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Wstęp 

Productive! Magazine był internetowym czasopismem stworzo-

nym przez Michała Śliwińskiego, założyciela i szefa firmy Nozbe, 

która udostępnia oprogramowanie do zarządzania pracą indywi-

dualną i zespołową. Periodyk ten ukazywał się w wielu językach 

i zawierał artykuły uznanych ekspertów z dziedziny produktywno-

ści oraz rozwoju osobistego. W polskiej wersji językowej światło 

dzienne ujrzało osiemnaście numerów – pierwszy w lutym 2014 

roku, a ostatni w lutym 2017 roku. 

Niniejszą antologię rozpoczyna wywiad, który Michał Śliwiński 

przeprowadził ze mną w 2014 roku i opublikował w inauguracyj-

nym numerze czasopisma. Po nim następuje szesnaście artyku-

łów, które pojawiły się w kolejnych, polskich edycjach Productive! 

Magazine oraz dwa artykuły, które ukazały się w jego angielskiej 

wersji. Na końcu znajdują się oryginalne slajdy GTD Dominoes, 

na podstawie których powstał artykuł Domino GTD. 

Serdecznie dziękuję Michałowi za wyrażenie zgody na stworzenie 

tej antologii i życzę wszystkim czytelnikom miłej, pożytecznej 

i produktywnej lektury! 

 Krzysztof Wysocki 
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O Autorze 

Niewiele jest na świecie osób takich jak Krzysztof. 

Od wielu lat konsekwentnie bada i stosuje zasady 

skutecznego działania, które sprawdzają się w praktyce 

i umożliwiają dokonywanie rzeczy ważnych i znaczących. 

Jego praca zasługuje na uwagę każdego, 

kto chce ulepszyć otaczający go świat. 

David Allen, twórca metody Getting Things Done 

 

Krzysztof Wysocki: 

 kreator rzeczy niezwykłych, melodyjnych i rymujących się; 

 popularyzator wiedzy o zasadach skutecznego działania; 

 autor książki Teraz! Jak już dziś zmienić jutro?; 

 autor książki Mylneryki; 

 autor książki Jak zarobić MILION w 15 sekund?; 

 autor bloga, podcastu i kanału YouTube Biznes Bez Stresu; 

 inżynier elektronik, współzałożyciel WB Electronics S.A.; 

 zapalony biegacz, maratończyk i windsurfer. 
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Productive! Magazine [PL] #01 

Wywiad z Krzysztofem Wysockim 

 
2008-04-11, Warszawa, Hotel Marriott, Krzysztof Wysocki i David Allen na piwie. 

 

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI: Jesteś autorem bloga Biznes Bez Stresu. 

Choć piszesz w nim o wielu rzeczach, metoda GTD jest jednym 

z najczęściej poruszanych tematów. Skąd pomysł na bloga? 

KRZYSZTOF WYSOCKI: Jest takie powiedzenie: przypadek to prze-

cięcie się dwóch konieczności. Biznes Bez Stresu nie powstał ani 

na zamówienie, ani nie jest wynikiem jakiegoś szczwanego planu 

marketingowego. Wykiełkował w miejscu, w którym moja chęć 

dzielenia się własną wiedzą i przemyśleniami zderzyła się z poja-

wieniem się w Polsce bezpłatnych, łatwych w obsłudze platform 

blogowych. Wcześniej udzielałem się na różnych forach, pisałem 
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artykuły, ale blog to niezwykłe doświadczenie osobistej rozmowy 

z czytelnikami – tu i teraz, w czasie rzeczywistym, a nie w czasie 

narzuconym przez cykl i politykę wydawniczą gazety lub czasopi-

sma. 

Jak prowadzenie bloga wpłynęło na Twoje życie, przede wszyst-

kim zawodowe? 

Gdyby Biznes Bez Stresu był przedsięwzięciem biznesowym, to  

dałoby się wymierzyć moje zyski i straty. Ale ja póki co nie buduję 

„osobistej platformy marketingowej” – tak jak ty albo Michael  

Hyatt. Bez zbytniego napinania się potrafię w wolnej chwili zajrzeć 

do notatek i przygotować dwa razy w tygodniu jakiś wpis – na 

podstawie tego, co ostatnio przeżyłem, przeczytałem lub usłysza-

łem. Nie jestem pewien, czy mogę być jakimkolwiek wzorcem 

w tym względzie, ponieważ pieniądze zarabiam w inny sposób. ;-) 

Jednak mimo wszystko muszę przyznać, że jako bloger odniosłeś 

wielki sukces. Często piszesz o Getting Things Done. Kiedy i w ja-

kich okolicznościach poznałeś metodę GTD? 

To zdarzyło się w 2002 roku, kiedy natrafiłem w internecie na 

echa promocji książki Getting Things Done Davida Allena. Zawar-

tość witryny David Allen Company oraz entuzjastyczne recenzje 

czytelników na tyle podsyciły moją ciekawość, że w listopadzie 

2002 roku zamówiłem książkę i już w kwietniu 2003 roku miałem 

ją w rękach. Trochę długo to trwało, ale pamiętajmy, że w tam-

tych czasach Amazon jeszcze nie wiedział, gdzie leży Polska i że 

żyją tu także ludzie, a nie tylko białe niedźwiedzie. 
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Dobrze, że Amazon już wie. :-) Co Cię wówczas najbardziej zafa-

scynowało w GTD? 

Coś, co wcale nie jest sednem metody GTD, ale tylko jej skrom-

nym elementem. To słynna „2-minute rule” – zasada, która mówi, 

że jeżeli załatwienie jakiejś sprawy zajmie ci nie więcej niż dwie 

minuty, to po prostu zrób to. Wdrożenie tego pomysłu stanowi 

natychmiastową gratyfikację po zakupie książki i zachętę do zgłę-

biania pozostałych strategii i taktyk, których zastosowanie prowa-

dzi do… bezstresowego życia. 

Zdecydowanie też jestem fanem tej zasady! Wróćmy teraz do 

Davida Allena, bo to on właśnie ponad 5 lat temu przedstawił 

nas sobie, gdy po raz pierwszy gościł w Polsce. Długo z nim wów-

czas rozmawiałeś. Jakie wrażenia towarzyszyły spotkaniu face-

to-face ze swoim guru? 

To było niesamowite! Gdyby David nie przyjechał do Polski, pew-

nie upłynęłoby jeszcze wiele wody w Wiśle, zanim, Michale, by-

śmy się poznali. Moja aktywność na forach GTD nie umknęła jego 

uwadze – szczególnie, gdy „obraziłem się”, że nic mi nie powie-

dział o swojej wizycie w Polsce. „Awantura” ta doprowadziła do 

tego, że przyjął moje zaproszenie na piwo. To była świetna roz-

mowa – o GTD, o naszych rodzinach, o życiu i o naszych krajach. 

Zarówno David, jak i jego żona Kathryn, są przemiłymi ludźmi 

i wspaniałymi rozmówcami. A po piwie okazało się, że Allenowie 

zostają porwani na wycieczkę po Warszawie przez młodego, pol-

skiego przedsiębiorcę – Michała Śliwińskiego, twórcę jednej z 
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pierwszych aplikacji implementujących metodę GTD. I to właśnie 

wtedy David nas sobie przedstawił! 

Ja też doskonale pamiętam ten dzień. :-) Poza spotkaniami z nim 

i Tobą bardzo dobrze wspominam także jego seminarium o GTD. 

No właśnie, wracając do metody – w jaki sposób GTD pomaga Ci 

w codziennej pracy? 

Mam Ci zdradzić swój największy sekret? Po latach zastanawiania 

się, w czym tkwi magiczna moc GTD, odkryłem tę tajemnicę: GTD 

to mój zaufany powiernik niezawodnie pamiętający o tych wszyst-

kich „pozostałych sprawach”, którymi w danej chwili się nie zaj-

muję. Dzięki temu mogę skupić się na tym, co najważniejsze i zro-

bić to szybko i dokładnie. Nie rozpraszają mnie świąteczne pre-

zenty, wizyta kominiarza albo badanie prostaty. To też są istotne 

sprawy, ale powiernik pamięta o przypomnieniu o nich we właści-

wym miejscu i czasie. A gdy zdarza się coś niespodziewanego 

mogę błyskawicznie i z odpowiednim zaangażowaniem zareago-

wać, wiedząc, że pozostałe sfery życia są pod kontrolą i nic nie wy-

buchnie, ani się nie przypali. 
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2009-03-13, San Francisco, David Allen, Krzysztof Wysocki i Michał Śliwiński na GTD Summit. 

 

Czyli zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i kontroli. To bardzo 

ważne. A jak wygląda Twój typowy dzień? Jak się to wpisuje 

w zasady metody GTD? 

Wstaję o 4:44 i po chwili spotykam w łazienkowym lustrze całkiem 

sympatycznego, uśmiechniętego faceta, który wie, że czeka go ko-

lejny niezwykły dzień. I jest wdzięczny za ten dar, bo przecież 

wczoraj nikt mu tego nie obiecywał! Przed wyjściem z domu (tak, 

tak, pracuję poza domem) sprawdzam, co mam dziś do załatwie-

nia i czy moja teczka Action Support zawiera niezbędne doku-

menty. Podróżując, namiętnie słucham audiobooków i podcastów 

– o GTD i nie tylko. Potem załatwiam, planuję, interweniuję, decy-

duję i ogólnie staram się uchronić wszechświat przed zagładą. 
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Po pracy biegam (również słuchając podcastów), a w lecie, jeśli 

wiatr jest łaskawy, windsurfuję. Wieczór to czas dla domu, ro-

dziny, czerwonego wina oraz przeglądu zadań zaplanowanych na 

następny dzień i przygotowania zawartości teczki Action Support. 

Lubię stały plan dnia, ale nie oznacza to, że bez względu na oko-

liczności kurczowo się go trzymam. Bywają sytuacje wymagające 

ode mnie natychmiastowej reakcji – na przykład niezapowiadane 

pojawienie się przyjemnego, ciepłego wiatru o odpowiedniej sile 

i kierunku… 

Nie mogę powstrzymać się od pytania – dlaczego 4:44? 

Jak by powiedzieli Amerykanie: „That’s a great question”. Jak by 

powiedział John C. Dvorak: „That is NOT a great question”. Zada-

jąc to pytanie sprowokowałeś mnie do napisania artykułu pod ty-

tułem 4:44, ponieważ uzasadnienie ma dość głębokie implikacje 

dotyczące panowania nad swoim życiem i czasem oraz odnoszące 

się do kształtowania nawyków i podejmowania zobowiązań nowo-

rocznych. Krótka odpowiedź brzmi: „A dlaczego nie? Dlaczego 

akurat 4:44 budzi zdziwienie, a 5:00 już nie?”. 

Wobec tego nie drążę tematu i czekam na pojawienie się arty-

kułu. :-) Tymczasem, ponieważ jest to pierwszy numer Produc-

tive! Magazine w języku polskim i zapewne czytają nas nie tylko 

zaawansowani GTD-owcy, to doradźmy żółtodziobom. Od któ-

rego aspektu GTD powinna zacząć osoba zaczynająca swoją  

przygodę z tą metodą? 



Productive! Magazine. Antologia  BiznesBezStresu.pl 

11 

Na dobry początek znakomita jest wspomniana wcześniej zasada 

dwóch minut, ponieważ nie wymaga żadnego przygotowania ani 

narzędzi. Wystarczy pstryknąć palcami i zacząć ją konsekwentnie 

stosować. 

Zaraz potem można zająć się wdrożeniem pełnego, przedstawio-

nego w książce cyklu przetwarzania spraw – od ich zapisywania, 

przez analizę, porządkowanie, przeglądanie, aż po skuteczne zała-

twianie – bo o to przecież tu chodzi. System GTD może składać się 

zarówno z kilku kartek papieru i paru segregatorów, jak i opierać 

się na łatwej w użyciu, dedykowanej aplikacji – na przykład Nozbe 

lub OmniFocus. 

Najtrudniejszą rzeczą w całej przygodzie z GTD jest to, że metoda 

ta wymaga konsekwencji i cierpliwości. Dlaczego? Ponieważ tylko 

postępując z żelazną konsekwencją, można doczekać chwili, kiedy 

umysł zaczyna w pełni ufać, że zapisane na papierze lub w kompu-

terze sprawy nie zagubią się i powrócą do właściciela w odpo-

wiednim miejscu i czasie. 

Jesteś autorem polskiego tłumaczenia kursu ZTD Leo Babauty. 

Dlaczego uważasz, że warto zapoznać się z jego podejściem? 

Czym się ono różni od Allenowskiego GTD? 

Moim zdaniem różnica polega na minimalistycznym fundamencie, 

na którym Leo Babauta zbudował metodę Zen To Done. Jest 

prostsza od GTD i działa znakomicie, ale tylko wtedy, gdy potra-

fimy radykalnie uprościć nasze życie. ZTD świetnie nadaje się dla 

minimalistów uprawiających wolne zawody, którzy chcą skupić się 
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na realizacji ważnych projektów i zapobiec przeciekaniu czasu 

przez palce. Natomiast GTD to metoda pozwalająca zapanować 

nad wszelkimi aspektami życia – tak w przypadku pisarza czy mu-

zyka, jak i prezesa zarządu korporacji, który zasiada w trzech ra-

dach nadzorczych, doradza premierowi, kieruje fundacją, ma żonę 

i czwórkę dzieci, dwie posiadłości, psa i konia wyścigowego oraz 

jest zapalonym żeglarzem. 

Przetłumaczeniem ZTD zająłem się również dlatego, że Leo Ba-

bauta „oddał swoje dzieło ludzkości” do dowolnego wykorzysta-

nia, natomiast mówiąc i pisząc o GTD, zawsze powinniśmy doda-

wać, że jest to znak towarowy zastrzeżony przez David Allen Com-

pany. Fakt ten nie wpływa na merytoryczną ocenę samej metody, 

ale uniemożliwia nieskrępowane jej upowszechnianie. 

 

 
2011-09-25, Warszawa, Krzysztof Wysocki na trasie 33. Maratonu Warszawskiego. 
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Rozumiem. Dużo biegasz i piszesz o bieganiu. Między innymi 

dzięki Tobie sam wziąłem się za bieganie bardziej na serio. 

Co daje Ci regularne uprawianie sportu? Jak często biegasz? 

Bieganie pojawiało się nieśmiało w moim życiu już w czasach 

szkolnych. Kiedyś nawet zapisałem się do sekcji biegowej Legii 

Warszawa, ale okazało się, że wyczyn nie jest propozycją dla mnie. 

Prawdziwym impulsem do regularnych treningów był uliczny bieg 

Run Warsaw (obecnie Biegnij Warszawo), który od 2005 roku stał 

się stołecznym „pierwszym krokiem biegacza”. Wcześniej organi-

zowano tylko Maraton Warszawski, którego dystans przerażał 

i zniechęcał każdego początkującego truchtacza. 

Obecnie biegam trzy lub cztery razy w tygodniu po 8 km, żeby 

nie przeciążać zbytnio stawów. Obowiązkowo ze słuchawkami 

na uszach. W ten sposób – słuchając podcastów – mam wrażenie 

podwójnego wykorzystywania czasu. 

Ostatnio zafascynowałem się techniką ChiRunning, która sprawia, 

że bez zmęczenia przebiegam te swoje 8 km w czasie o kilka minut 

krótszym. Polecam! 

Zamierzasz nadal pisać bloga? A może wydać książkę? Jakie masz 

plany na najbliższą przyszłość? 

Dopóki będę miał wrażenie, że moja pisanina komuś się przydaje, 

Biznes Bez Stresu będzie karmił się moimi przemyśleniami. Nie 

wiążę z nim jakichkolwiek nadziei biznesowych, choć być może 

przydałoby się skondensowane podsumowanie niektórych wąt-
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ków w postaci książkowej… Kto wie? Przy okazji – dziękuję za za-

proszenie mnie do grona autorów Productive! Magazine – pisanie 

artykułów może rozniecić moją motywację do stworzenia jakiejś 

większej całości. W każdym razie nie chciałbym wydawać książki 

składającej się tylko z odgrzanych kotletów i purée polanego 

wczorajszym sosem. 

Cały czas w sferze niezrealizowanych projektów pozostają moje 

ambicje muzyczne, ale tu także nie mam skonkretyzowanych pla-

nów. 

Oprócz tego chodzą mi po głowie pomysły z dziedziny twórczości 

twardej. Może to dziwne, ale chciałbym wyprodukować i sprzedać 

jakiś przedmiot z metalu lub ciekawego tworzywa. Dekoracyjny 

lub użytkowy. Szczegółów nie zdradzę, ale mam kilka interesują-

cych pomysłów. 
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Productive! Magazine [PL] #02 

Plecak? Jaki plecak? 

Wczasy 

Jesteś w kurorcie nad ciepłym morzem. Dni płyną leniwie – a to 

na plaży, a to na wycieczce po okolicznych atrakcjach, a to na wy-

prawie autokarem do odległych o kilkadziesiąt kilometrów ruin 

średniowiecznego zamczyska albo na zakupach w nowoczesnym 

centrum handlowym. Żyć, nie umierać, gdyby nie ten plecak… 

Plecak? Jaki plecak? 

No ten, który dźwigasz cały czas na swoim grzbiecie – na plaży, 

podczas spaceru, zwiedzania zabytków i zakupów! 

Nie dźwigasz? 

To gdzie trzymasz swoje rzeczy, które w tym momencie nie są ci 

potrzebne? 

W pokoju hotelowym? 

Tak, to wydaje się rozsądne! 

Wspinaczka 

Wraz z towarzyszami wyprawy jesteś już powyżej pięciu tysięcy 

metrów nad poziomem morza. Zostały wam jeszcze ponad trzy  

kilometry w górę – na sam wierzchołek świata. Po miesiącach 
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przygotowań czujesz, że jesteś gotowy podjąć to wyzwanie, że 

dasz radę postawić swoją nogę na szczycie Mount Everestu. 

Wierzysz w to, choć niepokoi cię ten plecak… 

Plecak? Jaki plecak? 

No ten, który cały czas ciągnie cię w dół, gdy wspinasz się wąską, 

górską ścieżką. A dalej przecież będzie jeszcze trudniej! 

Nie zabierzesz go w dalszą drogę? 

To co zrobisz z rzeczami, które nie będą ci potrzebne do ataku 

na szczyt, a mogą się przydać podczas powrotu? 

Zostawisz w bazie na pięciu tysiącach? 

Tak, to wydaje się rozsądne! 

Artykuł 

Siedzisz przed komputerem i przygotowujesz artykuł do kolejnego 

wydania Productive! Magazine. Termin dostarczenia go groźnej 

Pani Redaktor zbliża się z przerażającą szybkością. Niby wiesz, co 

chcesz napisać, niby praca posuwa się naprzód, ale jakoś tak mo-

zolnie, dziwnymi meandrami, zamiast prosto do celu. Wszystko 

przez ten plecak… 

Plecak? Jaki plecak? 

Właściwie nie plecak. To twoja głowa, w której kłębią się setki  

niezałatwionych spraw i co chwilę wykolejają pociąg z twoimi  

myślami! 
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Czy to rozsądne cały czas tak dźwigać na karku głowę obciążoną 

wszystkimi projektami, problemami i troskami, które składają się 

na całe twoje życie? Nie, to nie wydaje się rozsądne. Powiem wię-

cej – to jest po prostu głupie! Oczywiście głowa powinna pozostać 

na karku, ale bez tego okropnego mętliku w środku! 

Baza 

Załóż swoją Bazę. I dbaj o nią. Trzymaj w niej te myśli, których 

w danej chwili nie potrzebujesz. Nie obciążaj nimi swojej głowy. 

David Allen w książce Getting Things Done opisał dokładnie, szcze-

gół po szczególe, jak taka Baza powinna wyglądać. Jak utrzymy-

wać w niej porządek i zabezpieczyć ją przed wichurami i burzami. 

Jak zwolnić umysł z obowiązku ciągłego pamiętania o tych wszyst-

kich – małych i dużych – decyzjach, szczegółach, terminach i ge-

nialnych pomysłach. Umieszczenie ich w Bazie zapewnia wolność 

i energię niezbędną do nieskrępowanego wyruszania na krea-

tywne wyprawy bez obawy, że w międzyczasie coś zawali się lub 

eksploduje. 

Załóż swoją Bazę, żebyś nie musiał wszędzie chodzić z olbrzymim 

plecakiem wypełnionym całym twoim dobytkiem! 
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Productive! Magazine [PL] #03 

4:44 

 
Godzina 4:44. Pobudka! 

 

Mój dzień rozpoczyna się o 4:44. 

O czwartej czterdzieści cztery rano. 

Zawsze, gdy komuś to mówię, ludzie nie mogą powstrzymać się 

od pytania: „Dlaczego akurat o 4:44?”. 

Odpowiadam wówczas: „A dlaczego nie? Dlaczego 4:44 cię dziwi, 

a 5:00 już nie?”. Nawet 4:45 nie wzbudza takich emocji jak 4:44. 

Taka dziwna, nierówna godzina… 
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A właściwie dlaczego dziwna? Taka sama, jak każda inna! A nawet 

ładniejsza, ponieważ jest w niej jakiś rytm, powtarzający się mo-

tyw, nadzieja porządku wyłaniającego się z chaosu wszechświata. 

I dlaczego nierówna? Wszystkie godziny i minuty są równe! Każdą 

z nich możesz przecież rozsądnie wykorzystać albo bezpowrotnie 

stracić. 

Nie dziw się więc, kiedy umawiając się ze mną, usłyszysz, że naj-

bardziej odpowiada mi spotkanie o 16:16, 18:18 lub 20:20… 

Poniedziałek 

Podobnie rzecz się ma z dniami tygodnia. Większość ludzi uważa 

poniedziałek za jedynie słuszny dzień, w którym należy coś zaczy-

nać lub przystępować do zmian w swoim życiu. Gdzie nie przyło-

żysz ucha, usłyszysz, jak ktoś mówi, że od poniedziałku zaczyna 

biegać, ćwiczyć, zdrowo się odżywiać albo chodzić na spacery. 

Dlaczego od poniedziałku, a nie od dziś? Czy na inne dni tygodnia 

zły czarownik rzucił klątwę gwarantującą niepowodzenie rozpo-

czynanych wtedy przedsięwzięć? Przecież to bzdura! Kolejna wy-

mówka przebrana za niby rozsądną mądrość ludową. Ciekawe, że 

są w tej dziedzinie i inne przesądy: podobno doświadczeni mura-

rze i brukarze zawsze zaczynają nową robotę w środę lub sobotę. 

Akurat im poniedziałek gwarantuje – nomen omen – murowa-

nego pecha. 
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Nowy Rok 

Nadejście Nowego Roku wiąże się zwykle z wieloma przyjemno-

ściami oraz z jedną tradycją, która po kilku tygodniach niezawod-

nie owocuje moralnym kacem i bólem podziurawionego poczucia 

własnej wartości. Są to tak zwane „postanowienia noworoczne”. 

Wiele osób przyrzeka sobie, że kolejne 365 dni stanie się dla nich 

okresem większej dyscypliny, której widocznym rezultatem będzie 

rzucenie palenia, malejący brzuch, rosnący biceps, przebiegnięty 

maraton, zdrowsza dieta, pokaźniejszy stan konta, więcej wolnego 

czasu, mniej toksycznych znajomych, nowe mieszkanie i diabli 

wiedzą co jeszcze… 

A cóż takiego szczególnego jest w zmianie daty z 31 grudnia na 

1 stycznia? To tylko element naszej dziwacznej rachuby czasu… 

Przecież, jeśli przychodzi ci do głowy coś naprawdę wartego zro-

bienia albo świat bezkompromisowo domaga się od ciebie jakiejś 

reakcji, głupotą byłoby czekać z podjęciem działania aż do końca 

roku. Skoro zrozumiałeś, że palenie papierosów jest szkodliwe, 

skończ z tym nałogiem już dziś, a nie po Świętach Bożego Naro-

dzenia. Wtedy nie będzie ani łatwiej, ani trudniej, natomiast na 

pewno później i mniej zdrowo. DZIŚ jest najlepszym dniem, żeby 

coś zacząć lub z czymś skończyć – znacznie lepszym niż dowolna 

inna, przyszła data. Pod tym względem 1 stycznia niczym nie różni 

się ani od 8 lutego, ani od 21 sierpnia, ani nawet od 13 września. 
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Równość chwil 

Wszystkie chwile są równe, ale jedna jest równiejsza – chwila te-

raźniejsza. 

To w niej – jak w bańce – żyjesz i ona jest początkiem i końcem 

wszystkiego. Dlatego nierozumnym jest wyróżnianie jakichś przy-

szłych chwil tylko z tego powodu, że ich oznaczenie kończy się 

dwoma zerami (5:00), jednym zerem (4:50) lub zgrabną piątką 

(4:45). Wyobraź sobie, co by było, gdyby pociągi na stacjach cze-

kały z odjazdem do „równych” godzin! A ludzie to robią, czekając 

z działaniem do poniedziałku, do 1 stycznia albo do 5:00 rano. 

Chwile przeszłe wpłynęły już na to, gdzie jesteś, i na tym skończyła 

się ich rola. Wagi każdej z przyszłych chwil nie możesz przewi-

dzieć. O tym, dokąd pójdziesz i co zrobisz, decydujesz zawsze 

TERAZ. 

Pamiętaj, że chwila teraźniejsza jest pierwszą chwilą całej reszty 

twojego życia. 

I to dziś, a nie w poniedziałek lub 1 stycznia przypada pierwszy 

dzień całej reszty twojego życia. 
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Productive! Magazine [PL] #04 

Domino GTD 

Domino GTD to zbiór plansz ułatwiających zapamiętanie podsta-

wowych założeń metody Getting Things Done Davida Allena. 

W czwartym numerze Productive! Magazine ukazała się skrócona, 

polska wersja tych plansz. Oryginalne GTD Dominoes, które przy-

gotowałem w języku angielskim na potrzeby programu mentor-

skiego akceleratora Huge Thing, znajdziesz w ostatnim rozdziale 

tej antologii. 
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Productive! Magazine [PL] #05 

ND = 10 * UM * EN² 

Najbliższe Działanie jest kluczowym pojęciem metody Getting 

Things Done (GTD) Davida Allena, zdefiniowanym jako „absolutnie 

najbliższa, fizyczna czynność do wykonania”. 

Lepsza definicja 

Nie jakieś „zorganizuj spotkanie”, ale „zadzwoń do Zyty w celu za-

rezerwowania sali”. Nie „odrób lekcje”, ale „rozwiąż zadanie nu-

mer 2 ze strony 26 podręcznika do matmy”. Nie „rozbij obóz”, 

ale „wyjmij namiot z pokrowca”. 

Najbliższe Działania są atomami – cegiełkami, z których budujesz 

Projekty i za pomocą których osiągasz swoje cele. 

Okazuje się jednak, że przytoczona powyżej definicja jest zbyt 

ciężkostrawna i dezorientująca dla niektórych adeptów metody 

GTD. Co to właściwie znaczy „absolutnie najbliższa, fizyczna czyn-

ność”? 

Dlatego ja wolę inne określenie – sformułowane na forum GTD 

przez użytkownika o pseudonimie Gardener: 

Najbliższe Działanie to czynność, którą „po prostu da się zrobić”. 

Nic dodać, nic ująć – strzał w dziesiątkę, trafienie w samo sedno 

i uchwycenie – w prostych, żołnierskich słowach – najgłębszego 

sensu tego, co David Allen miał na myśli. 
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Jak optymalnie kroić Projekty? 

Najbliższe Działanie to czynność, którą „po prostu da się zrobić” – 

bez żadnych warunków wstępnych, biorąc jedynie pod uwagę 

uwarunkowania otoczenia i posiadane narzędzia (kontekst), ilość 

czasu i energii, jakimi dysponujesz, oraz wagę projektu, z którym 

działanie to jest związane. 

W przeciwieństwie do oryginalnej, Allenowskiej definicji stwier-

dzenie „po prostu da się zrobić” zawiera niezwykle potrzebną 

wskazówkę, dotyczącą tego, jak należy optymalnie „kroić” każdy 

Projekt na Działania – nie za grubo i nie za cienko. Dlaczego to  

takie ważne? Ponieważ zbyt duże kęsy zniechęcają do działania, 

a zbyt małe („otwórz szufladę”, „wyjmij długopis” itp.) są czystą 

stratą czasu. 

„Po prostu da się zrobić” oznacza również, że dana czynność ma 

być oczywista i dostępne mają być wszystkie środki do jej wykona-

nia, choć nie musi być ona wcale trywialna. Zauważ, że dla każ-

dego człowieka i każdego Projektu poziom oczywistości i trywial-

ności jest inny i ta definicja zgrabnie ten fakt uwzględnia. Nie daje 

jednak ostatecznej odpowiedzi na pytanie: jak dzielić? 

Wzór 

Tu z pomocą przychodzi wzór matematyczny, który niedawno 

wymyśliłem: 

ND = 10 * UM * EN² 



Productive! Magazine. Antologia  BiznesBezStresu.pl 

28 

gdzie: 

ND optymalny czas Najbliższego Działania dla danego Projektu 

wyrażony w sekundach; 

UM twój poziom kompetencji w dziedzinie Projektu wyrażony 

w skali od 1 (początkujący) do 10 (mistrz); 

EN twój entuzjazm związany z realizacją Projektu wyrażony 

w skali od 1 (szorowanie toalety) do 10 (tworzenie dzieła, 

które odmieni losy świata). 

Jednym słowem: wielkość Najbliższego Działania powinna być 

wprost proporcjonalna do twoich umiejętności pomnożonych 

przez twój entuzjazm do kwadratu. 

Przykład 1. Wypełnienie zeznania podatkowego. 

UM = 3, EN = 1, więc ND = 10 * 3 * 1 = 30 sekund. 

Najbliższe Działanie: „Wyjmij formularz zeznania z szuflady”. 

Przykład 2. Napisanie artykułu do Productive! Magazine. 

UM = 7, EN = 8, więc ND = 10 * 7 * 64 = 4480 sekund, 

czyli prawie godzina i piętnaście minut. 

Najbliższe Działanie: „Napisz co najmniej 500 słów”. 

Z powyższego wzoru wynika zatem następująca, ostateczna defi-

nicja Najbliższego Działania: 

Najbliższe Działanie to czynność, którą „po prostu da się zrobić”, 

biorąc pod uwagę kompetencje i entuzjazm wykonawcy. 
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Productive! Magazine [PL] #06 

SOS – Sztuka Odwiązywania Się 

Sowy nie są tym, czym się wydają. 

Pieńkowa Dama, Twin Peaks 

Nie tylko sowy 

Wszechświat… Wszystko wskazuje na to, że naprawdę istnieje. 

Obiektywnie. Poza naszą głową i kontrolą. 

Są też nasze wyobrażenia, pragnienia i złudzenia będące wytwo-

rem naszego kreatywnego mózgu. Powstają w głowie po to, żeby-

śmy mogli jakoś ogarnąć miliony bodźców atakujących od urodze-

nia nasze zmysły. Budujemy sobie model świata i zarazem filtr, 

przez który przenikają wszystkie nowe doznania. Patrzymy przez 

ten model na świat – tak jak wędrowiec patrzy przez mapę na te-

ren, który przemierza. Ale mapa, choćby najdokładniejsza, nie jest 

przecież terenem, który opisuje. 

Nasz model służy nam w każdej sytuacji do tworzenia swojej wła-

snej wizji ideału. Na przykład wydaje nam się, że coś powinno 

pójść lekko, łatwo i przyjemnie. Albo odwrotnie, że coś jest niesły-

chanie trudne. Albo, że szef powinien być zawsze miły i uprzejmy. 

Albo, że piwo powinno być schłodzone. I jesteśmy nieszczęśliwi, 

gdy rzeczywistość nie dorasta do tego ideału. Złościmy się i zaczy-

namy działać nieracjonalnie. 
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Sztuka Odwiązywania Się (SOS) pozwala rozprawić się z tą frustra-

cją, dostrzec rzeczywistość taką, jaka jest, i wybrać najskuteczniej-

szy w danych okolicznościach sposób postępowania. SOS składa 

się z pięciu umiejętności – oto one: 

Pierwsza umiejętność: Zauważanie oznak 

Pierwszym krokiem w procesie odwiązywania się jest zauważenie 

oznak przywiązania do ideału. Nie jest to takie trudne, ponieważ 

oznaki te są dostrzegalne nawet nieuzbrojonym okiem. Do naj-

powszechniejszych z nich należą: gniew, irytacja, frustracja, niepo-

kój, depresja, zazdrość, poczucie krzywdy, odwlekanie, rozpamię-

tywanie, rozżalenie z powodu niesprawiedliwości itp. 

Oznaki te nie są czymś niezwykłym – często miotają nami takie 

emocje, ale nie są one dobrym doradcą w skutecznym działaniu. 

Najważniejsze jest nauczyć się je zauważać, a zauważone – prze-

stać ignorować. 

Druga umiejętność: Identyfikowanie ideału 

Zauważona oznaka jest nieprzypadkowym symptomem twojej 

niezgody na coś, co się wydarzyło, wydarza lub ma wydarzyć albo 

na jakiś stan świata zewnętrznego. Ta niezgoda powoduje frustra-

cję, ponieważ oznacza, że twoje wyobrażenie o tym, „jak powinno 

być”, jest inne niż rzeczywistość. To wyobrażenie i związane z nim 

oczekiwania nazywamy w ramach Sztuki Odwiązywania Się idea-

łem. Czasami fantastycznym, czasami bardzo realnym, ale zawsze 
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niezgodnym z obiektywnymi „okolicznościami przyrody”. W prze-

ciwnym wypadku skąd wzięłaby się twoja agresja, irytacja bądź 

smutek? 

Oto kilka przykładów ideałów: 

 Jestem człowiekiem skazanym na sukces / łatwe życie /  

przyjemne doznania / bezbolesną, wygodną egzystencję… 

 Ludzie powinni być taktowni / uczciwi / szanować mnie /  

wspierać… 

 Moi bliscy powinni być schludni / nie opuszczać mnie /  

utrzymywać porządek / dotrzymywać obietnic… 

 Świat powinien mi sprzyjać / usuwać kłody spod moich nóg /  

ładnie pachnieć / milczeć, gdy śpię… 

 Szef powinien być sprawiedliwy / wyrozumiały / słowny /  

wyznaczać realistyczne terminy… 

Ideał nie jest rzeczywistością – to wyimaginowany obraz, który 

sprawia, że wiemy, kiedy „powinniśmy” być nieszczęśliwi. 

Gdy nauczysz się zauważać oznaki, zacznij ćwiczyć drugą umiejęt-

ność – identyfikowanie związanego z daną oznaką ideału. Odpo-

wiedz sobie uczciwie na proste pytanie: „Co tak naprawdę mi 

nie pasuje?”. 
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Trzecia umiejętność: Identyfikowanie szkody 

Ani negatywne emocje i zachowania, ani ideały nie są same w so-

bie czymś nagannym. To elementy naszej ludzkie natury. Nato-

miast działanie pod wpływem takich uczuć i kurczowe trzymanie 

się ideałów niezależnie od rzeczywistości często przynosi poważne 

szkody w postaci chronicznego stresu, zniszczenia relacji między-

ludzkich i zniszczenia relacji z samym sobą. 

Trzecia umiejętność polega na konkretnym określeniu, jakie nega-

tywne skutki przynosi w danej sytuacji przywiązanie do ideału 

oraz rozważeniu, co w szerszej perspektywie będzie mniej bolesne 

i skuteczniejsze – trzymanie się tego ideału czy zerwanie z nim. 

Podkreślmy wyraźnie – są ideały, które czynią nasze postępowa-

nie moralnym („nie kradnę”, „jestem godny zaufania”) i nie o re-

zygnację z takich ideałów tu chodzi. Sztuka Odwiązywania Się po-

lega na eliminacji ideałów, które niczemu nie służą, a tylko niszczą 

nas i nasze otoczenie („mój syn musi wygrać Wimbledon”). 

Czwarta umiejętność: Odwiązywanie się od ideału 

Odwiązywanie się od ideału boli, ale jest aktem wyzwolenia –  

niczym ukłucie igły, gdy lekarz aplikuje uzdrawiający zastrzyk. 

Aby odwiązać się od ideału zrób następujące trzy czynności: 

1. Pomyśl z życzliwością o otaczających cię ludziach i z całego 

serca życz im szczęścia. 
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2. Zdaj sobie sprawę, jak istotnym źródłem cierpienia jest ideał, 

do którego czujesz się przywiązany. 

3. Poczuj pragnienie odwiązania się od tego ideału, aby zakończyć 

cierpienie. Jeśli trudno ci odwiązać się od tego ideału, pomyśl, 

jak dobrze byłoby, gdybyś go nie miał i nie musiał skupiać się 

na jego egzekwowaniu. 

Zrób kilka głębokich wdechów i wydechów, by stać się nową 

osobą – uboższą o jeden szkodliwy ideał i gotową do otwarcia 

swojego serca i umysłu na rzeczywistość taką, jaka jest, a nie taką, 

jaka była tylko w twoich marzeniach. 

Piąta umiejętność: Dostrzeganie rzeczywistości 

Odwiązanie się od ideału pozwala nam zaakceptować fakt, że rze-

czywistość nie zawsze spełnia nasze zachcianki. Nie zawsze jest 

różowa – czasami zielona, brudnoszara albo tęczowa w kwiatki. 

Również otaczający nas ludzie przeważnie nie są przodownikami 

pracy socjalistycznej, harcerzami, komandosami czy też nieskazi-

telnymi wodzami Apaczów. Nigdy nie dorównają ideałowi, który 

na ich temat sobie ubzduraliśmy i dlatego Sztuka Odwiązywania 

Się jest tak znakomitym narzędziem umożliwiającym pozbycie się 

much z nosa i wyprostowanie swoich relacji z bliźnimi. 

Choć świat z pewnością jest mocno pokręcony, jeśli dokładnie się 

przyjrzysz, masz szansę dostrzec, że mimo wszystkich minusów 

jest za co być wdzięcznym – wystarczy tylko trochę chęci i uwagi. 
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Kurs Sztuki Odwiązywania Się 

Pełny kurs Sztuki Odwiązywania Się jest polską adaptacją elektro-

nicznej książki Leo Babauty The One Skill: How Mastering the Art 

of Letting Go Will Change Your Life, której treść została umiesz-

czona przez autora w domenie publicznej. 

Ale najważniejsze już wiesz: 

Kiedy tylko zauważysz oznakę przywiązania, zidentyfikuj ideał  

i związaną z nim szkodę, odwiąż się od tego ideału bez żalu  

i ujrzyj rzeczywistość taką, jaka jest. 

 

 



Productive! Magazine. Antologia  BiznesBezStresu.pl 

35 

Productive! Magazine [PL] #07 

Jak odwiązałem się we wrześniu 

W poprzednim numerze Productive! Magazine przedstawiłem 

Sztukę Odwiązywania Się – metodę rozprawiania się z frustracją 

związaną z tym, że obiektywna rzeczywistość bardzo często różni 

się od wyobrażeń na jej temat, które namiętnie pielęgnujemy 

w naszych głowach. 

Poszperałem w zakamarkach swojej pamięci i okazało się, 

że dawno, dawno temu, gdy co prawda wymarły już dinozaury, 

ale nie narodziły się jeszcze blogi, skutecznie odwiązałem się 

od przynoszącego mi namacalne szkody ideału. A było to tak… 

Dyskoteka w sali gimnastycznej 

Dobrze pamiętam tę scenerię: sala gimnastyczna mojej podsta-

wówki z obtłuczonym gdzieniegdzie tynkiem, wypełniona dyskote-

kową muzyką i gromadą uczniów pląsających w jej rytm na parkie-

cie. Wśród nich Hania, w której zakochałem się bez pamięci. 

I Wiesiek bezczelnie kręcący się wokół obiektu moich westchnień. 

A ja pod odrapaną ścianą w towarzystwie kolegi, który co kilka mi-

nut, przekrzykując muzykę, pytał znudzony: „Krzysiek, idziemy już 

do domu?”. 

Nie, nie chciałem iść do domu. Chciałem wejść na parkiet i wy-

rwać ukochaną z rąk Wieśka! I przetańczyć z nią całą noc! A po-

tem… Kto wie? Może całe życie… 
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Ale wciąż stałem bez ruchu, sparaliżowany strachem, myśląc, że: 

 może odmówi, gdy ją zaproszę do tańca, 

 może pomylę kroki, 

 może podepczę ją i nie wybaczy mi do końca świata, 

 może Wiesiek będzie się śmiał, 

 może będą grali same szybkie kawałki, 

 może głos uwięźnie mi w gardle, 

 może nie będę wiedział, co powiedzieć. 

Jakby tego było mało, następnego dnia Wiesiek dobił mnie, cho-

dząc jak paw po szkolnym korytarzu i przechwalając się, jakie to 

wspaniałe atrybuty Haninej kobiecości miał szansę poczuć w na-

miętnym tańcu. Tego było już za wiele. Postanowiłem coś z tym 

zrobić! 

Nieświadoma SOS 

Znając obecnie Sztukę Odwiązywania Się, mogę naukowo przea-

nalizować, jak wtedy – nic o niej nie wiedząc – precyzyjnie zasto-

sowałem się do jej zaleceń. Istny cud, nieprawdaż? 

Po pierwsze zauważyłem oznaki: złość na siebie, przygnębienie, 

poczucie bezsilności oraz zazdrość i mordercze myśli w stosunku 

do Wieśka. 

Po drugie zidentyfikowałem ideał: przeświadczenie, że Hania 

(albo jakakolwiek inna dziewczyna) sama podejdzie do podpiera-

jącego ścianę smutasa i wciągnie go w wir zabawy, zapewniając 

mu psychiczny komfort i bezpieczeństwo całej operacji. Jednym 
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słowem ideał mówiący, że życie będzie samo częstowało mnie wy-

marzonymi smakołykami i na dodatek ktoś przede mną będzie 

próbował, czy nie są przypadkiem zatrute. 

Po trzecie zdałem sobie sprawę ze szkody, jaką ten ideał mi przy-

nosi: wszystkie łakocie świata zjedzą Wieśkowie i dla mnie nie zo-

stanie już nic, choćbym nawet miał moralne prawo do posiłku! 

Nie dość, że ja na tym stracę, to być może także Hania i cała rzesza 

ludzi, dla których po prostu nie zaistnieję! 

Po czwarte postanowiłem odwiązać się od ideału, że wszystko  

zostanie mi podane na tacy, choć zdawałem sobie sprawę z faktu, 

że nie raz i nie dwa dostanę po łapach wyciągniętych w kierunku 

życiowych przysmaków. 

Po piąte ujrzałem rzeczywistość: otaczających mnie ludzi inicjują-

cych ze sobą kontakty i nie oczekujących, że każda rozmowa 

i każdy taniec przerodzi się w romans stulecia albo wręcz przeciw-

nie – w epokowy dramat. Zwykle są to po prostu chwile znacznie 

milsze od tych spędzanych samotnie na podpieraniu ścian i obcią-

żaniu parapetów. 

Nadszedł zatem czas obmyślenia skutecznego planu, jak dokonać 

odpowiedniej zmiany w swoim postępowaniu. A okazja była 

świetna – po wakacjach rozpoczynałem naukę w nowej szkole, 

w której nie znali mnie ani nauczyciele, ani większość koleżanek 

i kolegów! Mogłem więc pojawić się jako ktoś zupełnie inny, 

nie wzbudzając niczyjego zdziwienia. 
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Fake it till you make it 

Skłamałbym, gdybym powiedział, że z dnia na dzień stałem się 

uroczym młodzieńcem i duszą towarzystwa. Było ciężko, ale słowo 

się rzekło, a słowo dane samemu sobie uważam za ważniejsze od 

wszelkich innych słów. Zacząłem więc konsekwentnie grać rolę 

człowieka otwartego i mile widzianego. I im dłużej grałem, tym 

mniej wysiłku musiałem wkładać w to udawanie. Zadziałała za-

sada „fake it till you make it” („udawaj, aż wejdzie ci to w krew”), 

o której też – jak o Sztuce Odwiązywania Się – dowiedziałem się 

dopiero wiele lat później. 

Gdyby nie ta przemiana, nie udałoby mi się spotkać i zaintereso-

wać sobą wspaniałej dziewczyny, która później została moją żoną. 

Nie grałbym też w zespole rockandrollowym i nie śpiewał na kon-

kursach piosenki studenckiej. Nie wypiłbym również piwa z Davi-

dem Allenem i nie przyczynił się do realizacji kilku zadziwiających 

przedsięwzięć biznesowych, o których może kiedyś opowiem. 

Grzecznie, acz z coraz większą stanowczością zacząłem sięgać po 

oferowane mi przez życie łakocie i okazało się, że strach ma wiel-

kie oczy, a zuchwali… złoto! 

Jeśli przez całe życie podpierasz ściany, kiedy inni się bawią, 

skończ z tym natychmiast! Odwiąż się od szkodliwego ideału  

i pokaż, co potrafisz! 

Powodzenia! 
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Productive! Magazine [PL] #08 

Mit garażu 

Legendy założycielskie garażowych przedsiębiorstw, z których wy-

rosły korporacje rządzące dziś światem i naszym życiem, są niczym 

powieści o Dzikim Zachodzie wypełnione przygodami dzielnych 

kowbojów, szlachetnych Indian i przepięknych dam z saloonu. 

Równie porywające i przemawiające do wyobraźni, co niepraw-

dziwe. Bo dzielni kowboje byli często bezwzględnymi rzezimiesz-

kami, wielu Indian wpadło w sidła alkoholizmu, a rozmowy o ludz-

kim losie i sensie życia nie były głównym sposobem zabawiania 

spoconych, pijanych, napalonych pastuchów przez panienki za-

trudnione w jedynej knajpie w promieniu setek mil. 

Bill Gates 

Dawno, dawno temu, za siedmioma pustyniami, w Albuquerque 

w stanie Nowy Meksyk Bill Gates z kilkoma przyjaciółmi założył 

firmę Microsoft, żeby zacząć zarabiać na produkcji oprogramowa-

nia dla rodzącej się właśnie nowej gałęzi przemysłu komputero-

wego – urządzeń do użytku osobistego. Jego drużyna składała się 

z fascynatów, którzy przez wiele dni nie wychodzili z siedziby 

firmy, żywili się byle czym i nie pytali jeden drugiego, kto napisze 

kawałek kodu, a kto wyniesie śmieci… 
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Steve Jobs 

Dawno, dawno temu, za siedmioma wzgórzami, w garażu niewiel-

kiego domku jednorodzinnego przy Crist Drive w Los Altos Steve 

Jobs i Steve Wozniak założyli firmę Apple, żeby zacząć tworzyć ele-

ganckie inżyniersko i wyróżniające się estetyką urządzenia kompu-

terowe. Ich drużyna również składała się z fascynatów, którzy 

przez wiele dni nie wychodzili z siedziby firmy, żywili się byle czym 

i nie pytali jeden drugiego, kto zmontuje na jutro 100 zasilaczy, 

a kto zawiezie towar do lokalnego sklepu z elektroniką… 

Jeff Bezos 

Dwadzieścia lat później, na dalekiej północy Stanów Zjednoczo-

nych, w swoim garażu w Bellevue w stanie Waszyngton Jeff Bezos 

założył firmę Amazon.com, żeby zbudować najlepszy sklep inter-

netowy na świecie. Zgromadził wokół siebie ludzi, dla których wi-

zja ta była niewyczerpanym źródłem motywacji i którzy w gorą-

cych okresach świątecznego szczytu zakupowego nie wychodzili 

z siedziby firmy, żywili się pizzą i nie pytali jeden drugiego, kto ma 

pakować kolejne paczki dla klientów, a kto ręcznie wystawiać fak-

tury, gdy system komputerowy padł z przeciążenia… 

Romantyczny garaż 

Zawsze jest tak samo: wszystko zaczyna się od jednego lub kilku 

założycieli, którzy mają wspólną wizję tego, co chcą zbudować, 

oraz dysponują odpowiednią wiedzą i niebywałą motywacją. Nikt 
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nie patrzy na zegarek, nie zastanawia się, jaki jest zakres jego obo-

wiązków, tylko robi wszystko, żeby marzenie stało się rzeczywisto-

ścią. Na wzór muszkieterów wyznają zasadę „jeden za wszystkich, 

wszyscy za jednego”. Na tym właśnie polega ów romantyczny, ga-

rażowy etos, opisywany wielokrotnie w fascynujących biografiach 

i artykułach. 

Wydajna maszyna 

Czy jednak Microsoft stał się wielką korporacją dlatego, że Bill  

Gates zatrudnił tysiące swoich klonów? 

Nie, wręcz przeciwnie! To porzucenie garażowego stylu działania 

uczyniło zeń miliardera. Podobną drogę, choć z dramatycznymi 

zwrotami akcji, przebyły również Apple i Amazon. 

Garażowy styl działania należy porzucić wtedy, kiedy pracownicy 

przestają mieścić się w garażu! 

Dlaczego? 

Ponieważ nie jest możliwe znalezienie setek, a później tysięcy lu-

dzi, którzy w pełni podzielają wizję założyciela, są równie utalen-

towani i zmotywowani oraz potrafią poświęcić tyle samo co on, 

by budować JEGO imperium. 

Nawet najdoskonalsze sito rekrutacyjne w pewnym momencie 

nie jest w stanie zapewnić zatrudniania kolejnych Billów Gatesów, 

Steve'ów Jobsów, Steve'ów Wozniaków i Jeffów Bezosów. W fir-

mie zaczynają pojawiać się osoby oczekujące wskazania im, co, jak 

i kiedy mają zrobić. 
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Ktoś musi mozolnie testować Windows i usuwać błędy z oprogra-

mowania, ktoś musi pisać instrukcje obsługi do iPadów i ktoś musi 

pakować paczki w gigantycznych centrach dystrybucyjnych  

Amazona. 

Firmowy mechanizm musi być oliwiony ścisłymi, sprawdzonymi 

regułami postępowania zapewniającymi pracę na najwyższych  

obrotach – wydajną i bezawaryjną. 

Garaż na szczycie 

A co z etosem garażowym? 

Garaż w nowoczesnej korporacji pozostaje, ale przenosi się z piw-

nicy na najwyższe piętra władzy, gdzie założyciele nadal są musz-

kieterami połączonymi wspólną wizją. Realizują cele firmy za po-

mocą „oświeconej dyktatury” – słuchając uwag swoich oficerów 

i żołnierzy, ale nie pozwalając armii na zbaczanie ze ściśle wyty-

czonego, głównego kierunku natarcia. Gdyby zdali się na demo-

krację i niekończące się dyskusje na temat liczby przycisków kom-

puterowej myszy, albo – nie daj Boże – dopuścili do anarchii, 

gdzie każdy w każdej sprawie robi to, co sam uznaje za stosowne, 

ich wizja rozpadłaby się na miliardy kawałków niczym diabelskie 

lustro w baśni o Królowej Śniegu… 

Dlatego pamiętaj: garażowy styl działania jest pięknym, roman-

tycznym etapem rozwoju firmy, ale w miarę jej wzrostu musisz 

wybrać, czy wolisz świadomą stagnację (wbrew pozorom nie musi 

to być wcale takie złe rozwiązanie), czy też przenosisz garaż na 
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szczyt i stajesz się szlachetnym dyktatorem prowadzącym swoich 

ludzi od zwycięstwa do zwycięstwa. Dyktatorem szlachetnym, ale 

jednocześnie bezwzględnym – postępującym zgodnie ze znaną 

i sprawdzoną maksymą: 

Prowadź, przyłącz się albo zejdź z drogi! 
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Productive! Magazine [PL] #09 

Wiek (Paska) Postępu 

To, co za chwilę ci wyjawię, sprawi, że twój usługowy biznes sta-

nie się bezkonkurencyjny. Skup się zatem i przeczytaj uważnie 

do końca. 

Pasek Postępu 

Kiedy komputer na dobre zagościł na każdym biurku i zaczął chyżo 

wyświetlać znaki odpowiadające wciskanym klawiszom, człowiek 

zadziwił się tym posłuszeństwem maszyny. Ale ile można się dzi-

wić? Szybko więc przyzwyczaił się do tego niezwłocznego wykony-

wania rozkazów i zaczął oczekiwać, że komputer potrafi zrobić 

wszystko w mgnieniu oka. Tymczasem okazało się, że są czynno-

ści, które wymagają nieco więcej czasu i których nie da się przy-

spieszyć. Na przykład kopiowanie olbrzymich plików, ściąganie  

filmów z internetu czy antywirusowe przeszukiwanie dysków.  

Ponieważ chwilowy wizualny bezruch maszyny zbytnio przypomi-

nał awarię, projektanci oprogramowania postanowili coś z tym 

fantem zrobić. 

W 1985 roku na konferencji dotyczącej interakcji człowieka z ma-

szyną Brad Allan Myers zaprezentował referat o „procentowych 

wskaźnikach zaawansowania realizacji zadań” dowodzący, że 

zmniejszają one irytację i zwiększają wydajność pracy operatorów 
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podczas długotrwałego wyszukiwania informacji w bazach da-

nych. Co ciekawe sam pomysł graficznego reprezentowania po-

stępu prac za pomocą wypełniającej się linijki został oparty na wy-

nalezionej w 1896 roku przez polskiego ekonomistę, inżyniera 

i teoretyka zarządzania Karola Adamieckiego metodzie zobrazo-

wania harmonogramów (znanej obecnie pod nazwą diagramu 

Gantta). Początkowo pasek postępu był wyświetlany tekstowo, 

a potem, gdy nastała era graficznych interfejsów użytkownika, 

w postaci eleganckiej, zapełniającej się wzorkiem lub kolorem  

linijki. Co leniwsi programiści próbowali zastąpić pasek postępu 

kręcącymi się klepsydrami, kółkami lub innymi wiatraczkami, ale 

okazało się, że nic tak nie uspokaja użytkownika jak świadomość, 

ile roboty już zrobiono, ile zostało jeszcze do końca i jakie podza-

danie jest w danej chwili wykonywane. 

Amazon i UPS 

Pięć lat temu, gdy Amazon zaczął eksportować czytniki Kindle 

do Polski, z wypiekami na twarzy obserwowałem szczegółowe  

raporty z podróży mojego Kindelka: zgłoszenie przesyłki do prze-

woźnika, odbiór przez kuriera, pobyt w magazynie, przelot w USA, 

odprawa celna, skok przez ocean do Niemiec, lot do Warszawy, 

odprawa celna na Okęciu, wydanie kurierowi, aż po dostarczenie 

do moich rąk. W każdej chwili wiedziałem, na jakim etapie „zała-

twiania” jest moja sprawa. Amazon i UPS wyprzedzały moje pyta-

nia, udostępniając mi pełną informację o swoich poczynaniach. 

Tak właśnie w XXI wieku będzie wyglądał standard obsługi klienta! 
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Usługi i urzędy 

Wyobraź sobie teraz, że w podobny sposób jesteś informowany: 

 przez zakład optyczny, w którym zamówiłeś nowe okulary; 

 przez przedsiębiorstwo taksówkowe, kiedy czekasz  

na taksówkę; 

 przez stację obsługi samochodów, w której zostawiłeś swój  

pojazd do naprawy; 

 przez prawnika prowadzącego twoją sprawę; 

 przez straż miejską, policję i prokuraturę, którym zgłosiłeś  

naruszenie porządku; 

 przez urząd dzielnicy procedujący twój wniosek o pozwolenie 

na budowę; 

 przez prezydenta miasta rozstrzygającego przetarg na wywóz 

śmieci; 

 przez parlament, prezydenta, rząd, ministerstwa i urzędy. 

Czyż nie byłoby wspaniale? 

O ile o dostęp do informacji w sferze publicznej musimy zadbać 

swoją aktywnością obywatelską, o tyle w sferze biznesu wierzę, 

że mechanizmy rynkowe dokonają naturalnej selekcji przedsię-

biorców na tych, którzy otwarcie informują o swoich działaniach 

i tych którzy mają swoich klientów w ciemnej… poczekalni. ;-) 

Dlaczego tak uważam? 
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Ponieważ otwartość buduje reputację przedsiębiorstwa oraz dys-

cyplinuje je wewnętrznie, wpływając na podwyższenie standar-

dów realizacji usług. 

Twój Pasek Postępu 

Jeśli chcesz przetrwać na coraz bardziej wymagającym rynku, po-

myśl, w jaki sposób twoja firma może udostępnić swoim klientom 

wiarygodną informację na temat stanu jego sprawy. Nie na temat 

działania TWOJEJ firmy, ale na temat stanu JEGO sprawy. 

Bo klientki nie obchodzi, że zakład szewski Ładny Kamasz wyko-

nuje unikalne buty na zamówienie średnio w ciągu 12 dni, ale to, 

czy podeszwa JEJ wymarzonych kozaczków została już przykle-

jona. Tak działa prawdziwy Pasek Postępu „w realu” i w ten spo-

sób Ładny Kamasz pokona wszystkich pozostałych szewców, któ-

rzy nie zrozumieją w odpowiednim momencie tej prostej zasady. 

Uruchom swój Pasek Postępu już dziś, a zadowoleni klienci będą 

polecali twoją firmę kolejnym osobom, co – jak wiadomo – jest 

najskuteczniejszą i jednocześnie najtańszą formą działań marke-

tingowych! 
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Productive! Magazine [PL] #10 

Wysoka rozdzielczość 

Czy, kiedy zupa jest mdła, wylewasz ją do zlewu i gotujesz nową? 

Czy raczej dosypujesz szczyptę soli, pieprzu lub innej przyprawy, 

aż potrawa nabierze odpowiedniego smaku? 

Czy, gdy jedziesz na wczasy do Sopotu i, klucząc po Trójmieście, 

znienacka lądujesz w porcie zamiast na obwodnicy prowadzącej 

do kurortu, wracasz do domu i rozpoczynasz całą podróż od 

nowa? Czy raczej pytasz „tubylca”: „Którędy do Sopotu?” i, podą-

żając za jego wskazówkami, docierasz do celu lub korzystasz z po-

mocy kolejnej życzliwej duszy? 

Czy płynąc żaglówką, korygujesz kurs delikatnymi ruchami steru, 

czy wyskakujesz za burtę i płyniesz wpław do brzegu, gdy tylko 

dziób twojej łódki zwróci się w niewłaściwym kierunku? 

Zastanów się, czy powszechnie podejmowane i często kończące 

się spektakularnymi katastrofami postanowienia noworoczne nie 

są właśnie takim wylewaniem zupy, wracaniem do punktu wyjścia 

i wyskakiwaniem z łódki. 

A co ma do tego rozdzielczość? 

Nie będę ukrywał, że jestem przeciwnikiem postanowień nowo-

rocznych. Z dwóch powodów: 
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1. Nie widzę żadnego logicznego uzasadnienia dla pomysłu, 

że tylko pierwszego stycznia można coś zmienić w swoim życiu. 

To bzdura! Każdy z ponad trzystu pięćdziesięciu pozostałych dni 

jest równie dobry. 

2. Historia uczy, że rewolucje burzące stary porządek wcale nie 

gwarantują zaprowadzenia nowego ładu. Często ich wynikiem 

jest dezorientacja i anarchia. A przecież postanowienie nowo-

roczne są zazwyczaj bezkompromisowo rewolucyjne. 

W związku z tym, wykorzystując wieloznaczność angielskiego 

słowa „resolution” („postanowienie” lub „rozdzielczość”),  

wymyśliłem na swoje potrzeby następujące hasło: 

My resolution for the New Year is high resolution! 

czyli 

Moim postanowieniem noworocznym jest wysoka rozdzielczość! 

Jak to rozumiem? 

Otóż moja wysoka rozdzielczość polega na tym, że uważnie przy-

patruję się obrazowi mojego życia i wyławiam szczegóły, które 

nie pasują do całej układanki. W razie potrzeby sięgam po lupę 

i przyglądam się pikselom (czyli kolorowym punktom) tworzącym 

tę mozaikę. A potem wymyślam sposób, jak sprawić, żeby dany 

element nabrał barwy, która uczyni całość bliższą moim pragnie-

niom. 

Na przykład: gdy uważam, że zbyt dużo ważę, przyglądam się 

temu, co i jak często jem oraz ile czasu poświęcam na ruch, 
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a ile na siedzenie przy komputerze lub przed telewizorem. A po-

tem, zamiast podejmować dramatyczne wyzwanie „do wakacji 

muszę zrzucić 15 kilogramów”, wprowadzam drobne korekty mo-

dyfikujące moją dietę i zwiększające aktywność fizyczną. I tak,  

piksel po pikselu przekształcam obrzydliwy bohomaz w godne  

podziwu arcydzieło. 

Metodę tę sprawdziłem osobiście na ludziach – to znaczy na sobie 

– i uzyskałem eksperymentalne potwierdzenie, że działa znakomi-

cie. Spróbuj więc i ty! 

Wysoką rozdzielczość możesz stosować bez konsultacji z lekarzem 

lub farmaceutą, nie obawiając się przedawkowania. 
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Productive! Magazine [PL] #11 

Z głowy 

Metoda Getting Things Done Davida Allena opiera się na jednym, 

fundamentalnym postulacie: 

Głowa to nie magazyn myśli – to ich przetwórnia. 

Stąd tak wielki nacisk w praktyce GTD kładzie się na zapisywanie 

wszystkiego, co gromadzi się w umyśle. Wówczas przestrzeń krea-

tywności nie jest zagracona osadem tego, co zostało już przemy-

ślane, i tego, co jeszcze czeka na swoją kolej. 

Z głowy w domu 

Każdy może podać przykład dręczącej go myśli, która w erze 

„przed GTD” skutecznie utrudniała mu skupienie się na innych, 

ważniejszych sprawach. Mnie kiedyś męczył problem „Czy piec 

centralnego ogrzewania jeszcze działa?”, ponieważ niekonserwo-

wany zaczął się wyłączać. Technik nie miał czasu przyjechać, a ja 

się stresowałem. I co? Zapisałem, przemyślałem i załatwiłem –  

teraz inny technik rzetelnie, z własnej inicjatywy pilnuje sprawno-

ści mojego pieca. 

Z głowy w pracy 

Usuwanie z głowy spraw do załatwienia jest równie ważne 

w pracy zawodowej. A może nawet ważniejsze, jeśli działasz  
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w ramach dużej firmy, w której „twoje sprawy” mają kluczowe 

znaczenie dla spraw twoich współpracowników, a wszystkie one 

składają się na skuteczne działanie całej organizacji. 

Najboleśniejsza dla przedsiębiorstwa jest sytuacja, gdy szef 

trzyma całą firmę w swojej głowie. Często dzieje się tak w rozra-

stających się, małych przedsiębiorstwach, w których założyciel 

nie ma odwagi podzielić się z kimkolwiek odpowiedzialnością.  

Po firmie błąka się kilkadziesiąt zagubionych owieczek, raz na jakiś 

czas mających prawo ujrzeć niewielki fragment układanki, którą 

tylko wódz ogarnia swoim umysłem. 

Niechęć szefa do odkrywania wszystkich tajników biznesu, który 

stworzył, jest zrozumiała. Przecież zdarzają się rozstania z pracow-

nikami, konkurencja nie śpi, a wiele informacji ma tak istotne zna-

czenie, że ich ujawnienie oznaczałoby bankructwo. 

Istnieją dwie główne przyczyny totalnego chomikowania wiedzy 

przez założycieli firm: 

1. Zazdrość. Założyciel kocha swoją firmę. Często bardziej niż co-

kolwiek na świecie. Nawet bardziej niż najbliższą rodzinę. A nie 

można się dzielić tym, co darzy się tak wielkim uczuciem. Taka 

miłość jest patologicznie zaborcza i zwykle prowadzi do kata-

strofy. W krótkim artykule nie sposób podać uniwersalnej me-

tody zwalczania zazdrości, jeśli w ogóle takowa istnieje. To za-

danie dla psychoterapeuty lub doradcy życiowego. 

2. Brak zasad. Nie, nie chodzi mi o brak etyki, lecz o zasady klasyfi-

kacji informacji i dyscyplinę w ich stosowaniu. Każdy założyciel 
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firmy ma na początku wszystko w swojej głowie. I to działa, 

ale tylko wtedy, kiedy organizacja jest stosunkowo niewielka, 

to znaczy, gdy liczba pracowników nie przekracza dwudziestu. 

Potem brak zasad zarządzania informacją prowadzi do chaosu 

leczonego zatrudnianiem kolejnych osób, które – zamiast być 

lekarstwem – stają się jedynie pożywką dla choroby toczącej 

przedsiębiorstwo. 

Firma z głowy 

Jeśli jesteś założycielem firmy, pamiętaj, że nigdy nie będziesz jej 

miał całkowicie „z głowy”. To twoje dzieło i musisz nad nim pano-

wać. Jednak pojemność twojej czaszki jest ograniczona – nie prze-

kracza dwóch litrów. Poza tym twoi współpracownicy muszą dys-

ponować odpowiednim zestawem danych wejściowych, żeby mo-

gli efektywnie i samodzielnie wykonywać swoje zadania. Oczywi-

ście w granicach wytyczonych przez ciebie. 

Myśląc o zasadach zarządzania informacją, możesz łatwo popaść 

w zauroczenie współczesnymi technologiami informatycznymi, 

które udostępniają sprawdzone metody kontroli, kto ma do czego 

dostęp i co może z tym zrobić. To świetne narzędzia, ale i pułapka! 

Dlaczego? Ponieważ to twoją rolą jest zdefiniowanie zakresu, 

w jakim chcesz i możesz podzielić się firmową wiedzą z poszcze-

gólnymi osobami, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał, 

nie stwarzając jednocześnie zagrożenia dla twoich interesów. 
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Wiem, że gdy czytasz ten artykuł, wszystko wydaje ci się proste 

i oczywiste. Wręcz trywialne. Też tak myślałem do momentu, 

kiedy spotkałem prezesów dynamicznie rozwijających się firm, 

którzy nie potrafili jasno sformułować swojej polityki dzielenia się 

informacjami, przez co jednym nie mówili tyle, ile trzeba, a innymi 

ujawniali zdecydowanie za dużo. W dodatku osobiście zajmowali 

się wyborem niezawodnego dostawcy ręczników papierowych 

i zarządzaniem flotą pojazdów służbowych. Problem w tym, że 

w twojej firmie nikt ci tego nie zabroni, dopóki nie zbankrutujesz… 

Dlatego musisz zabronić sobie sam! Im wcześniej, tym lepiej. Już 

dziś zastanów się, które karty atutowe swojego biznesu musisz 

trzymać „przy orderach”, a którymi możesz i powinieneś się po-

dzielić, żeby mieć bieżącą działalność firmy „z głowy” i czas na 

strategiczne myślenie o kierunkach jej rozwoju. 
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Productive! Magazine [PL] #12 

Zapasowa głowa 

 
Zapasowa głowa. 

 

Drugim krokiem procesu zarządzania strumieniem zadań zdefi-

niowanego przez Davida Allena w ramach jego metody Getting 

Things Done (GTD) jest analiza tego, co znalazło się w twoich 

skrzynkach spraw przychodzących. W fazie tej określasz swój sto-

sunek do każdej sprawy – istotę problemu, który reprezentuje, 

a następnie decydujesz, co z tym fantem zrobić. 

Jeśli analizowana sprawa nie wymaga podjęcia niezwłocznego 

działania, masz do wyboru: 



Productive! Magazine. Antologia  BiznesBezStresu.pl 

56 

1. Wyrzucić bezużyteczną informację do kosza. 

2. Odłożyć ją do późniejszego obsłużenia (lista Może Kiedyś). 

3. Umieścić w swoim archiwum danych źródłowych. 

Jeśli analizowana sprawa wymaga aktywnego zajęcia się nią,  

definiujesz Najbliższe Działanie, żeby: 

1. Wykonać je od razu, jeśli nie zajmie ci to więcej niż 2 minuty. 

2. Przydzielić je komuś i czuwać nad postępem prac. 

3. Umieścić je w kalendarzu, jeśli istotne są data i czas jego  

wykonania. 

4. Umieścić je na jednej ze swoich list kontekstowych i zająć się 

nim przy najbliższej nadarzającej się okazji. 

Jeśli jedno Najbliższe Działanie nie załatwia analizowanej sprawy 

do końca, masz do czynienia ze zobowiązaniem, które jest Projek-

tem. Określasz wówczas jego pożądany rezultat i umieszczasz 

na liście Projektów. 

Wydawać by się mogło, że powyższa procedura obejmuje wszyst-

kie rodzaje spraw, które powinieneś wyrzucić ze swojej głowy,  

aby uwolnić ją od natrętnych myśli krępujących kreatywność.  

Niestety tak nie jest. 

 „Naharowałem się przy tym przedsięwzięciu, a szef nawet tego 

nie zauważył”. 

 „Ślęczałem nad oprogramowaniem, a moi wspólnicy kupowali 

sobie samochody służbowe”. 
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 „Czy on mnie jeszcze kocha?” 

Te trzy przykłady reprezentują całą klasę myśli kłębiących się 

w twojej głowie. Myśli, których metoda GTD nie rozumie, a które 

skutecznie zagracają twój umysł. Nie da się ich po prostu wyrzu-

cić, nie warto chować ich do archiwum i ani teraz, ani później, 

nie da się ich załatwić. 

Przecież nic rozsądnego nie osiągniesz, wpisując na listę Najbliż-

szych Działań „powiedzieć szefowi, żeby mnie pochwalił”, „nawy-

myślać wspólnikom” albo „spytać, czy mnie jeszcze kocha”. To 

nie ma sensu. 

Co zatem czynić z myślami zrodzonymi z emocji, z którymi nic 

nie da się zrobić? 

Wrzucić do zapasowej głowy! 

Zapasowa głowa 

Od pewnego czasu w sklepach z zabawkami można kupić duże, 

otwierane głowy ludzików Lego. Służą do przechowywania róż-

nych drobiazgów i mają uśmiechnięte miny. Kup sobie taką głowę 

i wrzucaj do niej wszystkie notatki dotyczące gnębiących cię spraw 

z przeszłości – emocji, z którymi nic innego nie da się zrobić. 

Wrzucając taką kartkę do zapasowej głowy, uwalniasz się od tego 

zmartwienia. Nie musisz już o nim myśleć – przykre wspomnienie 

gnębi teraz uśmiechnięty, plastikowy pojemnik stojący na twoim 

biurku. A ty ze zdwojoną energią możesz zająć się tym, co zaowo-

cuje w przyszłości. 
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Czy jest to stuprocentowo skuteczny sposób na wszystkie smutki, 

zmartwienia i zadry z przeszłości? W większości przypadków tak, 

ale są też takie uparte myśli, które wymagają specjalnego potrak-

towania. Musisz pomóc zapasowej głowie pozbyć się ich na do-

bre! 

Metoda dwóch listów 

Weźmy jako przykład wspomnianą wyżej sytuację, kiedy nie  

możesz przeboleć, że kiedy ty ślęczałeś nad oprogramowaniem, 

twoi wspólnicy wybierali sobie samochody służbowe. Co się stało, 

nie odstanie się, ale możesz wykasować te nieużyteczne emocje, 

pisząc dwa listy. 

List pierwszy: 

Drogi Marku, 

Chciałbym, żebyś wiedział, jak wielki ból sprawiłeś mi, gdy realizowali-

śmy projekt Lawenda. 

Czy pamiętasz, że przez ostatni tydzień realizacji projektu pracowałem 

po 22 godziny dziennie i podczas końcowego odbioru byłem bliski 

omdlenia? Nie miałem wyjścia – nie dysponowaliśmy wówczas środ-

kami umożliwiającymi zatrudnienie dodatkowych specjalistów. 

A czy pamiętasz, czym Ty się wówczas zajmowałeś? Zakupem samo-

chodu służbowego. Dla siebie! Cały czas nie mogę o tym zapomnieć 

i mam do Ciebie o to olbrzymi żal. 

Pozdrawiam, 

Krzysztof 
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List drugi: 

Drogi Krzysztofie, 

Pamiętam ten projekt. Pierwsza wersja oprogramowania nie do końca 

zadowoliła naszego klienta, więc byłem trochę zły na Ciebie. Ale La-

wenda – tak jak przewidywałem – okazała się momentem przełomo-

wym w historii naszej firmy. 

Nie zdawałem sobie wówczas sprawy, jak wielkie były Twoje wyrzecze-

nia i w jak trudnej znalazłeś się sytuacji, samotnie walcząc z opornymi 

bitami. Bez odpowiedniego zaplecza finansowego i kadrowego. 

To, że wówczas kupiłem samochód służbowy wynikało z niezwykle ko-

rzystnej oferty, którą otrzymałem od dilera. Teraz widzę, jak niezręczny 

był ten zbieg okoliczności. 

Wiedz, że doceniam i bardzo szanuję Twój wkład, który wówczas oraz 

w następnych latach był jednym z fundamentów rozwoju naszej firmy. 

Przepraszam, że nie okazałem Ci tego wtedy, gdy najbardziej potrzebo-

wałeś dobrego słowa i wsparcia. Nawet w pewnym sensie „ukarałem” 

Cię za brak pełnego zadowolenia klienta. Z perspektywy czasu widzę, 

jakie to było małostkowe i niesprawiedliwe. 

Pozdrawiam, 

Marek 

Zaaplikuj sobie taką autoterapię, jeśli czujesz szczególną urazę 

do osoby, z którą z różnych przyczyn wolałbyś kontynuować zna-

jomość i współpracę. 

W pierwszym liście, skierowanym do „sprawcy” twojego bólu,  

wytłumacz mu, co i dlaczego czujesz. Drugi list niech będzie jego 
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odpowiedzią – taką, jaką chciałbyś otrzymać, zawierającą jego 

szczere przeprosiny i wyrazy ubolewania. 

Napisz te dwa listy, ale ich nie wysyłaj, tylko przeczytaj na głos 

i wyrzuć albo schowaj do archiwum. Od razu poczujesz się lepiej. 

Ludzki umysł jest pod tym względem bardzo naiwny – na pozio-

mie emocji nie odróżnia rzeczywistości od fikcji. Tak więc, jeśli 

tylko dasz mu taką możliwość, z entuzjazmem da się nabrać na za-

pasową głowę oraz listowne oszustwo. Te dwie niewinne sztuczki 

pozwolą ci zniwelować żal do wspólnika, partnera, szefa lub pod-

władnego – urazę stojącą na drodze twoich planów i zamierzeń. 
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Productive! Magazine [PL] #13 

Deszcz maili 

E-maile są jak krople deszczu. Czasami miarowo, innym razem 

z burzową gwałtownością spadają na twoją głowę, domagając się 

uwagi. Jeśli zlekceważysz tę ulewę, możesz utonąć. A przecież kro-

ple wody są niezbędne do życia. Bez nich niczego byś nie dokonał! 

Jeśli twoja praca polega na odpisywaniu na jak największą liczbę 

e-maili – na przykład w dziale obsługi klienta – nie mam dla ciebie 

dobrej wiadomości. Płacą ci za ilość, a nie za jakość, nie jesteś 

więc adresatem tego artykułu. 

Natomiast jeśli poczta elektroniczna stanowi narzędzie wspoma-

gające twoje działania biznesowe lub artystyczne, musisz umieć 

zapanować nad tym żywiołem. Chcę ci zaproponować skuteczne 

podejście, dzięki któremu będziesz w stanie to osiągnąć. 

„Inbox Zero” i „E-mailowe Bankructwo” 

Na fali zainteresowania metodą Getting Things Done (GTD) 

Davida Allena bardzo popularny stał się postulat „utrzymywania 

w czystości” folderu Odebrane w skrzynce mailowej. Nie rzadziej 

niż co 48 godzin wszystko, co nadeszło, powinno zostać przez cie-

bie przejrzane, żebyś miał pewność, że niczego nie przeoczyłeś 

i jesteś „na bieżąco”. 
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Opublikowano szereg poradników, jak czyścić taką szybko zapeł-

niającą się skrzynkę spraw przychodzących, jakie filtry stosować, 

żeby część listów sama znikała z oczu i jak wyławiać z tej wezbra-

nej rzeki to, co najważniejsze. „Inbox Zero” stał się swego rodzaju 

religią. 

Zważywszy, że przeciętny pracownik biurowy otrzymuje codzien-

nie po kilkaset wiadomości, a powinien zajmować się pracą, a nie 

korespondencją, oraz czasami móc wyjechać na urlop, pojawiła 

się koncepcja „E-mailowego Bankructwa”. Polega ono na wykaso-

waniu całej nieprzeczytanej zawartości folderu Odebrane i modle-

niu się, żeby nie było tam nic katastrofalnie ważnego. Wszystko 

w nadziei, że o sprawach ważnych nadawcy sami, z własnej inicja-

tywy, przypomną jeszcze raz. 

„Inbox Zero” i „E-mailowe Bankructwo” przywodzą na myśl rady 

dawane osobom, które nie mogą poradzić sobie ze swoją tuszą. 

„Inbox Zero” to odpowiednik regularnego uczestniczenia w zaję-

ciach sportowych, którego to reżimu wiele osób nie wytrzymuje. 

Zaś „E-mailowe Bankructwo” to jednorazowa dieta typu „gło-

dówka”, po której w przeważającej liczbie przypadków występuje 

„efekt jojo”, czyli powrót do pierwotnej wagi. 

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ obie te rady skupiają się na  

objawach, a nie na przyczynach choroby. Ja zaś mam dla ciebie 

wskazówki, które atakują samo sedno problemu. 
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Ogranicz plusk! 

Wyobraź sobie kroplę deszczu padającą na taflę wody. Jeśli jest 

duża, uderza ze znaczną energią i robi duży plusk. David Allen 

przywołuje ten obraz, głosząc, że umysł powinien być jak tafla 

wody – reagować mocniej na większe krople i niemalże ignorować 

te mniejsze. 

Dlatego oczyszczanie folderu Odebrane zawsze zaczynaj od wy-

miecenia nieistotnej drobnicy. Najpierw usuń listy od mniej waż-

nych nadawców, a potem jak najwięcej tych, których nie jesteś je-

dynym adresatem, oraz tych, które dostałeś tylko do wiadomości. 

Pozostałe przejrzyj uważnie i zastosuj do nich moją drugą radę. 

Ogranicz parowanie! 

Deszcz pada tylko wtedy, kiedy zbierze się chmura. Chmura zaś 

powstaje w wyniku parowania wody z powierzchni ziemi. Tak 

samo jest z e-mailami. Część z nich otrzymujesz nie wiadomo 

skąd, ale większość jest prowokowana przez ciebie. 

Tak! Prowokujesz ulewę, która cię podtapia! 

Pamiętaj, nie musisz odpowiadać na każdy list. Nie musisz też 

z własnej inicjatywy rozsyłać każdej wiadomości do wszystkich 

znajomych i ich znajomych. 

Jeśli twoja odpowiedź jest pożądana, ogranicz grono adresatów 

do niezbędnego minimum. Niezbędnego, to znaczy ograniczonego 
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do tych odbiorców, którzy powinni poznać twoją opinię. Wysyła-

jąc e-maile do osób niezainteresowanych, stajesz się częścią desz-

czu spadającego im na głowę! A list z wieloma załącznikami to już 

całe wiadro pomyj, które aplikujesz takim nieszczęśnikom. 

Co więc zrobić z załącznikami, które musisz przesłać do konsultacji 

lub uzgodnienia? W drugiej dekadzie XXI wieku każda organizacja 

powinna już przestać wykorzystywać pocztę elektroniczną do tych 

celów. 

Istnieje wiele systemów wymiany informacji, w których doku-

menty są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w jednym 

miejscu i można nad nimi wspólnie pracować, nie przesyłając ich 

jako załączników. Często zdarza się, że kolejne wersje dokumentu 

za każdym razem trafiają do coraz to innej grupy osób. 

Pamiętaj! Deszcz e-maili, który na ciebie spada ma swoje źródło. 

A tym źródłem w wielu przypadkach jesteś ty sam! 
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Productive! Magazine [PL] #14 

Zabójcza Tytejera 

Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś klasyczny film Sydneya Pollacka 

Firma z Tomem Cruisem w roli głównej. Młody prawnik dostaje  

intratną pracę w kancelarii powiązanej z mafią. Żeby mieć nad nim 

kontrolę i móc go szantażować, szefowie wysyłają go na delegację 

na Kajmany i podsuwają mu atrakcyjną dziewczynę do towarzy-

stwa. Oszołomiony okolicznościami chłopak daje się skusić i zdra-

dza żonę. Tylko ten jeden raz. Nie planował tego, zdawał sobie 

sprawę, że to nie w porządku, ale w jego głowie zaświtała głupia 

myśl: „Przecież nic się nie stanie. To tylko ten jeden raz”. 

Często, podróżując samochodem, widzisz, jak inni przejeżdżają 

przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. A czy tobie nie zda-

rzyło się kiedyś takie zachowanie? Nie przyspieszyłeś, zamiast za-

hamować, spiesząc się na obiad do teściowej? Przypomnij sobie, 

co wtedy pomyślałeś? Czy nie było to: tylko ten jeden raz? 

A pamiętasz, jak goniłeś odjeżdżający autobus, przemykając slalo-

mem pomiędzy hamującymi z piskiem opon samochodami. Czy 

w twojej głowie nie dźwięczało wówczas postanowienie, że to 

tylko ten jeden raz? 
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Tylko ten jeden raz stawiałeś drabinę na nierównym podłożu, 

wierciłeś otwory w drewnie bez okularów ochronnych albo zastę-

powałeś bezpiecznik elektryczny grubym drutem, żeby podłączyć 

dodatkowy grzejnik… 

Tytejera 

Tytejera to skrót od tylko ten jeden raz. 

Tytejera nie musi być zabójcza. Jeśli nie łamiesz za jej pomocą  

zasad, które wyznajesz, i nie ranisz zdrowego rozsądku, możesz ją 

stosować bez szkody dla zdrowia, życia i poczucia własnej warto-

ści. 

Przykładem zdrowej Tytejery może być mój udział w 33. Marato-

nie Warszawskim w 2011 roku. Uważam tak długie biegi za wy-

czyn, który – powtarzany – szkodzi mojemu organizmowi. Posta-

nowiłem jednak choć raz w życiu podjąć wyzwanie, z którym mie-

rzą się setki tysięcy osób na świecie. I zasłużyć na miano maratoń-

czyka. Dlatego od razu ogłosiłem, że będzie to właśnie tylko ten 

jeden raz. I udało mi się! Ukończyłem swój jedyny i najlepszy ma-

raton w wyznaczonym limicie czasowym, nie łamiąc przy tym żad-

nej ze swoich zasad życiowych. 

Tytejera jest zabójcza, jeżeli robisz coś, czego – zgodnie ze swoim 

sumieniem i światopoglądem – nie powinieneś robić. 

Oprócz zdrad małżeńskich i wykroczeń drogowych mogą to być: 

 „pożyczanie” z pracy narzędzi; 
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 kradzież czyjejś twórczości i prezentowanie jej jako swojej,  

co w dobie internetu stało się szczególnie łatwe; 

 oszukiwanie klienta nieświadomego pułapki, jaką na niego  

zastawiono; 

 lekceważenie zasad pracy na wysokościach lub w głębokich  

wykopach; 

 odwlekanie wizyty u lekarza; 

 itp. 

Powiesz, że ludzie przecież często powtarzają te „niepoprawne” 

zachowania, że to nie są żadne Tytejery, tylko uporczywie pona-

wiane wybryki, które wciąż uchodzą im na sucho. 

Otóż nie. Tytejera właśnie dlatego jest zabójcza, że raz złamany 

element twojego kręgosłupa moralnego zrasta się z olbrzymią 

trudnością. A fakt, że nie zostałeś przyłapany na gorącym uczynku, 

może całkowicie zahamować proces gojenia. Dochodzisz do wnio-

sku, że jeżeli tym razem nic się nie stało, to i druga, i trzecia próba 

nie pociągnie za sobą konsekwencji. Gdy tak jest, utwierdzasz się 

w przekonaniu, że „może to była głupia zasada”, skoro jej łamanie 

nie rujnuje świata, a tobie ułatwia życie. 

Spytaj policjanta z drogówki, czy złapał kiedykolwiek pijanego kie-

rowcę, który przyznał, że wielokrotnie wsiada po pijanemu za 

kółko. Nie – każdy złapany i niezłapany, ten, komu udało się bez-

piecznie dojechać do celu, i ten, kto przez swoje zamroczenie zabił 

w wypadku inne osoby, mówi, że to był tylko ten jeden raz. 
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Tytejera jest jak rak, który toczy twój umysł i ma zdolność do  

odradzania się w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach.  

Nawet jeśli jest to tysięczny raz, dla ciebie będzie to tylko ten  

jeden raz. 

Co możesz z tym zrobić? 

Zapamiętaj jedno: jeśli w twojej głowie znienacka odezwie się  

Tytejera, jeśli usłyszysz nagle „tylko ten jeden raz”, zastanów się, 

czy warto, bo zapewne robisz coś, na co normalnie byś sobie nie 

pozwolił i tylko złudne okoliczności lub fałszywi przyjaciele nama-

wiają cię do grzechu. 
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Productive! Magazine [PL] #15 

Teraz? Jakie „teraz”? 

 
Teraz! Jak już dziś zmienić jutro? 

 

Zawsze robisz coś teraz i tylko teraz. Nawet wtedy, kiedy wydaje 

ci się, że nic nie robisz – bezmyślnie siedząc na kanapie albo podzi-

wiając zacieki na suficie. „Teraz” wypełnia całe twoje życie – od 

narodzin aż do śmierci. Każde „teraz” jest ostatnią chwilą twojego 

dotychczasowego życia i pierwszą chwilą tego, co nastąpi. Życia 

składającego się przeciętnie z około sześciuset milionów chwil – 

wielu ważnych, wielu mniej ważnych i ponad dwustu milionów 

beztrosko przespanych lub przeoczonych… 
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Ile trwa „teraz”? 

Zapewne ciekawi cię, skąd ta liczba – sześćset milionów chwil 

w życiu każdego człowieka? 

Otóż już od dzieciństwa interesowały mnie i prowokowały intelek-

tualnie następujące zagadnienia: istota czasu jako pojęcia, ra-

chuba czasu i postrzeganie jego upływu przez człowieka w róż-

nych sytuacjach. Prawdopodobnie do rozważań tych zainspiro-

wała mnie lektura popularnego w owych czasach wieloczęścio-

wego komiksu Tytus, Romek i A’tomek. W V księdze tej serii opisu-

jącej przygody trójki przyjaciół pojawiło się – jakby przez przypa-

dek – jednoznaczne stwierdzenie, że chwila trwa dokładnie trzy 

momenty. 

Pierwsza wzmianka o tym, ile trwa moment, czyli angielska 

chwila, pojawiła się w pismach żyjącego na przełomie VII i VIII 

wieku naszej ery anglosaskiego mnicha Bedy Czcigodnego.  

Uważano wówczas, że jeden moment to 1/40 godziny słonecznej, 

a godzina słoneczna to 1/12 czasu, który upływa pomiędzy wscho-

dem a zachodem słońca. Niezbyt to precyzyjna miara, ponieważ 

czas ten jest różny w zależności od pory roku. Na przykład w Pol-

sce w grudniu słońce zachodzi po niespełna ośmiu współczesnych 

godzinach od świtu, zaś w czerwcu po ponad szesnastu. Zatem  

angielska chwila może mieć u nas od 60 do 120 sekund, czyli 90 

sekund z „odchyłką sezonową” w jedną lub drugą stronę. 

Przez wiele lat przekonywałem wszystkich do tego, że chwila trwa 

dokładnie półtorej minuty. Nie sądzę jednak, żebym robił to pod 
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wpływem rewelacji wyczytanych w pismach Bedy Czcigodnego, 

ponieważ nigdy nie pasjonowałem się historią średniowiecznej 

Anglii. 

W dzisiejszych czasach szaleni naukowcy twierdzą, że chwilę re-

prezentuje tak zwany czas Plancka, uważany za najmniejszą jed-

nostkę czasu mającą sens fizyczny. Nie zamierzam nikogo do tej 

definicji przekonywać, nie da się bowiem takiej liczby wyrazić 

w zrozumiały dla kogokolwiek sposób. A nawet zauważyć takiej 

chwili nikt nie jest w stanie. 

Zauważyć chwilę 

„Zauważyć chwilę” – to jest istota definicji teraźniejszości 

z punktu widzenia sztuki podejmowania decyzji. Dlaczego?  

Dlatego, że decydować możemy tylko o tym, co zauważymy 

i o czym zdążymy pomyśleć. Choćby przez chwilę! 

Amerykańska Narodowa Fundacja Nauki sfinansowała badania 

mające na celu empiryczne określenie, ile różnych myśli przycho-

dzi człowiekowi do głowy w ciągu godziny. Ślady wyników tych  

badań można znaleźć jedynie w artykule What are you thinking? 

(Part Deux) opublikowanym przez Charliego Greera. Przeprowa-

dzone doświadczenia wykazały, że dorosły człowiek przetwarza 

średnio 1 tys. myśli na godzinę. W czasie pisania tekstu na kompu-

terze liczba ta wzrasta do ponad 1,6 tys. W ciągu jednej doby 

przeciętni ludzie mają dwanaście tysięcy odrębnych, dających się 
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wyróżnić myśli, a wielcy myśliciele są w stanie sformułować ich 

nawet pięćdziesiąt tysięcy. 

Tysiąc myśli na godzinę oznaczałoby jedną myśl co 3,6 sekundy, 

a 1600 myśli na godzinę – jedną myśl co 2,25 sekundy. Z takim 

oszacowaniem zgadza się światowej sławy profesor psychologii 

Daniel Kahneman. W swoim wykładzie na Konferencji TED w 2010 

roku stwierdził, iż uważa się, że „psychologiczna teraźniejszość” 

trwa mniej więcej 3 sekundy, w związku z czym takich mgnień 

świadomości mamy do dyspozycji średnio 600 milionów przez 

całe życie, 600 tysięcy w każdym miesiącu i 20 tysięcy każdego 

dnia. 

Zbadano również, że jeśli podczas rozmowy nikt nie odzywa się 

przez 6 sekund (czyli przez dwie takie kolejne, trzysekundowe 

chwile), większość osób odczuwa to jako przedłużającą się, nie-

zręczną ciszę. Pustka teraźniejszości zaczyna być wówczas dotkli-

wie namacalna. 

Przekonują mnie te trzy sekundy. Raz, dwa, trzy… 

To tyle, ile trwa twój wdech i wydech. Trudno powiedzieć, czy 

między „psychologiczną teraźniejszością” a procesem oddychania 

zachodzi jakikolwiek związek, ale zauważ, że zdrowy, dorosły czło-

wiek wykonuje przeciętnie do 20 oddechów na minutę, czyli jeden 

na co najmniej trzy sekundy! Oczywiście nie podczas wzmożonego 

wysiłku fizycznego, ale wtedy, kiedy intensywnie o czymś myśli. 

Cóż za zadziwiająca zbieżność! 
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Trzy sekundy to czas wystarczający na wyobrażenie sobie czegoś, 

przypomnienie sobie jakiegoś faktu, zorientowanie się, co się 

dzieje, powiedzenie co najmniej jednego mądrego słowa i… podję-

cie decyzji. Dokonanie świadomego wyboru, a nie instynktowne 

zareagowanie, takie jak cofnięcie ręki po dotknięciu gorącego 

kubka czy uchylenie się przed nadlatującą piłką. Tu nie ma czasu 

na myślenie – wszystko dzieje się poza świadomością, w sferze 

wyćwiczonych, ratujących życie i zdrowie odruchów. Najprawdo-

podobniej odpowiada za nie „stara”, zwierzęca część ludzkiego 

mózgu, obok której wykształcił się „nowy”, bardziej złożony twór 

obdarzony świadomością, inteligencją i zdolnością przewidywa-

nia. 

Tak więc, skoro niniejszy przewodnik dotyczy świadomego podej-

mowania właściwych decyzji, słowa „teraz” i „chwila teraźniejsza” 

będą odtąd oznaczały trzysekundowe okresy, które subiektywnie 

odczuwamy i ogarniamy naszym umysłem jako teraźniejszość. 

Okresy, które pozwalają sformułować zamiar i zapamiętać go,  

zapisać lub zacząć realizować. 

 
Powyższy tekst został zaczerpnięty z Wprowadzenia do wydanego w 2015 roku przewodnika 

Teraz! Jak już dziś zmienić jutro? autorstwa Krzysztofa Wysockiego. 
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Productive! Magazine [PL] #16 

Zadanie na spotkanie 

Delegowanie zadań jest łatwe. Składa się z trzech składników:  

wykonawcy, zadania i terminu. Wydajesz proste polecenie okre-

ślające KTO zrobi CO i na KIEDY, a potem tylko czekasz i masz. 

Naprawdę? 

Niestety nie. :-( 

Żartowałem przecież! 

Tak jest tylko w sennych marzeniach i na wykładach przedsiębior-

czości w Wyższych Szkołach Pozoracji Edukacji. 

W czym więc problem? 

Raczej nie w wykonawcy. Gdy brakuje ci ludzi, możesz przecież 

skorzystać z pomocy fachowca niezatrudnionego na stałe w fir-

mie. 

Postawienie zadania nie powinno też sprawiać ci większych trud-

ności, jeśli wiesz, co dokładnie chcesz osiągnąć. 

Istotą problemu jest brak oczekiwanego rezultatu w wyznaczo-

nym terminie. Zlecasz, czekasz i masz… figę z makiem. A im więcej 

tych fig dostajesz, tym większa jest twoja niechęć do powierzania 

zadań współpracownikom i podwładnym. Nabierasz przekonania, 

że tylko tobie zależy na terminowym wykonywaniu dobrej roboty. 
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To błąd! Dlaczego? Ponieważ działając w pojedynkę, masz bardzo 

ograniczone możliwości. Nie wchodź w tę ślepą uliczkę! Musisz za-

stosować skuteczną metodę motywowania ludzi do wywiązywa-

nia się z nałożonych na nich obowiązków. 

Delegowanie większych zadań 

Przedstawiona przeze mnie metoda dotyczy delegowania więk-

szych, samodzielnych zadań, które wykonawcy zajmą kilka dni.  

Na przykład: 

 Przygotuj mi na piątek raport sprzedaży wichajstrów  

z rozbiciem na województwa. 

 Zmodyfikuj wygląd ekranu logowania zgodnie z uwagami  

odbiorcy. Na jutro. 

 Popraw uchwyt przechwytu, żeby nie wibrował na wolnych  

obrotach. Masz na to 5 dni. 

W dzisiejszym świecie wiele zadań tego typu zlecasz za pomocą 

poczty elektronicznej lub oprogramowania, które posiada odpo-

wiednią funkcjonalność (na przykład Nozbe). Także informację 

o wykonaniu pracy otrzymujesz wirtualnie. W stosunku do najlep-

szych pracowników jest to bardzo wygodny i doskonale sprawdza-

jący się sposób. Jednak nie wszyscy są najlepsi, a poza tym zawsze 

mogą przydarzyć się niesprzyjające okoliczności. 

Rzeczywistość wirtualna jest dla naszego umysłu znacznie bardziej 

elastyczna i mniej namacalna od twardej rzeczywistości realnej. 
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Przesłanie pliku PDF z raportem za pomocą poczty elektronicznej 

nie jest tym samym, co osobiste przyniesienie szefowi elegancko 

wydrukowanego dokumentu. Zaznaczenie w komputerze „zada-

nie wykonane” nie jest tym samym, co praktyczne zademonstro-

wanie działania zmodyfikowanego ekranu logowania lub niewi-

brującego uchwytu przechwytu. 

Metoda „zadanie na spotkanie” 

Aby urealnić nieuchronność terminu wykonania zadania, umów 

się ze zleceniobiorcą na półgodzinne spotkanie podsumowujące, 

na którym przedstawi ci on osobiście wynik swojej pracy. W przy-

padku pracy zdalnej niech to będzie spotkanie za pomocą Skype’a. 

Tak, tak, wiem, że spotkania to olbrzymia strata czasu i zawraca-

nie głowy, ale jeszcze większą stratą dla twojej firmy jest zawala-

nie terminów lub marna jakość produktów i usług. „Groźba” spo-

tkania poprawia zarówno wydajność, jak i jakość pracy. 

Dodatkowy motywator 

A na koniec, dla tych, którzy doczytali do końca, prawdziwa 

bomba! 

Metoda „zadanie na spotkanie” kryje w sobie jeszcze jeden,  

niezwykle skuteczny motywator. 

Fakt, że wyznaczyłeś termin spotkania podsumowującego wcale 

nie oznacza, że to spotkanie musi się odbyć! 

I że musi trwać pół godziny! 
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Znasz chyba to przyjemne uczucie związane z otrzymaniem infor-

macji o tym, że zebranie, na którym miałeś „wytapiać godziny”, 

zostało odwołane. Nagle dostajesz podarunek w postaci dodatko-

wego czasu do wykorzystania zgodnie z twoimi własnymi prioryte-

tami. 

Jako zleceniodawca możesz taki prezent sprawić wykonawcy po-

wierzonego zadania, który zrealizował je wystarczająco dobrze 

i przed terminem. Po prostu odwołaj spotkanie podsumowujące. 

To znakomita nagroda za obowiązkowość i profesjonalizm! 

Stosuj metodę „zadanie na spotkanie”, żeby z większą skuteczno-

ścią delegować zadania i mobilizować swój zespół do lepszej 

pracy. 
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Productive! Magazine [PL] #18 

Sprzężenie zwrotne 

Produktywność zespołu zależy w głównej mierze od skutecznej 

komunikacji pomiędzy jego członkami. Komunikacja ta służy nie 

tylko delegowaniu zadań, kontroli postępu prac i zapewnieniu do-

stępu do informacji, ale pełni również niezwykle ważną rolę sprzę-

żenia zwrotnego. Dzięki temu możliwa jest regulacja i optymaliza-

cja działania mechanizmu pracy zespołowej. Skuteczne przekazy-

wanie informacji zwrotnej to kluczowe narzędzie pracy szefa, 

a także istotna umiejętność, którą powinni posiąść wszyscy  

członkowie zespołu. 

Bardzo często zdarza się, że ktoś robi coś źle, albo co najmniej  

nieoptymalnie. Jeśli jest sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, 

to szkodzi tylko sobie. Jeśli zaś z kimś współpracuje, szkodzi ca-

łemu zespołowi. Należy mu więc zwrócić uwagę. 

I tu zaczyna się problem. Od urodzenia ciągle zwracano nam 

uwagę, dorośli nieustannie wytykali nam jakieś błędy. Nawet jeśli 

mieli rację, to skutecznie rujnowali nasze poczucie własnej warto-

ści. Przedmiotem ich krytyki był zawsze nasz sposób postępowa-

nia, który przecież świadomie, w dobrej wierze wybraliśmy. Z tego 

powodu praktycznie wszyscy mamy alergię na informacje zwrotne 

i bardzo często odrzucamy je jeszcze przed ich usłyszeniem. 

Jak zatem skutecznie przekazywać informację zwrotną? 
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To proste: skończ ze „zwracaniem uwagi”, ponieważ zwyczajowo 

dotyczy ono przeszłości. Jest napiętnowaniem tego, co się stało 

i już się nie odstanie. Często też wiąże się z dotkliwą karą. 

Jeśli chcesz być skutecznym szefem lub współpracownikiem,  

traktuj przeszłość tylko jako pretekst do kształtowania przyszłości. 

Celem informacji zwrotnej, którą przekazujesz, powinno być za-

chęcenie podwładnego lub kolegi do powtarzania zachowań pozy-

tywnych i zmiany zachowań negatywnych. 

Opracowany przez Marka Horstmana (Managers Tools) profesjo-

nalny model przekazywania informacji zwrotnej składa się z czte-

rech kroków. 

Po pierwsze zapytaj, czy odbiorca jest gotowy do jej wysłuchania: 

 „Czy mogę ci coś podpowiedzieć?” 

 „Czy możemy porozmawiać o tym, co się wydarzyło?” 

 „Czy mogę się z tobą podzielić pewnym spostrzeżeniem?” 

Jeśli usłyszysz „nie”, odpuść i nie naciskaj. Natomiast jeśli sprawa 

jest bardzo poważna albo często od danej osoby słyszysz w takich 

sytuacjach „nie”, wróć do tematu w indywidualnej rozmowie. 

Po drugie opisz zachowanie, czyli to, co zobaczyłeś i usłyszałeś. 

Nie przypisuj podwładnemu lub koledze żadnych motywacji, 

ani intencji. Przedstaw suche fakty: 

 „W wyniku tego, że w tym tygodniu cztery razy się spóźniłeś…” 
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 „W wyniku tego, że wczoraj nie przysłałeś mi obiecanej prezen-

tacji…” 

 „W wyniku tego, że podczas spotkań często przewracasz oczami 

i stwierdzasz: «wy nic nie rozumiecie»…” 

Po trzecie uświadom rozmówcy wpływ, jaki jego zachowanie ma 

na otoczenie: 

 „W wyniku tego, że w tym tygodniu cztery razy się spóźniłeś, 

Franek musiał odbierać za ciebie telefony od klientów i nie mógł 

im zapewnić odpowiedniej jakości obsługi. To szkodzi wizerun-

kowi naszej firmy i powoduje zmniejszenie sprzedaży.” 

 „W wyniku tego, że wczoraj nie przysłałeś mi obiecanej prezen-

tacji, musiałem odwołać dzisiejsze spotkanie z prezesem i nasz 

budżet na następny kwartał został zmniejszony o 15%.” 

 „W wyniku tego, że podczas spotkań często przewracasz oczami 

i stwierdzasz «wy nic nie rozumiecie», z naszego zespołu odcho-

dzą wartościowi ludzie i w ten sposób tracimy zasoby potrzebne 

do wspólnego osiągania sukcesów, na których przecież ci tak  

zależy.” 

Po czwarte przedstaw swoje oczekiwania dotyczące pożądanej 

zmiany zachowania: 

 „Czy możesz pojawiać się w pracy o czasie?” 

 „Czy mógłbyś dotrzymywać uzgodnionych terminów wykonania 

zadań?” 
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 „Co możesz zmienić w swoim zachowaniu na zebraniach?” 

Skupienie się w tym modelu na przyszłości pozwala przenieść  

środek ciężkości rozmowy z poziomu winy i kary na poziom wspól-

nego wprowadzania zmian służących lepszym rezultatom pracy 

zespołowej. 

Oczywiście sprzężenie zwrotne nie może dotyczyć tylko zachowań 

negatywnych. Równie ważne, a może nawet ważniejsze jest do-

strzeganie pozytywów i zachęcanie do powtarzania pożądanego 

sposobu działania w przyszłości: 

 „Czy mogę się z tobą podzielić pewną obserwacją? (…) W wy-

niku tego, że dodatkowo zadzwoniłaś do klienta ze szczegóło-

wymi informacjami o dostawie, zamówił u nas kolejną partię  

towaru. Dobra robota. Tak trzymaj!” 
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Productive! Magazine [EN] #13 

My Car Navigation Uses GTD! 

Defining a trip 

When I define a new trip destination my car navigation immedi-

ately puts it on its Someday/Maybe list because there’s nothing 

more to do about it yet. 

Starting an active project 

When I decide to drive to one of the already defined trip destina-

tions my car navigation moves it from the Someday/Maybe list to 

the Projects list and determines: 

 the Successful Outcome (the car has reached the destination); 

 the first Next Action (for example “turn left”). 

Each Next Action is determined after successful execution of the 

previous one and put on the @moving context list. 

Using Contexts 

My car navigation uses two “contexts” for its operation: 

 @standing – when the car does not move so it’s time to relax; 

 @moving – when the car moves and the driver needs accurate 

driving directions. 
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What’s really important – my car navigation focuses on one and 

only one Next Action at a time: providing just the very next hint.  

It doesn’t try to tell me the whole travel plan. 

When not everything goes as planned 

When I don’t follow the directions (it happens from time to time) 

my car navigation doesn’t complain – it just creates a new plan to 

reach the destination as efficiently as possible and returns to the 

Next Action doing loop. 

Getting Things Done at its best 

Isn’t it a GTD pragmatism in its crystal-clear form? I wish we all 

could perform GTD so easily as my car navigation does it, don’t 

you? 
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Productive! Magazine [EN] #28 

The Spare Head 

 
The spare head. 

 

Inbox processing is the second stage of David Allen’s Getting 

Things Done (GTD) methodology. In this phase, you are clarifying 

the meaning of each captured item – the core of the problem that 

it represents – and then deciding what to do about it. 

If it is not actionable, you can: 

1. Throw it into the trashcan, if it’s not useful. 

2. Incubate it (Someday/Maybe list). 

3. Put it in your reference file. 
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If it is actionable, you determine the Next Action and: 

1. Do it immediately if it will take less than 2 minutes. 

2. Delegate it to someone else and monitor the results. 

3. Put it in your calendar if it is date and/or time specific. 

4. Put it on one of your @context lists and do as soon as possible. 

If one Next Action is not enough to get this particular thing done, 

you define the Successful Outcome and put it on your list of Pro-

jects. 

It seems that this procedure covers all the “open loops” that you 

should dump out of your head to make room for your creativity. 

Unfortunately, it isn’t so. 

 “I was working so hard on this project but my boss hasn’t no-

ticed.” 

 “While I was debugging the code, my partners were busy 

choosing company cars for themselves.” 

 “Does he still love me?” 

These three examples represent the whole class of thoughts that 

are worming around in your head. They are thoughts that are out-

side of the GTD methodology scope but are seriously cluttering 

your mind. You cannot simply throw them out or put them in your 

reference file. You may not even be able to get them done now or 

in the future. 
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It would be unreasonable to put “tell the boss that he should give 

me a praise”, or “quarrel with my partners”, or “ask him if he still 

loves me” on your Next Action list. It doesn’t make any sense! 

So the question remains: what do you do with emotion-based 

thoughts that are not actionable? 

Put them in the Spare Head! 

The Spare Head 

Recently in a toy store nearby I spotted a big yellow Lego head 

with a smiling face. It is meant to be used as a container for small 

items. Buy one and use it as a container for all the notes concern-

ing your regrets about the past – emotions that are not actiona-

ble. 

By throwing such pieces of paper into your spare head, you are 

freeing yourself from it. You don’t have to think about it anymore 

– now a sad memory bogs down a funny plastic container on your 

desk. This allows you to double your energy to deal with the ac-

tionable stuff that will bear fruit in the future. 

Does it work for every regret, worry or resentment from the past? 

In most cases, it does. But everybody has some awfully nagging 

thoughts that require special treatment. You have to help your 

Spare Head get rid of them. 
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Two letters 

Consider the example mentioned above. You cannot get over the 

fact that, while you were debugging the code, your partners were 

busy choosing company cars for themselves. What’s done is done, 

but you can erase these useless emotions by writing two letters. 

The first letter: 

Dear Mark, 

I want you to know that you’ve hurt me badly during the Lawenda pro-

ject. 

Do you remember that during the last week of the project I was work-

ing 22 hours each day and during final tests I nearly fainted? I had no 

choice – there was no funding available to hire additional people. 

And do you remember what you were doing at this time? You were 

busy buying a company car. For yourself! I cannot forget it and I’m still 

angry at you. 

Yours, 

Chris 

The second letter: 

Dear Chris, 

I remember this project. The first release of our software was not per-

fect so I was slightly angry at you. But the Lawenda project – as I pre-

dicted – was a turning point in our company’s history. 
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I didn’t realize how big your sacrifice had been and how difficult it had 

been to fight these software bugs alone without appropriate funding 

and resources. 

It was just a great dealer’s promotion that motivated me to consider 

buying a company car. Now I see how gauche a coincidence it was. 

I want to tell you that I highly value and respect your contribution dur-

ing the Lawenda project and throughout the years. It was one of the 

foundations of our company growth. 

I am sorry that I did not express it when you needed a good word and 

some support. I even “punished” you for lack of full customer satisfac-

tion. Looking back I see how petty and unfair it was. 

Yours, 

Mark 

These two letters are an example of autotherapy that you should 

apply when you feel a very strong resentment to a person with 

whom you would prefer to continue a relationship and coopera-

tion. 

In the first letter, addressed to the “culprit” of your pain, explain 

what you are feeling and why. The second letter should be his or 

her answer – the answer you would like to receive, containing 

words of a sincere apology. 

Write these two letters but don’t send them. Just read them 

aloud then throw them out or put them in your archive. You 

should immediately feel much, much better. 
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The human mind is very naive in such cases. Occasionally in re-

gard to emotion, it does not see a difference between reality and 

fiction. If you give it a chance, it will enthusiastically fall for the 

Spare Head and a two-letter scam. These two innocent tricks will 

allow you to overcome resentments to your partner, boss or sub-

ordinate, resentments that hinder your ability to get things done. 
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GTD Dominoes 
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