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Ewie, Zuzi i Mikołajowi
– jesteście moim źródłem codziennej motywacji
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Posłowie

Kiedy zaczynałem pracę w redakcji miesięcznika „Be-
nefit” i planowałem terminy pierwszych spotkań z gro-
nem najbardziej rozpoznawalnych Polaków, działaczy 
społecznych, liderów w dziedzinie kultury, sportu i po-
lityki, nie przypuszczałem, jak bardzo ich osiągnięcia 
oddziałują na naszą polską rzeczywistość. Później, 
podczas gdy jako redaktor naczelny realizowałem krok 
po kroku zaplanowane wywiady, okazywało się, że na 
niektórych moich rozmówców muszę bardzo długo 
czekać. Terminy ich zajęć albo w ogóle uniemożliwiały 
spotkanie, albo sprawiały, że przez wiele miesięcy mu-
siałem „gonić ich po Polsce”, by spędzić z nimi choć kil-
kadziesiąt minut na upragnionej rozmowie. Przeprowa-
dzając wywiady, mogłem się dowiedzieć, co na co dzień 
inspiruje moich rozmówców, co popycha ich do przo-
du, co sprawia, że mimo wielu lat ciężkiej pracy nadal 
są aktywni zawodowo i wciąż chce im się chcieć – dla 
siebie, dla swojej rodziny, dla innych, dla nas. Tak było 
także z gośćmi z zagranicy: Blairem Singerem, Tonym 
Gordonem, Robertem Cialdinim czy Jackiem Canfiel-
dem. Tak było też z nieżyjącym już Tadeuszem Mazo-
wieckim, z którym spotkałem się w Poznaniu podczas 
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promocji jego książki „Rok 1989 i lata następne”. Kiedy 
rozmawialiśmy o Polsce i Polakach, pan premier pod-
kreślał, że „jest jeszcze wiele do zrobienia”. I to przesła-
nie bardzo często wraca do mnie, kiedy myślę o tym, co 
może nas, pracowników, szefów, HR-owców, zwykłych 
obywateli, motywować i mobilizować do tego, by roz-
wijać nasze małe ojczyzny, zakłady pracy i organizacje. 
Wszyscy moi rozmówcy wywarli na mnie ogromne 
wrażenie. Nie zapomniałem jednak o tym, że najważ-
niejsi są czytelnicy mojego miesięcznika.
Dlatego mam nadzieję, że niniejszy wybór najciekaw-
szych rozmów o  motywacji będzie dla Ciebie – drogi 
Czytelniku – wsparciem w codziennym dążeniu do do-
skonałości i  sukcesu. Każdy z  moich rozmówców bez 
wątpienia osiągnął sukces, choć przekrój reprezentowa-
nych przez nich dziedzin, branż, zainteresowań i zajęć 
jest różny, mam jednak nadzieję, że to właśnie będzie 
dla Ciebie dodatkowym źródłem inspiracji.
Od sztuki prezentacji, wyrażania swoich myśli, walki 
o  prawa człowieka, robotnika, pracownika, poprzez 
kulturę, muzykę, scenę teatralną, sztukę motywacji, 
wpływania na innych, działania społeczne, polityczne, 
do inspirowania i  dawania innym natchnienia. Niech 
ten zbiór będzie wskazówką dla wszystkich, którzy chcą 
czerpać z  doświadczeń innych, niech będzie dla nich 
inspiracją na drodze do sukcesu.
 

Na zakończenie dziękuję wszystkim, bez których tych 
rozmów by nie było – moim rozmówcom. Bez Waszego 
czasu i otwartości nie byłoby tych wywiadów. Dziękuję 
też czytelnikom miesięcznika „Benefit”, którzy często 
podczas spotkań oraz w listach piszą o tym, jak ważne 
są dla nich teksty, które publikujemy.



Dziękuję mojej rodzinie – rodzicom za dobre słowa, 
żonie i  dzieciom za wyrozumiałość w  chwilach mojej 
nieobecności.
Dziękuję Adamowi Kędzierskiemu, który zaprosił mnie 
do udziału w dużym projekcie, mojemu Wydawcy, któ-
ry uwierzył w moją wizję budowy i rozwoju miesięczni-
ka „Benefit”. Dziękuję Jamesowi Van Bergh, Tomaszowi 
Józefackiemu, Izabeli Walczewskiej–Schneyder z Bene-
fit Systems oraz wszystkim współpracownikom, którzy 
dodawali mi skrzydeł oraz często pomagali dotrzeć do 
głównych bohaterów tej książki.
Dziękuję mojej asystentce Elwirze Cimoch, Rafałowi 
Krasuckiemu, Michałowi Laskowskiemu i  Zbyszkowi 
Jakuciowi – dzięki Wam codziennie wiem, co to znaczy 
praca zespołowa.

Łomża, październik 2013 roku
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