Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

ae

WNOP odcinek 052 - 1 czerwca 2015 r.
Jak uczyć dzieci finansów i nie popełniać błędów? rozmowa z Dorotą "Supernianią" Zawadzką
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/052

Idalia: To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 52. Dzisiaj mój tata ze
swoim gościem rozmawia o tym, jak uczyć dzieci finansów.
Michał: Bardzo ładnie. Dobrze wyszło.
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 52. 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 w święto małych i dużych dzieciaków. Każdy z nas jest trochę dzieciakiem. Ten
odcinek podcastu ma swoją premierę dokładnie w Dzień Dziecka i jego tematyka też będzie
ściśle związana z tym świętem. Jeszcze chyba nigdy mi się tak idealnie nie udało wstrzelić
z tematem, bo dzisiaj moim gościem będzie Dorota Zawadzka.
Osoba, która przynajmniej części z Was może być znana z takiego programu telewizyjnego,
który się nazywał „Superniania” i był kiedyś emitowany na antenie TVN. Jak się okazało
całkiem dawno temu, mi się wydawało, że niedawno, ale w rozmowie się okazało, że to już
wiele lat upłynęło od tamtego czasu.
Z Dorotą przeprowadziłem bardzo długą i moim zdaniem niesamowicie ciekawą rozmowę,
o tym właśnie jak uczyć dzieci finansów, dobrego podejścia do pieniędzy. Jakie błędy
popełniają rodzice? I jak działać, żeby po prostu nie zrobić własnym dzieciakom krzywdy? Ale
to nie jest podcast wyłącznie dla rodziców, bo rozmawiamy też o wychowaniu, o dobrych
wzorcach, trochę o problemach społecznych.
Bardzo zahaczamy o temat dobroczynności. Też rozmawiamy o tym, jak bardzo nasz stosunek
do pieniędzy bywa wypaczony. No właśnie, ale nie chcę zdradzać wszystkiego, więc nie
przedłużam i serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy! A pod koniec, dla tych
cierpliwych osób, które dosłuchają do końca, będę miał kilka naprawdę ważnych ogłoszeń.
Michał Szafrański: Cześć Dorota!
Dorota Zawadzka: Dzień dobry!
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Michał: Standardowo zawsze na początku rozmowy mojego gościa proszę o to, żeby się
przedstawił i powiedział kim jest. Ale ciebie wszyscy już powinni dosyć dobrze znać, bo ty
jesteś Superniania.
Dorota: To komplement, to co powiedziałeś, aczkolwiek nie do końca prawdziwy, dlatego, że
młode pokolenie już mnie chyba nie kojarzy. Lub ewentualnie kojarzą mnie z czasów, gdy byli
nastolatkami i oglądali mnie w telewizorze, ponieważ Superniania, to jest już zamierzchła
historia: 9 lat temu zaczęliśmy, 7 lat temu skończyliśmy. Tamtejsza nastolatka już jest mamą
teraz i to drugie pokolenie mnie troszkę odkrywa, natomiast ty masz pewnie też troszkę
młodszych… a może i starszych, którzy mogą nie wiedzieć.
Michał: Wiesz co, ja mam szeroki przekrój Słuchaczy, także myślę, że przynajmniej połowa
powinna cię kojarzyć jeszcze z telewizji.
Dorota: Dobra, no więc Superniania to jest mój pseudonim artystyczny. Jestem psychologiem
rozwojowym, doradcą rodzinnym. Tym się zajmuję w tej chwili głównie. Robię szkolenia dla
nauczycieli, dla rodziców. Jeżdżę po Polsce z kagańcem oświaty, jak by to Słowacki
powiedział. Mieszkam w mediach społecznościowych głównie na Facebook’u, troszkę
Tweetuję, bawię się różnymi innymi rzeczami, ale nie specjalnie odważnie, bo jestem w takim
wieku, że uważam, że nie za bardzo mi wypada już się w to bawić, aczkolwiek bardzo mnie to
ekscytuje.
Udzielam dobrych rad, jestem taka ciocia dobra rada troszkę. Oczywiście, żeby nie było, że
tylko „Superniania”, to przecież robiłam pięć innych programów telewizyjnych. Głównie
właśnie poradniczych, napisałam kilka poradników dla rodziców, jeden dla ojców nawet. Na
niczym innym się nie znam, tylko na doradztwie rodzinnym i to jest trochę przekleństwo, bo
siedzę w takim pudełeczku i nie zawsze mi jest tam wygodnie.
Troszkę mi to doskwiera, bo troszkę bym popolitykowała, troszkę bym się pomądrzyła jeśli
chodzi o media, bo to też jest moja specjalność jeszcze z poprzedniego życia, czyli z przed
„Superniani”. Ale jestem psychologiem, to jest główna moja działka, tym się zajmuję, czyli
zajmuję się pomaganiem ludziom. Głównie rodzinnie.
Michał: Czyli w mediach społecznościowych jesteś mocno obecna.
Dorota: Ja wiem czy mocno? Wydaje mi się, że tak.
Michał: Śledzi cię chyba wiele osób.
Dorota: Ja mam fanpage, mówię jak pejcz, dlatego, że tam dokuczam czasem i pokrzykuję…
Michał: … i tobie też chyba dokuczają trochę…
Dorota: Wiesz co? Niespecjalnie. Nie, ja lubię dyskutować, lubię jak ludzie mają odmienne
zdanie, chociaż lubię ich też przekonywać do swojego… ale nie skarżę się na hejterstwo, nie,
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nie. Natomiast mam tam gdzieś 55 000 tzw. fanów, czy sympatyków może. Ale też, żeby mi
się nie nudziło, mam grupę na zupełnie inny temat, bo o filmach.
Na Twitterze politykuję, Instagram – wrzucam zdjęcia, ale tak jak mówię, nie za bardzo
odważnie. Nie jestem ekshibicjonistą specjalnym, więc oczywiście fotografuję jedzenie, ale
nie wrzucam go. To już jest jakaś choroba chyba, że je fotografuję.
Michał: Food porn tak zwany. [śmiech]
Dorota: Wiesz co, mam rodzinę za granicę i zawsze się tłumaczę, że im wysyłam, żeby
zobaczyli jak wygląda, wczoraj np. wyborcza kaszaneczka z cebulą.
Michał: [śmiech]
Dorota: Więc takie śmiesznostki. Wiesz co, lubię media społecznościowe, dlatego, że
uwielbiam kontakt z młodymi, a media społecznościowe są młode. Nawet uwielbiam się
z nimi kłócić tam i tłumaczyć im, że nie mają racji, albo, że czegoś nie wiedzą. Albo się od
nich uczyć, bo to nie jest tak tylko, że ja jestem ten wieszcz, który wie wszystko najlepiej,
zjadł wszystkie rozumy, chociaż czasami oczywiście zdarza mi się przyjmować taką pozę.
Natomiast uczę się też od tych młodych ludzi, dowiaduję się bardzo wielu rzeczy. Ale żebym
była uczciwa do końca, to zdecydowanie wolę kontakt w realu.
Michał: No właśnie, a powiedz, bo w zeszłym roku realizowałaś projekt, taki wakacyjny,
z tego, co kojarzę.
Dorota: Och, to takie nasze dziecko! To się nazywa: „Przytulmy lato”, wymyśliliśmy to razem
z Mężem. Przez dwa miesiące letnich wakacji byliśmy codziennie w innej miejscowości.
Miejscowości było chyba 26, 48 ośrodków, 58 wykładów. Przez dwa miesiące. Codziennie
gdzieś wieszczyłam. Spotykałam się z rodzicami, którzy wieczorem schodzili z plaży, ze
spacerów, z pokoi hotelowych i opowiadałam jak być fajnym rodzicem. Jak świetnie spędzić
razem z dzieckiem wakacje. Jak się nie pozabijać na tych wakacjach, bo niestety nie umiemy
spędzać czasu ze sobą.
Michał: Coś o tym wiem.
Dorota: Miałam 300 indywidualnych konsultacji. Wszystko było oczywiście za darmo dla
rodziców, oni mieli to jakby ode mnie w prezencie, bo ja to po prostu kocham. Było to
fantastyczne. 6 000 kilometrów w dwa miesiące nad polskim morzem. Jeździliśmy w tę i
z powrotem. Obejrzałam też wszystko, co się dla dzieci dookoła nadaje, jakieś oceanaria,
rybki, motylarnie, makiety. No, cudawianki się nad tym morzem dzieją.
Zjadłam tonę gofrów w różnych smakach, lody, no naprawdę było świetnie. W tym roku ten
projekt będziemy robili po raz drugi. To jest nasz prywatny projekt, sami go realizujemy, sami
go lansujemy, jest fantastycznie.
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Michał: Super, super. No, właśnie, czyli można cię spotkać na wakacjach, jak by się ktoś
wybierał nad polskie morze. W tym roku też nad morzem?
Dorota: Tak, tylko nad morzem. To jest jedyny kierunek wakacyjny. Można mnie spotkać, ale
niestety nie zawsze spotkanie ze mną bywa miłe, od razu uprzedzam. Dlatego, że ja się
przyglądam i ja niestety również jestem nauczycielem, więc też poprawiam rodziców. Pytam
dlaczego tak się zachowują, żeby nie mówili tak do swojego dziecka, żeby się uśmiechali.
Przysiadam się do stolików i zadaję głupie pytania. No, ja jestem trochę nawiedzeńcem
niestety.
Michał: [śmiech]
Dorota: Nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Tzn. mam dobre relacje z ludźmi, jeszcze mnie nikt
od stolika nie wyrzucił. Można mnie spotkać nad polskim morzem i zapraszam na profil
„Przytulmy lato” na Facebook’u – jest taki.
Michał: Super, ja również zapraszam i mówiąc o tej twojej pasji i zaangażowaniu, płynnie
myślę przechodzimy do tematu, który jest tematem przewodnim naszego spotkania.
Dorota: Kasa!
Michał: Kasa to kasa, ale tak jak wiesz, ten odcinek ukaże się w Dzień Dziecka. To taki
szczególny dzień, szczególnie myślę, jeśli chodzi o twoją specjalizację. Częste pytanie, które
dostaję od rodziców i chciałbym, żeby to właśnie był motyw przewodni tego odcinka, to jest:
w jaki sposób edukować dziecko? W jaki sposób przekazywać mu dobre wzorce z jednej
strony, a z drugiej strony również w kontekście tego, żeby sobie finansowo kiedyś tam w życiu
poradziło.
Tak zacznę otwarcie zupełnie. Czy masz jakieś ogólne przemyślenia na temat tego, jak tę
edukację finansową realizować?
Dorota: Hmm, może po kolei.
Michał: Śmiało.
Dorota: Po pierwsze chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, że rodzina nie jest de facto firmą,
w której pracujemy. I nie bardzo możemy rodzinę i funkcjonowanie rodziny, nawet finansowe,
traktować jak firmy. Czyli robimy coś za opłatą. Ja to będę później rozwijała, tylko najpierw
tak zarysuję to, o czym chciałabym ja ze swojej strony powiedzieć. Że nie wszystko da się
przeliczyć na pieniądze, że pewne rzeczy robimy społecznie, albo dla dobra wspólnego. To
jest jedna rzecz.
Druga rzecz jest taka, że powinniśmy dosyć wcześnie zacząć.
Michał: Z czym zacząć?
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Dorota: Zaraz powiem, ale zacząć mądrze. Wcześnie, tzn. na rozum w okolicy piątego roku
życia, a na emocje i taką „zabawę” już w okolicach trzeciego roku życia. Wszystko zależy od
tego, jaki sami mamy stosunek do pieniądza. I tutaj teraz jest ta najważniejsza rzecz, od której
być może powinnam zacząć: pamiętajmy, że wszystkiego, również stosunku do pieniędzy,
dzieci uczą się od nas.
Ale uczą się nie na zasadzie takiej, że my im powiemy jak ten pieniądz trzeba traktować, czym
ten pieniądz jest, jak go oszczędzać, albo jak go używać. Nie na mówieniu o tym, to się
zasadza. Tylko na tym, że dzieci będą na nas patrzeć i będą się przyglądać, jaki mamy
stosunek do pieniądza. Bo jeżeli my będziemy niespójni i będziemy inaczej mówić, a inaczej
robić, to dzieci zawsze będą robić tak, jak my robimy, a nie tak, jak my mówimy.
To jest częsty błąd, który popełniają rodzice. Starają się dziecku przekazać jakieś wartości,
mówimy tu o pieniądzu, czy stosunku do pieniądza, sami ich nie realizując i to się kompletnie
nie uda.
Michał: Niespójni jesteśmy.
Dorota: Są niespójni. Mówią: „Oszczędzaj. Najpierw zapłać sobie, włóż 10% do świnki.”. A sami
tego nie robią, nie mają oszczędności. Mówią: „Nie pożyczaj nikomu.”, a sami pożyczają komuś,
albo od kogoś. Cała masa różnych rzeczy się dzieje po drodze. To są takie trzy główne rzeczy:
nasz własny stosunek do pieniądza, dosyć wczesne rozpoczęcie edukacji, bycie wzorem.
Myślę, że od tego warto byłoby zacząć. Zresztą pieniądz w bardzo wielu domach jest tematem
tabu.
Michał: Jest. Ale to wynika chyba ogólnie z niskiego poziomu świadomości i braku poczucia
pewności rodziców, bo jeżeli spojrzysz na badania ogólnokrajowe i statystyczne, to większość
Polaków nie ma żadnych oszczędności. To wynika z badań. Nie mamy pieniędzy. Jeżeli nie
potrafimy zaoszczędzić 2 000 zł., żeby leżały i nas nie kusiły, to jest naprawdę pytanie, czy my
potrafimy, jako nacja, dobrze tymi pieniędzmi zarządzać, dysponować.
Dorota: Wiesz co, myślę sobie, że trzeba by popatrzeć pokoleniowo. My jesteśmy z różnych
pokoleń. Ja jestem wychowywana jeszcze w takim domu, w którym nie było czegoś takiego
jak konto, bo Polacy nie mieli wtedy jeszcze kont bankowych. Pieniądze się przynosiło do
domu w kopercie i pamiętam takie wspólne wieczory, kiedy mama i tato przynosili swoje
pensje. Wyjmowali je na stół, realnie w banknotach i monetach.
Było takie specjalne pudełeczko, w którym było: „Na czynsz”, „Na ubrania”, „Na wakacje” i na
końcu było „Na przyjemności”. Te przyjemności, to było kino, teatr, różne duperele do kupienia.
I pamiętam jako dziecko, jak te pieniądze przechodziły z tych tyłów, z przyjemności, na te
obowiązkowe płatności, bo nie stykało, bo brakowało, bo była jakaś podwyżka, bo coś rzucili.
Wtedy jeszcze trzeba było kupić 50 rolek papieru toaletowego, bo akurat przywieźli, albo 6
kilo pomarańczy, bo akurat rzucili.
Więc te pieniądze były ruchome w tej szkatułce, ale myśmy fizycznie wiedzieli, że te
pieniądze zawsze są. One tam były, leżały, można było zobaczyć ile zostało. I ja np. dzisiaj
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polecam rodzicom coś takiego. Przynieście do domu pieniądze. No, może nie całą pensję, ale
przynajmniej jakąś jej część, pokażcie dzieciom, jak te pieniądze fizycznie się dzielą. Że to
musi być na czynsz, to musi być na ratę we frankach, to na leasing samochodu, to na twoją
prywatną szkołę, to na twoje zajęcia, to na buty. I nie ma już na gitarę, albo na coś tam
jeszcze.
Ta słynna ściana, która funkcjonuje w myśleniu wielu dzieci: „Nie masz pieniążków mamusiu, to
idź do ściany, ściana ci da”. I my idziemy do tej ściany, ta ściana nam daje, mimo że nie ma
nam co dać. I to jest dramat o długach, pewnie o długach i o tym, jak się nie zadłużać
będziemy mówić później, ale dzieci w ogóle nie rozumieją.
Nie wiedzą, że rodzice chodzą do pracy zarabiać pieniądze, że te pieniądze trzeba
wypracować w sposób bardzo ciężki niekiedy. I to jest tak, że klocki Lego, które coś kosztują,
mają niekiedy wartość pensji rodzica. Dziecko tego nie rozumie i o tym z dzieckiem nie
mówimy. Mówiłam o tym, że tabu. Ale jak pytam dzieciaki, o czym najczęściej rozmawiacie
z rodzicami, to oni mówią, że z rodzicami o niczym. A jak pytam o czym najczęściej
rozmawiają rodzice, to jak myślisz o czym? O pieniądzach i ich braku.
Michał: Naprawdę?
Dorota: To jest najczęstszy przez dzieciaki podawany temat rozmów między rodzicami. Że na
coś zabrakło, że tu nie styknęło, że za mało zarabiasz, że tu nie miałeś dodatku, że obcięto
trzynastkę, że nie było karpiowego. Dzieci to słyszą. Bardzo często dzieci słyszą, w odpowiedzi
na „Kup mi”, „Daj mi”, „Potrzebuję”: „Nie mamy pieniędzy”.
Michał: „Nie mamy pieniędzy”, tak.
Dorota: Ale są oszukiwane, bo nie wiem czy zauważyłeś. Sklep, kolejka: „Mamo, mamo, kup mi
lizaka!”, „Nie mam pieniędzy. Ale poproszę jeszcze paczkę papierosów.”. Albo jeszcze coś.
A dziecko na to: „Nie masz na lizaka za 50 gr., a na paczkę papierosów za kilkanaście zł. masz?”.
I rodzice mówią: „No tak, ale to jest moja potrzeba.”. Lizak też jest potrzebą dziecka w tym
momencie i kosztuje tylko 50 gr., więc my z dziećmi o pieniądzach nie rozmawiamy.
Nie rozmawiamy np. z dzieckiem, co mnie irytuje potwornie, o tym, że mamy problemy
finansowe. Ja nie mówię, żeby od razu siadać i płakać i jakieś histerie urządzać. Ale nie może
być tak, że członkowie rodziny nie wiedzą, że coś złego się wydarzyło i np. jeden z rodziców
stracił pracę. My mówimy o tym, że dziecko nie wie, czasami współmałżonek, czy partner nie
wie.
Michał: No, to jest już…
Dorota: Ale zdarzają się psychologicznie takie rzeczy, że wychodzi do pracy, mówiąc, że idzie
do pracy, a siedzi w parku pół dnia.
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Michał: Ale to są sytuacje, które są sytuacjami skrajnymi. Ja wiem, że to się zdarza, osoby do
mnie piszą w kontekście długów, że np. o długach męża, czy… raczej męża, zazwyczaj, kobieta
dowiaduje się lata po tym, jak rzeczywiście pierwszy problem wystąpił.
Dorota: No, wiesz, bo to jest tak, że mężczyźni są uczeni tego, że muszą sobie poradzić. I oni
sami siebie oszukują i sami próbują sobie poradzić. Nie są uczeni proszenia o pomoc,
a partnerka, czy żona powinna być pierwszą, no może nie pierwszą, ale jedną z pierwszych
osób, którą oni proszą o pomoc, czy mówią: „Nie radzę sobie.”.
Ale nie wychowujemy tak chłopców, żeby mówili o tym, że sobie nie radzą. W związku z czym
oni sobie nie radzą jeszcze bardziej. To jest w ogóle inny problem, bardzo złożony, tego jak
wychowujemy dziewczyny, a jak chłopców. Pani profesor Kotowska, to jest taka pani
demograf, dosyć znana osoba opowiadała mi, chyba ze dwa lata temu, na temat tego, co się
dzieje kiedy w domu pojawia się problem finansowy.
Temat naszej rozmowy dotyczył w ogóle wykształcenia młodych Polaków i to było przy okazji
i okazało się, że kobieta, wtedy kiedy pojawia się problem finansowy jest w stanie pójść do
każdej pracy. Ona zrobi wszystko, żeby pracować gdziekolwiek, żeby były pieniądze.
Natomiast mężczyzna nie. On pójdzie tylko tam, gdzie to odpowiada jego wykształceniu bądź
jego aspiracjom.
Stąd się biorą te problemy męskie, te długi męskie, on będzie pożyczał, bo nie może znaleźć
pracy na swoim stanowisku, czy zgodnie ze swoim wykształceniem, więc woli pożyczyć –
absurdalnie. No, ale wróćmy do dzieci.
O tym się nie mówi dzieciom w domu. Tzn. ja nie mówię, żeby o tym mówić 3-latkowi, czy 5latkowi, ale jak mamy takie dzieci plus siedem, takie które chodzą do szkoły, to naprawdę
możemy powiedzieć, że nie stać nas na coś. Nie dlatego, że nie chcemy dziecku kupić, tylko
np. dlatego, że w tym miesiącu mamy przejściowe problemy, które się na pewno skończą
niedługo, bo robimy wszystko, żeby się skończyły.
I że nadal dziecko powinno mieć poczucie bezpieczeństwa, o tym je zapewniamy. Ale „Nie
możemy teraz tego kupić, przełożymy to na za miesiąc albo spróbujemy to podzielić na dwie raty.
Teraz trochę odłożymy i za miesiąc trochę odłożymy.”. Inna sprawa, że nie potrafimy odkładać
w ogóle, więc te wszystkie świnki, gdzie na noże są wyciągane ze świnek dziecięce
pieniądze… nie wiem, czy nie zdradzam jakiejś tajemnicy, ale wiele rodziców potrafi
wyciągnąć dziecku pieniążki nie rozbijając świnki. Na nóż, czy na nożyczki, czy na cokolwiek
innego, gdzie pieniądz się wysuwa.
Michał: Ale trzeba o tym Dorota mówić, wiesz…
Dorota: Wiesz co, niedawno rozmawiałam z dziewczynkami z szóstej klasy. To była bardzo
bolesna rozmowa, dlatego, że one przyszły do mnie po spotkaniu z dziećmi, gdzie… ja nie
jestem specjalistką od finansów. Broń Boże, sama się na finansach nie znam i nie będę się
tutaj może specjalnie ujawniać, ale będę odbywała zaraz z Michałem prywatną rozmowę
dotyczącą finansów. [śmiech]

Strona 7

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

Michał: [śmiech]
Dorota: Trochę go naciągnęłam, żeby podpytać, jak już mam takiego specjalistę, to go
podpytam. I one do mnie przyszły po takiej rozmowie, kiedy ja im opowiadałam właśnie
o tygodniówce, bo to jest często zadawane przez dzieci pytanie. Czy powinny dostawać
pieniądze? Ile powinny dostawać?
Michał: Jak często powinny dostawać?
Dorota: Jak często, tak. I na co powinny wydawać? Więc ja im oczywiście zawsze tłumaczę, że
to jest decyzja rodzica, zaraz to wszystko rozłożę na elementy pierwsze, ale chcę o tych
dziewczynkach powiedzieć. One do mnie przyszły po spotkaniu i powiedziały: jak one mają
rozmawiać z rodzicami, którzy wydali ich komunijne prezenty? Ja nie bardzo wiedziałam, co
mam im powiedzieć, w pierwszym odruchu. Bo rozumiem, że rodzice wydali te pieniądze
z prezentów komunijnych dzieci, na jakieś bardzo ważne rzeczy. Nie wiem na jakie, bo nie
znam ani dzieci, ani rodziców.
Michał: Kontekstu nie znasz.
Dorota: Nie wiem. Z jednej strony powinnam stanąć trochę być może w obronie rodziców, ale
z drugiej strony muszę stanąć też w obronie dzieci. Muszę im powiedzieć coś takiego, co by je
usatysfakcjonowało, co by je uspokoiło, co dałoby im takie myślenie, że rodzice nie są
złodziejami i złymi ludźmi. To jest strasznie trudna sytuacja. A dzieci myślą o pieniądzach,
mówią o pieniądzach. Są tych pieniędzy bardzo ciekawe. Mają często takie myślenie, bo my
dorośli tak często myślimy, że pieniądze dają szczęście.
Miałam takiego chłopca na rozmowie, który powiedział, że on nie wie, kim chce być, ale chce
mieć dużo pieniędzy. Więc pytam go dlaczego chce mieć dużo pieniędzy. A on się nie uczył,
już drugi rok nie zdał i mówi: „Bo jak będę miał dużo pieniędzy, to będę kimś.”. Ja mówię: „Wiesz
co, ale chciałabym cię zasmucić i powiedzieć, że będziesz nikim z kasą, po prostu.”.
Michał: Tak.
Dorota: Oczywiście potem z nim rozmawiałam, tłumacząc mu co miałam na myśli, żeby to nie
było takie bardzo trudne do przyjęcia. Bo nikt z kasą, to jest trudne do przyjęcia. Wyjaśniałam
mu, że musi być mądrym człowiekiem przede wszystkim, żeby umieć te pieniądze
zainwestować, dobrze wydać, zabezpieczyć je, bo mieć je… pieniądze są na krótko tak
naprawdę. Branie z kupki powoduje, że się demoralizujemy i się niczego nie uczymy,
wydajemy je tylko.
Jak mówię, dzieci bardzo lubią rozmawiać o pieniądzach, są tych pieniędzy ciekawe.
Oczywiście ich kompletnie nie rozumieją. Dla malucha, to każdy, kto słucha, a ma dziecko,
wie, że dla malucha jest zdumiewające, że za jeden pieniążek można dostać dziesięć monet
i te dziesięć monet to jest oczywiście więcej niż jeden pieniążek. Mimo, że pieniążek był
stuzłotowy, a monety są dziesięciogroszowe. [śmiech]
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To jest niestety to, na czym bardzo często żerują dorośli. Bo oszukują dzieci. Naprawdę znam
rodziców, którzy oszukują własne rodzone dzieci, zamieniając się z nimi. „Wyjmiemy z twojej
świnki 100 zł. od babci, a ja ci dam garść monet.” i te monety to jest 7 zł.
Michał: Boże, jakie ty straszne patologie wyciągasz.
Dorota: To nie są patologie. Wiesz, żeby to były patologie… to się dzieje. Naprawdę to się
dzieje. Patologia jest wtedy, kiedy ojciec wyciąga i nie daje tych siedmiu groszy, bo okrada
swoje dziecko. Ten też oczywiście okrada, ale jakoś próbuje to, wiesz…
Michał: … uzasadnić…
Dorota: … tak, tak. Że dziecko tak naprawdę nie potrzebuje tych pieniędzy. Bo są też rodzice,
którzy oczywiście okradają swoje dzieci, oczywiście, że tak. Są rodzice, które sprzedają rzeczy
własnych dzieci, to jest patologia. Natomiast tutaj, jest to oszukiwanie, oni coś tam oddają,
mają poczucie winy, oczywiście coś tam temu dziecku kupią. Bo to nie jest tak, że my chcemy
źle dla dzieci. Chcemy dobrze dla dzieci, tylko „Po co to 100 zł. ma być w tej śwince, jak ono jest
nam dzisiaj potrzebne?”
„Oddamy dziecku w przyszłym miesiącu, albo za dwa, albo za pół roku, albo jak mu będzie
potrzebne, a w ogóle to mu nie jest potrzebne.” Wiesz, no racjonalizujemy sobie różne rzeczy.
Poza tym dla bardzo wielu ludzi trzymanie pieniędzy w „śwince”, tutaj rozumiem szeroko:
świnka, bank, jest absurdem.
Michał: Tak, bo pieniądze są po to, żeby je wydawać, prawda?
Dorota: Oczywiście. Pieniądze są po to, żeby nam sprawiały przyjemność, a nie po to, żeby
leżały i żeby się jacyś bankierzy na nich bogacili, za 3 albo 5% w skali roku, której i tak nikt
nie rozumie. Wytłumaczenie komuś co to znaczy „w skali roku” 5%... bo to nie jest tak, że
dziennie przybywa 5%. Nie rozumiemy nic [śmiech].
Michał: No, właśnie.
Dorota: Jeżeli ktoś wpada na pomysł, że będzie oszczędzał pieniądze i 20% dziennie mu
będzie przyrastało... leży kompletnie edukacja ekonomiczna. Kompletnie.
Michał: To wiemy akurat.
Dorota: Ja wiem, że ty to wiesz, ale zastanawiam się, co zrobić, żeby było lepiej, bo rośnie
nam kolejne pokolenie, które na maturze w zadaniach dotyczących np. procentów odpowiada
kompletnie odwrotnie niż powinno. Nie odróżniają procentów od punktów procentowych, to
jest w ogóle osobna bajka, bo i dziennikarze tego nie odróżniają. Ekonomiczną wiedzę mamy
zerową, naprawdę.

Strona 9

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

Ale ja nie wymagam takiej wiedzy od rodziców w stosunku do dzieci. Rodzic powinien
swojemu dziecku powiedzieć, że pieniądze nie są najważniejsze w życiu. One są użyteczne
i oczywiście, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie pomagają w życiu. Oczywiście, że
pomagają. I lepiej jest je mieć, niż ich nie mieć. To każdy wie. Natomiast nie w pieniądzu jest
sens istnienia.
Michał: Pieniądz nie powinien wartościować człowieka, zdecydowanie.
Dorota: Tak, a niestety to robi. Nie wiem, czy słyszałeś taką reklamę radiową ostatnio, która
się pojawiła w Radiu na Pomorzu. Chyba już ją zdjęli i przeprosili. Rzecz się tyczyła lekcji WFu, gdzie nauczycielka w reklamie krzyczała do dziecka: „Ty łajzo! Jakie ty masz rzeczy
niemarkowe! Idź do sklepu…” tutaj podała nazwę sklepu „… kup sobie te rzeczy markowe
i dopiero możesz wrócić”. W domyśle: „Wtedy będziesz kimś wart naszej uwagi, zainteresowania
itd.”. I dzieci wartościują, ale dzieci nie wartościują same z siebie. To my wartościujemy, my
patrzymy jak są ludzie ubrani, jakie mają zegarki, jakie mają ciuchy, jakim jeżdżą
samochodem.
Michał: No, ale uczymy dzieci takiego podejścia, jeśli sami je reprezentujemy.
Dorota: Nawet jeżeli nie uczymy, to dzieci obserwują, słuchają i widzą. Mamy mądre dzieci,
dzieci mogą być mądrzejsze od nas, więc na pewno jest tak, że dzieci się dowiadują, że
pieniądz rządzi światem, że bogaci mają lepiej. Że pieniądz załatwi wszystkie ich problemy,
dlatego, że słyszą od rodziców: „Gdybyśmy mieli pieniądze, to byśmy się wybrali na urlop, byśmy
kupili sobie lepszy samochód, byśmy kupili to i tamto.”. Dzieci po prostu nasiąkają tym, słyszą to
od wszystkich dorosłych.
Michał: Smutno się jakoś zrobiło.
Dorota: Wiesz co, ja nie wiem, może to i smutne, dla mnie to nie jest smutne, bo ja w tym
pracuję.
Michał: Ty w tym siedzisz po uszy.
Dorota: Tak, są to takie tematy, które dosyć często się pojawiają. Ja niedawno zapytałam
o dwie finansowe rzeczy u siebie na profilu. Dyskutowałyśmy. Pierwsza była taka: ile
„kosztuje” wychowanie dziecka? I oczywiście natychmiast pojawiły się głosy, o czym ja
w ogóle mówię? Wychowanie dziecka nic nie kosztuje. Nie okłamujmy się: kosztuje potworne
pieniądze.
Michał: Prawda.
Dorota: No, ale rodzice, że nie kosztuje, że miłość jest najważniejsza. Ja bym bardzo chciała,
żeby tak było, no ale kosztuje. Zaczynając od kupienia ubranek, wózka, łóżeczka, pieluch,
przez potem podręczniki, edukację, buty, ubranka, to są pieniądze, które się realnie wydaje.
Wakacje, kursy doszkalające, marzenia dzieci. To są tysiące złotych. Szacowano, że to jest
350-500 000, czy nawet 700 000 zł. Pewnie robiłeś też takie wyliczenia.
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Michał: Kilkaset tysięcy złotych.
Dorota: Tak, chyba do 18-lat się liczy, prawda?
Michał: Tak.
Dorota: No, właśnie, więc są te pieniądze, a ludzie mówią: „Jak to są? A czy ci, którzy tych dzieci
nie mają, mają te pieniądze?”, „Nie”, „Ci, którzy mają dzieci, jakoś te pieniądze załatwiają, nikt nie
wie jak, ale może się zadłużają, nie wiem.”. To była jedna rzecz, o której rozmawiałyśmy. To była
burza nieprawdopodobna, kilkaset postów pod tematem, więc to była bardzo burzliwa
dyskusja.
Drugie pytanie, które zadałam tam jakiś czas temu, też przy okazji finansów i rozmawiania
z dziećmi o pieniądzach: ile to jest to minimum, za które można żyć, jak ma się dziecko? No
i tutaj się pojawiły bardzo ciekawe rzeczy. Inaczej w mieście, inaczej na wsi. To spowodowało
awanturę, że przecież mamy takie same żołądki na wsi i w mieście. Rozmawialiśmy wtedy
o kosztach, które są różne. Ja mieszkam w centrum Warszawy i koszt mojego mieszkania,
w sensie czynszu jest taki, jak pensja niektórych ludzi.
Nie dlatego, że mnie na to stać, tylko dlatego, że po prostu taki mi zrobili czynsz i tak mam,
co mam zrobić? Muszę ten wózek pchać, czy mi się to podoba, czy nie. I pewnie gdybym
mieszkała w małej miejscowości, to bym mogła za ten czynsz mieć i mieszkanie i życie, a tu
mam tylko czynsz. Potwornie drogo, nie ma się czym chwalić. Natomiast jest tak, że ludzie
w ogóle jakby nie przeliczają takich rzeczy.
Wiesz, że ludzie np. często nie wiedzą ile rzecz jednostkowo kosztuje? Robimy zakupy, takie
zawsze się śmieję, jakby wojna miała iść.
Michał: Tak, robimy zakupy za 120 zł., to jest na tej zasadzie. Wrzucamy do koszyka, nie?
Dorota: Tak, albo za 200 zł. A ja mówię: ile kosztuje jakiś konkret? Czy ty możesz kupić sobie
coś taniej? Nie zawsze tańsze rzeczy są lepsze, ale można znaleźć dobry zamiennik. I ludzie
też na to nie zwracają uwagi. „Nie no, my co tydzień chodzimy i wydajemy 200 zł.” A ja mówię:
„A może mogłabyś wydać 150 zł., albo 170 zł.?”, „No, ale co to jest 30 zł.?” Ja mówię: „W skali
miesiąca, to są jeszcze jedne zakupy.” „No, ja tak na to nie patrzę.” Ja mówię: „Rozumiem, że tak
na to nie patrzysz, ale może popatrz tak na to.”.
Ja przy tobie to jestem mała myszka, ale tak próbuję ludziom tłumaczyć takie małe rzeczy,
które ja pojęłam też, wtedy, kiedy przestaliśmy jeździć do supermarketów na zakupy i robimy
w naszych parafialnych sklepach zakupy na dzień. I wcale nie jest drożej. To jest nieprawda,
że tam jest taniej. Teraz mam nadzieję, że nikt krzywo nie będzie patrzył z tych wszystkich
wielkich supermarketów. Nie jest wcale taniej.
Michał: Inaczej się kupuje też.
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Dorota: Ja nie potrzebuję dwulitrowego majonezu, albo dwupaku dwulitrowego majonezu,
albo dwupaku dwulitrowego majonezu z przypiętym ketchupem do tego. Kompletnie tego nie
potrzebuję. A kupujemy, bo jest okazja. I dzieci są tak nauczone przez nas. Że dwie laleczki, to
będzie lepiej, niż jedna laleczka. Dwa misie, albo miś i samochód.
Wiesz co, tak się zastanawiam, że może matematyka w szkole, powinna mniej się zajmować
funkcjami i wzorami na pole powierzchni stożka, albo różnymi sinusoidami… przepraszam, ja
nie jestem dobra z matematyki, maturę robiłam 25 lat temu, więc już niewiele pamiętam, ale
jakimiś strasznie skomplikowanymi rzeczami, a uczyć ludzi ekonomii, budżetu domowego…
Michał: Praktycznej.
Dorota: Praktycznej wiedzy związanej z pieniędzmi, z bankowością…
Michał: Z życiem, no po prostu.
Dorota: Tak, Winien i Ma, krótko mówiąc. Ostatnio sama dyskutowałam i się nauczyłam co to
aktywa, pasywa. Bo zawsze mi się wydawało, że to jest coś innego, niż myślałam. Zawsze
myślałam, że to jest coś innego, a to jest coś innego, ale już wiem.
Michał: [śmiech]
Dorota: Nie będę się tu chwalić, bo to nie ma co się chwalić, że nie wiedziałam, ale tego
powinniśmy uczyć i o tym powinniśmy rozmawiać. Ale wracając do tego, w jakim wieku
dzieci.
Michał: No, właśnie.
Dorota: 3-5-latki bardzo fajnie działają, zresztą na każde dzieci, w każdym wieku, ale tu
można zacząć gry ekonomiczne, planszówki. Ale nim zaczniemy, to warto nauczyć dzieci
liczyć. Czyli zaczynamy od kart, uczymy dzieci grać w karty i liczyć dzięki kartom. Bo dzieci
wiedzą ile mają kart, co jest więcej. Trójka, ile tam jest oczek? Czyli wojna jest bardzo dobra,
bo bardzo szybko dzieci się nauczą liczyć.
Można samemu takie karty zrobić, żeby one nie były takimi kartami komercyjnymi ze
znaczkami: pik, karo, trefl, tylko można tam zrobić misie, kotki, jakkolwiek, tylko żeby ilość,
liczba się zgadzała. Nie wiem, ilość, liczba… to się wytnie. To coś, żeby się zgadzało.
Michał: [śmiech]
Dorota: Dzieci bardzo szybko się uczą i potem można też zamieniać: więcej, mniej. Ile coś się
w czymś mieści. Np. w siedmiu mieści się 3 i 4. To nie jest jeszcze dodawanie, tylko ile się
w czymś mieści. Potem cudownie spełniają swoją rolę brązowe pieniążki. Ja mam zawsze
w kieszeni, wszędzie u mnie leżą brązowe pieniążki. Ja tym nie płacę, bo to już dla mnie jest
taki pieniądz… mogę to zademonstrować, Michał będzie świadkiem. Mam poprzeliczane
pieniądze pozwijane w ruloniki. I noszę do sklepu, mówię: „Proszę pani tutaj mam przeliczone,
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2 zł. w pięciogroszówkach”. I robię za to zakupy, panie już mi ufają, wiedzą, że nie muszą tego
przeliczać, bo to dokładnie policzyłam.
Ale to jest cudowne dla dzieci, bo można się też bawić w przeliczanie pieniędzy. Pokazać
wielkość pieniążków. Chyba Amerykanie mają odwrotnie, że mniejszy jest więcej wart, niż
większy. 25-cio centówka i 10-cio. Tam jest jakaś taka różnica, odwrotna.
Michał: A u nas narasta.
Dorota: U nas jest dobrze, dzieci patrzą na wielkość. Grosik, dwugroszówka, pięciogroszówka,
dziesięciogroszówka, dwudziestogroszówka. Chociaż dziesięciogroszówka jest mniejsza chyba
od pięciogroszówki.
Michał: Chyba tak, chociaż to już nie jest brązowy pieniążek.
Dorota: Tak, można przeskoczyć oczko wyżej, czyli można się pobawić w różne zawody, typu
drużyna groszowa, drużyna dwugroszowa, drużyna pięciogroszowa. I dowódca drużyny
jednogroszowej, jak jest ich dziesięciu, to jest 10 gr. Tak? Masę różnych zabaw, na podłodze
można robić z dzieckiem. Ktoś mógłby powiedzieć, że pieniędzmi nie powinno się bawić, ale
my całe życie się bawimy pieniędzmi.
Michał: Całe życie się bawimy pieniędzmi.
Dorota: Całe życie się bawimy, oczywiście. Tylko później trochę inaczej się nimi bawimy. Więc
gry planszowe, potem ekonomiczne. No i tutaj klasyka, czyli Monopoly, te wszystkie
eurobiznesy, ale w ogóle wszystkie gry, teraz jest ich bardzo dużo, które polegają na
kupowaniu i sprzedawaniu. Poczta jest fantastyczna, to nie jest gra planszowa, tylko taka gra
w role, kiedy trzeba pójść, kupić znaczek, coś kupić, sprzedać, jest kasa, sklep.
Michał: To się poczta nazywa, po prostu?
Dorota: Tak, po prostu się nazywa poczta. Tak jak mamy zabawę w sklep, teraz już nawet
z kasą fiskalną, jest taka specjalna mała, dla dzieci. Wszystko idzie do przodu. Ostatnio jak
zobaczyłam, że Monopoly jest z kartą kredytową, to oszalałam.
Michał: Poważnie?
Dorota: Tak, oczywiście.
Michał: No, proszę! To do tyłu jestem.
Dorota: No, bardzo. My tutaj mamy różne, akurat z kartą jeszcze nie mamy, ale gramy dużo.
Więc gry planszowe na pewno i tutaj dochodzimy do momentu pierwszych własnych
pieniędzy. I one się pojawiają w życiu dziecka w różnym czasie, bo nie zawsze pierwsze
pochodzą od rodziców. Czasami pochodzą od babci, dziadka.
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Michał: Tak, prezenty, gdzieś tam wrzucane.
Dorota: Stary portfel wygrzebie 5 zł., 10 zł., 20 zł., w zależności od tego portfela i dziecko
dostaje pieniążek. A propos pieniążka, to opowiem anegdotę z mojego dzieciństwa.
Oczywiście to były kompletnie inne czasy, wszystko było inne, „przed wojną”, jak moi synowie
mówili. [śmiech]
Michał: [śmiech]
Dorota: Jeździłam na wakacje na wieś i tam ciotka nam dawała jakiś pieniążek, nie pamiętam
jaka to była wartość, trzeba było pójść do sklepu, wystać się w kolejce o piątej rano, bo chleb
przynosili dwa razy w tygodniu. I jak przychodziły dzieci z tymi pieniążkami, to była jakaś
reszta groszowa, pan właściciel sklepu nie wydawał dzieciom. Dorosłym dawał normalnie
pieniądze, w ramach reszty, a dzieciom nie dawał pieniędzy, tylko dawał cukierki. I oczywiście
zamiast 20 groszy dawał nam dwa cukierki, które kosztowały pół grosza, tak naprawdę. Więc
zarabiał na tych dzieciach naprawdę duże pieniądze, bo każde dziecko coś tam przynosiło.
I dla nas to było fantastyczne, bo dla nas pieniądz nie miał wartości, a cukierek miał. No, więc
wracam do tych babć i dziadków, którzy przynoszą te pieniądze. Wręczają, „Żeby rodzice nie
wiedzieli. Masz tutaj, w kieszonkę ci włożę, na coś sobie wydasz, coś sobie kupisz.” Najczęściej to
ma być czekolada, chociaż nie zawsze, niekoniecznie. „Jakąś sobie przyjemność zrobisz.”
Oczywiście częściej starszym dzieciom, niż młodszym, ale tym maluchom, u których się
pojawia pierwsza świnka, czy jakaś pierwsza skarbonka, też do tej skarbonki coś jest
wrzucone.
No i jest pokusa wydać, natychmiast. Wydać na cokolwiek. Ja swoich synów zaczęłam uczyć
finansów na wakacjach. W ciągu roku nie, tylko na wakacjach. Pamiętam, że to też były
oczywiście inne czasy, ten pieniądz był inny, więc proszę tutaj nie przywiązywać się do sumy,
ja daję sumę jako przykład. Oni wtedy dostawali, każdy z nich, na jeden dzień 5 zł. I mieli te 5
zł. do swojej dyspozycji codziennie. I oczywiście najpierw była rozmowa wychowawcza, że
mogą wydać rano, mogą wydać w południe lub wieczorem lub może to przejść na inny dzień.
Obserwowałam jak oni różnie podchodzą do pieniędzy, na początku, na środku, na końcu
naszego pobytu. Jak młodszy, jak starszy. Jak jeden jest sknerą, a drugi jest bardzo rozrzutny.
To jest niesamowita wiedza dla rodzica, która nam – uważnemu rodzicowi – pozwala
zaobserwować i zobaczyć o czym z dzieckiem trzeba porozmawiać. Co mu trzeba wyjaśnić? Co
mu trzeba pokazać? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Gdzie zaprotestować, a gdzie
wesprzeć?
Oczywiście bywało różnie, bywało, że trzeba było dobić do dna i płakać, że rano wydałem na
grę jakąś tam, cymbergaja, a po południu się okazało, że miałem ochotę na loda i sorry
Winnetou. I to, co jest najtrudniejsze dla rodziców, to o czym rodzice komunikują, to, żeby być
konsekwentnym.
Michał: Prawda.
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Dorota: Bo rodzice mówią: „No wydałeś, no dobrze, to ja ci dam w takim razie za jutro, a jutro
dostaniesz mniej.”. Oczywiście, że nie dostanie mniej, bo jutro nadal dostajesz te swoje 5 zł.
Ale tutaj polecam konsekwencję, bo to jest dobra nauka. Bo nie ma tak, że pieniądze spadają
z nieba, na to się umówiliśmy, tak jak się z bankiem na coś umawiasz, jak z pracodawcą
w przyszłości, tak się umawiasz z rodzicem.
Jest taka suma dziennie i tyle możesz wydać. Potem w ciągu roku ta suma, to jest
tygodniówka. Tak? Jak dziecko jest starsze, może dostawać raz w miesiącu, chociaż nie
polecam, bo to jest za długi czas.
Michał: Kiedy jest ten moment przejścia, powiedzmy pomiędzy dniówką, a tygodniówką? Jak
ty to szacujesz?
Dorota: Wiesz co, dniówka jest fajna wakacyjnie. Naprawdę, dlatego, że to jest taki problem,
który rodzice mają często na wakacjach: „Mamo, kup mi teraz to!”. Przy każdym straganie
wakacyjnym, a wiadomo, że nadmorskie miejscowości… sama tego doświadczyłam w zeszłym
roku, przy okazji właśnie naszej akcji, bo sobie kupowałam wszystko na każdym straganie, jak
dziecko się zachowywałam…
Michał: [śmiech]
Dorota: A wiesz dlaczego to robiłam? Bo patrzyłam ile pieniędzy musi, „musi” to za duże
słowo, ale „może”…
Michał: … jest w stanie…
Dorota: Jest w stanie, tak, wygenerować z siebie potrzeb dziecko, przy tych straganach, idąc
od ośrodka wczasowego, nad morze. To są kolosalne pieniądze.
Michał: Tam jest wszystko zoptymalizowane, po to, żeby te pieniądze wyciągać.
Dorota: Tak. Ja się zachowywałam trochę jak dziecko, bo chciałam loda i gofra i tiki-tiki
i żabkę skaczącą, a potem jeszcze zagrać w cymbergaja, a potem jeszcze coś, jeszcze balonik.
Rozumiesz? I tak raz, drugi, trzeci i to są nieprawdopodobne pieniądze. Jeszcze rybki
zobaczyć, jeszcze tutaj wejść, poskakać na trampolinie, samochodzik jakiś. Niewiarygodne. I ci
rodzice tak płacą. To wszystko kosztuje złotówkę, 2 zł., 5 zł., 7 zł.
Michał: Im się wydaje, że to są małe kwoty, a to się do niezłych kwot sumuje, tak.
Dorota: No, myśmy to liczyli w zeszłym roku, zakładając, że ja jestem tym jednym dzieckiem.
A jak masz dwójkę, trójkę to masakra. Wiesz co, więc te wakacyjne dniówki są niezłe, tak na
próbę, żeby zobaczyć jak dziecko sobie z tym radzi.
Michał: Z pokusami, też.
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Dorota: Z pokusami, z takim przytrzymaniem pieniądza. Niedobrze jest też, jak dziecko
przytrzymuje za bardzo. Jak wydaje za bardzo jest niedobrze, ale jak przytrzymuje za bardzo
to też niedobrze. Bo jednak ten pieniądz po coś jest tak naprawdę i oczywiście dobrze jest go
odłożyć, dobrze go podzielić, wiedzieć na co się chce go wydać – to jest też problem. Bo
wszystko się chce.
Ale trzeba się dziecku poprzyglądać. Natomiast takie wejście w taką regularność, to są dwie
szkoły: falenicka i otwocka, jak zawsze. Albo krakowska i poznańska, jakkolwiek.
Michał: No, śmiało.
Dorota: Ja trenowałam, mam dwóch synów. Między nimi jest różnica cztery lata i trenowałam
dwie rzeczy. Jeden z nich dostał tygodniówkę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a drugi
w czwartej dopiero. I nie dlatego, że jakoś ich specjalnie rozróżniałam, tylko dlatego, że przy
drugim zauważyłam, że przez te pierwsze trzy lata te pieniądze byłyby mu kompletnie
niepotrzebne.
Michał: Niepotrzebne do niczego.
Dorota: Klasy 1-3, w momencie, kiedy ja płacę za obiad, za świetlicę, ze mną idzie do kina,
pod kioskiem mówi: „Chciałbym coś” i negocjujemy czy ja mu to kupię, czy nie. Albo wiem, że
on tego potrzebuje, lub nie. Te pieniądze były mu po nic. One mu były, z jego punktu
widzenia, pomocne w relacjach społecznych, co nie jest dobre. Tzn. mając swoje pieniądze,
próbował kupować łaski. Tzn. kupował jakieś rzeczy i robił rozdawnictwo dla kolegów.
Michał: Tak, wymieniał je na przychylność.
Dorota: Tak. I oczywiście odbyliśmy taką rozmowę. Większość dzieci tak próbuje.
Wytłumaczyłam mu dlaczego nie, nie dlatego, żeby mu zabrać tę tygodniówkę, bo on dostał,
nawet nie wynegocjował, dostał na zasadzie kontraktu te pieniądze. Wtedy pierwsze Lego
wchodziły do Polski, więc później zaczął odkładać te pieniądze już na swoje potrzeby. Ale
zauważyłam, że w klasach 1-3 jest mu to zdecydowanie mniej potrzebne, dlatego głównie, że
jest niesamodzielny.
Dzieci w tym wieku są niesamodzielne. Nie chodzą na ogół jeszcze same nigdzie. Nie kupują
sobie takich rzeczy, które są im potrzebne nagle. Bilety miał na autobus, jak by trzeba było. To
był mój świr, może nie powinnam takiego słowa używać w takim ważnym podcaście, ale
niestety…
Michał: … przestań [śmiech]…
Dorota: … Żeby mieli w swoim portfeliku, dosyć wcześnie ich nauczyłam noszenia portfelika,
10 zł. na tzw. czarną godzinę. Nie wiem, będziesz musiał wodę sobie kupić, do taksówki
wsiąść, bo to wtedy były jeszcze takie pieniądze, że można było za 10 zł. przejechać taksówką,
zadzwonić. Musisz mieć 10 zł. I myślę, że do dzisiaj dzieci mają gdzieś, może to teraz już nie
jest 10 zł. tylko 50 zł. schowane w portfelu.
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Michał: Ale to jest akurat dobre, bo uczysz tego, że gdzieś te zaskórniaki, ten przysłowiowy
1000 zł. na nieprzewidziane wypadki trzeba posiadać.
Dorota: Tak, aczkolwiek niestety chyba ich nie nauczyłam tego, żeby to było 1000 zł., raczej to
jest nadal 50 zł. i to jest moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Michał: Wiesz, może na koncie mają więcej.
Dorota: Możliwe, są samodzielni od wielu lat, więc nie zaglądam im w portfele. Radzą sobie,
pracują, nie ma tutaj problemu. Natomiast wtedy było to dla mnie ważne, żeby oni mieli taki
pieniążek, który jest na czarną godzinę i on jest nie do wydania.
Michał: Tak, nie wydaje się go na potrzeby bieżące.
Dorota: Tak i on był kontrolowany, czy tam jest i on rzeczywiście w tym portfelu
funkcjonował. Więc zauważyłam, że te pieniądze nie są potrzebne, bo nie ma potrzeby
samodzielnego wydawania pieniędzy. Ja zaspokajałam, od przysłowiowych, może nie ma
takiego przysłowia, ale tych takich powiedzeniowych chipsów… nie lubię jak ktoś mówi
przysłowiowe chipsy. Chipsy każde dziecko lubi.
Wszystko mieli, więc drugi syn dostawał tygodniówkę od czwartej klasy podstawówki, kiedy
się usamodzielniał. To jest ten wiek, kiedy dzieci zaczynają same chodzić do szkoły, same na
zajęcia, gdzieś tam z kolegami na boisko. Żeby mógł sobie kupić wodę sam, żeby dysponował
jakimiś swoimi pieniędzmi.
Michał: No właśnie, a czekaj, wejdę w słowo i od razu zapytam, bo są takie obozy znowu:
otwocki i falenicki [śmiech]. Zwolennicy i uczestnicy jednego mówią: kieszonkowe tak, bo
rzeczywiście pomaga nauczyć się zarządzania pieniędzmi, samodzielnego dysponowania itd.,
daje pewną autonomię w zakresie decyzyjności dziecka, bo to są jego pieniądze, więc może
dysponować tak jak chce.
Dorota: Też nie do końca, zaraz powiem.
Michał: No, właśnie. A druga szkoła jest taka: kieszonkowe to jest socjal, to jest
przyzwyczajenie dziecka do tego, że czy się stoi, czy się leży, te 5 zł. się należy za nic. Że
dziecko powinno być przedsiębiorcze, powinno sobie zapracować itd. I teraz trzy słowa
komentarza z twojej strony.
Dorota: I tak i nie. Znaczy prawda zawsze leży pośrodku. Na pewno jest tak, że nauka
zarządzania własnym pieniądzem jest bardzo ważna. Na co wydam? Co chcę kupić? Jak chcę
zaplanować? Co chcę odłożyć? Co mi jest potrzebne? I to jest istotne. Oczywiście bardzo
trudno rozplanować wydanie 5 zł., czy 10 zł.
Michał: Zgadza się.

Strona 17

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

Dorota: Aczkolwiek jak się ma lat 7, to jest dużo pieniędzy, dla wielu dzieci. Ile gum można
kupić za 10 zł., prawda? Natomiast z tym socjalem… można tak pomyśleć, aczkolwiek ja
uważam, że jeśli dziecko nie będzie dostawało tych pieniędzy, żeby się nauczyć, to się po
prostu nie nauczy. To jest troszeczkę wybór chyba, odważnie powiem, mniejszego zła.
Michał: Koszt, który musimy ponieść.
Dorota: Tak, to jest trochę taki socjal, który oczywiście jest. Nie jest w takiej wysokości, żeby
dawał komfort i pełne poczucie bezpieczeństwa, bo to nie starcza na wszystko, to nie jest
absolutnie zaspokajanie każdej potrzeby i zachcianki, bo ja tak bym to rozumiała, gdyby to
miało służyć jako socjal: czy leżysz, czy nie leżysz, to możesz sobie wszystko kupić. Nie no,
musisz pomyśleć, jak chcesz coś większego, bo musisz złożyć dwie rzeczy do kupy, tak?
Michał: Czegoś sobie też odmówić w międzyczasie.
Dorota: Tak jest. W jednym tygodniu nie wydać po to, żeby mieć w drugim tygodniu dwa razy
więcej. No, ale słuchaj, jak się rozmawia z rodzicami, to jednym z ich podstawowych zadań
jest to, żeby dzieci miały wszystko. To jest trochę chore niestety, bo rodzice sobie żyły
wypruwają i dziecku na wiele rzeczy pozwalają, dają i te pieniądze płyną do dziecka.
Michał: W sposób nieograniczony w zasadzie.
Dorota: Bardzo często tak. Ale jest jeszcze jedna rzecz: niekontrolowalny. To jest to, o czym
mówiłam, że rodzice nie wiedzą ile pieniędzy na dziecko wydają, zupełnie. Mnie strasznie
rozśmieszyła taka informacja, że decydentami zakupowymi najczęściej w polskich domach są
dzieci. To jest niesamowite. Dzieci decydują o tym, co jest w lodówce, jak mają wyglądać
zakupy książkowe, gazetowe.
Michał: Poniekąd tak jest.
Dorota: No, jest, jest.
Michał: Jak zastanowię się, co jest w mojej lodówce, to też widzę, że np. jakiś jogurt
konkretny, to jest decyzja dziecka. To nie jest moja decyzja, że ja to kupię. Ja tego nie jem.
Dorota: Mało tego, żeby dzieci jeszcze decydowały tylko o sobie, one decydują też o tym, co
rodzice mają. Dzieci decydują o tym, jakie buty są dla mamy. Już mówię o starszych dzieciach,
takich już nastolatkach. Żeby ojciec się tak ubrał, żeby nie był ubrany obciachowo, albo
mówią: „Takich butów sobie mamo nie kupuj, bo to są buty, w jakich chodzą moje koleżanki. Stare
kobiety w takich butach nie chodzą.” Np. taki tekst do matki. I matka sobie nie kupi takich
butów, bo nie.
Jeszcze wracając do tego socjalu, ja bym powiedziała o czymś takim, że to wszystko zależy od
tego, w jakim wieku mamy dziecko. Bo małe dziecko nie będzie tego traktowało, jak socjal.
I nie będzie miało takiego pomysłu i takiego podejścia. Natomiast jak już dochodzimy do
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takiego dziecka 12 plus, to też musimy renegocjować umowę, czyli renegocjować sumy.
Wtedy już na pewno musimy zacząć rozmawiać, na co te pieniądze mogą, a na co nie powinny
być wydane.
Michał: Co rodzice będą finansować, a czego nie będą.
Dorota: Tak. Musi być umowa, na co konkretnie są te pieniądze. Bo jeżeli my się z dzieckiem
umawiamy, że ono ma sobie finansować przyjemności pod tytułem pójście do kina, to
wiadomo, że te pieniądze muszą być większe, bo ten bilet do kina trochę kosztuje. Jeżeli my
mówimy: „My ci dajemy na różne twoje przyjemności, a ta twoja tygodniówka to jest tylko na takie
niespodziewane rzeczy, typu właśnie przejazd, bilet, woda.”
Wiesz, to jest tak, że wszystko zależy od tego, co wynegocjujemy. Oczywiście, jeżeli mówimy
o nastolatku, to pieniądze nastolatka są oczywiście jego własnością, ale to co powiedziałam
wcześniej – pod pewnymi warunkami. Tzn. on nie powinien tego wykorzystywać w złych
celach. Czyli: na pewno nie na papierosy i na pewno nie na używki, czyli wszystkie te rzeczy
psychoaktywne. No i to jest kwestia zaufania.
I pamiętaj, że tygodniówka jest bardzo często przez rodziców traktowana jako przywilej,
w związku z czym jest traktowana w kategoriach kary i nagrody. Jest odbiera i dawana,
w zależności od tego, czy dziecko ma dobre, czy złe stopnie, sprzątnął, czy nie sprzątnął
pokoju, był u babci, czy nie był u babci.
Michał: To jest dobre, czy złe?
Dorota: Moim zdaniem nie. Myślę, że należałoby znaleźć inny przywilej, który można by
ewentualnie dawać lub odbierać. Odebranie tygodniówki może mieć miejsce tylko wtedy,
kiedy nasza umowa jest np. „Nie kupujesz papierosów”, a dziecko kupiło. Ale to też nie
radziłabym odbierać na stałe, tylko powiedzieć: „Wiesz co, na to się umawialiśmy, że nie,
w związku z czym, nie będę ci dawał, bo nie będziemy finansowali twojego palenia.”.
Ale musicie drodzy rodzice zdać sobie sprawę z tego, że jak dziecko zaczęło palić i popala, to
sobie te pieniądze „zorganizuje” w inny sposób, np. podciągając nam z portfela, albo
pożyczając od kolegów, albo robiąc rzeczy, których nie chcielibyśmy żeby robili. Przypadki
dziewczynek, które za 20 zł. do doładowania telefonu wysyłają różnym panom w sieci swoje
rozebrane zdjęcia jest bardzo częstym przypadkiem.
Dzieci, znowu mówię o nastolatkach, które sprzedają siebie za pieniądze. Po to, żeby mieć, bo
rodzice im nie dają, też się zdarzają. Podkradają różne rzeczy po to, żeby sprzedać. Albo
wyprzedają rzeczy z domu, bo rodzice nie zauważą braku książki, pierścionka, kubka, który
można sprzedać na pchlim targu za 5 zł. To jest zawsze bardzo ryzykowne. Dzieci powinny
mieć swoje pieniądze, ale o tym się powinno rozmawiać, a nie tylko: „Masz i zrób z tym co
chcesz.”. Bo to jest zawsze demoralizujące.
Michał: Ach…
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Dorota: Co?
Michał: No, słucham cię słucham.
Dorota: A ja tak gadam i gadam.
Michał: Wiesz co, zastanawiam się Dorota jeszcze nad jedną rzeczą, bo ja pamiętam ze swoich
czasów, kiedy kieszonkowe otrzymywałem, bo otrzymywałem kieszonkowe, pamiętam też, że
zawsze go było za mało. Gdzieś tam w pewnym momencie podejmowałem takie próby, żeby
te pieniądze sobie zorganizować. Popracować, wiesz, od głupiego zbierania butelek i noszenia
do punktu skupu, gdzie parę groszy zawsze wpadło, poprzez jakiś handel wymienny, typu ja
zrobię coś dla ciebie, ty zrobisz coś dla mnie, po rzeczy typu – zrobię usługę, za którą po
prostu wezmę pieniądze. Tak?
I zastanawiam się, mówimy: małym dzieciom, później nastoletnim dzieciom przekazujemy
pieniądze po to, żeby mogły wydawać je w samodzielny sposób. Pytanie gdzie się pojawia ten
moment, czy on się pojawia, albo jak doprowadzić do tego, żeby uczyć dziecko również takiej
przedsiębiorczości, zaradności życiowej. Że jeżeli chcesz mieć więcej, to musisz się bardziej
postarać. W taki sposób, żeby to miało wymierny efekt. Pieniądze są dosyć wymiernym
efektem.
Dorota: No tak, ale wiesz, rodzice popełniają całą masę błędów.
Michał: No, właśnie, posłucham chętnie.
Dorota: Np. płacą za obowiązki domowe.
Michał: Właśnie.
Dorota: Obowiązki domowe są obowiązkami domowymi, są wspólnym krzyżem wszystkich
domowników i każdy musi swoją pracę do domu włożyć i niestety nikt nikomu za to nie płaci.
Michał: Poczekaj Dorota. Wszystko i bezwzględnie? Np. zobacz: umycie samochodu.
Dorota: A właśnie chciałam powiedzieć. Pod warunkiem, że umówimy się na coś, że dziecko
zrobi rzecz, za którą i tak byśmy zapłacili jadąc do myjni. Czyli jeżeli mamy taki pomysł, że
chcemy pojechać do myjni i umyć nasz samochód za 75 zł., a nasz nastolatek mówi: „Ja ci
wypucuję ten samochód, poświęcę całą niedzielę i wyczyszczę ci go tak, że będzie się błyszczał.”.
To zapłaćmy mu za to pieniądze, tak, jak byśmy zapłacili w myjni. Natomiast nie płaćmy mu
za to, że sprzątnął swój pokój.
Michał: Tak.
Dorota: Bo nawet jeżeli przychodzi do nas pani Wiera, czy jakakolwiek inna Zosia, która nam
sprząta i dziecko mówi: „To dzisiaj zapłacisz pani Zosi mniej, bo ja sprzątnę swój pokój”, to nie
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działa, bo pani Zosia i tak bierze swoją stawkę, niezależnie czy ten pokój będzie sprzątała, czy
nie. Zawsze odradzam płacenia za stopnie. Znam rodziców, którzy płacą za stopnie.
I zawsze podaję przykład syna moich znajomych, którzy to dorośli zapowiedzieli, że dziecko
będzie dostawało pieniądze w zależności od stopnia. Za jedynkę złotówkę, za dwójkę 2 zł.,
a za szóstkę 6 zł. W związku z czym przynosił trzy dwójki, co było dla niego łatwiejsze do
uzyskania, niż jedna szóstka. A i tak miał 6 zł. I mama na to nie wpadła, że on może sobie tak
policzyć. No, ale małe dzieci są mądre, a on był przedsiębiorczy. [śmiech]
Michał: [śmiech] Tak, zdecydowanie.
Dorota: Wiesz co, ja nie wiem, czy przedsiębiorczości można nauczyć. Bo tę żyłkę albo się ma,
albo się nie ma. Jeśli się ma, to należy ją w dziecku bardzo hołubić i bardzo o nią dbać, ale też
uważać, żeby nie przesadzić. Żeby dziecko nie kupiło i nie sprzedało babci. Teraz
w cudzysłowie mówię. Żeby nie cwancykowało i nie oszukiwało, bo łatwy pieniądz jest
demoralizujący.
Zawsze powtarzam, że żeby zarobić pieniądze, trzeba się napracować. Czy to jest praca
fizyczna, czy praca intelektualna. Oczywiście zdarza nam się, że pieniądze nam spadną
z nieba. Typu: wygramy w Totolotka, albo wpadniemy na jakiś genialny pomysł, bo nas olśni
iluminacja, która też jest zawsze wynikiem jakiejś naszej wiedzy przecież. I też o tym trzeba
dziecku powiedzieć. Więc poza spadkiem i wygraną w Totolotka, i jedno i drugie zdarza się
rzadko raczej, wszystko inne jest okupione ciężką pracą.
O tym też trzeba mówić. Rodzice muszą mówić o swoim zmęczeniu pracą i o tym, że tyle
i tyle zarabiają za tę swoją pracę. I właśnie wracam – nie wiem, czy przedsiębiorczości można
nauczyć, w takim znaczeniu: „To kup, to sprzedaj”, bo dziecko może być kompletnie tym nie
zainteresowane. To może być kompletnie nie jego. Natomiast nie zwalnia to nas nadal
z rozmawiania o finansach, o zainwestowaniu np.
Ja znam takie domy, gdzie są rodzeństwa i pożyczają sobie pieniądze na procent. I rodzice
patrzą na to łaskawym okiem. Ja nie wiem do końca, czy mi się ten pomysł podoba. „Bracie, ja
ci pożyczę 10 zł., a oddasz mi 12 zł.”.
Michał: Że rodzeństwo na sobie zarabia.
Dorota: Jestem twoim bratem i pożyczę ci bez procentu. Ale z drugiej strony, gdyby miał te
pieniądze w banku, to by jakiś tam procent uzyskał. No, tutaj, to każdy dom musi sobie
rozstrzygnąć po swojemu. No bo znowu nie chciałabym, żebyśmy doszli do lichwy, tak? Czyli
takiego pożyczania sobie w sposób graniczącym z przestępstwem.
Michał: Teraz lichwa, to wiesz, już w zasadzie powyżej 10% rocznie. [śmiech]
Dorota: No, ale to wiesz, każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie: co mu pasuje? Nie
chciałabym, żeby dzieci musiały pracować zarobkowo. Chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę,
że są takie domy, gdzie dzieci pracują. To są te wszystkie dzieci, które pracują w reklamach,
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w mediach. Ale są też takie dzieci, które myją samochody na ulicach, które zbierają butelki.
I one niestety często nie zbierają tych butelek po to, żeby mieć więcej tych pieniędzy, tylko
żeby mieć w ogóle pieniądze i żeby te pieniądze trafiły do domowego koszyczka, żeby było na
jedzenie. I to jest dramat, to się nie powinno dziać.
Ale namawiam np., coraz modniejsze wśród lemingów są wyprzedaże garażowe, tak?
Spotykamy się na jakimś targu i tam można kupić te tzw. „przydasie”, czyli coś pięknego na
telewizor. I dziecko ma swoje stare zabawki, albo jakieś rzeczy, które samo zrobiło i jak ktoś
od niego to kupi za złotówkę, czy za dwie, pod warunkiem, że to są jego rzeczy, nie
wyniesione z domu… jeśli on to sobie gdzieś skołuje, znajdzie w starych pudłach wazonik.
Zapyta mamę, czy to jest potrzebne, mama powie: „Nie, to jest do wyrzucenia” i on to sprzeda
za 2 zł. – to jest ta przedsiębiorczość.
On ma zmysł, że można na tym zrobić biznes. Mamy te wszystkie targi śniadaniowe. Za chwilę
się pojawią dzieci, które będą wyciskały soki. Oczywiście o jednej rzeczy powiem, bo to jest
taka rzecz, która pewnie spotyka wielu rodziców, mnie spotkała przynajmniej, ale myślę, że
Słuchaczom też się trafia. Szkoła organizuje zbiórkę na wycieczkę na zieloną szkołę. No, bo
wiadomo, że ta zielona szkoła kosztuje, więc trzeba zebrać jakieś tam fundusze.
Dzieci robią rysunki, odbywa się jakaś tam licytacja tych rysunków, wszystko jest po Bożemu,
świetnie, fantastycznie. Rodzice kupują jakiś rysunek koszmarny za 30 zł. i trzymają go
potem…
Michał: … który sami narysowali wcześniej… [śmiech]
Dorota: … tak, oczywiście. Ale cel jest zbożny, ja to rozumiem. To jest jedno. Ale teraz przy
okazji tego, odbywają się targi tortów i ciast. Czyli matki zainwestowały pieniądze
w upieczenie tortu: jajka, mąkę, śmietanę, masło. Poświęciły swój czas, upiekły blachę sernika
i każdy kawałek tego sernika kosztuje 3 zł. i teraz gdzie jest haczyk? One nie odzyskują tych
pieniędzy, które zainwestowały, tylko wszystkie te pieniądze trafiają na potrzeby szkoły.
Oczywiście to jest dobre, tylko tak naprawdę z przedsiębiorczością nie ma nic wspólnego.
Michał: Nie ma nic wspólnego, nie pokazuje jakie są koszty.
Dorota: Oczywiście i dziecku się wydaje wtedy, że jak mama coś przyniesie, albo coś zrobi, to
jest wszystko dla dziecka. Mama powinna odzyskać swoje pieniądze i dopiero resztę
przeznaczyć na szkołę, czy na potrzeby dziecka. I my o tym dziecku w ogóle nie mówimy, że
włożyliśmy jakieś koszta, że to coś kosztowało. Dziecku się wydaje, że jak mama coś upiekła,
to jest za darmo.
Michał: Tak, świetny interes.
Dorota: Fantastyczny! Albo dziecko dostaje prezent od rodziców, którzy kupili za określoną
sumę, po czym sprzedaje koledze ten prezent za 7 zł., bo tyle jest mu akurat potrzeba, żeby
kupić sobie szósty samochodzik, czy samolocik. „Jaki świetny zrobił deal.”, kompletnie nie
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patrzy, że to coś kosztowało wcześniej 50 zł. I my o tym też nie mówimy. Tego nie
wyjaśniamy dzieciom.
Dzieciom się wydaje, że to jest wszystko jakby za darmo. To, co mają jest ich, mogą to
sprzedać, spieniężyć, to są ich pieniądze. No, nie, „najpierw nam oddaj to, co my żeśmy
zainwestowali”. „Oddaj” umownie też, mogę powiedzieć: „wrzuć do skrzynki”, czy
porozmawiajmy chociażby o tym. To nie jest tak, że to się wzięło z powietrza.
Michał: „Miej tego świadomość.”
Dorota: To jest też tak, że my czasami zapominamy o tym, chyba Skaldowie śpiewali, że
najważniejsze jest, żeby gonić króliczka. To jest o tych nagrodach odroczonych. Oszczędzamy
na coś.
Michał: Tak.
Dorota: Zbieramy na coś. Coś, co jest w dalszej perspektywie.
Michał: Uczymy się systematyczności.
Dorota: Też, ale też mamy ten cel odroczony. I to jest z jednej strony fantastyczne, pod
warunkiem jednym, że to się spełni. Bo znam niestety takie sytuacje i sama niestety jako
dziecko przeżyłam tę traumę. Będę teraz, przepraszam, jako psycholog się tutaj otwierać
przed Wami. Obiecano mi, że jak będę miała same piątki na świadectwie ósmej klasy, to
pojedziemy do Bułgarii. Miałam piątki i do Bułgarii nie pojechaliśmy, bo się rodzicom warunki
finansowe zmieniły.
To jest trochę inna sytuacja, bo ja na to nie oszczędzałam. Oni oszczędzali i musieli te
oszczędności wydać. I oczywiście mi to wszystko wytłumaczyli, ja to wszystko zrozumiałam,
ale traumę mam. I teraz dziecko składa na coś pieniądze, odkłada sobie do tej świnki, już
pomijam tych rodziców, co mu wyciągają na tym nożu, są tacy, co nie wyciągają, ich jest na
szczęście większość. Ale zmienia się sytuacja i te pieniądze realnie, nagle są na coś
potrzebne.
I nie ma skąd sięgnąć, bo my – dorośli – nie oszczędzamy, nie potrafimy. Jedyne
oszczędności, jakie są w domu, to są oszczędności w śwince dziecka. Bo tam babcia coś
włożyła, wujo Zdzicho, wujo Stefan. I nagle się okazuje, że tam jest 1000 zł. i to 1000 zł.
ratuje nam cztery litery, krótko mówiąc. I musimy te pieniądze wziąć i zainwestować,
a dziecko nie dostanie tego swojego roweru, Lego, czy wyjazdu na obóz sportowy do
Barcelony. Tego nie wolno robić.
Ja rozumiem, że to się może zdarzyć. Może się zdarzyć. Ale nie możemy mieć w tyle głowy, że
to są nasze, nie wiem, czy użyję dobrego wyrażenia: backup’owe pieniądze.
Michał: Zaskórniaki.
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Dorota: Tak, że tam zawsze jest. Bo to nie są nasze pieniądze, to są pieniądze dziecka. I ono
może słusznie powiedzieć i ma prawo: nie dam wam. Oczywiście będziemy przekonywać, że
trzeba na tamto, na owamto. I dziecko w końcu zrozumie, bo kocha mamusię i tatusia i nie
będzie miało możliwości, żeby się z tego wyplątać. Ale nie róbmy tego. Jeśli dziecko na coś
zbiera, to musi się to zakończyć sukcesem. Musi sobie za to coś kupić.
Michał: Chyba, że to będzie jego decyzja, że jednak nie. Bo też może być tak, że te cele po
drodze się zmieniają.
Dorota: To prawda, dziecko może zamiast roweru chcieć deskorolkę, albo zamiast deskorolki
klocki Lego, albo wakacje. Tak. I oczywiście też się może zmienić: „Dobra, to weźcie już te
pieniądze na coś tam, co jest wam potrzebne…”
Michał: Nie, ja nie mówię o tej sytuacji w ogóle.
Dorota: A, że jego cele się zmienią?
Michał: Tak.
Dorota: A nie no, tak oczywiście. Każdego cele się zmieniają, inaczej byśmy stali w miejscu.
Oczywiście cele mogą się zmienić i to też rodzice muszą uszanować, że dziecko już nie chce
roweru, tylko chce komputer. A potem już nie chce komputera, tylko chciałoby deskorolkę,
a potem to w zasadzie na obóz by chciało pojechać.
Michał: Wrócę Doroto do jednego wątku, który gdzieś tam mi się z tyłu głowy kołacze i nie
daje mi spokoju. Powiedziałaś o tym, żeby rozmawiać o tej sytuacji finansowej z dziećmi, żeby
wprowadzać w to, ile zarabiamy itd. Na ile głęboko w to wchodzić i kiedy? Bo wiesz, mam
dwójkę dzieci. Nigdy nie rozmawiałem z moimi dziećmi ile pieniędzy zarabiam.
Dorota: Wiesz co, to jest trochę tak, że każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie: na ile jest
gotów o tych pieniądzach rozmawiać i co te pieniądze robią jemu samemu, czyli nam –
dorosłym, w życiu. Bo nie chciałabym, jako psycholog i osoba, która pracuje z dziećmi, mieć
potem takich klientów, którzy mówią, że dzięki pieniądzom oni są więcej warci, że wszystko
można kupić.
Michał: Tak, tak.
Dorota: Albo, że nic innego się nie liczy, że mój tatuś najwięcej zarabia, a ma tyle i tyle więcej
i mógłby panią kupić. Ja znam przypadki ze szkół, kiedy uczniowie potrafili powiedzieć: „Ale co
pani nam tutaj zadaje, mój ojciec pani płaci, pani musi być taka grzeczna, jak mój ojciec mówi.”.
Oczywiście są to wypadki ekstremalne, powiedziałbyś pewnie – patologia. W pewnym
znaczeniu tak.
Michał: Właśnie chyba nie, zdarzają się.
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Dorota: Takie rzeczy się dzieją. Więc oczywiście dobrze, żeby dziecko miało świadomość.
Niekoniecznie mi chodzi o taką wiedzę, wiesz, stąd dotąd…
Michał: …co do grosza…
Dorota: … tak. Raczej świadomość, co możemy sobie tym załatwić, co nam przychodzi
z łatwością, a nad czym musimy bardziej popracować, czyli na co musimy odłożyć. Ja bardzo
często tłumaczę ludziom, ja jeżdżę na wakacje, takie wypoczynkowe – swoje, raz na dwa lata.
Dlatego, że na to odkładam pieniądze.
To są pieniądze celowo odkładane na to przez dwa lata. Przez dwa lata mi starcza pieniędzy
na tyle, że mogę na dwa miesiące wyjechać za granicę i nie martwić się, że mi zabraknie
pieniędzy. Tak sobie to wyliczyłam. Oczywiście mogłabym pojechać raz w roku na miesiąc, ale
wolę spędzić dwa miesiące i mieć taki kompletny luz, ale na to zbieram pieniądze.
Michał: Tak i masz świadomość tego, że nie stać cię na to co roku.
Dorota: Tak, nie stać mnie na to co roku. Mogłabym sobie to jakoś podzielić, ale nie byłoby
wtedy takiego fun’u. W związku z czym odkładam sobie na to pieniądze, zbieram, oszczędzam.
Oczywiście kusi mnie nieprawdopodobnie. I rozmawiajmy o tym z dziećmi, że jak chcemy
pojechać na wakacje, to musimy sobie gdzieś odjąć.
Pytanie z czego sobie odejmujemy? Możemy sobie odejmować z przyjemności, możemy
z kultury. Kultura jest zawsze najbardziej biedna, bo do teatru idziemy na samym końcu, czy
do kina. Najmniej sobie oszczędzamy na jedzeniu. Ale też pomyślmy ile jedzenia marnujemy.
Gdzie wyrzucamy? Rozmawiajmy z dzieckiem na temat tego, ile tych jogurtów, czy czegoś zje,
tak?
Michał: Tak.
Dorota: Ile możemy kupić paczek czegoś, a może kupmy jedną mniej. A może kupmy co drugi
dzień. Ale myślmy celowo o tym. Ja znam domy, w których raz w tygodniu wrzuca się 5 zł.,
każdy z członków rodziny wrzuca tyle ze swoich pieniędzy. I te pieniądze też na coś zbierają,
wszyscy wspólnie, na jakiś jednodniowy wyjazd gdzieś tam. Więc taka świadomość tego na co
nas stać, na co nas nie stać.
Nie chciałabym, żeby dzieci miały takie myślenie, że są biedne, chociaż znam zamożne domy,
które mówią dzieciom, że są biedne: „Na to nie mamy”. Bo rodzice są sknerami, bo ciągle mają
za mało. Spotykasz się pewnie z tym, że ludzie ciągle mają za mało, że nie mają takiego
poczucia, że gdzieś jest ten pułap, że jest im dobrze.
Michał: Nie, nigdy nie ma takiego pułapu. [śmiech]
Dorota: Wiesz co, ja mam taki pułap.
Michał: Ale wiesz co, to nie zależy od ilości pieniędzy, dobrze o tym wiesz, nie?
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Dorota: Nie, kompletnie. To zależy od tego, że ja sobie postawiłam pewne cele związane
z tym, że wiem na co chcę mieć wydane pieniądze w ramach przyjemności, a cała reszta jakoś
się tam toczy.
Michał: No, właśnie. Ale wiadomo, są takie osoby, które gonią za pieniądzem i będą goniły.
I dla nich nie ma takiej ilości, która jest wystarczająca.
Dorota: Pytanie brzmi: po co?
Michał: Dobre pytanie. Tylko też jest tak, że wiele osób nie zadaje sobie takiego pytania.
Dorota: I dlatego mówię, że o tym trzeba rozmawiać.
Michał: Właśnie.
Dorota: Po co biegasz za tymi pieniędzmi? Ja rozmawiam z ludźmi z korporacji często, którzy
zarabiają dobre pieniądze. Pytam ich: „A kiedy ty je wydajesz?”, „No właśnie, kurde nie mam
czasu.”. Ja mówię: „No to po co je zarabiasz? Po co ci te pieniądze, poza tym, że czujesz, że je
masz, że masz status dobrze zarabiającego młodego biznesmena, jak ty w kinie ani w teatrze nie
byłeś? Nie wiem, nie posiedziałeś sobie przy kawie…”. Z czym to się tę kawę pije, z mlekiem
sojowym, czy jakkolwiek.
Michał: [śmiech] Na bogato.
Dorota: „Masz jakąś furę, którą nie jeździsz, bo w zasadzie nie jest ci potrzebna, bo pracujesz tak,
że samochodem tam nie ma co jechać. Więc się na ten Mordor tłuczesz komunikacją miejską. Więc
po co ci jest tyle kasy? Po to, żeby komuś powiedzieć, że masz? Czy to imponuje?” Imponuje, ja
wiem, innym i im samym. Ale po co? Zabijamy się za pieniądze, których tak naprawdę nie
mamy szansy wydać.
Michał: No, jest takie dobre powiedzenie, że wiesz: zabijamy się za pieniądze po to, żeby
zaimponować ludziom…
Dorota: … których tak naprawdę nie lubimy, nie znosimy, czy jakoś tak.
Michał: Dokładnie, na których nam nie zależy.
Dorota: Tak jest. Nasze dzieci widzą, że my się zabijamy o pieniądze, to one też się będą
zabijały o pieniądze. A tak naprawdę nie na tym życie polega, no nie na tym życie polega! Ja
pracuję naprawdę z ludźmi, którzy mają ciężko finansowo. Nawet nie mówię, że przeciętnie,
ciężko. I naprawdę: chleb z dżemem – palce lizać! Trzy razy dziennie.
Natomiast potrafią być ze sobą, świetnie się bawić, fajnie rozumieć, dobrze odpoczywać.
Lubią się, znają się. Oczywiście, pewnie jak by mieli więcej pieniędzy, to żyło by im się
inaczej.
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Michał: Było by im łatwiej.
Dorota: Wiesz co, na pewno było by inaczej, nie wiem, czy łatwiej. Rozmawiam czasem
z ludźmi, którzy wyszli z takich trudnych warunków, typu: pokój z kuchnią, dwoje dzieci,
ledwo koniec z końcem. Po czym wchodzą na taki poziom, że już mają wszystko i mówią:
„Kurczę, jak nam fajnie było wtedy, byliśmy innymi ludźmi. Z dziećmi było bliżej.”. Powtórzę to:
pieniądze ułatwiają życie, ale nie przeżyjemy życia fajnie tylko dlatego, że mamy pieniądze.
Naprawdę.
Rozmawiałam niedawno z dziewczyną, która mi tłumaczyła… ja nie latam, boję się panicznie,
już się wylatałam, teraz już się boję, więc jeżdżę samolotem na urlopy. I ona mówi: „Ale nie
zobaczysz takiego miejsca i takiego, tu byłam i tam byłam.” A ja mówię: „Byłaś np. na zamku
w Gniewie?”, „Gdzie?”.
Michał: [śmiech]
Dorota: I oczywiście tego się nie da porównać z Bali, tak? Pewnie się nie da. To nie jest tak, że
trzeba sobie zniżyć priorytety i być taką szarą myszą. Można sobie znaleźć fantastyczną
przygodę bliżej, za mniejsze pieniądze. Ja zazdroszczę strasznie ludziom, którzy np. podróżują
z dziećmi, naprawdę za niewielkie pieniądze.
To jest kwestia priorytetów, potrzeb. Tego, czy można mieć jedne buty, czy piętnaście par. Czy
można mieć używane zabawki po innych dzieciach, czy trzeba mieć nowe. Tak sobie czasem
myślę, mój syn kiedyś mnie zapytał o to i to mi dało dużo do myślenia: co bym robiła w życiu,
gdybym miała tyle pieniędzy, że nie musiałabym pracować? Ja mówię: „No wiesz co,
pracowałabym.”. „No ale po co byś pracowała?”, a ja mówię: „Bo ja lubię.”
Michał: Bo lubię.
Dorota: Bo lubię, mi to sprawia przyjemność. Pieniądze, które zarabiam, są dodatkiem do
pracy, którą kocham. Oczywiście, jak one są, jest fajnie, natomiast my musimy dziecku
pokazać, że pracujemy nie dla pieniędzy. Że pieniądze są dodatkiem, są oczywiście
gratyfikacją za naszą pracę. Ja tłumaczę często rodzinom, które mają kłopoty finansowe, że im
bardziej chcą mieć pieniądze, im bardziej myślą, żeby je mieć, tym trudniej jest im je zdobyć.
Michał: Prawda.
Dorota: Taki luz w stosunku do tego, że „mam 200 zł. i spoko”, powoduje, że nagle się znajduje
drugie 200 zł. A jak ja mam 200 zł. i muszę mieć następne, jestem tak spięty, mam tak spięte
pośladki, że nie skupiam się na dobrym, tylko na złym. I jest niedobrze.
Ale ludzie tego nie rozumieją. Myślę, że ty jesteś takim człowiekiem, który im to tłumaczy,
wyjaśnia i dzięki temu może będą mieli większy luz z tym związany. Może dzieci będą miały
większy luz.
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Michał: Myślę, że wszyscy, którzy słuchają, wiedzą, jak bardzo brak pieniędzy może trzymać za
gardło w różnych sytuacjach życiowych i rzeczywiście paraliżować, bo to tak jest.
Dorota: Ja się zgadzam, że tak jest.
Michał: I to, o czym mówisz, myślenie o tym, że muszę zarobić pieniądze prowadzi do
paraliżu. Dlatego, że mając taką postawę absolutnie nie akceptujemy tego, że poniesiemy
jakąś klęskę po drodze. Czyli wiesz, jesteśmy nastawieni wyłącznie zero-jedynkowo. Albo
zarobiłem, albo nie zarobiłem z jednej strony, z drugiej strony, jeżeli pryzmatu pieniędzy nie
ma, zawsze jakieś dodatkowe wartości potrafimy zauważyć.
Np. ja mówię na podstawie swojego doświadczenia. Dla mnie radością jest to, że się czegoś
nauczę. Czyli pieniądze są efektem ubocznym, pożądanym, ale nie są celem samym w sobie.
I teraz, jeżeli mamy inne cele, to tak czy siak, idąc do przodu, robiąc coś tam w życiu,
zdobędziemy coś nowego. Będziemy ten krok, dwa kroki, czy trzy kroki dalej. Oczywiście nie
będziemy w tak komfortowej sytuacji, w jakiej byśmy chcieli być.
Ale już jesteśmy parę kroków dalej. I z drugiej strony, jeśli mamy ten luz, typu: „Pieniądze nie
są najważniejsze”, to paradoksalnie bardzo łatwo nam, jako skutek uboczny tych działań, które
wykonujemy, te pieniądze otrzymać.
Dorota: Może powiem tak: mówiłam trochę o tym, że jestem z innego pokolenia. I w moich
czasach, jak ja byłam nastolatką, dzieckiem i taką młodą dorosłą, wszyscy nie mieliśmy nic.
I to nas łączyło.
Michał: Tak, nie znałaś innego poziomu.
Dorota: Tak, oczywiście były sklepy z żółtymi firankami, jacyś mieli lepiej. Ale wszyscy
walczyliśmy o pewne dobra, nikogo na nic nie było stać. Nie było tylu rzeczy w sklepach,
myśmy nawet tych dóbr nie znali, nie było potrzeby w związku z tym. Teraz jest tak, że
wszyscy mogą mieć wszystko.
Michał: I telewizja nam pokazuje i wmawia wręcz, że powinniśmy chcieć mieć wszystko.
Dorota: No, ok, ja nie oglądam telewizji, mimo, że tu stoję, ale raczej nie oglądam. Natomiast
masz oczywiście rację, na tym to polega. Natomiast możemy mieć wszystko, bo dostęp do
dóbr, to samo dotyczy dorosłych, to samo dotyczy dzieci, wszystko jest w zasięgu naszego
wzroku. Wszystko jest w zasięgu naszych możliwości, teoretycznie, w związku z czym wydaje
nam się, że to jest bardzo łatwe do osiągnięcia. To nie jest łatwe do osiągnięcia przecież, ale
tak nam się wydaje.
Ja pamiętam taką anegdotę o historii, która wydarzyła nam się niedawno. Wolny od pracy
dzień, jakieś święto, udaliśmy się do kina do centrum handlowego. Kina były czynne,
a centrum handlowe nieczynne. I cóż ukazało się mym oczom zdumionym? Mianowicie ludzie
z dziećmi, snujący się po tym centrum handlowym, oglądający te wszystkie rzeczy przez
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szybę, nie potrafiący spędzić inaczej czasu, jak chodząc i oglądając to, co chcieliby mieć, na co
ich nie stać, albo co jest ich marzeniem i ku czemu dążą. Do tych dóbr materialnych.
Pytam często dzieciaki, żeby pokazały swoje telefony komórkowe. Oni wyciągają wypasione
telefony komórkowe. Ja mówię: „Kiedy zmieniałeś?”, „Niedawno”, „A co, poprzedni się popsuł?”,
„Nie, ale teraz jest nowy model.”. Ja sobie kupiłam nowy komputer dwa dni temu, ale tylko
dlatego, że mój mi upadł i się normalnie, fizycznie zepsuł. Gdyby się nie zepsuł, to bym go tak
długo eksploatowała, mimo, że moi synowie mówią: „Już powinnaś zmienić, masz już tak
starego, że powinnaś zmienić.”. A ja mówię: „Działa? Działa.”.
My mamy teraz dostęp, nam się wydaje, że wszystko możemy mieć i też uczymy dzieci:
„Możesz wszystko mieć.”. I dzieci mają potrzebę posiadania wszystkiego. My też mamy
potrzebę posiadania wszystkiego. Niech mi ktoś wytłumaczy: po co? Ja tego nie rozumiem
i jako człowiek i jako psycholog i jako matka i jako kobieta. Nie ro-zu-miem, po prostu. Nie
pochowają nas z tym.
Michał: Tak, zdecydowanie, do trumny bardzo mało rzeczy się mieści.
Dorota: Tak. Ja mówię, jedyna rzecz, która mnie nieustannie podnieca i pociąga, co widzisz
przed sobą, jesteśmy tylko w jednym pokoju, to są książki.
Michał: Książki, dużo książek widzę.
Dorota: Mamy drugi pokój, tam są same książki. Tam jest tzw. biblioteka. I to jest coś, na co ja
wydam każde pieniądze.
Michał: Przeczytałaś wszystko?
Dorota: Wiesz co, większość z nich przeczytałam, chociaż mam tutaj część książek Roberta,
czyli fantastyka i science-fiction i to nie jest moja bajka. Ale ja teraz studiuję, wiesz,
podyplomowo literaturę dla dzieci i młodzieży. [śmiech]
Michał: No, proszę!
Dorota: Tak, zapisałam się na studia, kończę je właśnie i już chodzę do biblioteki, bo nie
kupuję wszystkich książek dla dzieci. Czytam książki dla dzieci i młodzieży, czytam koło trzech
książek tygodniowo. Tak się mimo pracy staram wyrobić. I w to inwestuję.
Michał: Ładnie, 150 książek rocznie.
Dorota: No, albo i więcej czasem. Więc staram się w to inwestować i teatr jest takim
miejscem, na które zawsze wydam pieniądze. Kino jest takim miejscem. Mam za sobą 750
filmów, które też zbieram i na to też wydaję pieniądze. To są moje świry, moje przyjemności.
Ale na pewno nie na buty. Mam jedną parę. I tłumaczenie dziecku gdzie jest wartość, po co te
pieniądze nam służą, żeby one nas rozwijały.
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Pieniądze tak naprawdę, mogą nas ograniczyć bardzo. Bardzo nas ograniczają. My musimy
wyjaśnić dziecku, że pieniądze są tylko użyteczne.
Michał: … narzędziem…
Dorota: … tak, do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Niekoniecznie potrzeby. Oczywiście,
potrzeby są ważne na początku, ale żeby spełniać marzenia. Żeby pojechać za zakręt, do Bali,
którego nie zobaczę, płaczę czasami przed telewizorem, żeby to Bali zobaczyć.
Michał: Dorota, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tak mówimy o tych własnych potrzebach
i od razu…
Dorota: … mam nadzieję, że Państwo coś z tego wyciągną dla siebie…
Michał: … wyciągną, na pewno. Wiesz, jedna rzecz jeszcze mi chodzi po głowie. Jak uczyć
dzieci dobroczynności? Tego, żeby się dzielić, że nie wszystko jest dla nas.
Dorota: A ilu znasz dobroczynnych dorosłych?
Michał: No, chciałbym wierzyć, że wielu, że tak powiem dyplomatycznie.
Dorota: Niewielu, my deklaratywnie jesteśmy dobroczynni. Natomiast nie jesteśmy, niestety.
Znowu to jest tak, że jeśli rodzice nie mają takiego pomysłu, żeby dzielić się z innymi, żeby
być wolontariuszami gdzieś, żeby zrobić coś dla innych, to nie nauczymy tego dziecka. To jest
pierwsza, podstawowa zasada. Więc rodzice muszą pokazywać dziecku.
Michał: Czyli znowu przykład przez przykład.
Dorota: Zawsze. I jeżeli rodzice nie raz w roku, Jurkowi wrzucą do Wielkiej Orkiestry 10, czy
20 zł. i mają takie poczucie, że zrobili coś świetnego, ale rzeczywiście się w coś zaangażują…
mnie szalenie imponują Szwedzi. Dlatego, że u nich jest taki, myślę, że narodowy zwyczaj, że
wynajdują sobie jakąś organizację, albo fundację. I nie tak, jak my, od wielkiego dzwonu, jak
coś się dzieje, larum biją, dają jakieś pieniądze, tylko oni regularnie płacą jakieś niewielkie
pieniądze od swoich przychodów, dochodów… nie patrz tak na mnie.
Michał: Słucham cię, przychodów prawdopodobnie, bo łatwiej policzyć.
Dorota: Tak, od przychodów, pierwsze skojarzenie słuszne… na jakąś organizację – Szwedzką,
bądź międzynarodową. Jest to dla nich naturalne, że oni tam ileś tam tych koron przekazują.
To nie są duże pieniądze, ale regularne. I myślę, że byłoby cudownie, żebyśmy potrafili. U nas
jest problem ciągle z jednym procentem. Ciągle się tłumaczy ludziom, żeby jednak
przekazywali ten 1%, że to też jest pewna forma dobroczynności.
Michał: Rośnie.
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Dorota: Ja wiem, że rośnie, ale ciągle jeszcze nie za mocno. To jest tak, że my np. mamy
z Robertem, mieliśmy, ale przerwaliśmy niestety, wrócimy do tego, takie spotkania w domu
opieki ze staruszkami. Szwedzi się zabijają o takie spotkania ze staruszkami. Oni tam jeżdżą
do takich domów opieki, śpiewają im piosenki, czytają im książki, grają w gry planszowe. Tam
codziennie coś się dzieje. U nas niestety nie, bo pójść gdzieś, poczytać komuś, to nie jest za
fajne.
Michał: Zabiegani jesteśmy, tacy zmęczeni.
Dorota: To jest nieprawda, mamy czas na 65 seriali kretyńskich, mamy czas na kretyńskie
programy w telewizji. Naprawdę, to jest kwestia organizacji czasu i potrzeby.
Michał: Całkowicie się podpisuję.
Dorota: Wiesz co, ja się staram robić różne rzeczy społecznie, niektóre nawet charytatywnie,
bardzo dużo rzeczy robię nie za pieniądze, ale z potrzeby serca. I powiem Wam wszystkim,
którzy teraz słuchacie, że to daje mi nieprawdopodobnego kopa. I ostatnio sobie pomyślałam
nawet, że ja to chyba kurczę robię egoistycznie. Że ja nie do końca robię to dla tamtych ludzi,
ja to robię dla siebie, ponieważ mnie to robi dobrze.
Michał: Żeby się dobrze czuć, tak.
Dorota: Nie dlatego, żebym się mogła tym pochwalić, bo ja tego nie mówię publicznie,
przynajmniej bardzo się staram. Kiedyś byłam nominowana do tzw. Gwiazdy Dobroczynności.
Chyba już miałam dwie nominacje i jakaś pani do mnie zadzwoniła, żebym opowiedziała
o swojej dobroczynności. A ja powiedziałam: „Proszę pani, chyba pani żartuje. Ja nie robię tych
rzeczy po to, żeby się tym chwalić. Ja robię po to, ponieważ mnie to robi dobrze, ja widzę uśmiech
na twarzy staruszka, albo dziecka i wiem, że ta osoba jest zadowolona z tego, co ja zrobiłam.
A mnie to robi nieprawdopodobnie dobrze.”.
Jak uczyć dzieci? Pokazywać im. Brać je ze sobą do schronisk, adoptować psy ze schronisk.
Wpłacać pieniądze na schroniska dla zwierząt, uczyć nastolatka, że może pojechać tam
i wyprowadzać psy na spacer, albo głaskać kotki. Albo pójść do domu opieki i czytać
staruszkom na głos, albo zgłosić się do fundacji powiślańskiej i pomagać dzieciom w nauce.
Możemy robić tysiące rzeczy. Bo żeby być wolontariuszem w hospicjum np. wcale nie trzeba
być medycznym wolontariuszem.
Można np. grać w planszówki albo w karty, albo czytać komuś książkę. I można to robić. Ja
współpracuję, przyglądam się i czasami mam takie doskoki do różnych fundacji różnych
dużych firm. I oni naprawdę robią fantastyczne rzeczy i też szukają takich ludzi. Młodych
i starych. Jest fundacja hospicyjna, z którą współpracuję, z Gdańska. Oni mają taki program 65
plus i uaktywniają właśnie emerytów, którzy już nie mają…
Michał: … celu w życiu trochę…
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Dorota: …swojego miejsca, żeby byli wolontariuszami. I oni się świetnie w to wpisują. Ale np.
młodzi nie, młodych pociągnąć. Ja już nie wiem kto to robił, nie wiem, czy nie właśnie
fundacja hospicyjna, gdzie chodzili z dziećmi z domu dziecka do domów opieki społecznej.
Czyli starych z młodymi łączyli w różnych takich akcjach. No, fantastyczne to są rzeczy.
Wiesz co, my zamykamy się na drugich ludzi w ogóle, nie widzimy potrzeb drugich ludzi.
Patrzymy tylko na czubek własnego nosa, a ja przypominam, że i hipisi będą łysi i my też
będziemy kiedyś potrzebujący.
Michał: [śmiech] No, właśnie.
Dorota: I chcielibyśmy, żeby ktoś zwrócił uwagę, że siedzimy na ławce i zipiemy, albo, że się
przewrócimy i potkniemy, albo, że nam w życiu nie wyszło.
Michał: Trzeba sobie takich ludzi wychować, nie?
Dorota: Wiesz co, no trzeba sobie takich ludzi wychować, na pewno, ogromne zadanie przed
rodzinami, ogromne zadanie przed szkołami. Ale myślę sobie, że największe, trochę będę
sobie pluła w brodę za to, co powiem, ale największe zadanie przed mediami. Media w ogóle,
albo prawie w ogóle o tym nie mówią.
Oczywiście pojawiają się akcje, ale akcje to jest taki wiesz, fajerwerek – wypala się i znika.
Michał: Chwilowy, dokładnie tak.
Dorota: Tu powinna być taka trwała edukacja, mówimy tu o pieniądzach. Ekonomiczna na
pewno. Wolontariacka na pewno. Mówiąca o wartościach na pewno. My w ogóle nie mówimy
o wartościach.
Michał: Pokazywanie pozytywnych przykładów chociażby.
Dorota: Tak, wiele, wiele lat temu, jak trafiła do Polski Ulica Sezamkowa i robiono polską
wersję Ulicy Sezamkowej, to trafiłam do zespołu, który tą Sezamkową na Polskę przysposabiał
niejako. Mieliśmy jako psychologowie, duża grupa, Amerykanie zawsze mają takiego hopla, że
musi to być naukowcami obstawione, ja pracowałam wtedy na uniwersytecie… zamknęli nas
na dwa dni pod Warszawą i deliberowaliśmy o tym, jaka ta Sezamkowa polska powinna być.
I pamiętam, że oni nam wtedy tłumaczyli na początku, że jak mówimy o oszczędzaniu wody,
to nie możemy pokazywać kapiącego kranu, bo to jest wzór negatywny. My się jeszcze ciągle
tego nie nauczyliśmy i pokazujemy kapiące krany, mówiąc o oszczędzaniu wody, co jest
absurdem. To samo się tyczy wychowania dzieci. Tych finansów, o których mówimy dzisiaj
cały czas.
Nie nauczymy dziecka oszczędzać, jak sami nie będziemy tego robić. Oczywiście wydawanie
pieniędzy takie fajne, że teraz wydamy na coś, też jest fajne i od czasu do czasu trzeba wydać
bez sensu.
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Michał: Tylko, żeby to było intencjonalne, żeby było wiadomo, że to jest ten crazy time.
Dorota: Tak.
Michał: Król się bawi, złotem płaci. Jadę na wakacje i to jest taka zasada, że to robię wtedy.
Dorota: Tak jest, że na wakacjach mam luz. Albo w drugą stronę, że musimy pokazać dziecku,
że ono wyda swoje pieniądze do dna. I mówimy: „No sorry, nie masz więcej. Ja ci nie dam.”. I to
też jest intencjonalne: „Wydałeś, nie masz.”.
Michał: Takie są konsekwencje.
Dorota: Zawsze rozmowa, zawsze wyjaśnianie. Mówienie o tym, że sobie nie radzimy w takiej
sytuacji, kiedy nic nie robimy, żeby sobie poradzić – nie polecam. Natomiast w sytuacji, kiedy
nie radzimy sobie, ale np. idziemy do doradcy i ten doradca nam mówi tak: „Mamy teraz trudną
sytuację, ale mamy pana, który nam pomoże”, zbieramy się i walczymy. A nie tak, że: „Nie radzę
sobie, jestem taki mały i w ogóle.” To nie pomaga, nie nauczymy dziecka, ono też będzie takie
nie radzące sobie, więc pokazać, że szukamy drogi.
Poza tym pokazać dziecku, że się uczymy tych finansów, że chcemy się dowiedzieć o co tutaj
chodzi, że czytamy te ulotki finansowe. Jak nie znamy odpowiedzi, bo przecież nie znamy
odpowiedzi na wszystkie pytania, to jej szukamy. No nie wiem, wchodzimy na mojego bloga,
twojego bloga, bloga innych mądrych ludzi, którzy pomogą. Nie pytamy ludzi na forum, którzy
mają żadną wiedzę, tylko pytamy ludzi, którzy mają wiedzę.
Ale wiesz, to jest tak, że my jesteśmy ciągle biednym krajem i niestety ciągle pieniądze są
szczytem marzeń. O, jeszcze o jednym temacie rozmawiałyśmy kiedyś na moim forum. Co by
było gdybyś wygrała 17 milionów? To przy okazji, bo niedawno było to 17 milionów do
wygrania.
Michał: Kumulacja.
Dorota: Tak. I powiem ci, że ja bym chyba nie chciała. Nie, nie chciałabym. Bo ja się czyta
o ludziach, którzy wygrali pieniądze, zwykle to się dla nich źle kończy, bo nie wiedzą co z tymi
pieniędzmi zrobić. Moja szwagierka zawsze mówi, że trzeba grać tylko wtedy, jak jest suma,
której potrzebujemy. Ja sobie wyliczyłam, że potrzebowałabym ze 2 miliony, jak są 2 miliony
to gram, jak jest więcej, albo mniej to nie gram, bo mnie to nie interesuje.
Taka zabawa i jakaś tam racjonalizacja. Oczywiście gram za 3 zł., a nie za więcej i zawsze
mówię: „Poproszę trafił” nigdy „Chybił trafił”, przestrzegam Państwa, bo jak chcemy wygrać, to
musi być to „trafił”.
Michał: [śmiech]
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Dorota: Oszukujemy się, tak? Ludziom się wydaje, że jak będą mieli pieniądze, to będą
szczęśliwi. To tak jak ci, którzy myślą, że jak sobie zoperują nos, to będą szczęśliwi. To
w ogóle nie tutaj jest szczęście, proszę Państwa. Ale żeby znowu nie było, pieniądze ułatwiają
życie, natomiast nie przeżyjemy tego życia lepiej, może ciekawiej – owszem, może, ale też nie
wiem, z pieniędzmi. Przeżyjemy inaczej.
Ja znam człowieka, który jest bardzo bogaty, przez duże „b”, duże „a” itd., wszystkie duże
litery, naprawdę bardzo. I jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, ponieważ nie może sobie
znaleźć kobiety, która jest mu potrzebna do życia, jak tlen. Jesteśmy zwierzęciem stadnym.
Ponieważ za każdym razem, jak spotyka kobietę, to nie wie, czy ona się w nim kocha, czy
w jego koncie. Więc to też nie jest za fajnie.
Namawiam do tego, żeby zajrzeć do książek, które pomogą, mówię tutaj o problemie
z dziećmi, np. Grzegorz Kasdepke – pisarz dla dzieci, napisał bardzo fajną książkę
z Ryszardem Petru, który tam był…
Michał: … tak, ekonomista…
Dorota: … ekonomistą. Już nawet dwie są książki. Druga – najnowsza, to są „Zaskórniaki”,
a pierwsza nosi tytuł jakiś skomplikowany, zapomniałam. Ale sobie na pewno sprawdzicie.
Michał: Sprawdzę to i zamieszczę w notatkach.
Dorota: To są bardzo fajne książki, właśnie o ekonomii, dla dzieci. Też rodzic warto, żeby
przeczytał, bo tam Ryszard Petru tłumaczy ekonomiczne fajne rzeczy, a Grzegorz tworzy
bardzo fajną opowieść. I to są też takie książeczki, które warto z dziećmi przeczytać. Poza tym
warto pójść do biblioteki i zapytać, czy są książki o ekonomii dla dzieci. Tych książek też kilka
można znaleźć i nie bać się tych tematów.
Nie bać się. Umieć odpowiedzieć na pytanie: ile zarabiasz? Czy to jest dużo, czy to jest mało?
To jest bardzo trudne pytanie, nie wiem czy wiesz. Bo rodzic, który zarabia 1500 zł. mówi, że
to jest mało. A taki, który zarabia 5000 zł., to jest dużo? Czy taki, który 15000 zł. to jest dużo?
Michał: [śmiech]
Dorota: Wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla jednych to jest dużo, a dla
innych niedużo. Ale powiedzieć dziecku ile co kosztuje, jak to się ma do naszych zarobków,
jak to się ma do naszych możliwości, potrzeb. Czy my naprawdę tego wszystkiego
potrzebujemy, co mamy? Piękny kapelusz, śliczny obrazek. No, fajnie jest ładnie mieszkać, ale
nie przesadzajmy.
Fajnie jest ładnie się ubierać. Ja zawsze mówiłam: „Co to za różnica? Szmata, to szmata.
W sensie ubranie.”. W sensie tak: jedna pani w czasach, kiedy byłam gwiazdą… bo był taki czas
proszę Państwa, kiedy nią byłam. Jedna pani mnie na jakiejś gali zapytała: „A w co pani jest
ubrana?”, ja tak na nią spojrzałam i mówię: „No, w sukienkę.”. I to krążyło potem jako viral,
dzisiaj można by to tak nazwać, co prawda to było 10 lat temu.
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Michał: W sieci.
Dorota: Tak, w sieci, że jakaś nienormalna ta Zawadzka, bo przecież było pytanie w jakiej ja
marce jestem, a dla mnie to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, więc ja byłam po prostu
w sukience. Mówię: „Jak pani jest ciekawa, to proszę sobie przeczytać, bo to w ogóle jest poza
moim zainteresowaniem.”, ale rozumiem, że ja jestem dziwakiem i żyję w innym kompletnie
świecie. A dla wielu ludzi to, jaką kto ma metkę, świadczy o nich samych. To jest chore.
Michał: I tym optymistycznym akcentem… [śmiech]
Dorota: … optymistycznym, daj spokój [śmiech].
Michał: Powiedz Dorota jeszcze na koniec, gdzie cię można znaleźć, gdyby ktoś chciał do
ciebie dotrzeć?
Dorota: W sieci mieszkam na Facebook’u, mam tam fanpage, są dwa konta, jedno prywatne,
które jest zamknięte dla przyjaciół, których znam, to są rzeczywiście moi znajomi i przyjaciele,
a nie ludzie. Tam można tylko obserwować, ale tam się nic nie dzieje. Natomiast zapraszam
na fanpage, 55 000 szalonych rodziców. Ja zupełnie jestem tam nieprofesjonalna, bo wiem, że
powinno się wrzucać post 3 razy dziennie, a najlepiej raz dziennie, a ja wrzucam co godzinę.
Jest ich mniej więcej 10-12 dziennie, na przeróżne tematy.
Polecam blogi, książki, robię to wszystko niekomercyjnie, co też mi czasem zarzucają: „Jak
pani wrzuca książkę, to niech pani ma za to pieniądze.”. Ja to robię po prostu dlatego, że coś mi
się podoba. Jestem tak wolna tam, jak można wolnym być najbardziej, więc tam zapraszam.
Michał: Jaki to jest adres, pamiętasz? Po prostu Dorota Zawadzka wpisać?
Dorota: Można Dorota Zawadzka wpisać i powinna wyskoczyć strona. Trafią do mnie. Mam
bloga: psychoblożka się nazywa. Miałam bloga w natemat, ale jakoś nie mogę pisać ostatnio,
więcej czytam, niż piszę.
Michał: Psychoblożka. Po prostu wpisujemy w Google’a i nam wyświetli?
Dorota: Powinno wyświetlić: Psycho(b)lożka – blog Doroty Zawadzkiej. Nie przykładam się
ostatnio, bo tak jak mówię, ostatnio więcej czytam, niż piszę. Jakoś mi się ostatnio dużo
zebrało na czytanie, dużo fantastycznych blogów czytam, również ekonomicznych. Z różnych
powodów się tym interesuję. Nie, nie, nie mam jakiś kłopotów, proszę, żeby tutaj Pudelek się
zaraz nie ten… po prostu jestem ciekawa. Mąż jest ekonomistą, dużo rozmawiamy na te
tematy.
Gdzie jeszcze mogę być? Prowadzę grupę Facebook’ową: Fajne filmy. A to tam się bawimy,
oglądamy różne filmy, tam sobie je recenzujemy. Jestem też na Twitterze.
Michał: DKF? Dyskusyjny Klub Filmowy?
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Dorota: Nie, nie, wiesz, jak to kobitki, o fajnych facetach sobie rozmawiamy. Zupełnie inna
bajka, kompletnie niepsychologiczna. Tam jestem małą dziewczynką trochę. Na Twitterze
Supernianiowo jestem polityczna bardziej. Tam szaleję politycznie, udzielam się i taka jestem
społecznica. To są chyba główne miejsca.
Mam jeszcze stronę, która jest, przepraszam Państwa bardzo, w przebudowie od dłuższego
czasu. I jakoś się tak buduje i buduje, jest to dorotazawadzka.eu, powinna się za chwilę już
przebudować, chociaż idzie jak po grudzie. Nie wiem dlaczego, chyba nie jest mi potrzebna.
Jak by była mi potrzebna, to bym ją zrobiła.
Michał: Chyba nie jest ci potrzebna.
Dorota: Może się wytłumaczę z tego, nie wiem czy to pójdzie, czy nie, dlaczego co godzinę
wrzucam. Ponieważ ja jestem ADHD-owiec intelektualny. Ja potrzebuję cały czas gadać. Jak
nie mam wykładów, a moje wykłady są kilkugodzinne, po prostu mówię i mówię.
Odpowiadam na pytania. Jak nie mam wykładów, jestem w domu, to popracuję, a potem
zaczynam gadać z ludźmi.
Michał: Musisz wyrzucić z głowy to wszystko.
Dorota: Tak, zmieniam te tematy, mam cztery okna otwarte i rozmawiam w czterech różnych
miejscach. Nie myli mi się to wszystko, kontroluję. No, wariat po prostu, ale kocham to.
Michał: [śmiech]
Dorota: Lubię kontakt z ludźmi, szczególnie z młodymi. Dużo młodych jest, chociaż
zauważyłam powrót emerytów. Albo dojrzeliśmy do tego, albo się nauczyliśmy, albo się
zestarzeliśmy. 50 plus – bardzo dużo na Facebook’u jest.
Michał: Potwierdzam. Coraz więcej fanów też mam u siebie, takich nawet 60 plus.
Dorota: Albo ich wnuki nauczyły, albo byli na kursach.
Michał: Dzieci uczą, tak jest.
Dorota: Mam też sporo babć i super się z nimi rozmawia. Są dużo bardziej cierpliwi, nie są
tym pokoleniem enter – natychmiast. Ostatnio pan mi zadał pytanie po czym po czterech
minutach, ja naprawdę szybko reaguję, napisał: „A dlaczego nie ma odpowiedzi?”.
Michał: Zniecierpliwił się.
Dorota: Cztery minuty to długo. Bardzo przepraszam, że tyle musiał czekać.
Michał: [śmiech]
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Dorota: Pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że coś
z tego wyciągniecie dla siebie, chociaż popłynęliśmy. Ja przynajmniej troszkę popłynęłam,
miało być bardziej uporządkowane, ale może coś się da z tego sklecić.
Michał: Było całkiem fajnie. Dzięki wielkie Dorota!
Dorota: Dobra, dzięki bardzo.
Michał: Dziękuję! Do usłyszenia!
Tadaam! Nawet nie będę Was pytał, czy ta rozmowa Wam się podobała, bo mam przeczucie,
że każdy mógł wyłowić z niej coś ciekawego dla siebie i mam też nadzieję, że to nie jest
ostatni raz, kiedy goszczę Dorotę. Przypominam, że tak, jak dotychczas linki do wszystkich
książek i serwisów omawianych w tym odcinku podcastu znajdziecie pod adresem:
jakoszczedzacpieniadze.pl/052, tak jak pięćdziesiąty drugi odcinek podcastu.
Ale zanim zakończę, to mam jeszcze kilka istotnych informacji. Pierwsza: dostaję od Was
trochę maili. Pytacie mnie, kiedy udostępnię po raz kolejny kurs pt. „Budżet domowy
w tydzień”, a więc miło mi dzisiaj poinformować, że dokładnie za tydzień, czyli ósmego
czerwca rozpocznie się kolejna edycja sprzedaży kursu. Tak jak dotychczas ten kurs będzie
dostępny przez kilka dni, dokładnie przez sześć dni – do soboty trzynastego czerwca. Cena
będzie taka sama jak poprzednio, czyli 197 zł. To po pierwsze.
Po drugie, przypominam również, już wcześniej o tym informowałem, że dwunastego czerwca
wystąpię na konferencji infoShare w Gdańsku. Organizatorzy spodziewają się, że w tym roku
będzie na niej ok. 3,5 tysiąca osób, także szczerze mówiąc to nieźle cykorzę w tej chwili, bo
występuję na głównej scenie pod koniec konferencji – w piątek. I szczerze, nigdy jeszcze nie
miałem okazji przemawiać przed tak olbrzymią liczbą ludzi.
Ta konferencja jest dwudniowa. Ja będę w Gdańsku dzień wcześniej, czyli w czwartek i mam
nadzieję, autentycznie, że uda mi się spotkać z dużą ilością z Was. Konferencja jest bezpłatna,
przynajmniej w takiej podstawowej wersji, bo jeśli będziecie chcieli lunch i wstęp na imprezę
integracyjną, to kosztuje, ale o tym za chwilę powiem.
W każdym razie, jeżeli gdzieś tam będziecie, zobaczycie mnie gdzieś w tłumie, to śmiało
podbijajcie do mnie przybić piątkę! Ja cały ten czwartkowy wieczór, również na imprezie
integracyjnej, przeznaczam na spotkania z Wami i mam nadzieję, że uda mi się spotkać
osobiście wiele, wielu z Was. Wiele, wielu? Bardzo dużą liczbę Was – o, w ten sposób!
Tak, jak mówiłem, konferencja jest bezpłatna, ale jeżeli byście chcieli taki płatny bilet kupić,
nie pamiętam w tej chwili ile on kosztuje, to jest koszt chyba 150-160 zł., istotne jest to, że
możecie tę wejściówkę kupić rabatowaną, bo obniżonej cenie. Jeżeli w trakcie zamawiania,
wpiszecie w polu kodu rabatowego JOP2015, od skrótu Jak Oszczędzać Pieniądze 2015, to da
Wam on 25% zniżki.
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To jest taki deal, który udało mi się wypracować z organizatorami. Dla jasności – ja nic z tego
nie mam. To jest po prostu oferta rabatowa. Ja na tym nie zarabiam. Oczywiście możecie na
konferencję wejść również bezpłatnie, tylko, że trzeba się zarejestrować na stronie
infoshare.pl
A za dwa tygodnie, w kolejnym odcinku podcastu powiem Wam o moim nowym kursie,
całkowicie bezpłatnym kursie, który się nazywa „Pokonaj swoje długi”. To jest kurs, który
aktualnie, autentycznie spędza mi sen z powiek, bo wkładam w niego masę energii i moim
skromnym zdaniem będzie to naprawdę kawał solidnej wiedzy o podstawach domowych
finansów. Nie tylko dla osób zadłużonych, ale także dla osób, które po prostu jeszcze nie
nauczyły się oszczędzać.
Ten kurs to naprawdę tytaniczna praca i ja właśnie z tego powodu ostatnio tak rzadko na
blogu publikuję pogłębione materiały. Po prostu muszę się z tym uporać, także trzymajcie
kciuki, żeby mi się to udało. [śmiech] Naprawdę dużo pracy, kilkadziesiąt materiałów wideo,
no, dużo pracy.
Mam jeszcze jedno ważne ogłoszenie, bardzo ważne ogłoszenie. Dzisiaj jest Dzień Dziecka.
Oczywiście życzę Wam, jako wiecznym dzieciakom wszystkiego co najlepsze! Bo każdy z nas
trochę dzieciakiem jest, bez względu na wiek, ja dobrze o tym wiem po sobie. To także Twoje
i moje święto, ale nie o tym chciałem powiedzieć. W notatkach do tego odcinka podcastu
znajdziecie kilka zdjęć. To są zdjęcia dzieci z Nepalu.
To są zdjęcia przekazane mi przez PAH – Polską Akcję Humanitarną. Dzieci, które razem
z rodzicami, po tym trzęsieniu ziemi, które było jakiś czas temu i po trzęsieniach wtórnych,
które się wydarzają cały czas, są zmuszone koczować w namiotach, bez dachu nad głową.
I tego typu tragedie dzieją się na świecie, wokół nas. Dzieją się cały czas. Pojawiają się
w mediach w momencie, kiedy to się wydarzy, ale również z mediów szybko znikają.
To, na co cierpią organizacje niosące pomoc humanitarną to jest to, że jest chwilowe
zainteresowanie, jest chwilowa pomoc, ale bardzo szybko ta pomoc się kończy, jeżeli
informacje o tego typu wydarzeniach znikają z mediów. A Nepal i inne miejsca na świecie
potrzebują tej pomocy non stop. Ja mam taką serdeczną prośbę do Ciebie dzisiaj, nie boję się
o to prosić: przelej proszę dowolną kwotę na konto Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach
akcji SOS Nepal.
Szczegóły o tym, jak to zrobić znajdziecie pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/052. I te
kilka złotych naprawdę może istotnie poprawić czyjąś sytuację. Tam są potrzebne zupełnie
elementarne rzeczy. Zobaczycie na tych zdjęciach, że tam dzieciaki mają takie proste
kamizelki ocieplające. Nic więcej. To też jest tam bardzo potrzebne.
I nawet jeżeli nie chcecie wspierać akcji pomocowych, które dzieją się za granicą, nie są
ukierunkowane na Polskę, to ja to doskonale rozumiem. Ja wspieram przede wszystkim
Pajacyka w Polsce, czyli program dożywiania głodnych dzieci w polskich szkołach. Dzisiaj jest
Dzień Dziecka i taka prośba znowu, ponowna, ta sama. Jeśli nie chcecie kierunkować swojej
pomocy za granicę do Nepalu, to przelejcie jakąś drobną kwotę na Pajacyka, tutaj w Polsce.
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Ciepły obiad dla dziecka w szkole polskiej kosztuje średnio 4 zł. Ja bym chciał żebyśmy w tym
roku ufundowali 10 000 takich posiłków. Jak na razie ufundowaliśmy 1300, co i tak uważam
jest bardzo fajną i dużą liczbą. Lepsze to, niż nic. Każda złotówka się autentycznie liczy.
Myślę, że dzisiejszy dzień, to jest bardzo dobra okazja, żeby poprawić ten wynik. Po szczegóły
także zapraszam do notatek na bloga.
Teraz już dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich
celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia!
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