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D!ugo zastanawia!am si" nad zasadno#ci$ pisania tego 
poradnika. Mia!am poczucie, %e wszystko, o&czym wiem, 
zosta!o ju% opisane, przeze mnie lub przez innych&– i&nie 
mam nic do dodania. Nie ukrywam wi"c, %e zacz"!am 
pisa' bez przekonania, a&koncepcj" zmienia!am ze trzy 
razy. Czy te historie co# wnosz$? Czy mo%na si" z&nich 
czego# dowiedzie'? Czy mog$ komu# pomóc? Bez ko(ca 
zadawa!am sobie takie pytania i&bezradnie wzrusza!am 
ramionami.

A% w&ko(cu, gdy by!am mniej wi"cej w&po!owie pracy 
nad ksi$%k$, dozna!am ol#nienia. Dotar!a do mnie my#l, 
która najpierw wprawi!a mnie w&os!upienie i&zawstydze-
nie, a&potem nada!a pisaniu sens: wszystko, o&czym pisz", 
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wydarzy!o si" naprawd". Nie wolno mi kwestionowa' ani 
umniejsza' tych historii, bo przedstawione w&nich pro-
blemy, w$tpliwo#ci, decyzje i& rozwi$zania s$ prawdziwe. 
Stoj$ za nimi %ywi ludzie i& ich prze%ycia. Takie proble-
my&– i& takie rozwi$zania&– naprawd" istniej$. A&wobec 
tego mój opór jest bezcelowy.

Wi"kszo#' z&nas chcia!aby by' lepiej zorganizowana. 
To bardzo po%$dana umiej"tno#'. S"k w& tym, %e nikt jej 
nas nie uczy. W& swojej codziennej praktyce obserwu-
j", jak w&obliczu szeroko poj"tego problemu organizacji 
wszyscy jeste#my równi&– niczym uczestnicy tragicznego 
danse macabre. Niektórzy radz$ sobie lepiej, inni gorzej, 
ale trudno#ci w&mierzeniu si" z&czasem i&jego organizacj$ 
mo%na dostrzec u&przedstawicieli ka%dej grupy spo!ecz-
nej. Wszyscy miewamy podobne problemy i& mierzmy 
si" z&tym samym. A&jednocze#nie ka%da i&ka%dy z&nas jest 
inny i&znajduje si" w&innym momencie %ycia. Fakt, %e tego 
t!a i&kontekstu czasem nie wida', nie znaczy, %e one nie 
istniej$.

W&ksi$%ce zebra!am 27 historii, które prezentuj$ naj-
cz"#ciej powtarzaj$ce si" problemy z&organizacj$ w&domu 
i& w& pracy. Wi"kszo#' z& nich skompilowana zosta!a 
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z&prze%y' i&do#wiadcze( kilkunastu osób. Nie istnieje wi"c 
ta konkretna Ola czy ten w!a#nie Micha!. Ale jest co naj-
mniej setka osób, które uto%samiaj$ si" z&ich problemami. 
Niektóre postaci bazuj$ równie% na moim %yciu. Warto 
podkre#li', %e podobie(stwa do w!asnej sytuacji mo%na 
odnale)' w&kilku ró%nych historiach. I&problemy, i& roz-
wi$zania cz"sto si" w&%yciu przenikaj$&– tak te% jest w&tej 
ksi$%ce.

W#ród moich bohaterów s$ trenerzy, dyrektorzy, na-
uczyciele, pracownicy korporacji, etatowcy, wolni strzel-
cy, arty#ci, w!a#ciciele ma!ych firm, dziennikarze i&osoby 
zajmuj$ce si" rzemios!em& – przedstawiciele najró%niej-
szych zawodów, borykaj$cy si" z& podobnymi wyzwa-
niami. Istotn$ ró%nic$ jest za to p!e'. Kobiety znacznie 
cz"#ciej zg!aszaj$ problemy z&organizacj$ codzienno#ci&– 
ale nie dlatego, %e gorzej sobie z&tym radz$, tylko dlatego, 
%e s$ zdecydowanie bardziej otwarte na zmiany i&dzia!a-
nie. Maj$ wi"cej odwagi, by szuka' nowych rozwi$za(. 
I&niestety d)wigaj$ zwykle na swoich barkach du%o wi"cej 
zada( ni% m"%czy)ni.

Na kolejnych stronach poznasz Agat", która utkn"!a 
w&zalewie obowi$zków domowych; Marcina, który straci! 
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kontrol" nad wydawaniem pieni"dzy; Ani", która cz"sto 
z& powodu pracy zaniedbuje obowi$zki domowe i& po-
trzebuje uporz$dkowania; Piotra, który nie jest w& stanie 
ogarn$' swojej skrzynki mailowej; Dagny, która kieruje 
ma!ym zespo!em i&cz"sto nie potrafi nad nim zapanowa'; 
a&tak%e Jagn", która rozstaje si" ze wspólnikiem i&zaczyna 
dzia!a' w&pojedynk". Jest te% Ewelina, która nie umie od-
nale)' si" w&zespole, Natalia, która chcia!aby troch" mniej 
pracowa' i&z!apa' w&%yciu oddech, oraz Tomek&– tata, któ-
ry „obs!uguje” dzieci na zdalnym.

Zdaj" sobie spraw", %e przytoczone historie mog$ 
pos!u%y' za inspiracj" g!ównie osobom pracuj$-
cym w& bran%y kreatywnej i& w& wolnych zawodach, do 
tego mieszkaj$cym w& wi"kszych miastach. Nie jestem 
z& tego& zadowolona, ale uzna!am, %e próba trafienia do 
wszystkich mo%e sko(czy' si" niepowodzeniem. Poza 
tym&– co tu ukrywa'&– nigdy nie pracowa!am na etacie, 
co najwy%ej wi$za!am si" na kilka miesi"cy z&jak$# mark$ 
lub klientem, a&od ponad 20 lat ciesz" si" urokami stoli-
cy. Moje poj"cie o&klasycznych o#miu godzinach i&%yciu 
w&ma!ej miejscowo#ci jest wi"c mgliste, a&wspomnienia 
pracuj$cych w& ten sposób rodziców dotycz$ odleg!ych 

W_swoim_czasie 135x205.indd   14 5/9/22   5:11 PM



WSTęP

1514

czasów. Nie czu!abym si" w&porz$dku, pisz$c o& #wiecie, 
którego nie znam ani nie do#wiadczy!am. Mimo to mam 
nadziej", %e niektóre z&zaprezentowanych historii s$ uni-
wersalne i& pos!u%$ osobom znajduj$cym si" w& bardzo 
ró%nych sytuacjach.

Trzeba pami"ta', %e ka%da opowie#' to tylko wycinek 
z&prowadzonych przeze mnie konsultacji czy warsztatów. 
Chc$c nada' im uniwersalny rys i&ochroni' prywatno#' 
bohaterów, pozbawi!am je wielu szczegó!ów. Poszcze-
gólne sytuacje s$ w&zwi$zku z& tym przedstawione cz"sto 
tylko w&zarysie. Uzna!am jednak, %e na #wiecie na pewno 
jest wi"cej osób, które&– jak ja&– nie si"gaj$ po poradni-
ki, oczekuj$c, %e odmieni$ one ich %ycie, tylko po to, by 
dowiedzie' si" czego# (równie% o& sobie), zaduma' nad 
codzienno#ci$ czy zainspirowa' jej drobnym elementem. 
Moim celem jest uruchomienie procesu my#lenia o&swo-
im czasie, a&nie podyktowanie przepisu na %ycie. Staram 
si" pami"ta', %e ka%dy cz!owiek ma inny charakter, inne 
zasoby i&mo%liwo#ci.

Poszczególne historie opowiadam tak, jak prowadz" 
konsultacje. Ich g!ównym celem jest zwykle odzyska-
nie czasu. Najpierw s!ucham i&zadaj" bardzo du%o pyta(. 
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Z&odpowiedzi wy!ania si" opowie#' o&konkretnym przy-
padku i&konkretnej potrzebie. Czasem od razu wiem, ja-
kie rozwi$zanie by!oby najlepsze, czasem musz" si" z& t$ 
opowie#ci$ przespa', by zaproponowa' co#, co przynio-
s!oby po%$dany efekt. Moje pomys!y cz"sto nie s$ typowe. 
Nie si"gam po tabelki, zasady czy narz"dzia. Nie mora-
lizuj", nie nap"dzam. Skupiam si" na cz!owieku, na jego 
emocjach i& odczuciach, zw!aszcza na tym, co ludzkie 
i&zwyczajne. Wol" uwolnienie i&odpuszczenie ni% nacisk.

Po ka%dym spotkaniu wysy!am podsumowanie& – 
w& ksi$%ce ma ono form" recepty& – by w& ka%dej chwili 
mo%na by!o wróci' do uzyskanych wniosków. Wiem, jak 
trudno jest niekiedy doprowadzi' do zmiany. Wiem, ile 
wysi!ku i&czasu to wymaga. Wiem, bo by!am tam. Dlate-
go nigdy nie sprawdzam, czy recepta zosta!a wprowadzo-
na w&%ycie. Nie dopytuj" i&nie oceniam. Moim celem jest 
przygotowanie gruntu pod zmian", uzbrojenie w&narz"-
dzia i&pomys!y. Ale ka%dy dzia!a sam, w& swoim tempie, 
bior$c pod uwag" w!asne mo%liwo#ci. Bo ka%dy ma w&%y-
ciu inaczej.

Nie przypuszcza!am, %e zostan" powierniczk$ ludz-
kich spraw ani %e b"d" w&stanie naprawd" wp!yn$' na 
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czyje# %ycie. Odpowiedzialno#', jaka si" z& tym wi$%e, 
nigdy nie by!a moim marzeniem. A& jednak tak si" sta-
!o i&jakkolwiek wci$% odczuwam w&zwi$zku z&tym wiele 
w$tpliwo#ci, to w& obliczu przemian, jakich wielokrot-
nie by!am #wiadkiem, podejmuj" to zadanie z&ufno#ci$ 
i& oddaniem. Dowodem jest ksi$%ka, któr$ trzymasz 
w&r"ku. Mam nadziej", %e przyniesie ci cho' troch" wy-
tchnienia.
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