej czy takiej doraźnej pomocy potrzebna 
jest po prostu obecność drugiego człowieka. My wymieniamy tę obecność niejednokrotnie na 
pieniądze, które gdzieś tam wrzucamy. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, więcej 
prawdopodobnie minusów niż plusów, z tego, co udaje się zaobserwować. Jeden cytat znowu 
wrzucę, idąc dalej, idąc do sekcji, która mówi o tym, jak zarabiać pieniądze, jak poprawiać 
swoją sytuację. 
 
To jest jeden z kilku cytatów, który wcześniej na Twitterze wysyłałem: „Życie przypomina 
mijankę tych, którym się chce i tych, którzy czują, że inni powinni im pomóc. Samopoczucie tych 
drugich całkowicie zastępuje chęć podejmowania wyzwań, w tym sensownej pracy. Tak jest prawie 
w każdym przedsiębiorstwie. Wszędzie są ci, którzy się obijają i ci, którzy na nich pracują. Ci, którzy 
pracują, nie mają w sobie tyle determinacji, by leni zdemaskować. I tak ten świat się kręci”. Tak że 
też kolejny aspekt: nasze przyzwolenie na pewne zachowania demoralizuje nas samych. 
 
Konrad: Żeby było jasne, tu nie chodzi o mobbing. Tu nie chodzi o wyciskanie ludzi jak cytryny 
w miejscu pracy, w takim korporacyjnym Mordorze, bo ksiądz Jacek też bardzo mocno 
podkreśla, że nie chodzi o to, żeby ciężko i długo pracować, tylko żeby pracować mądrze 
i efektywnie. Ta efektywność jest kluczem, który wiąże całą tę książkę też w wielu miejscach. 
 
Michał: Tak, tak. 
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Konrad: Ciężka praca jest potrzebna, jest dobra, pod warunkiem, że to jest pewien etap. Mamy 
swoje zasoby, które są wyczerpane, jeśli ten etap się znacząco wydłuża w czasie, to znaczy, że 
coś nie działa i coś trzeba zmienić. Ja to też obserwuję w swojej pracy, że są momenty, 
w których trzeba naprawdę się przyłożyć, dać z siebie ponad miarę, zwykle potem i organizm 
i nasze emocje dają nam sygnał zwrotny, że ta granica została przekroczona. Ale generalnie 
chodzi o to, żeby pracować mądrze. Wydajnie, ale mniej angażując w to siebie. 
 
To się też łączy z tym brakiem doświadczeń wyniesionym z edukacji, kiedy ktoś się tylko uczył 
i nie robił nic więcej, nie rozwijał swoich zainteresowań, nie szukał dodatkowych 
doświadczeń ani wiedzy. Ja powiem coś bardzo niepopularnego, może to zabrzmi nawet 
arogancko, ale jest mi bardzo trudno i rośnie we mnie irytacja, a we mnie bardzo rzadko 
rośnie irytacja, jeśli pracuję z ludźmi, którzy mają lat 26 i 27, w zasadzie nie mają żadnej 
praktycznej wiedzy i trzeba ich wszystkiego uczyć. 
 
Bardzo szybko tracę cierpliwość. Albo nie mają w sobie takiej poznawczej ciekawości 
i determinacji do tego, żeby uczyć się samemu szukać. Cały czas potrzebują, żeby prowadzić 
ich za rękę. I rzeczywiście jest to trudne, żeby w miejscu pracy takie zjawisko nazwać po 
imieniu i powiedzieć wprost: „Przepraszam, Michał, przepraszam, Katarzyna, ale jesteście 
nieprzygotowani do wykonywania swojej pracy. W związku z tym tu są narzędzia, możecie to 
nadrobić. I to jest wasz wybór”, nie? Bo też nie chodzi o to, żeby ludzi skreślać, a dać im pewną 
szansę. 
 
To obniża efektywność wszystkich. Bo rodzi frustrację, rodzi irytację, czasami rodzi poczucie 
wyższość, bo jeśli ktoś nie ma pewnych zasobów, a ja je mam, to nie chcę się tym dzielić tylko 
kosztem swoich obowiązków. 
 
Michał: Tu ksiądz Jacek też dodaje dosyć konkretne wskazówki, np. mówi wprost, co powinno 
się w CV znaleźć, jeśli do nowej pracy się udajemy i dlaczego ważne jest, żeby tam znalazła 
się informacja o naszych praktycznych doświadczeniach. O efektach, a nie o tym, co my 
teoretycznie umiemy. 
 
Czyli znowu to, co powie każdy przedsiębiorca: „Dla mnie nie liczy się, co jest w CV napisane, 
jakie ty szkoły ukończyłeś czy ukończyłaś, tylko liczy się, jaki był efekt twojej pracy dla firmy, 
w której pracowałaś/pracowałeś”. To jest bardzo charakterystyczne, rozszerzę to, co Ty 
powiedziałeś, żeby nie było, że Konrad jest taki radykalny w swoich poglądach. 
 
Zacytuję kolejny fragment książki. Ksiądz Jacek mówi np. o dwóch typach ludzi, tak? Mieliśmy 
cytat przed chwilą, ale jeszcze jeden wrzucę: „To są po prostu ci, którzy coś ze sobą robią, a ci, 
którzy nie robią nic a nic. Jedni trenują i się doskonalą, a inni wiotczeją. Jedni pracują i są coraz 
lepsi, inni nabierają wstrętu do pracy i złych nawyków. Czasami spotykałem ludzi, którzy po wielu 
latach pracy tracili posady. Nie umieli nic więcej poza tym, co robili do tej pory. Chciało mi się 
wtedy wyć: Ludzie! Co robiliście przez te lata? Zawsze przecież może się zdarzyć zamknięcie firmy, 
zwolnienie. Trzeba być w gotowości, trzeba mieć mięśnie, nieustannie należy trenować i się 
rozwijać”. 
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Konrad: Żeby ostudzić ten swój radykalizm, bo zagrało mi w głowie, jak powiedziałeś, że 
jestem radykalny. 
 
Michał: Sprowokuję Cię. 
 
Konrad: Tak, śmiało. Już się czuję sprowokowany, będę się trochę bronił i usprawiedliwiał, ale 
tylko trochę. Bo nie zawsze jest tak, że za to swoje lenistwo czy takie życiowe nieogarnięcie 
jesteśmy w pełni odpowiedzialni. I jeśli ktoś nawet ma te 26 czy 27 lat, skończył studia 
i nagle jest zdziwiony, że rzeczywistość wygląda inaczej, niż oczekiwał, to nie zawsze jest 
jego wina. Po prostu nikt mu nie powiedział, że trzeba inaczej. My też trochę żyjemy w takiej 
bańce mydlanej wciąż: szkoła, studia, to wszystko jest wystarczające. Że musimy się do tego 
przyłożyć po to, żeby potem efektywnie pracować. I rzeczywistość to ponuro nam weryfikuje, 
że to nie było wystarczające. 
 
A że czasami lepiej byłoby obniżyć poziom formalnej nauki, a zamienić ją na zdobywanie 
praktycznych umiejętności czy budowanie relacji, bo to też jest niezwykle istotne. Ale nigdy 
nie jest za późno i to jest też bardzo ważne. Jeżeli nawet ktoś ma 26 czy 27 lat i nie jest 
przygotowany do pracy zawodowej i nie potrafi pracować, to jeszcze nie jest przegrana 
sprawa. Tylko ważne, żeby nie wykazywał się taką postawą: „Mnie się należy, bo skończyłem 
studia. Mnie się należy, bo mam taki a nie inny tytuł. Mnie się należy, bo zrobiłem fakultet na 
takiej a nie innej uczelni”, tylko właśnie wtedy przyjął taką postawę: „W porządku, chcę się tego 
nauczyć. Będę zdeterminowany, żeby przez najbliższy czas pracować trochę ciężej i nadrobić ten 
miniony czas”. I to jest w porządku. 
 
Nie chcę teraz powiedzieć, że każdy, kto poświęcił się nauce przez okres do 25 roku życia, 
popełnił jakiś straszny błąd, chcę tylko powiedzieć, że żyjemy w takich czasach i to nie jest 
ani dobre, ani złe, po prostu tak jest, że to jest niewystarczające. 
 
Michał: Pięknie to powiedziałeś. 
 
Konrad: Przyjmuję ten komplement. 
 
Michał: Moglibyśmy, Konrad, temat tej książki długo wałkować i pewnie całą przeczytać, ale 
już tak zmierzając powoli do końca, przeczytam jako podsumowanie to, co jest na jej 
początku, o wizji księdza Jacka. I ksiądz pisze tak: „Nie potrafię robić rzeczy tylko dlatego, że tak 
trzeba. To moja wada. Nie wiem jak Wam, ale mnie się zwyczajnie nie chce. Nie potrafię się 
zmusić. Przygotowując się do pisania tej książki, szukałem motywacji i wreszcie ją znalazłem. Mam 
wizję, mam wizję Polski, która jest krajem milionerów. Krajem, w którym nie mówimy już o tym, że 
nasze społeczeństwo dzieli się na bogatych i biednych. 
 
Widzę ludzi, którzy potrafią poradzić sobie w życiu. Wiedzą, jak można pracować, zarabiać, a nawet 
pomnażać aktywa. Nawet ci, którzy startują od zera, mądrze budują swój kapitał, a zamożni 
wiedzą, co zrobić ze swoją fortuną. I wszyscy się lubią według prostej zasady: pieniądz robi 
pieniądz, sąsiedztwo milionerów jest dość korzystne, a jeśli sąsiedzi sąsiadów też są milionerami, 
to wszystkie wskaźniki się mnożą. Oczyma wyobraźni widzę nasz kraj, w którym zgodnie żyją 
w swoim sąsiedztwie milionerzy. Zagęszczenie wśród mieszkańców na kilometr kwadratowy jest 
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w mojej idealnej Polsce wielkie. Dlaczego nikt do tej pory nie walczył, żeby tak było? Że też 
właśnie mnie się to przydarzyło, na dodatek po dogłębnym przeczytaniu Ewangelii”. Co o tym 
myślisz? 
 
Konrad: Trudno polemizować z tym fragmentem, bo to jest pewna wizja, którą ksiądz ma. Ale 
jak to bywa często z księdzem Jackiem, bo mieliśmy okazję rozmawiać, spotykamy się przy 
różnych okazjach, to zawsze jest taki element, z którym ja się nie zgadzam. Mam takie 
wrażenie, przy tej książce, gdybym miał to dołożyć do 99% wartości i 1% tego, z czym się nie 
mogę zgodzić, to skoncentrowanie na tym, że każdy powinien zajmować się biznesem albo 
przynajmniej w biznesie na pewnym elementarnym poziomie funkcjonować. A ja się z tym nie 
zgadzam. 
 
Uważam, że są różni ludzie, którzy mają różne zdolności, są zdeterminowani do różnych 
działań i po to funkcjonujemy razem ze sobą, żeby te różne kompetencje uzupełniać. Ja nie 
chcę być milionerem. Zarabianie pieniędzy samo w sobie, ogarnianie umów, kontraktów, 
budowanie relacji czysto biznesowych to są rzeczy, które kompletnie wypłukują mnie 
z energii. Wypłukują mnie z energii do tego stopnia, że nie jestem w stanie później zajmować 
się tym, co jest moją naturalną oszlifowaną i rozwijaną zdolnością, czyli dobrym pisaniem, 
opowiadaniem historii, pokazywaniem ludziom, jak wygląda świat moimi oczami. 
 
Tylko to nie znaczy, że ja teraz będę narzekał i mówił, że świat jest zły. Bo to jest duża 
wartość tej książki, tylko wykonam elementarne minimum, zgodzę się na rzeczywistość taką, 
jaką ona jest. Będę ciężko pracował, bo chcę ciężko pracować, ale kwestie formalne, kwestie 
biznesowe oddam tym ludziom, którzy się na tym znają. I dlatego np. często przychodzę po 
pomoc i poradę do Ciebie, bo wiem, że dla Ciebie to jest łatwiejsze. Sprawia Ci też to 
przyjemność, to jest środek Twojej działalności. U mnie jest inaczej i uzupełniając siebie, obaj 
możemy dać sobie pewną wartość. I to jest fajne. 
 
Michał: Tak. 
 
Konrad: Tylko jest bardzo ważna rzecz, nie? Wszyscy muszą chcieć tej wymiany zasobów, 
wymiany wiedzy i ona też musi być proporcjonalna. Czyli nie może być tak, że ja tylko biorę, 
a ktoś inny tylko daje. 
 
Michał: Tak, zawsze w dwie strony. 
 
Konrad: Tak, a zagrożenie, które widzę w tej książce, to jednak koncentracja na tym, że każdy 
musi zarabiać pieniądze i generować zysk, ja myślę, że dla wielu ludzi ich praca może dawać 
efekt uboczny w postaci pieniędzy i to jest w porządku. Tylko muszą wnosić w to jakąś 
wartość, niekoniecznie myśleć o zarabianiu pieniędzy, ale musi być praca. To nie jest tak, że 
należy mi się tylko dlatego, że jestem albo coś przeczytałem, albo czegoś się nauczyłem. To 
jeszcze za mało. Nie wiem, czy ta krytyka była konstruktywna i ten wywód jest logiczny, ale 
miałem potrzebę się tym podzielić. 
 
Michał: [śmiech] Dzięki wielkie, Konrad. Ja z drugiej strony wrócę do takiego fragmentu, 
jeszcze przypomniałeś mi o czymś, że w Polsce osób, które można uznać, że żyją w skrajnym 
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ubóstwie, szacuje się, że jest 12% społeczeństwa. Mniej więcej tyle procent jest osób 
bogatych. Czyli ksiądz Jacek też idzie tu w tym kierunku, że gdyby chcieć tylko zasypać te 
różnice, co jest oczywiście wizją idealistyczną, w praktyce trudno sobie wyobrazić, że to się 
zrealizuje, tak? To bardzo łatwo można by było wyeliminować ubóstwo przez to, że bogaci 
tym, co im zbywa, podzielą się z biednymi. 
 
Ja myślę, że największą wartością tej książki jest to, że ona obala bardzo wiele mitów 
dotyczących tego, co nam się wydaje. Nam jako chrześcijanom. Bo nieszczególnie wierzę, że 
po książkę sięgną osoby, które z wiarą nie mają nic wspólnego, chociażby dlatego, że to jest 
książka, która jest napisana przez księdza. Mam taką nadzieję, ale nie szczególnie w to wierzę. 
Tak mi się wydaje. 
 
Konrad: Ja wierzę. Zaraz Ci powiem dlaczego. 
 
Michał: Ty wierzysz? No to dawaj, dlaczego? 
 
Konrad: Wiesz co, to jest niesamowita marka osobista księdza Jacka. Nawet jak rozmawiam 
z osobami niewierzącymi, a jak wspomniałeś na początku materiału, nie ukrywam swoich 
przekonań religijnych, ale też staram się ich nie manifestować w przesadny sposób i sam się 
określam jako człowiek na pograniczu chrześcijaństwa z dużą ilością wątpliwości. I bardzo 
często rozmawiam i spotykam się ze środowiskami ludzi niewierzących i ksiądz Jacek Stryczek 
jest jednym z nielicznych księży, którego ci ludzie są w stanie słuchać. 
 
Przyjmować to, co mówi, z pominięciem tego, że jest kapłanem Kościoła katolickiego. Więc ja 
widzę w tym bardzo duży potencjał. Poza tym powiedzieliśmy na samym początku – ta 
książka opiera się na Ewangelii, komentowane są fragmenty Ewangelii, ale zawarte tam 
informacje są zdecydowanie uniwersalne. Dodatkowo, za księdzem Jackiem i za organizacją, 
którą stworzył stoją religijne, ale też nie religijne, a czysto ekonomiczne wyniki. 
 
Michał: I są to wyniki spektakularne, niewątpliwie. 
 
Konrad: Tak, wyniki są spektakularne, ale chcę powiedzieć, że to są wyniki, które pozwalają 
księdzu mówić o zarabianiu pieniędzy, bo przeszedł pewną drogę. 
 
Michał: Nie bez powodu jest nazywany duszpasterzem biznesu. 
 
Konrad: I kocha ludzi bogatych. 
 
Michał: No właśnie. Dzięki wielkie, Konrad, że znowu przyjechałeś do mnie. 
 
Konrad: Ja dziękuję. Przyjechałem pierwszy raz do Ciebie. 
 
Michał: A przyjechałeś w sumie pierwszy raz, rzeczywiście. Pierwszy raz siedzimy przy jednym 
biureczku i nagrywamy. Dzięki wielkie, że wpadłeś. Miło Cię było po prostu znowu usłyszeć. 
 
Konrad: Również. Pamiętajcie – wspieramy Stowarzyszenie Wiosna! 
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Michał: Dokładnie tak, nie inaczej. Trzymajcie się i do usłyszenia! 
 
Konrad: Cześć! 
 
No i tak jak zapowiedział Konrad, mam dla Was niespodziankę. Do końca maja 2015 roku, dla 
tych osób, które będą słuchały pewnie kiedyś w przyszłości, możecie zakupić książkę księdza 
Jacka z 30% rabatem. Wystarczy wejść na stronę Stowarzyszenia Wiosna, konkretnie na stronę 
sklepu, czyli: sklep.wiosna.org.pl. Włożyć tam książkę do koszyka, a następnie na kolejnej 
stronie, gdzie będzie potwierdzenie składanego zamówienia, wpisać kod rabatowy. Ten kod to 
jest: jakoszczedzacpieniadze. I wtedy wartość Waszego zamówienia automatycznie się 
zmniejszy. 
 
Sam ten kod oraz link do strony sklepu zamieszczę jeszcze w notatkach do tego odcinka 
podcastu, które znajdą się pod adresem, tradycyjnie: jakoszczedzacpieniadze.pl/051, tak jak 
51. odcinek podcastu. A przy okazji podpowiem Wam też, że jeśli chcielibyście wysłuchać 
rozmowy z samym autorem książki, czyli z księdzem Jackiem, to występował on gościnnie 
w podcaście Marcina Iwucia. Link też zamieszczę w notatkach do tego odcinka. 
 
I na koniec mam jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Jak zapewne zauważyliście, ostatnio trochę 
rzadziej publikuję nowe wpisy na blogu, mniej więcej raz w tygodniu. Jest ku temu kilka 
przyczyn, nie to, żebym się tłumaczył oczywiście. Pierwsza – najważniejsza: pracuję nad 
kursem wychodzenia z długów i równolegle nad moją nową książką. Powiem szczerze: trochę 
przywaliłem sobie zbyt dużo zadań na moją głowę. 
 
No właśnie, ale to nie wszystko, bo równolegle jeszcze szykuję się do kilku czerwcowych 
wystąpień publicznych i dzisiaj ogłaszam, że najważniejsze z nich to będzie moje wystąpienie 
na konferencji infoShare 2015 w Gdańsku. W tym roku spodziewanych jest tam ok. 3500 
uczestników. Ja już teraz Was o tym informuję, bo jeżeli ktoś chciałby się ze mną spotkać 
i zobaczyć moje wystąpienie przy okazji, nawet jeśli nie, nawet jeśli tylko się spotkać, to 
bardzo serdecznie Was zapraszam na tę konferencję. 
 
To jest wydarzenie dwudniowe, ono się będzie odbywać w dniach 11-12 czerwca, z tego co 
widzę w kalendarzu. Ja wystąpię w piątek 12.06, ale będę w Gdańsku już dzień wcześniej i ze 
względu na to, że ta konferencja jest całkowicie bezpłatna dla uczestników, co jest właśnie 
fajne, to tym bardziej Was bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam do spotkania i postaram 
się być przez te dwa dni maksymalnie dostępny dla tych osób, które będą uczestniczyć 
w infoShare i będą chciały się ze mną zobaczyć. 
 
No, to tyle pozytywnych wieści na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał, bo 
jeśli tak, to zachęcam oczywiście do jego oceny w serwisie iTunes oraz pozostawienie tam 
chociażby króciuteńkiej recenzji. To może pomóc osobom, które przeglądają ciekawe 
podcasty, trafić na mój podcast i wysłuchać przynajmniej jednego z odcinków. Mam nadzieję, 
że w ten sposób uda mi się dotrzeć do jak największej liczby osób. Bardzo, bardzo mi na tym 
zależy i tym bardziej z góry dziękuję za każdą pomoc, każdą gwiazdkę, każdą ocenę. Zgodnie 
z tym, jak odbieracie rzeczywiście ten podcast. Teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony 
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czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do 
usłyszenia! 


