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Żaden z prawdziwych liderów nie zakładał z góry,  
że takim zostanie. Ludzie chcą przeżyć życie na swój sposób,  

tak by móc w pełni wyrazić siebie.
Warren Bennis

Każdy człowiek nie jest w istocie tym, kim jest,  
ale tym, kim chciałby być.

Zbigniew Herbert
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Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych

Zdarzają się chwile, które zmieniają koleje losu, na dobre lub na 
złe. Momenty przełomowe są punktami zwrotnymi, które zwy-
kle w sposób zasadniczy oddziałują na nasze życie pod wpływem 
zmian otoczenia zewnętrznego lub zmian zachodzących w nas sa-
mych, które ujawniają się po osiągnięciu masy krytycznej przemian 
zachodzących wcześniej. 

W sierpniu 2002 roku miałem powody do satysfakcji, bowiem 
moje życie prywatne układało się bardzo dobrze, konsekwentnie 
realizowaliśmy plany, które były spełnieniem naszych marzeń. 
Wspólnie z żoną podjęliśmy decyzję o zamieszkaniu poza miastem 
i udało nam się w tym celu pozyskać wyjątkowe miejsce – siedli-
sko Jana Chryzostoma Paska, legendarnego pisarza i zawadiaki 
z XVII wieku, co przyszło tym łatwiej, że rodzinne gniazdo było 
już puste, gdyż syn zaczął studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, co 
oczywiście napawało nas dumą. Mój najważniejszy projekt bizneso-
wy rozwijał się zaskakująco pomyślnie. Zgodnie z oczekiwaniami 
mBank, pierwszy pełnozakresowy wirtualny bank detaliczny, do-
konał przełomu na rynku bankowości detalicznej w Polsce i zapo-
czątkował nową erę w bankowości elektronicznej. Nowy model biz-
nesowy mBanku, który nawiązywał do niskokosztowych rozwiązań 
w innych branżach, gdzie tanie linie lotnicze i dyskonty detaliczne 
zrewolucjonizowały rynek, rozpoczął krucjatę przeciwko tradycyj-
nym bankom. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, 
nieliczne produkty, dbałość o prostotę i przejrzystość, bardzo ko-
rzystne oprocentowanie lokat i brak dodatkowych opłat oraz part-
nerskie relacje z klientami stały się podstawą niebywałego sukcesu, 
jaki osiągnął mBank w ciągu roku od wejścia na rynek. Blisko 125 
tys. klientów i prawie miliard złotych depozytów to liczby, które nie 
mogły pozostać niezauważone przez rynek. W ciągu kolejnego roku 
liczba klientów mBanku wzrosła do 314 tys., a w całym sektorze 
bankowym od momentu pojawienia się mBanku wzrosła 25 (!) razy, 
do poziomu jednego miliona dwustu tysięcy. Na rynku dokonały się 
rewolucyjne zmiany. mBank był pionierem i niekwestionowanym 
liderem, mając ponad 30% udziału w rynku. Rzeczywistość przero-
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sła moje wszelkie oczekiwania, nie mówiąc o zdumieniu sceptyków 
rozwiązań internetowych w bankowości, którzy wcześniej domino-
wali wśród bankowców i profesjonalnych obserwatorów. 

Miałem wszelkie podstawy, by sądzić, że praktyka potwierdza 
moje założenia o przełomowym charakterze modelu biznesowego, 
który spełniał wymagania niezmiernie rzadko spotykanej w świe-
cie „innowacji przełomowej”. To nie wynalazki, ale ich zastosowa-
nie zmienia świat. Nowatorskie modele biznesowe i przełomowe 
innowacje procesowe bazują na wiedzy, wyobraźni, często też na 
innym zastosowaniu istniejących odkryć naukowych i technolo-
gicznych. mBank jest przykładem przełomowej, burzącej inno-
wacji, która najpierw wykreowała w swojej kategorii nowy rynek, 
a następnie zwiększając jakość i zakres produktów, stworzyła za-
grożenie dla największych graczy i liderów branży. mBank był 
niepodobny do niczego, co dotychczas funkcjonowało na rynku 
bankowym, pokazał, że banki nie muszą być nudne, tajemnicze, 
niedostępne. A wręcz przeciwnie, czego mBank jest najlepszym 
dowodem, mogą być wesołe, otwarte całą dobę, przejrzyste i zro-
zumiałe. Wybrane logo mBanku, podobnie jak nazwa, nie przy-
pominały niczego, co na rynku można było spotkać dotychczas.

Miałem świadomość, że „daty to stacje, gdzie los zmienia ko-
nie” (Lord Byron). Stanąłem przed niebywałą szansą biznesową. 
Czułem, że fala zmian technologicznych i wzrost gospodarczy  
odmienią całkowicie Polskę i sektor bankowy. Wiedziałem, że klu-
czem do sukcesu będą ludzie; zespół zdolny do działania w ekstre-
malnych warunkach. Każdego z największą starannością wybie-
rałem osobiście, komunikując credo: „Pracujemy ciężko. Bawimy 
się. Zmieniamy świat na lepsze”. Świetnie wykształceni, otwarci na 
świat i innych ludzi, głodni sukcesu, odważni i nieugięci w dążeniu 
do celu, uśmiechnięci i życzliwi na co dzień – to zespół, który nie 
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miał uznanych gwiazd z branży, ale za to zdolność do współpra-
cy i chęć do ciągłej nauki. Średnia wieku poniżej trzydziestu lat, 
połowa z nich nie miała z ekonomią nic wspólnego, bankowości 
uczyli się w biegu. Ten niezwykły projekt przyszło mi realizować 
w najlepszym okresie życia zawodowego, miałem zdobytą sporym 
wysiłkiem odpowiednią wiedzę ogólną i specjalistyczną, byłem 
doświadczony na tyle, by nie popełnić głupich błędów. Zarządza-
łem, dbając o stosowanie najlepszych praktyk biznesu. mBank miał 
jasną i ambitną misję, fascynującą wizję, strategię opartą na inno-
wacyjnym modelu biznesowym oraz konsekwentnie realizowany 
z nadwyżką biznesplan. A jednak odczuwałem niepokój, że to 
wszystko za mało, aby w długim okresie utrzymać wysokie tempo 
wzrostu i wykorzystać dodatkowe impulsy rozwoju w celu wyko-
rzystania tej niebywałej szansy. 

Miałem przekonanie, że rutyna nie wystarczy, by odnieść 
sukces w erze Nowej Gospodarki, że potrzeba jeszcze spo-
iwa, które to wszystko zwiąże w całość, spowoduje, że or-
ganizacja zachowa w długim okresie motywację, wytrwa-
łość, szybkość, elastyczność na długiej drodze, która była 
przed nami. 

Myśl o tym nie dawała mi spokoju, długo szukałem rozwiąza-
nia problemu, ale nie znalazłem go, poruszając się w utartych 
schematach myślenia i działania. Odpowiedź spadła na mnie 
jak grom z jasnego nieba, objawiła się nagle i nieoczekiwanie 
jako oczywiste rozwiązanie, niepodlegające dyskusji, płynący 
z wnętrza nakaz działania. Siadłem do komputera późną nocą 
i napisałem list do pracowników, który niezwłocznie nad ranem  
wysłałem e-mailem:
 

Dot.: Wizja mBanku jako lidera na rynku usług finansowych 

w internecie

Do: Wszyscy pracownicy mBanku / Status: Bardzo ważne.
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mBank powstał niespełna półtora roku temu. Dziś zajmuje 

znaczące miejsce w polskim sektorze bankowym i jest zdecydo-

wanym liderem bankowości elektronicznej, będąc postrzeganym 

jako bank internetowy. Wizerunek mBanku pokrywa się z rzeczy-

wistością, chociaż Bank wykorzystuje wszystkie dostępne kana-

ły dystrybucji i komunikacji z klientami z wyjątkiem oddziałów. 

Model biznesowy ulega ciągłym zmianom, ale zachowuje podsta-

wowe wyróżniki – nie oferujemy wszystkiego, co w świecie finan-

sów wymyślono, nieliczne i tylko takie produkty i usługi, które 

są klientom najbardziej potrzebne, za to w najlepszych cenach 

i najlepszej jakości na rynku. Ta zasada jest podstawowym ele-

mentem modelu biznesowego mBanku i pozostanie nim w przy-

szłości. Internet nie jest strategią działania mBanku, lecz narzę-

dziem. Perspektywy rozwoju i ostateczny sukces mBanku zależy 

od tego, jakie wnioski wyciągniemy z dotychczasowej historii, 

w jakim stopniu rzeczywiście potrafimy słuchać naszych klien-

tów i partnerów biznesowych, wreszcie jak szybko będziemy 

w stanie uczyć się i zmieniać, dostosowując do wymagań bizne-

su, który tworzymy, nie tracąc jednak z oczu spraw zasadniczych. 

Jesteście świadkami jednego z najbardziej spektakularnych suk-

cesów w historii bankowości w Polsce. Ale to dopiero początek 

drogi, przeto ważniejsza od zadowolenia z dotychczasowych 

osiągnięć jest pokora przed zadaniem, które dopiero przed nami. 

Dalszy szybki rozwój jest niezbędny, aby osiągnąć masę krytycz-

ną pozwalającą na samodzielność i zadowalającą efektywność 

działania. Realizacja naszej misji – maksimum korzyści i wygoda 

w finansach osobistych – uczyni nas instytucją finansową (wię-

cej niż Bank) atrakcyjną dla pokolenia, które czas i pieniądze, po-

dobnie jak wolność i rzetelność, ceni ponad wszystko. Brak jest 

przykładów w historii bankowości, które mogłyby posłużyć nam 

jako idealny wzorzec do naśladowania. To my tworzymy historię 

bankowości elektronicznej XXI wieku. Nie można jej przewidzieć 

ani zaplanować, ją po prostu tworzą tacy ludzie jak wy. Bez kom-

pleksów, wierzący w siłę sprawczą pracy i marzeń. Powtarzam 
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ciągle, że pomimo całej pokory przed wyzwaniem, przed którym 

stoimy, jedynymi prawdziwymi ograniczeniami są granice naszej 

wyobraźni.

Prace nad misją, wizją mBanku, zasadami kultury korpora-

cyjnej, planem strategicznym trwają od wielu miesięcy. Jestem 

przekonany, że mBankowi jako instytucji i nam – grupie ludzi 

tworzących rzeczywistość mBanku w praktyce ciężką pracą, wy-

siłkiem intelektualnym i fizycznym wielu nieprzespanych nocy – 

potrzebna jest werbalizacja misji jako celu naszego działania, po-

dobnie jak werbalizacja wartości, którymi kierujemy się w pracy 

i życiu prywatnym. Nie jest bowiem obojętne, czy przychodzimy 

do pracy, gdzie wysiłek jest zgodny z naszymi zasadami i warto-

ściami, którymi kierujemy się w życiu jako podstawowymi, czy 

też nie. Chciałbym, aby praca w mBanku była, chociaż w części, 

realizacją marzeń każdego z Was. To jest możliwe, wiem to z wła-

snego doświadczenia. Aby to było realne, powinniśmy wspólnie 

określić, co dla nas jest najważniejsze. Po blisko dwóch latach od 

rozpoczęcia projektu i osiemnastu miesiącach działalności ope-

racyjnej zebraliśmy wiele doświadczeń. Ci z Was, którzy pracują 

od początku, wiedzą o rzeczywistości mBanku bardzo dużo, Ci, 

którzy zaczęli później, mniej, Ci, którzy dopiero rozpoczną pracę 

z nami, mają o mBanku pewne wyobrażenia, jak i własne doświad-

czenia skądinąd. Czas, aby opracować kodeks Zasad i Wartości  

mBanku.

Dla tych, którzy pracują i tworzyli mBank, będzie to werbali-

zacja i podsumowanie tego, co jest naszym wspólnym doświad-

czeniem. Dla tych, którzy dołączyli niedawno bądź rozpoczną 

pracę z nami wkrótce, będzie to wyznacznik, czego mogą się 

spodziewać, do czego powinni się dostosować, by móc liczyć na 

dobrą współpracę i pozytywny wkład w dalszy rozwój mBanku. 

Odbyło się kilka spotkań na temat misji i celów strategicznych 

mBanku. Każde z nich posunęło prace do przodu, ale definitywne 

rozstrzygnięcia nie zapadły. Nic w tym dziwnego, ponieważ spra-

wa, o którą chodzi, jest najwyższej wagi i należy ją podejmować, 
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będąc w pełni przekonanym co do ostatecznych rozstrzygnięć.

Zamiast organizacji kolejnego spotkania chciałbym zapro-

ponować kontynuację pracy z wykorzystaniem Sieci nad okre-

śleniem tożsamości mBanku w sferze wartości i zasad postępo-

wania w wewnętrznych relacjach pracowniczych i zewnętrznych 

z klientami i partnerami biznesowymi. Nie zapominajmy, że 

mBank powstał w dużej mierze jako odzwierciedlenie tożsamości 

ludzi, którzy go współtworzyli. mBank jest w sferze kulturowej 

i emocjonalnej odmienny od tradycyjnych banków. Jest to stwier-

dzenie faktu i nie ma znamion oceny. Wartości, jakimi kierujemy 

się w życiu prywatnym i zawodowym, mają bardzo duże znacze-

nie dla powodzenia podejmowanych działań, a na pewno dla 

jakości funkcjonowania w społeczeństwie. Do nich należą takie 

oczywiste wartości, jak uczciwość, rzetelność, chęć niesienia po-

mocy, zaangażowanie, otwartość, ambicje osiągania sukcesów. 

Nie należy zostawiać poza obszarem naszych zainteresowań 

wartości, wydawać by się mogło, mało ważnych, lecz w rzeczy-

wistości istotnych dla kształtowania odpowiedniej atmosfery 

pracy i współżycia w zespołach pracowniczych, jak sposób komu-

nikacji wewnętrznej (prezesi, dyrektorzy, naczelnicy itd.), dostęp-

ność napojów, a nawet mleka do kawy. Chciałbym, aby wartości, 

które legły u podstaw dotychczasowego bezprecedensowego 

rozwoju mBanku, zostały nazwane i pielęgnowane w przyszłości. 

Kontynuacja najlepszych wzorców i wykorzystanie pozytywnych 

doświadczeń jest warunkiem dalszego rozwoju. Proszę zatem 

o udział w dyskusji wirtualnej, ale rzeczywistej, na temat warto-

ści, jakimi kierujemy się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrz-

nych mBanku. Uważam, że najważniejsze z nich powinny zostać 

zapisane w formie dokumentu, którego roboczy tytuł brzmi:

<Zasady i Wartości mBanku>.

Ma to na celu ochronę istotnych wartości służących mBan-

kowi i jego klientom i upowszechnienie najlepszych praktyk 

i doświadczeń z przeszłości. Z drugiej strony, czas by dokonać 

oceny przeszłości w tym zakresie oraz wyciągnąć obowiązujące 



230

Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych

wnioski na przyszłość. Taki kodeks wartości mBanku będzie sta-

nowił gwarancję, że potrzeby i atmosfera chwili nie będą mogły 

zmieniać naszej kultury korporacyjnej. Wiem, że kultury korpora-

cyjnej nie można skodyfikować, sądzę jednakże, że możliwe jest 

nazwanie i zapisanie jej cech najważniejszych, najbardziej istot-

nych z punktu widzenia odmienności, wyróżniania się mBanku na 

tle innych instytucji.

Proszę zatem o Wasze komentarze, z zaznaczeniem, jakie 

wartości, praktyki i zachowania stanowią o tożsamości mBanku 

na zewnątrz i wewnątrz. Co dla Was jest na tyle ważne w pracy 

zawodowej i życiu prywatnym, że chcielibyście to zachować, upo-

wszechnić i utrzymać na trwałe w mBanku, który wtedy będzie 

miejscem pracy, o którym można będzie mówić z dumą i senty-

mentem.

Z góry dziękuję i czekam na maile. Dokument:

<Zasady i Wartości mBanku>

postaram się opracować do końca lipca i prześlę do konsulta-

cji. Docelowo powinien to być jeden z naszych najważniejszych 

dokumentów kształtujących kulturę korporacyjną, a więc naszą 

wspólnotę zawodową mBanku, relacje wewnętrzne na wszyst-

kich szczeblach oraz relacje zewnętrzne z klientami i partnerami 

biznesowymi.

Pozdrawiam

Sławomir Lachowski

Mając na uwadze wyjątkowe znaczenie określenia wartości dla 
przyszłości firmy, zainicjowałem ten projekt samodzielnie i prowa-
dziłem jako lider przez cały czas. W pracach zespołu wzięli obo-
wiązkowo udział wszyscy kluczowi pracownicy i ochotnicy, któ-
rzy odpowiedzieli na wezwanie zawarte w cytowanym wyżej liście 
elektronicznym, który wyjaśniał przesłanki i cel przedsięwzięcia. 
Są różne poglądy na temat sposobu poszukiwań zestawu wartości 
organizacji. Jedna szkoła mówi, że powinny powstać w demokra-
tyczny sposób jako wyraz zbiorowej wiedzy i aspiracji. Inna twier-
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dzi, że wartości określają przywódcy. Zazwyczaj są to założyciele, 
prezes i kluczowi menedżerowie, bo tworzenie wartości nie ma nic 
wspólnego z konsensusem, a polega na narzuceniu zestawu fun-
damentalnych przekonań odzwierciedlających wizję firmy. Wtedy 
pytanie pracowników to wyjątkowo zły pomysł53. 

Poszukiwanie wartości mBanku zaczęło się od przedstawie-
nia moich wartości osobistych i biznesowych, wraz z poglądem, 
że są one w zasadzie tożsame, bo nie można ich zostawić w domu, 
wychodząc do pracy, gdzie obowiązują inne, bo prowadzi to bez-
pośrednio do rozdwojenia jaźni i konfliktu interesów. Człowiek 
kształtuje własny system wartości w ciągu całego swego życia, 
ale podstawowe wartości kształtują się w latach młodości. Potem 
niewiele się zmieniają i po pewnym czasie traktuje się je jako 
dane. Samoświadomość wartości wcale nie jest sprawą oczywistą, 
chodzi przecież o to, aby wartości, które świadomie i podświado-
mie są naszym wyborem, determinują nasze decyzje, zachowania 
i w efekcie kierują naszym życiem, pojawiły się w naszej świa-
domości jako byt realny. Patrząc na moje wartości z perspekty-
wy czasu, musiałem się głęboko zastanowić, kiedy i jak się one 
kształtowały. Zaczęło się w domu od rzeczy najprostszych: od 
szacunku dla pracy, dla innych, docenienia przyjaźni, miłości, 
a potem w trakcie dojrzewania intelektualnego i nabywania do-
świadczeń moje wartości ułożyły się w spójny uniwersalny sys-
tem. W okresie młodzieńczym stałem się kantystą, nawet nie 
zdając sobie z tego sprawy. Wyznawałem jedną z najprostszych 
zasad: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nieco później połą-
czyłem osobiste wartości z imperatywem kategorycznym Kanta: 
„postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jako też 
w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, ni-
gdy tylko jako środka”. Uważam, idąc za Kantem, że to jest naj-

53 Partick M. Leoncioni, Niech wartości coś znaczą, w: „Harvard Business Review”  
(edycja polska), maj 2004.
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ważniejsza zasada, z której można wywieść wszystkie inne normy 
moralne. Wśród wielu wartości szczególnie ceniłem cnoty kardy-
nalne: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo, 
chociaż mój katalog wartości był znacznie szerszy i wykraczał 
poza etykę i moralność. Pasja, autentyzm, ambicja, chęć zwycię-
żania, dążenie do doskonałości w wybranych dziedzinach, od-
powiedzialność, gotowość do podejmowania nowych wyzwań –  
to były wartości mające dla mnie zawsze ogromne znaczenie i to 
one ukształtowały mnie jako człowieka. Mój światopogląd stał 
się bardziej dostosowany do rzeczywistości, w której przyszło mi 
funkcjonować, rola romantycznych idei zmalała, ale nie zdepre-
cjonowała się, były one nadal obecne i ważne, a ich znaczenie 
ujawniało się ze zdwojoną mocą w momentach przełomowych, 
kiedy stawały się najważniejszym kryterium wyboru. 

To system wartości był podstawowym kryterium moich naj-
trudniejszych decyzji, dawał pewność siebie w momentach 
krytycznych, pomagał pozyskiwać przyjaciół i zwolenników, 
ale w niektórych przypadkach kreował także wrogów. 

Krytyczną przesłankę dla sukcesu stanowiło otwarcie się wszyst-
kich członków zespołu, przedstawienie osobistych wartości i wy-
czerpująca dyskusja, której celem było znalezienie dla wartości 
osobistej każdego z nas wspólnego mianownika, który mógłby stać 
się systemem wartości grupy. Wartości przedsiębiorstwa to warto-
ści jego liderów i pracowników. Wspólnota wartości jest podstawą 
dla zrozumienia, współpracy, zaangażowania, a dopiero to tworzy 
szansę na sukces. Moja inicjatywa była ogólnym zaskoczeniem, 
pomimo tego, że praca w mBanku obfitowała w niespodzianki. 
Rozpętała się dyskusja, która oderwała wielu z nas od bieżących 
działań i krążyła wokół zasadniczych pytań: co my tu robimy? – 
dokąd zmierzamy? – co naprawdę jest ważne? Ostateczny rezultat 
wprawił mnie w zdumienie i sprawił ogromną radość, bo mogłem 
powiedzieć, podobnie jak wszyscy inni, że wartości mBanku to 
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także moje wartości. 

D oskonałość
R ealizacja
O dpowiedzialność
G otowość
A ngażowanie się

Wartości muszą być konkretne i tak oczywiste dla wszystkich 
pracowników, że każdy może je przytoczyć jak refren ulubionej 
piosenki. Akronim DROGA opisujący zestaw wartości mBanku 
pojawił się jako przyjemne zaskoczenie, ale niezupełnie przypad-
kowo. Moim zamiarem było uszeregowanie wartości w akronim, 
który daje im dodatkowe znaczenie. Motyw drogi był dla mnie 
w prywatnym i zawodowym życiu zawsze szczególnie ważny. Dro-
ga jako podróż do celu, ale także głębokie przekonanie, że DRO-
GA jest ważniejsza niż cel. To droga stanowi sens życia. 

Droga to rozwój, nabywanie doświadczenia, pokonywanie 
słabości, wierność zasadom, brnięcie pod prąd i płynięcie 
na fali, dokonywanie trudnych wyborów, przyjaźń i miłość, 
przeżywanie, uczenie się, odkrywanie i błądzenie. 

Droga to podróż, to miejsca, ludzie i chwile, których byśmy nie 
poznali, nie zobaczyli i nie przeżyli, gdybyśmy stali w miejscu. 
I to jest istotą naszego życia. Droga jest doświadczeniem, cel jest 
zwieńczeniem, który często kończy to, co było najlepsze. 

Wartości DROGA nie są ani jedynym, ani najlepszym z moż-
liwych systemów wartości, ale to zasady, które uczyniły mnie sku-
tecznym przywódcą w najważniejszych projektach, jakie zrealizo-
wałem w życiu, a były to przedsięwzięcia niezwykłe pod wieloma 
względami:
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Restrukturyzacja trzeciego co do wielkości aktywów banku ko-
mercyjnego w Polsce (PBG w Łodzi), który miał portfel 67% 
złych długów. 

Restrukturyzacja i opracowanie skutecznej strategii rozwoju dla 
największego polskiego banku detalicznego (PKO BP), która po-
zwoliła mu odzyskać przodownictwo w branży.

Stworzenie przełomowego modelu biznesowego i budowa od 
podstaw czterech banków detalicznych nowej generacji w Pol-
sce (mBank, MultiBank), w Czechach (mBank) i na Słowacji  
(mBank).

Jestem przekonany, że to nie pomysł na przełomowy model 
biznesowy banku internetowego, a wspólnota wartości zespołu 
i liderów mBanku zdecydowała, że jego wdrożenie okazało się in-
nowacją przełomową i że szturmem zdobył rynek i serca klientów 
w Polsce, w Republice Czeskiej i na Słowacji. Dziś to jeden z naj-
większych internetowych banków na świecie, trzeci pod względem 
liczby klientów bank w Polsce. Pracownicy mBanku i klienci wiele 
mogliby powiedzieć na ten temat. Jeden z pierwszych pracowni-
ków mBanku, Tomek Gubała, wspomina tak: 

„Te więzi, zaangażowanie emocjonalne, pozwalają na czerpanie 
satysfakcji nie tylko z widocznych efektów naszej pracy, ale, co 
chyba nie mniej ważne, z samego jej wykonywania. Ja nigdy, ale 
krótko żyję, więc nie jest to może mocno «udokumentowane» 
stwierdzenie, nie spotkałem się z czymś, co można określić «za-
bawą», «funem»  w pracy. Dokładając do tego «ekscytację» z osią-
ganych wyników, trudno się dziwić, że osoby stojące z boku mogą 
to postrzegać jako swego rodzaju <sektę> ;-)). Gdyby tylko udało 
się nam nie «zamykać się»  przed otoczeniem, tak, jak sądzę, uda-
wało się nam do tej pory – zjawisko sekciarstwa nie jest groźne ;)”.

Klienci mówiąc o mBanku na forum, nie szczędzili ciepłych 
słów, które zupełnie nie pasowały do tradycyjnego wizerunku in-



IV. Pięć zasad przywództwa przez wartości

235

stytucji finansowej:

„mBank zaczął być kochany – bo był tani, darmowy wręcz, bo 
dawał poczucie niezależności, łatwość obsługi, «równość klien-
tów wobec prawa» (obojętnie czy było się VIP-em z ogromnymi 
oszczędnościami czy studentem z niskim stypendium, nieregu-
larnie wypłacanym przez uczelnie), bo komunikował się z klien-
tami na forum, na mCzacie, w kawiarniach internetowych, w re-
klamach, z którymi można i chciano się utożsamiać”54.

Sukcesu zawodowego nie mierzy się tylko wielkością wyna-
grodzenia i indywidualnym bonusem uzależnionym od wielkości 
zysku, zwrotu z kapitału, wzrostu wartości akcji, wzrostu akty-
wów czy liczby klientów, szczególnie jeśli uznaje się prymat przy-
wództwa przez wartości. Organizacja wynagradza za wymierne 
rezultaty i zazwyczaj szybko zapomina, gdy już dla niej nie pra-
cujesz, ludzie pamiętają dłużej i ich wdzięczność ma racjonalny 
i emocjonalny charakter. Przywództwo przez wartości daje rów-
ną satysfakcję z rozwoju i osiągnięć liderowi i członkom zespo-
łu. Wzajemność wynika ze wspólnoty wartości. Jak jest to ważne 
i trwałe, niech świadczy kilka komentarzy moich współpracowni-
ków, którzy obecnie kontynuują pracę samodzielnie lub w innych 
instytucjach:  

„Pewnie mnie Pan nie pamięta, pracowałem w mBanku w latach 
2003–2004 jako szef mPlanów, często mówił Pan o mnie Michał 
– chłopak z gitarą na spotkaniu integracyjnym w Kazimierzu. 
Okres ten wspominam jako coś znacznie lepszego niż MBA.
Chciałbym Panu podziękować za zwodowanie okrętu mojej 
samodzielności i wiary w siebie. W dużej mierze dzięki Panu 

54 Forum mBanku – styczeń 2004  rok, autor Gizmo – http://www.mbank.pl/forum/
read.html?f=1&i=116794&t=116794
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i współpracy jestem dzisiaj spełnionym, zarobionym i wolnym 
trzydziestoparolatkiem.
Michał”

„Pewnie nie będzie mnie Pan pamiętał, ale ja mam szczęście pa-
miętać Pana i cieszę się, że dzięki stronie slawomirlachowski.pl 
mam okazję napisać dosłownie kilka zdań, które proszę przyjąć, 
jako formę podziękowania:
– za inspirację, których nie brakowało w firmie kierowanej przez 
Pana;
– za wskazywanie poszerzania wiedzy, innowacyjności jako drogi 
do rozwoju;
– za zarażenie poszukiwaniem celów niemożliwych do zrealizo-
wania.
Teraz po kilku latach mogę to napisać swobodnie, bo bezinte-
resownie. Już jako «zwykły Internauta» ;-) Bardzo wiele się na-
uczyłem od Pana, mimo, że nasze osobiste kontakty zawodowe 
były ograniczone. Po latach doceniam to wszystko szczególnie. 
Pozdrawiam i życzę sukcesów w rewolucjonizowaniu świata.
Wojtek”

„To była fantastyczna przygoda pracować w mBanku i MultiBan-
ku – ta praca to wiele wyzwań i nauka. Ciekawe, czy kiedyś jesz-
cze będę mógł w czymś takim uczestniczyć... pozdrawiam
Darek”

„DZIĘKUJĘ za grę we wspólnej drużynie, w różnych barwach, 
przez ostatnie 12 sezonów!
Zawsze była to najwyższa klasa rozgrywkowa...
Z widzewskim pozdrowieniem
Zbyszek”

„Chcę po prostu powiedzieć, że jestem Ci ogromnie wdzięczna. 
Nie lubię patosu i nadętych tonów, ale Twój wpływ na ukształto-
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wanie mnie jako człowieka biznesu jest fundamentalny. Te fun-
damenty będą na zawsze dźwigać i dalej kształtować moją karierę 
zawodową. Jako człowiek Lachowskiego wiem, czym jest zaan-
gażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, odwaga, dążenie 
do perfekcji i pogarda dla bylejakości. Powiedzieć dziękuję to za 
mało – pozostaje mi zatem kontynuować to wszystko i niczego 
nie spieprzyć.
Ewelina”

Przywództwo przez wartości to realne przywództwo, które 
pozostawia niezwykłe dziedzictwo, a jest nim głównie pa-
mięć ludzi, czasem uznanie i wdzięczność. To nieporówny-
walnie więcej niż wszystkie materialne oznaki sukcesu, które 
z czasem przemijają. 

Rzecz w tym, że przywództwo przez wartości jest skuteczne nie 
tylko w wymiarze duchowym, ale także w wymiarze rzeczywi-
stym, efektywności realizacji celów politycznych, społecznych 
i biznesowych. Przywództwo przez wartości to nie ma być tylko 
odrobiona lekcja etyki, aczkolwiek ma ono głębokie fundamenty 
etyczne i moralne, przywództwo przez wartości równoznaczne jest 
z praktycznym stosowaniem zasad, które uznajemy, są dla nas naj-
ważniejsze. Są nimi wartości, które nas inspirują do działania, po-
zwalają przetrwać trudne chwile, stanowią sól życia, bo nie może-
my się bez nich obejść, sprawiają największą radość, ale także ból, 
a pomimo tego nie chcemy z nich zrezygnować. Świat wartości 
jest niezwykle bogaty i kolorowy, dzięki temu ludzie są tak bardzo  
zróżnicowani, że nawet bliźniaki jednojajowe mają różne osobowo-
ści. Pomimo tego można znaleźć ludzi wyznających podobne war-
tości, chociaż nie sposób znaleźć takiej grupy wartości, która byłaby 
identyczna dla całej populacji. Dlatego zespół wartości przedsta-
wiony w dalszej części – doskonałość, realizacja, odpowiedzial-
ność, gotowość, angażowanie się – jest autorskim i subiektywnym 
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systemem wartości, które stosowane w życiu i w biznesie mogą być 
źródłem szczęścia i sukcesu. Każdy z czytelników ma swój system 
wartości, który się w części lub całości pokrywa z przedstawionym 
albo jest zupełnie inny. Nie jest moim celem przekonywanie do 
mojego systemu wartości jako wzorca, ale poszukiwanie własnego. 
Jeśli natomiast tak się zdarzy, że czytelnik podzieli mój pogląd 
na system wartości w życiu i w biznesie, to tym lepiej. Praktyko-
waniu wartości określonych w akronimie DROGA zawdzięczam 
wszystko, co w życiu osobistym i zawodowym zdołałem osiągnąć, 
dlatego postanowiłem podzielić się doświadczeniem drogi z in-
nymi. Moim celem nie jest więc opisywanie teorii przywództwa, 
ale rzeczywistych doświadczeń przywódczych, w prawdziwym, 
nie w wyimaginowanym świecie. Mam świadomość, że jest z tym 
związane niebezpieczeństwo subiektywizmu i megalomanii, ale to 
pierwsze jest ceną autentyzmu, a drugie spróbuję zwalczyć pokorą 
wobec wyzwania, które stoi przede mną.  
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Rozdział 10. 

Doskonałość

Doskonałość jest miarą nieba, dążenie do doskonałości miarą człowieka.

Johann Wolfgang Goethe

Ideał da ny jest człowieko wi po to, aby wy raźnie widział swą niedoskonałość.

Mikołaj Gogol

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.  
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.

Arystoteles

Doskonałość można rozumieć w znaczeniu kolokwialnym,  
filozoficznym i naukowym. W potocznym znaczeniu doskona-
łość to „najwyższy stopień cech dodatnich, brak wad, bycie do-
skonałym, idealnym; wzorowość” (Słownik języka polskiego 
PWN). Pospolite znaczenie doskonałości to coś, co ma wiele za-
let, jest bardzo dobre. Internetowy słownik synonimów znajduje  
610 synonimów dla słowa doskonały. Wśród synonimów może-
my znaleźć: wspaniały, wyśmienity, znakomity, świetny, cudow-
ny, fantastyczny, fenomenalny, nadzwyczajny, niezwykły, olśnie-
wający, oszałamiający, perfekcyjny, piękny, rewelacyjny, wyborny, 
zachwycający, zniewalający, idealny, pierwszorzędny, świetny, cu-
downy, fenomenalny, wyborny, boski, dobry, genialny. Paradoksal-
nie doskonałość jako cnota i wartość przywódcy, która przyciąga do 
niego zwolenników i podwładnych, jest platformą współdziałania, 
ma z potocznym znaczeniem niewiele wspólnego, dlatego wyma-
ga bliższego wyjaśnienia. Władysław Tatarkiewicz, autor książki  



242

Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych

O doskonałości, określa właściwy sens wyrazu doskonałość jako: 
„dokonywać, doprowadzać do końca”. W przeszłości synonimem 
wyrazu doskonały były wyrazy: cały, pełny, bez braków. Dzisiaj 
określenie doskonały charakteryzuje pełną zgodność przedmio-
tu z celem: doskonały zegarek (nie spóźnia się i nie spieszy), lub 
z funkcją: doskonały pisarz (jego utwory zachwycają czytelników). 
W nauce i filozofii przeważa rozumienie doskonałości jako stanu 
idealnego. Stąd liczby doskonałe w matematyce, a w fizyce gaz do-
skonały, ciecz doskonała, ciało doskonałe. Liczba doskonała to taka 
liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniej-
szych od niej samej. Takimi liczbami są znane już w starożytności  
6 = 1 + 2 + 3 oraz 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14, którym od początku 
przypisywano niezwykłe znaczenie. Euklides zauważył, że jeśli 
liczby p i 2p – 1 są pierwsze, to liczba postaci 2p–1(2p – 1) jest 
liczbą doskonałą, i w ten sposób zdołał odkryć kolejne dwie licz-
by doskonałe 496 i 8128. Mędrcy kabały utrzymywali, że to nie 
przypadek, że według przekazu biblijnego Bóg stworzył świat 
w sześć dni, a Księżyc obiega Ziemię w ciągu 28 nocy. Podob-
nie sądził św. Augustyn, który napisał, że „Sześć jest liczbą samą 
w sobie doskonałą nie dlatego, że Bóg dokonał dzieła stworzenia 
w sześć dni; raczej Bóg stworzył wszystko w dni sześć, bo licz-
ba sześć jest doskonała właśnie”. Tysiąc pięćset lat minęło, za-
nim odkryto kolejną, piątą liczbę doskonałą, a kolejne pięćset lat, 
aby odkryć następnych pięć. Obecnie, dzięki ogromnym mocom 
przetwarzania komputerów znamy 44 liczby doskonałe, a naj-
większa z nich to 243112608 × (243112609 – 1), która ma 25 956 377 
cyfr w rozwinięciu dziesiętnym. Wiele pojęć w fizyce i chemii 
definiuje się przez określenie doskonały. Ciecz doskonała w fi-
zyce jest nieściśliwa i nielepka. Gaz doskonały to taki, którego 
cząsteczki nie oddziałują na siebie wzajemnie i nie mają objętości.  
Ciało doskonale czarne pochłania całkowicie padające na nie pro-
mieniowanie elektromagnetyczne. Ciecz, gaz i ciało doskonale 
czarne to byty idealne, które nie istnieją w rzeczywistości. Zna-
ne przykłady wyjątkowych płynów, gazu i czarnych ciał zbliżają 
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się do definicji doskonałości, ale żaden nie spełnia całkowicie jej 
kryteriów.

Dla filozofii zagadnienie doskonałości ma zasadnicze znacze-
nie, a doskonałość moralna jest kardynalnym zagadnieniem etyki. 
Doskonałość według Platona była zbliżona do pojęcia dobra, a sto-
icy wprowadzili ją expressis verbis do etyki jako stan harmonii czło-
wieka z przyrodą, z samym sobą i rozumem. W kulturze chrze-
ścijańskiej doskonałość stała się jednym z podstawowych pojęć 
o zabarwieniu religijnym, właściwym tylko temu, co pochodzi od 
Boga. W filozofii ideał doskonałości przejawia się w przekonaniu 
jako to, co najlepsze, tak dobre, że nie może być lepsze. Paradoks 
doskonałości jako ideału objawia się w stwierdzeniu Empedoklesa, 
iż „doskonałość świata leży w jego niedoskonałości”. Prawdziwa 
doskonałość polega zaś na ciągłej pracy, innowacji przejawiają-
cej się w ulepszaniu, wzbogacaniu, dopełnianiu, pojawianiu się 
nowych rzeczy. Główny paradoks doskonałości polega na tym,  
że niedoskonałość jest doskonała. Św. Augustyn stwierdził, że 
„doskonałość człowieka jest wiedzą o swej niedoskonałości”. 

Dążenie do doskonałości ma głęboki sens tylko wtedy, kie-
dy postrzegamy to jako nieustanny proces stopniowej popra-
wy umiejętności i eliminacji słabości. W tym rozumieniu 
doskonałość zatem to nastawienie na zmianę ku lepszemu, 
a nie stan rzeczywisty. 

Doskonałość brzmi pretensjonalnie, szczególnie jeśli rozumieć 
ją dosłownie w jej znaczeniu kolokwialnym. Tymczasem jak każda 
cnota doskonałość jest określeniem stanu idealnego, który chociaż 
bardzo pożądany, jest przecież nieosiągalny. Wartości mają zna-
czenie tylko wtedy, gdy są oczywiste, ale jednocześnie trudne do 
osiągnięcia i stosowania. W tym sensie doskonałość jest uciele-
śnieniem cnoty. Od zawsze rozumiałem doskonałość jako proces 
doskonalenia wiedzy, umiejętności, sprawności fizycznej i intelek-
tualnej. Miałem przekonanie, że doskonałość jest egalitarna, gdyż 
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każdy, kto jest wystarczająco pilny, konsekwentny, odpowiednio 
silnie zdeterminowany, może zbliżyć się do stanu idealnego, osią-
gając wysoki poziom moralny i zawodowy w wybranej dziedzi-
nie. Szacunek i dążenie do wiedzy to wartość, którą wyniosłem 
z domu rodzinnego. Moi rodzice byli w naszej rodzinie pierwszym 
pokoleniem inteligencji. Opuścili wieś i przenieśli się do miasta, 
wykorzystując szansę, jaką dała im edukacja, chociaż zdobyli tyl-
ko, albo aż, wykształcenie średnie. Stali się pracownikami umy-
słowymi. Doceniając swój awans społeczny, przykładali ogromną 
wagę do edukacji i zdobywania wiedzy i zaszczepili we mnie ten 
nawyk, który przerodził się w pasję do nauki i dążenia do do-
skonałości rozumianej jako proces stawania się lepszym, krok po 
kroku. W efekcie byłem pierwszym absolwentem wyższej uczelni 
w historii mojej rodziny; ukończyłem z wyróżnieniem Wydział 
Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH), studia za granicą na Uni-
wersytecie Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytecie w Zu-
rychu traktowałem jako szczególne dobrodziejstwo i niezwykłe 
zrządzenie losu. Później, już jako odnoszący zawodowe sukcesy 
menedżer, mogłem skorzystać z dobrodziejstwa funkcjonowania 
w korporacji i kontynuowałem edukację na wybranych najlepszych 
uczelniach światowych, o których wcześniej nie miałem pojęcia, 
że istnieją. Z nabożnym szacunkiem i uniesieniem jechałem do 
INSEAD w Fontainebleau, Stanford University w Palo Alto, Ha-
rvard Business School w Bostonie czy na szkolenia organizowane 
przez Wharton Business School w Chinach, USA i Indiach. Sta-
rałem się przekazać wartość wiedzy i edukacji swojemu synowi. 
Udało się, bo ukończył licencjat z wyróżnieniem na Uniwersytecie 
Londyńskim i uzyskał stopień magistra filozofii i doktora nauk 
ekonomicznych Uniwersytetu Oksfordzkiego. 

Doskonałość w wymiarze humanistycznym charakteryzują trzy 
główne aspekty: głęboka wiedza, wysokie umiejętności praktyczne 
i nieposzlakowana moralność. W rzeczywistości doskonałość prze-
jawia się przez zdyscyplinowane kształtowanie moralności i wier-
ność zasadom etyki, zaspokajanie ciągłego głodu wiedzy poprzez 
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nieustanną naukę, stały wzrost umiejętności i akceptację perma-
nentnych zmian jako czynnika rozwoju. Aby proces doskonalenia 
przebiegał zadowalająco, trzeba stawiać wysokie wymagania dla 
własnego rozwoju osobistego i zawodowego, być kreatywnym i ela-
stycznym, łamać schematy i stereotypy, pracować zespołowo nad do-
skonaleniem i optymalizacją rozwiązań. Mądrość oparta na wiedzy, 
doświadczeniu i intuicji oraz wysokie umiejętności i nieposzlakowa-
na moralność lidera wzbudzają szacunek i przyciągają zwolenników, 
dają wiarę w powodzenie realizowanych przedsięwzięć i motywację 
do osiągania dalekosiężnych celów. Wiedza rozwija się nieustannie, 
więc kształcenie, które jest jej pasem transmisyjnym, to ustawicz-
ny proces, który nie ma końca. Chwila zatrzymania to krok w tył. 
Podobnie z umiejętnościami, których poziom jest pochodną talentu 
i pracy. Moralność również nie jest dana, trzeba ją konsekwentnie roz-
wijać, ponosząc niejednokrotnie wysokie koszty wierności zasadom  
etyki. 

Niedoskonałość ma paradoksalnie duże znaczenie jako cecha 
przywódcy, jeśli jest on w stanie przezwyciężać swoje słabości, 
gdyż właśnie to daje dobry przykład zwolennikom i podwładnym, 
że mogą stawać się lepsi, pokonywać trudności i umieć sprostać 
trudnym wyzwaniom. 

Przywództwo przez wartości nie polega na zauroczeniu do-
skonałością lidera, ale na wyznawaniu wspólnych przekonań 
i działaniach podejmowanych przez lidera i podążających za 
nim na gruncie ujednoliconego rozumienia wartości. 

Podstawowe kompetencje i zachowania określające doskona-
łość człowieka to: 

Dążenie do najlepszych rezultatów:

– stawia sobie i innym wysokie wymagania,
– szuka nowych możliwości i znajduje nowe obszary ich za-

stosowania,
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– wystrzega się utartych schematów, wykazuje się kreatywno-
ścią w myśleniu oraz zachowaniu i zachęca do niej innych,

– potrafi pracować w zespole.

Nieustanne zdobywanie wiedzy i umiejętności: 

– świadomie kieruje swoim rozwojem, trafnie ocenia i rozwija 
zdolności swoje oraz współpracowników,

– chętnie podejmuje i wykorzystuje możliwości rozwoju, zdo-
bywa kwalifikacje i podnosi kompetencje, wspiera rozwój 
innych,

– poszukuje sposobów doskonalenia i optymalizacji pracy swo-
jej i innych.

Postrzeganie zmiany jako wyzwanie i nowe możliwości:

– akceptuje potrzebę zmiany i aktywnie ją kształtuje,
– motywuje innych do udziału w nowych przedsięwzięciach,
– przejawia elastyczność, potrafi konstruktywnie i adekwatnie 

modyfikować swoje poglądy, nastawienia lub zachowania.

Bezkompromisowa moralność we wszystkich działaniach:

– postępuje zgodnie z zasadami etyki zawsze i wszędzie, w domu, 
w pracy, w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym,

– przestrzega etyki pracy, zawodowych kodeksów etyki.

Potwierdzanie własnej autentyczności: 

– rozwija samoświadomość, wyraża swoje prawdziwe „ja”  
poprzez jasną komunikację własnych przekonań, wartości 
i celów, 

– słowa pokrywają się z czynami, konsekwentnie potwierdza 
swoje przekonania w praktyce,

– poszukuje wspólnoty celów i wartości z innymi.

Badania potwierdzają, że liderzy oceniani są przez swoich pod-
władnych i zwolenników przede wszystkim pod kątem moralno-
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ści, a dopiero później ze względu na sprawność i kompetencje55. 
Inaczej widzą siebie sami liderzy. Patrzą przede wszystkim na 
swoją skuteczność i kompetencje. Na tym przykładzie widać, jak 
bardzo potrzebne jest przywództwo oparte na wspólnocie warto-
ści lidera i członków zespołu, gdzie główną miarą doskonałości 
jest moralność. Nie mniej ważnym składnikiem doskonałości jako 
wartości łączącej postawy i działania liderów oraz ich zwolenni-
ków jest prawdziwy autentyzm, który wymaga odwagi do odkrycia 
się i pokazania prawdziwej twarzy. Większość z nas na co dzień 
zakłada maskę w obawie, że otoczenie nie zaakceptuje nas takimi, 
jacy jesteśmy naprawdę, maska zatem służy prezentacji wizerunku 
dostosowanego do sytuacji. 

Ludzie nie podążają za stanowiskami, ale za innymi ludźmi, 
których znają, cenią i którym ufają. 

Aby podjąć wysiłek wykraczający poza standardowe działania wy-
nikające z formalnych relacji czy emocjonalne zauroczenie, potrzeb-
na jest motywacja wynikająca z przekonania, że ma to sens i warto 
mocniej się zaangażować. Dlatego podążający za przywódcami 
chcą wiedzieć o nich prawie wszystko, gdyż wiedza, kim jest na-
prawdę osoba, od której niejednokrotnie zależy ich los, rodzi zaufa-
nie i wiarę w przyszłość. Nie należy się dziwić, że od przywódców 
wymaga się całkowitego otwarcia na innych, bo nikt nie jest gotów 
oddać swojego losu w ręce kogoś, kto mówi, że to, co robi i kim 
jest poza pracą, to jego prywatna sprawa. Nieważne, czy znajomość 
ma charakter osobisty czy nie, chcemy o swoich przywódcach wie-
dzieć, kim naprawdę są, co ich inspiruje, jakie mają wartości, jakie 
są ich silne strony i słabości. To wymaga od przywódców odwagi, 
aby się odkryć, obnażyć, a to dla nikogo nie jest przyjemne, także 

55 Piotr Juszczak,  Moralne przywództwo lekiem na kryzys, „Personel i Zarządzanie”, 
luty 2009.
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dla członków zespołu. Jednak nie ma wyboru, jest to konieczne, 
inaczej nie sposób zbudować relacji, które wyzwolą zaufanie i chęć 
ponoszenia trudów i niedogodności wspólnej pracy, wyboistej dro-
gi do celu. I jest to możliwe, ale wymaga nie tylko odwagi, lecz 
w takiej samej mierze wzajemnej życzliwości i empatii. Wiele teorii 
przywództwa opisuje cechy i zachowania, które pozwalają zostać 
dobrym przywódcą, teorie te nie mówią jednak nic o autentyzmie 
jako warunku koniecznym, a oznaczającym bycie sobą, odkrycie 
prawdziwego ja, znalezienie tego, co dla każdego z nas naprawdę 
się liczy jako cel i zasady życia. Wtedy relacje z innymi kształtu-
ją się na bazie dyscypliny praktykowania wartości i determinacji 
w dążenia do celu. Autentyzm ujawnia nasze wartości i cele, po-
zwala także otworzyć się na innych i w konsekwencji znaleźć część 
wspólną, która gdy okaże się wystarczająco duża, staje się podsta-
wą współdziałania, jednym umożliwia sprawowanie przywództwa, 
dla innych stanowi zachętę do podążania. Źródłem autentyczności 
nie jest bynajmniej niekontrolowane wyrażanie własnego „ja”. Sa-
moświadomości musi towarzyszyć chęć i zdolność do odkrycia się 
przede wszystkim w tych obszarach, które należą do najważniej-
szych aspektów indywidualnego systemu wartości i dążeń istotnych 
także dla poszczególnych grup ich zwolenników. 

Niezależnie jak bardzo godni podziwu mogą nam się wydawać 
liderzy, tacy jak Richard Branson, Steve Jobs czy Jack Welch lub 
Margaret Thatcher, Mahatma Gandhi czy Charles de Gaulle, ich 
naśladowanie skazuje liderów na porażkę. Osobowość człowieka 
jest niepowtarzalna, a dodatkowo kontekst projektów i warunki 
realizacji zmieniają się w czasie. Autentyczność jednostki pozostaje 
ściśle związana z jej korzeniami, niezależnie od ciągłego wcho-
dzenia w nowe role, dlatego tożsamość i elementy biografii są nie-
zwykle istotne w znajdowaniu płaszczyzny wielostronnego poro-
zumienia w grupie. Autentyzm daje szansę stworzyć ekosystem, 
w którym wspólnota celów i wartości pozwoli zbudować silnie 
motywowany zespół, zdolny sprostać największym wyzwaniom 
i osiągnąć niezwykłe rezultaty. 
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Jakkolwiek nieustanne dążenie do pogłębiania wiedzy i umie-
jętności poprzez wykorzystywanie możliwości i podejmowanie 
inicjatyw rozwojowych wydaje się oczywiste, w praktyce natkną-
łem się na wiele niespodzianek. Przez długi czas sądziłem, że 
wszyscy liderzy są świadomi konieczności nieustannego rozwoju, 
pracownikom zaś trzeba to w wielu przypadkach uzmysłowić. Jed-
nakże osobiste doświadczenie zmieniło mój pogląd na ten temat. 
W ramach specjalnego projektu doskonalenia wiedzy i umiejętno-
ści przywódczych, który sam zainicjowałem jako prezes zarządu 
BRE Banku, renomowana firma dokonała oceny stylu zarządzania 
i zdolności przywódczych kluczowych menedżerów, w tym tak-
że członków zarządu. Celem przedsięwzięcia był dalszy rozwój 
wszystkich pracowników firmy, konieczny ze względu na ciągły 
wzrost liczby zadań i intensywności pracy. Wymagania zawodo-
we zmieniają się bowiem bezustannie i coraz trudniej im podołać, 
jako że niełatwo jest poradzić sobie z nawałnicą informacji i szyb-
kim wzrostem wiedzy, a talent to nie wszystko, o sukcesie decy-
duje wiedza i doświadczenie zdobywane w procesie nieustannego 
kształcenia, którego podstawą jest samorozwój. Zarząd tworzył 
zespół relatywnie młodych ludzi, trzydziesto- i czterdziestolatków, 
czterech Polaków i dwóch Niemców, co było sporym wyzwaniem, 
zważywszy na zróżnicowanie kulturowe. Awans do zarządu jed-
nego z największych banków w Polsce był wyróżnieniem dla każ-
dego z nas, wynikał z wysokiej oceny indywidualnych dokonań 
w przeszłości i dużego potencjału, co było niezwykle ważne, gdyż 
BRE Bank miał ambitne plany rozwoju. Uzasadniona pewność 
siebie jest cnotą, a członkowie zarządu BRE Banku mieli wszelkie 
powody ku temu, żeby ją posiadać. Niemniej jednak wyniki oceny 
dokonanej przez zewnętrzną firmę i niezależnych ekspertów ujaw-
niły pewne indywidualne słabości i wiele obszarów wymagających 
poprawy. Opracowany został zespołowy i indywidualny program 
rozwoju. Jego implementacja, ku mojemu zaskoczeniu, natrafiła 
na barierę niechęci i sprzeciwu. Działania mające na celu poprawę 
pracy zespołowej nie wzbudziły jednak zastrzeżeń i niezwłocznie 
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przystąpiliśmy do realizacji programu. W ramach indywidualnych 
planów rozwoju podjęta została współpraca z wybranymi coacha-
mi. W ramach programu edukacyjnego jeden z kolegów zdecy-
dował się wziąć udział w IESE Advanced Management Program  
w Barcelonie, a inny w INSEAD Challenge of Leadership w Fon-
tainebleau. Wiedząc, że wszyscy, ze mną włącznie, potrzebujemy 
dalszego kształcenia, zdziwiłem się, kiedy pozostali koledzy nie 
zgłosili chęci udziału w specjalistycznych szkoleniach zewnętrz-
nych, których celem było podniesienie naszych umiejętności 
w zakresie zarządzania i przywództwa. Jeszcze większe było moje 
zaskoczenie, gdy zachęcani przeze mnie dwaj liderzy pełniący 
w organizacji kluczowe funkcje potraktowali moją propozycję jako 
votum nieufności i negatywną ocenę zdolności do wykonywania 
powierzonych im zadań. Jeden nawet poczuł się wyraźnie urażo-
ny, czego wcale nie ukrywał, drugi stwierdził, że owszem, pewnie 
by mu się to przydało, ale nie może sobie pozwolić na szkolenie, 
gdyż jego nieobecność w pracy zagraża realizacji ważnych projek-
tów biznesowych. Ten, który potraktował propozycję szkolenia 
zewnętrznego, skądinąd kosztownego, jako obelgę, w rzeczywi-
stości najbardziej go potrzebował, bo jego umiejętności zarządcze 
bezwzględnie wymagały doskonalenia. Długo zastanawiałem się 
nad jego reakcją, rozmawiałem nawet z jego coachem, ale on tak-
że nic nie wskórał. Nie chciałem popełnić błędu w komunikacji, 
zwłaszcza że dotyczyło to obcokrajowca. Podjąłem zatem kolejne 
rozmowy, by upewnić go o moich dobrych intencjach. W rezulta-
cie zrozumiałem, że jego głównym problemem była obawa, że jeśli 
zdecyduje się na szkolenie, zostanie to odebrane przez otoczenie 
jako dowód braku kompetencji. Niestety nie wszystkiego można 
się nauczyć samemu w procesie samokształcenia. Wcześniej, przez 
cały czas swojej aktywności zawodowej, pracował w wielkiej nie-
mieckiej korporacji, silnie zbiurokratyzowanej, gdzie atrybut wła-
dzy organizacyjnej był utożsamiany z przywództwem. Awansował 
delegowany do pracy za granicą w zarządzie jednego z najbardziej 
innowacyjnych przedsiębiorstw w swojej branży, gdzie zastał inne 
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warunki i inne wymagania. Liderów musi charakteryzować rozwa-
ga, w tym przypadku jest oczywiste, że strach przed tym, „co inni 
sobie o mnie pomyślą”, nie miał żadnego uzasadnienia, a mimo to 
był motorem jego zachowania. To był pracowity człowiek, jeden 
z tych, którzy uporczywie „trzymają się stołka”, mając przekona-
nie, że permanentna obecność i sprawowanie kontroli są gwarancją 
sukcesu. I wreszcie po dwóch latach dalszej współpracy, nie brak 
zaangażowania i pilności, ale niechęć do rozwoju umiejętności me-
nedżerskich i przywódczych stała się bezpośrednim powodem, dla 
którego musiałem się z nim rozstać.

Jack Welch jest wzorem przywództwa w biznesie, był prekur-
sorem zarządzania przez wartości i uosabia większość z atrybu-
tów doskonałości. Jest prawdziwą ikoną amerykańskiego biznesu 
i jednocześnie najlepszym przykładem przywódcy, który zbudował 
swój autorytet na wartościach, a ich przełożenie na praktykę dzia-
łań pracowników i kulturę organizacyjną dało niecodzienne rezul-
taty. Pierwszą stałą pracę Jack Welch podjął w General Electric 
w 1961 roku i pozostał tam przez ponad 40 lat, aż do momentu 
przejścia na emeryturę w 2001 roku. W latach 1981–2001, gdy 
pełnił funkcję prezesa, wartość rynkowa korporacji, która stała się 
największą amerykańską korporacją pod względem kapitalizacji 
rynkowej, wzrosła z 14 mld dolarów do 484 mld dolarów. W 2000 
roku magazyn „Fortune” przyznał Welchowi tytuł Managera Stu-
lecia. W tym samym roku tygodnik „Time” wybrał Jacka Welcha 
na Człowieka Roku. W roku 2005 czytelnicy magazynu bizne-
sowego „Fast Company” uznali go za najbardziej podziwianego 
CEO w ostatnim dwudziestoleciu.

Urodził się w małej miejscowości Salem, niedaleko Bostonu, 
jako jedyny syn konduktora. Matka, niepracująca zawodowo, mogła 
poświęcić mu dużo czasu i miała duży wpływ na jego wychowanie. 
W szkole średniej, jak sam mówi, był dobrym, ale niewyróżniają-
cym się uczniem. Nie zdołał otrzymać stypendium, które mogłoby 
mu umożliwić drogie studia na prestiżowej uczelni, takiej jak Dart-
mouth lub Columbia University, więc podjął naukę na University 
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of Massachusetts, gdzie czesne wynosiło 50 dolarów za semestr, 
a całkowity koszt studiów szacowano na około 1000 dolarów, po 
czym już jako jeden z najlepszych absolwentów studiów licencjac-
kich otrzymał grant naukowy i kontynuował edukację na Univer-
sity of Illinois, gdzie uzyskał stopień magistra i później doktora 
w dziedzinie inżynierii chemicznej. Zamiast poświęcić się karierze 
naukowej i pedagogicznej na uczelni wyższej lub w przemysłowym 
laboratorium badawczym, przyjął od General Electric ofertę pracy 
w zakładzie produkującym tworzywa sztuczne, które wtedy były 
na fali wzrostu zastosowań we wszystkich możliwych dziedzinach, 
z zamiarem zrobienia kariery w biznesie. Został zatrudniony na 
stanowisku młodszego inżyniera w największej korporacji Stanów 
Zjednoczonych, firmie ze stuletnią tradycją, założonej przez Tho-
masa Edisona. „Piętnaście lat później, po kilku awansach, prze-
mknęło mi przez myśl, że mógłbym zarządzać GE” – wspomina 
w swojej autobiografii Jack: Straight from the Gut. Jego kariera prze-
biegała niekonwencjonalnie szybko. W 1969 roku został głównym 
menedżerem działu produkcji tworzyw sztucznych, a w roku 1971 
zarządzał już sekcją chemiczną i metalową. Wtedy dyrektor per-
sonalny GE napisał w swoim raporcie, że jego awans wiąże się 
z większym niż zwykle ryzykiem dla korporacji, ponieważ Jack 
Welch jest „arogancki, reaguje emocjonalnie na krytykę, nadmier-
nie angażuje się osobiście w działalność operacyjną nadzorowa-
nych obszarów, ma krytyczne nastawienie do establishmentu GE”. 
Jednocześnie notatka wskazuje na jego silne strony, „niezwykłe za-
angażowanie i umiejętność szybkiego rozwoju biznesu, naturalny 
instynkt przedsiębiorcy, innowacyjność i kreatywność w działa-
niu, wysokie zdolności przywódcze wynikające z ogromnej wiedzy 
technicznej i umiejętności zastosowania jej w praktyce”56. Krytycz-
na ocena nie zahamowała kariery Welcha, który w wieku 36 lat 
został szefem obszaru dóbr konsumpcyjnych, jednego z głównych 

56 Jack Welch, Jack: Straight from the Gut, Warner Books Inc,  New York 2001, s. 42.
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działów korporacji, a po upływie pięciu lat awansował na stanowi-
sko wiceprezesa zarządu i ostatecznie w 1981 roku objął funkcję  
prezesa i dyrektora generalnego GE jako najmłodszy kandydat 
w historii. Wpływowa gazeta „The Wall Street Journal” napisała 
w komentarzu, że „GE zdecydowało się zastąpić legendę biznesu 
żywym srebrem”. Jack Welch wspomina decyzję swego poprzed-
nika Reginalda Jonesa, który go rekomendował, że „desygnował 
na swego następcę człowieka będącego zaprzeczeniem wzorca top 
menedżera GE”. Trzeba jednak przyznać, że w momencie, kiedy 
GE stanęło przed koniecznością redefinicji swojego modelu bizne-
sowego i całkowitej zmiany sposobu zarządzania, Jack Welch był 
najlepszym wyborem, jakiego można było wtedy dokonać. Odpo-
wiedzią Jacka Welcha na te wyzwania były strategiczne inicjatywy 
zmian podejmowane w kolejnych latach, każdorazowo realizo-
wane z wiarą i wyjątkowym zaangażowaniem, którymi zasłużył 
na przezwiska, jakimi obdarzali go pracownicy i media: Neutron 
Jack (wzrost efektywności pracy i redukcja zatrudnienia), Soft Jack 
(budowa firmy opartej na wartościach i kulturze organizacji bez 
granic), Global Jack (koncentracja na strategicznych obszarach 
działalności pozwalających zajmować pierwsze lub drugie miej-
sce na świecie), Six Sigma Jack (szczególna dbałość o jakość we 
wszystkich rodzajach działalności), eBusiness Jack (wykorzystanie 
internetu we wszystkich obszarach działalności firmy). Jack Welch 
deklarował, że jego celem jest uczynić z GE „najbardziej konku-
rencyjne przedsiębiorstwo na świecie”, i aby to osiągnąć, należało 
„włożyć ducha małej firmy w ciało wielkiej korporacji”. Niezależ-
nie od dokonań Welcha w zakresie zmiany profilu działalności, 
sposobu działania czy ekspansji geograficznej GE, a także rekor-
dowych osiągnięć mierzonych wielkością sprzedaży, wielkością 
zysku, zwrotu z kapitału lub kapitalizacją rynkową, najważniejszą 
częścią jego spuścizny w tej najbardziej znamienitej amerykań-
skiej korporacji są wdrożone przez niego wartości i oparta na nich 
kultura organizacyjna. Wartości GE zostały opracowane zaraz 
na początku jego prezesury, w 1985 roku, po długim okresie dys-
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kusji w słynnym ośrodku szkoleniowym w Crotonville. Jack Welch 
uczynił je kodeksem postępowania w całej firmie i sam z ogromnym 
zaangażowaniem poświęcił się ich propagowaniu. W pierwszym 
okresie to był częstszy temat jego przemówień i rozmów z pracow-
nikami niż wyniki działalności firmy. Na spotkaniu korporacyjnym  
w 1992 roku, podsumowującym najlepszy pod względem osiągnię-
tych wyników finansowych rok działalności GE, Jack Welch nie 
omieszkał przypomnieć dziesięciu tysiącom zgromadzonych me-
nedżerów, że wartości są najważniejsze: „Rozejrzyjcie się dokoła: 
jest z nami o pięciu wysokiej rangi menedżerów mniej. Jeden został 
zwolniony za słabe wyniki, a czterech z powodu nieprzestrzegania 
wartości”57. Wartości stały się w GE decydującym kryterium oce-
ny pracowniczej, według którego pracownik „typu B”, żyjący war-
tościami GE, ale nie zawsze osiągający dobre wyniki, powinien 
otrzymać szansę na poprawę, a pracownik „typu C”, który osiąga 
dobre wyniki, ale nie identyfikuje się z wartościami GE, nie ma 
czego szukać w korporacji. A jeśli sam nie odszedł, to jego przy-
szłość jest i tak przesądzona. Początkowo sporządzono listę pięciu 
wartości, ale ewoluowała ona wraz ze zmianami otoczenia i priory-
tetów firmy. Welch był przekonany o decydującym znaczeniu war-
tości dla rozwoju GE i powtarzał, że to „Więcej niż tylko zbiór słów, 
te wartości ucieleśniają ducha GE i wszystko, co w nim najlepsze. Te 
wartości odzwierciedlają energię i ducha firmy posiadającej solidne 
podstawy, by przewodzić zmianie w miarę, jak biznes się zmienia. 
Wyrażają one również kod postępowania, który prowadzi przez te 
zmiany z niezmienną spójnością”. Przez długi okres wartości GE 
obejmowały dość szeroki zestaw: Pasja, Ciekawość, Pomysłowość, 
Odpowiedzialność, Praca zespołowa, Zaangażowanie, Otwartość, 
Energia. W latach dziewięćdziesiątych każdy pracownik przyjmo-
wany do pracy w GE otrzymywał listę wartości i zgodnych z nimi 

57 Janet Lowe, Jack Welch mówi, a świat słucha, Wydawnictwo Studio Emka, Warsza-
wa 2008, s. 121.



10.  Doskonałość

255

postaw zapisanych na laminowanej kartce, którą mógł zmieścić 
w portfelu i mieć zawsze ze sobą, podobnie jak Jack Welch, który 
wyjmował ją przy każdej okazji, demonstrując nadrzędne znacze-
nie postaw zgodnych z przyjętymi wartościami w życiu organizacji. 
W jednym z wywiadów stwierdził: „Nie ma nikogo w GE, kto nie 
miałby tej karty przy sobie. W portfelu, w torebce. Karta ta stanowi 
kwintesencję wartości, zgodnie z którymi żyjemy. Rozstajemy się 
z ludźmi, dla których te wartości nie stają się ich własnymi”58. 

Kształcenie najlepszych pracowników w zakresie doskonale-
nia sztuki zarządzania i przewodzenia było centralną ideą Jacka  
Welcha, wynikającą z przekonania, że szkolenie i uczenie się jest 
najwyższym priorytetem lidera, a zaangażowanie do szkolenia 
i propagowania wiedzy pozostałych menedżerów pozwoli nadać 
szkoleniu wymiar globalny. Zaraz po objęciu stanowiska preze-
sa GE Welch oznajmił: „Pragnę wzniecić rewolucję i chcę, żeby 
zaczęła się w Crotonville”59. Kosztem 45 mln dolarów dokona-
no modernizacji i rozbudowy ośrodka szkoleniowego i campusu 
w Crotonville zajmującego powierzchnię 21 hektarów, z którego 
może korzystać rocznie 11 tys. pracowników GE z całego świa-
ta. W 1991 roku magazyn „Fortune” określił to miejsce „Harvar-
dem amerykańskiego świata biznesu”. Ośrodek szkoleniowy dla 
kadry menedżerskiej GE w Crotonville z założenia gromadził 
wśród wykładowców liderów GE, których zadaniem było krze-
wić filozofię działania firmy, a także zawodowych trenerów oraz 
wybitnych wykładowców najlepszych uniwersytetów i szkół bizne-
su, wśród których znaleźli się Jim Baughman (Harvard Business 
School) i Noel Tichy (University of Michigan) jako menedże-
rowie oraz plejada znanych profesorów, jak Peter Drucker, John 
Kotter (Harvard), Ian MacMillan (Wharton), Andre Laurent  

58 Robert Slater, Strategie prezesa i dyrektora naczelnego General Electric. Kto przewodzi 
nie musi zarządzać,  Wydawnictwo Studio Emka Warszawa 2001, s. 71.
59 Janet Lowe, Welch. An American Icon, John Wiley & Sons, Inc, New York 2001, s. 52.



256

Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych

(INSEAD) i wielu innych60. Jack Welch był częstym gościem 
w Crotonville, co najmniej raz w miesiącu miał spotkanie z mene-
dżerami, które wzbraniał się nazywać wykładem, na temat przy-
wództwa oraz strategicznych projektów wewnętrznych i zewnętrz-
nych GE. W ciągu 21 lat przeprowadził osobiście szkolenia dla  
18 tys. osób. Dzięki Welchowi, który angażował siebie i wszyst-
kich głównych menedżerów GE w dialog i kształcenie liderów 
GE, ośrodek Crotonville odegrał kluczową rolę w kształtowaniu 
kultury organizacyjnej, był kuźnią, gdzie wykuwały się przełomo-
we projekty, i spoiwem, które podczas procesu głębokich zmian 
trzymało wszystko razem.

Na temat zasług Jacka Welcha dla GE można długo mówić 
i pisać. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki realizował swoje sukce-
sy, a w szczególności to, jak nieustannie zmieniał siebie i firmę, aż 
do końca swoich rządów. Chociaż był już w wieku emerytalnym, 
kiedy światem zawładnął internet, przyjął tę nowość z dziecię-
cym zaciekawieniem i jako ostatnią inicjatywę strategiczną ogłosił 
przeobrażenie GE w firmę eCommerce.

Każdy człowiek, także najwięksi przywódcy, ma swoje słabo-
ści. Również Jack Welch je miał, był cholerycznie emocjonalny, 
chorobliwie ambitny, jako szef bezwzględny. Jednakże jego upór 
w dążeniu do poprawy i pokora mogą imponować i służyć za przy-
kład. Dobrym podsumowaniem postawy Jacka Welcha mogą być 
jego słowa: „Nigdy nie zapomniałem o swoich korzeniach, nawet 
wtedy, gdy otwierając oczy, widziałem świat, o którym wcześniej 
nie wiedziałem, że istnieje”.

60 Idąc śladem Jacka Welcha, Steven Jobs stworzył w 2009 roku w Dolinie Krzemowej 
Apple University, którego kierownictwo przejął Joel Podolny i tym samym zrezygno-
wał z funkcji dziekana słynnej Yale School of Management. 
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Rozdział 11. 

Realizacja

Wielu uważa, że realizacja to żmudne zajęcie, poniżej godności lidera.  
Nie mają racji, jest wręcz przeciwnie:  

realizacja to najważniejsze zadanie przywódcy.

Larry Bossidy

Wielu liderów firm poświęca mnóstwo czasu na naukę i propagowanie  
najnowszych technik menedżerskich. Ale okazywane przez nich niezrozumienie  

kwestii realizacji i brak zaangażowania przeczą niemal wszystkiemu,  
czego się uczą i co głoszą. 

Ram Charan

Życie jest jak śnieżna kula. Istota rzeczy polega na tym,  
żeby znaleźć mokry śnieg i długie zbocze wzgórza.

Warren Buffet 

Realizacja to umiejętność wprowadzania planów w życie. Reali-
zacja w każdym aspekcie ma wymiar dynamiczny, przedmiotowy 
i podmiotowy, to coś zapoczątkowane w przeszłości, czego wyniki 
możemy oceniać obecnie, działania w trakcie – in statu nascendi 
– a także intelektualna aktywność przekształcająca idee w plany 
działania mające szanse powodzenia. Umiejętność wyznaczania 
realistycznych planów i formułowania adekwatnego sposobu ich 
urzeczywistnienia jest główną przesłanką osiągania celów. Zdol-
ność do realizacji celów jest niezbędna dla skuteczności każdej 
strategii, stanowi jedną z najważniejszych cech przywódcy, jest 
zasadniczym elementem kultury pracy zespołu i organizacji. Brak 
tej umiejętności dyskwalifikuje lidera i nieodwołalnie stygmatyzu-
je go jako złego przywódcę. 
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Często właśnie realizacja jest tym brakującym ogniwem, 
głównym czynnikiem powodującym, że ludzie i firmy nie 
spełniają przyrzeczeń i zapowiedzi, zawodzą oczekiwania, 
co w efekcie staje się główną przyczyną porażek, rozczaro-
wania, niespełnienia ludzi, niepowodzeń projektów i ban-
kructw przedsiębiorstw. 

Doprowadzanie postawionych przed sobą i zespołem zadań 
do finału, bo przecież koniec wieńczy dzieło, jest kwintesencją  
realizacji. 

Realizacja jako zestaw kompetencji i jednostkowych zachowań 
to: 

Nastawienie na cel i rezultat

– trafne ustalanie priorytetów,
– umiejętne wykorzystanie zasobów, 
– realistyczne planowanie, zarówno w długim, jak i krótkim 

horyzoncie czasowym, 
– efektywne i terminowe działania, skuteczność w doprowa-

dzaniu spraw do końca.

Decyzyjność

– podejmowanie szybkich, ale nie pochopnych decyzji w opar-
ciu o ocenę szans i zagrożeń, właściwa analiza ryzyka na 
podstawie zgromadzonej wiedzy, dostępnych informacji i do-
świadczeń,

– jasna definicja celów i odpowiedzialności, 
– monitoring postępów w realizacji zadań, 
– determinacja w działaniu, elastyczność zmiany decyzji w uza-

sadnionych przypadkach.

Świadomość biznesowa

– kompleksowe spojrzenie na rzeczywistość,
– zdolność formułowania misji i przekonywające przedstawia-
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nie wizji, 
– dostrzeganie szans i zagrożeń, adekwatna reakcja na zda-

rzenia,
– umiejętność określania strategicznych priorytetów.

Projekt to przedsięwzięcie zmierzające do realizacji wyznaczo-
nego celu, wymagające wykorzystania zasobów i ujęte w ramy 
ograniczeń czasowych, kosztowych i jakościowych. Nowator-
skie projekty mają zwykle charakter unikalnych przedsięwzięć, 
wymagających realizacji zadań, których nigdy jeszcze nie podej-
mowano i które mogą się okazać jednorazowe, co stanowi naj-
większe wyzwanie. W erze Nowej Gospodarki „Zrób to szybko” 
oraz „Zatrzymaj się i zawróć” to zasady zarządzania projektami, 
o których nigdy nie wolno zapominać. Kiedyś można było przy-
gotowywać projekt miesiącami, a nawet latami, by go później bez 
pośpiechu, precyzyjnie wdrażać. Obecnie fazy przygotowania 
i planowania uległy dramatycznemu skróceniu. Szybkość wdro-
żenia stała się priorytetem. Jeśli proces nie zadziała, a często tak 
się zdarza, to próbujemy jeszcze raz. Konsument staje się testerem 
nowych produktów, a jego reakcje są szczegółowo monitorowane. 
Ulepszenia wprowadza się płynnie, osiągając doskonałość dopie-
ro po pewnym czasie od pojawienia się pierwszych produktów na 
rynku. Produkty wypuszczane na rynek w takim trybie w żargo-
nie biznesu noszą nazwę wersji beta. Są jednak dziedziny, gdzie 
tego rodzaju podejście może mieć ograniczone zastosowanie, na 
przykład nie wolno ignorować kwestii bezpieczeństwa, dlatego 
też w sferze medycyny, transportu, a nawet bankowości pewne 
produkty i funkcje muszą zostać dokładnie sprawdzone, zanim 
dotrą do klienta.

Przyszedłem do pracy w BRE Banku z konkretnym planem 
i ambicją, żeby stworzyć najlepszy w Polsce bank detaliczny. To był 
pomysł na MultiBank, ale wkrótce okazało się, że istnieje window 
of opportunity na uruchomienie banku internetowego i w ten sposób 
narodziła się idea mBanku. Już w 1998 roku, pracując w PBG SA  
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w Łodzi, stworzyłem pierwszy polski bank internetowy. Banko-
wość internetowa od połowy lat dziewięćdziesiątych stanowiła 
dla mnie priorytetowy kierunek rozwoju bankowości detalicznej. 
Byłem głęboko przekonany, że bankowość, podobnie jak i nasze 
życie i biznes, zmienią się pod wpływem internetu. W koncepcji 
MultiBanku internet miał być uzupełniającym kanałem dystrybu-
cji i komunikacji z klientem, a w mBanku stał się fundamentem 
nowego modelu biznesowego low cost finance. 

Projekt mBank był szczególny, gdyż BRE Bank obsługujący 
dotychczas przedsiębiorstwa uruchamiał bankowość dla klientów 
indywidualnych, co jest zupełnie inną działalnością. Wszyst-
ko musiało powstać od nowa, a na dodatek mBank pod każdym 
względem był inny od pozostałych banków funkcjonujących na 
rynku. To miało swoje dobre i złe strony. Powtarzałem moim 
kolegom z obszaru bankowości korporacyjnej, że w przypadku 
wdrażania przełomowej innowacji nie da się uniknąć błędów 
i nieprzewidywanych problemów. Na szczęście spotkałem się ze 
zrozumieniem. Jednocześnie tolerancja konserwatywnych z na-
tury bankowców z tradycyjnego banku dla „zwariowanego pro-
jektu internetowego” była ograniczona, gdyż ich wrażliwość na 
zagrożenia powodowane operacyjnymi wpadkami i agresywnym 
„partyzanckim” marketingiem była uzasadniana koniecznością 
szczególnej dbałości o reputację, która dla banku, jako instytucji 
zaufania publicznego, ma ogromne znaczenie. Nazwa, niezwy-
kłe logo przypominające kwiatek z awangardowych malowideł, 
wreszcie agresywna reklama i metody komunikacji, wszystko to 
wzbudzało kontrowersje, zwłaszcza że nie było miejsca na kom-
promis, gdyż groziłoby to utratą wyróżniającego charakteru no-
wego banku. Wyrozumiałość zarządu BRE Banku miała jednak 
swoje granice. W momencie, kiedy testy sprawności operacyjnej 
systemu informatycznego miały trwać dwa tygodnie zamiast 
czterech tygodni wymaganych przez zachowawczych ekspertów 
wewnętrznych, opór stał się nie do pokonania i musiałem ulec. 
Argumentowałem, że można testować do upadłego, a i tak znajdą 
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się jakieś małe błędy, więc lepiej pozwolić klientom cieszyć się 
innowacyjnymi rozwiązaniami nowego banku i testować rozwią-
zania w użytkowaniu, a nieuniknione błędy poprawiać na bieżą-
co. Zwyciężyła konserwatywna rozwaga i zgodnie z zaleceniami 
przeprowadzony został pełen zakres testów operacyjnych, ale i tak 
mBank w momencie debiutu miał wiele niedociągnięć; niemniej 
żadne z nich nie było krytyczne. Nie sposób perfekcyjnie stwo-
rzyć bank w trzy miesiące, ale ostateczny efekt był imponujący. 
mBank ruszył ostatecznie o północy 26 listopada 2000 roku po 
100 dniach morderczej pracy. Klienci byli zachwyceni rozwiąza-
niami technicznymi i funkcjonalnością:

Re: Sweet Dreams
Ludzie, chyba wam coś odbiło ;-)
Budzę się rano i czuję się jakbym przespał kilka lat. Czyżbym 
popełnił straszny błąd, że w nocy spałem, zamiast udać się do 
banku?!
No trudno, zabieram się do zakładania konta, lepiej późno niż 
wcale :-)61

Re: Pierwsze wrażenia
Zgadnijcie, na jaki temat :-)
Nie sądziłem, że kiedyś (a już na pewno nie teraz) będę otwierał 
konto w niedzielę we własnym fotelu. (…)
Po prostu niesamowite. Już można wpłacać. Wypłacać można po 
załatwieniu roboty papierkowej.
Ogólnie jest super. Zobaczymy, co będzie dalej62

Przez sześć miesięcy od wdrożenia, uwzględniając wiele kon-
struktywnych uwag klientów, dokonaliśmy mnóstwa zmian, które 

61 Wojtek Frabinski wojtekfr@alpha.net.pl; data: 26 listopada 10:22:5.
62 Wojtek Frabinski ICQ 50443653 wojtekfr@alpha.net.pl; data: 26 listopada  
2000 11:44:22.
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ulepszały system transakcyjny. Doskonalenie działających rozwią-
zań we współpracy z klientami ma wiele zalet i nie zastąpi tego 
żaden test na przyjaznych użytkownikach, bo doskonałość można 
osiągnąć, tylko spełniając najwyższe wymagania. Tradycyjne ban-
ki wprowadzają do systemów transakcyjnych istotne zmiany raz na 
dwa lata. mBank robił to cztery razy w roku. Dlatego można było 
nie tylko niezwłocznie poprawiać błędy, ale przede wszystkim bar-
dzo szybko wprowadzać istotne udoskonalenia.

Wdrożenie projektu mBank trwało w sumie nieco ponad pięć 
miesięcy z włączeniem okresu potrzebnego na opracowanie dia-
gnozy strategicznej (analiza szans) i biznesplanu. Stworzenie mo-
delu operacyjnego i planu wdrożenia oraz jego realizacja zajęły 
niewiele ponad trzy miesiące. Dziś trudno jest mi w to uwierzyć. 
Do realizacji podobnych projektów niezbędne jest kilka czynni-
ków. Po pierwsze, świadomość niepowtarzalnej szansy, która jest 
przesłanką natychmiastowej decyzji i mocy sprawczej jej wdroże-
nia. Po drugie, możliwość wykorzystania zebranych w przeszłości 
doświadczeń, wiedzy i umiejętności oraz zdolność mobilizacji ze-
społu, który jest niezbędny do realizacji projektu. Nie wystarczy 
mieć wizję i ambitne plany, ale trzeba mieć jeszcze ludzi, którzy 
będą potrafili je zrealizować. Nikt nie wykona takiego projektu 
sam. To, że nam się udało, to efekt pracy kilkudziesięciu osób, 
z którymi miałem okazję wcześniej realizować inne przedsięwzię-
cia, oraz wielu skrupulatnie wybranych nowych członków zespołu, 
którzy pojawili się zaintrygowani niezwykłym przedsięwzięciem. 
Bez żadnej przesady można powiedzieć, że wziąwszy pod uwa-
gę charakter i zakres projektu, było to osiągnięcie niesamowite. 
Nie znam przykładu, aby w tak krótkim czasie powstał od pod-
staw bank detaliczny, nawet internetowy. W dodatku projekt ten 
miał swoją indywidualną specyfikę, ponieważ częściowo był pro-
wadzony w ramach szerszego programu, a częściowo równolegle 
do powstania innego banku o tradycyjnym modelu biznesowym. 
Dwanaście lat później projekt zmieniający zasady funkcjonowania 
systemu operacyjnego mBanku miał zostać zrealizowany w ciągu 
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sześciu miesięcy, a ostatecznie udało się go ukończyć z sześcio-
miesięcznym opóźnieniem, za kwotę wyższą niż koszt powstania 
pierwowzoru.

Po sześciu latach działalności mBanku w Polsce można się 
było przekonać, że nowy model biznesowy stał się w bankowości 
przełomową innowacją. Rynek finansowy charakteryzuje się wyso-
kimi barierami wejścia, więc konkurencja jest przyjazna i ograni-
cza się głównie do innowacji stopniowej, która ma inny charakter, 
nie stwarza wewnętrznego konfliktu interesów, ulepsza istniejące 
produkty, zaspokajając wyrafinowane potrzeby klientów, ale nie 
tworzy nowych ani nie zmienia zasadniczo istniejących rynków. 
Pojawienie się nowych modeli biznesowych i nowych graczy na 
rynku finansowym jest bardzo trudne i rzadko spotykane. Po-
woli rosło więc we mnie przekonanie, że nowy model bizneso-
wy „tanich finansów”, reprezentowany przez mBank, sprawdzi 
się również za granicą na każdym innym rynku, gdzie dominu-
je tradycyjna bankowość. W styczniu 2007 roku przedstawiłem 
strategicznemu właścicielowi BRE Banku zarys strategii oraz 
planu wejścia do Czech i na Słowację, jako programu pilotażo-
wego przedsięwzięcia stworzenia paneuropejskiego banku nowej 
generacji, na bazie doświadczeń polskiego mBanku, przy wyko-
rzystaniu paszportu europejskiego. Wtedy byłem już szefem BRE 
Banku, ale ze względu na strategiczny charakter przedsięwzięcia 
i mój osobisty stosunek do tego projektu przejąłem przywództwo 
i stałem się liderem projektu. Operacyjne zarządzanie projektem 
powierzyłem Piotrowi Gawronowi, który sprawdził się jako szef 
mBanku w Polsce. Zamysł miał być zrealizowany w ciągu siedmiu 
miesięcy, a modyfikacja istniejącej platformy technologicznej miała 
umożliwić skrócenie czasu wejścia do kolejnych krajów do trzech 
miesięcy. Oprócz oczywistych zalet biznesowych przedsięwzię-
cie ucieleśniało cele integracji europejskiej w dziedzinie finansów. 
W efekcie miał powstać jeden bank dla klientów większości kra-
jów europejskich, który w  prosty i przejrzysty sposób, na jednej 
platformie działającej w czasie rzeczywistym, zapewni dostęp do 
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usług finansowych w każdym kraju i da możliwość zarządzania  
finansami osobistymi w jednym miejscu. Najlepsi, najzdolniejsi 
pracownicy mBanku w części lub w całości zostali oddelegowani do 
projektu. To ich profile były wzorcem dla rekrutacji do mBank.sk  
i mBank.cz. Nie mieliśmy doświadczeń w prowadzeniu projek-
tów wielokulturowych i wielonarodowych. Zdawałem sobie spra-
wę z wynikających z tego zagrożeń. Dlatego głównym założe-
niem realizacji projektów było przygotowanie przez pracowników  
mBank.pl rozwiązań technologicznych i wdrożenia modelu opera-
cyjnego, a następnie oddanie czeskim i słowackim kolegom stwo-
rzonych pod klucz, gotowych do podjęcia działalności jednostek 
organizacyjnych mBank.sk i mBank.cz. Przewidywane nakłady 
inwestycyjne i koszty operacyjne na oba projekty łącznie w ciągu 
trzech lat, do osiągnięcia punktu przełamania, były relatywnie ni-
skie i miały wynieść ok. 30 mln euro. Nie stanowiło to w żadnym 
wypadku zagrożenia bieżącej rentowności BRE Banku w przy-
padku niepowodzenia. Była to inwestycja w przyszłość, a sukces 
otwierał drzwi do Europy. 

Projekt rozpoczął się od wynajęcia dwóch przestronnych willi 
w Pradze i w Bratysławie, które po wyposażeniu w używany sprzęt 
biurowy, przewieziony z Polski, oraz zakupione w Ikei łóżka i szafy 
ubraniowe służyły jako miejsca pracy i zamieszkania dla polskich 
członków zespołu projektowego. Wyzwaniem dla logistyki stało 
się zapewnienie odpowiednich parametrów łączności komputero-
wej z Centrum Informatycznym w Polsce, ale prawdziwym uchem 
igielnym był audyt bezpieczeństwa. Ostatecznie infrastruktura zo-
stała przygotowana w ciągu dwóch tygodni i projekt wszedł w fazę 
realizacji. Trudno w to uwierzyć, ale w tych tymczasowych loka-
lizacjach uruchomiono banki w Czechach i na Słowacji, a dopiero 
w kilka miesięcy później wynajęto docelowe, bardzo atrakcyjne 
i wygodne pomieszczenia biurowe w centrum miasta. I choć le-
gendarne dziś firmy niegdyś powstały w garażach, nie znam przy-
padku, by jakiś bank wcześniej powstał w willi na przedmieściach. 
Zgodnie z planem w weekend poprzedzający kolejną rocznicę uru-
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chomienia mBanku w Polsce, 24 listopada 2007 roku, rozpoczął  
się jego nowy rozdział w Czechach i na Słowacji. O ile wdrożenie 
było dziełem zespołu składającego się prawie wyłącznie z Polaków, 
to zaraz po uruchomieniu działalności wszyscy wrócili do Łodzi. 
Jeden z pierwszych czeskich pracowników Adam Zbiejczuk tak 
wspomina swoją przygodę z czeskim mBankiem:

„Zjawiłem się o godzinie 18.00 w praskiej willi przy ulicy Na 
Sekyrce 2. To, co mnie spotkało, przekroczyło moje wyobraże-
nia, chociaż wcześniej odwiedzałem strony internetowe mBanku 
i wiedziałem, że jest to zupełnie inny bank niż wszystkie inne, 
jakie dotychczas widziałem. Ale czy oni na pewno chcieli mieć 
kogoś, kto nie miał pojęcia o bankowości? Wojtek nie wyglądał 
jak menedżer bankowy, raczej jak nieco starszy ode mnie geek63. 
Powiedział mi, że studiował medycynę i teologię i dostał się do 
banku, bo pisał niezłe bajki. Przeszedł mnie dreszcz emocji, dys-
kutowaliśmy potem długo, na koniec wyszedłem absolutnie prze-
konany do projektu i ludzi, którzy za nim stali”.

Dla mBanku to było drugie życie. Model biznesowy i ofer-
ta produktów mBanku miały szanse stać się przełomem na ryn-
ku w Czechach i na Słowacji, dzięki tym samym cechom, które 
wzbudziły tak duże zainteresowanie w Polsce i zbudowały trwałą 
przewagę konkurencyjną pozwalającą w krótkim czasie awan-
sować mBankowi do grona największych banków detalicznych 
w Polsce. W ciągu kolejnych miesięcy rzeczywistość przerosła 
plany i najśmielsze oczekiwania. W pierwszym roku działalno-
ści, na koniec 2008 roku, liczba klientów osiągnęła w Czechach 
poziom 185 tys., a na Słowacji 58,6 tys., co w relacji do rynku 
polskiego odpowiada 703 tys. oraz 410 tys. klientów64, w ciągu  

63 Geek (ang.) – maniak komputerowy.
64 Liczba mieszkańców w Polsce jest odpowiednio 3,8  oraz 7 razy większa niż Czechach  
i na Słowacji, więc osiągnięcie odpowiedniego wzrostu liczby klientów w Polsce  
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następnych dwóch lat mBank zdobył odpowiednio 351 tys. oraz 
101 tys. użytkowników i w obu krajach stał się jednym z pięciu 
największych banków po względem liczby klientów. mBank do-
konał rewolucji, w krótkim czasie stał się groźnym konkurentem 
dla największych banków tradycyjnych, został doceniony przez 
ekspertów i samych klientów, którzy w 2008 roku przyznali mu za 
rachunek osobisty mKonto najwyższe wyróżnienie Zlata Koruna 
w Czeskiej Republice i Zlata Minca na Słowacji. 

Realizacja to umiejętność doprowadzania rzeczy do końca, 
w przewidywanym terminie, przy użyciu zakładanych za-
sobów i spełniających pierwotne założenia. W większości 
przypadków to efekt wspólnej pracy wielu osób kierowanych 
przez lidera, którego rola jest nie do przecenienia. 

To on jest odpowiedzialny za wybór celów i strategii działania, 
stworzenie zespołu i umiejętne motywowanie jego członków do 
akcji, a następnie zbudowanie procesu operacyjnego, który połączy 
wysiłek intelektualny, zaangażowanie i zasoby materialne w jedną 
całość. Dobrych pomysłów jest nadmiar, efektowne strategie za-
pełniają szuflady biurek i regały w urzędach publicznych i biurach 
zarządów przedsiębiorstw, ale to realizacja decyduje o sukcesie. 
Każdy wdrożony plan i urzeczywistniona idea są lepsze niż naj-
lepsza koncepcja i pomysł, które pozostają w głowie i na papierze. 

Góry i morze stanowią naturalne bariery komunikacyjne, a ich 
pokonywanie od zarania dziejów było dla człowieka wyzwaniem. 
W heroicznych zmaganiach z żywiołem i przestrzenią, na równi 
ze względami komercyjnymi, liczą się aspekty poznawcze i wro-
dzona ludzka ciekawość. Góry są częścią naszego naturalnego śro-
dowiska, ale jednocześnie stanowią czynnik ograniczający rozwój 
osadnictwa, który w przeszłości był także istotną barierą rozwoju 

wymaga pozyskania 3,8 × 185 = 695 tys. i 7 × 58,6 = 417 tys.
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cywilizacji. Najwyższe pasmo górskie na świecie, Himalaje, przez 
wiele tysiącleci skutecznie odgradzało rozwijające się niezależnie 
od siebie cywilizacje Chin i Indii. Zasięg ekumeny, czyli obszaru, 
na którym stale żyją ludzie, sięga wysokości 4000 m n.p.m. Ludzie 
wcześnie nauczyli się doskonale sobie radzić z pokonywaniem mórz 
i oceanów, podczas gdy góry, ze względu na spadającą wraz z wyso-
kością temperaturę, ciśnienie i zawartość tlenu w powietrzu, stwa-
rzają znacznie więcej trudności. Na Ziemi znajduje się czternaście 
szczytów powyżej ośmiu tysięcy metrów: dziesięć w Himalajach 
i cztery w Karakorum. Pierwszy ośmiotysięcznik  – Annapurna 
(8091 m), został zdobyty dopiero w 1950 roku, a najniższa Szisza-
pangma (8031 m) jako ostatni, dopiero w 1964 roku. Jako pierwsi 
na Mount Everest, najwyższy wierzchołek świata o wysokości 8848 
m n.p.m., weszli w 1953 roku Nowozelandczyk Edmund Hillary 
i Szerpa Norgay Tenzing. Koronę Himalajów i Karakorum, czy-
li wszystkie czternaście szczytów ośmiotysięcznych, zdobył jako 
pierwszy austriacki wspinacz Reinhold Messner, który potrze- 
bował na to 16 lat w okresie 1970–1986. Drugim człowiekiem, 
który powtórzył ten wyczyn, był Polak Jerzy Kukuczka – w la-
tach 1979–1987 w fenomenalnym stylu wszedł na wszystkie naj-
wyższe góry świata, wytyczając dziewięć nowych dróg i wchodząc 
po raz pierwszy w historii na cztery szczyty zimą. W 2010 roku 
Piotr Pustelnik, urodzony i mieszkający w Łodzi, po dwudziestu 
latach mozolnej wspinaczki skompletował Koronę Himalajów jako 
dwudziesty człowiek na świecie. Miał wtedy prawie 59 lat. Doko-
nał tego z niemałym trudem, podejmując aż pięć prób wejścia na 
Annapurnę, ostatni z czternastu wierzchołków Korony Himala-
jów. Wspinanie w górach wysokich wymaga niezwykłej odwagi 
i determinacji, jest sportem wyczynowym maksymalnego ryzyka. 
Zdobywanie najwyższych szczytów to działalność na granicy życia 
i śmierci.  W pierwszych dwóch wyprawach Reinholda Messnera 
zginęło trzech jego partnerów, w tym jego brat. W czterech kolej-
nych wyprawach Jerzego Kukuczki poniosło śmierć czterech jego 
partnerów. Kiedy wkrótce potem Kukuczka zaprosił na wyprawę 
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w Himalaje Artura Hajzera, wybitnego polskiego himalaistę, ten 
odpowiedział: „Logicznie rzecz biorąc, nie powinienem z tobą 
jechać, wszyscy ludzie koło ciebie giną…”65. Hajzer i Kukuczka 
weszli razem, wytyczając nowe drogi na Manaslu, Annapurnę 
i Sziszapangmę. Jerzy Kukuczka zginął w 1989 roku podczas wspi-
naczki na południowej ścianie Lhotse. Artur Hajzer zginął w 2013 
roku podczas zejścia kuluarem japońskim na Gasherbrum I.

Piotr Pustelnik zwykł mawiać, że „Trzeba mieć pokorę i sza-
cunek dla góry, na którą się wspinamy. To ona pozwala nam wejść, 
a nie my ją zdobywamy”. Człowiek urodzony i wychowany na ni-
zinie, pochodzący z rodziny bez żadnych tradycji wspinaczkowych, 
zakochał się w górach, ale traktował wspinanie całkiem racjonalnie. 
Najpierw, jako student, przeszedł wszystkie stopnie wtajemnicze-
nia, odbywając liczne szkolenia i kursy wspinaczkowe na skałkach 
i w Tatrach. Góry przez długi czas były namiętnością, na którą po-
zwalał sobie tylko w czasie wolnym od nauki i pracy zawodowej. 
Szybko obronił doktorat z inżynierii chemicznej i został pracowni-
kiem naukowym Politechniki Łódzkiej. Długo się wahał pomiędzy 
kontynuacją kariery naukowej i zawodową wspinaczką, ostatecznie 
pasja do gór zwyciężyła. W wysokich górach pojawił się już w „za-
awansowanym” wieku, bo na pierwszy ośmiotysięcznik, Gasher-
brum II, wszedł mając czterdzieści lat, kiedy niektórzy himalaiści 
kończą karierę wspinaczkową. W kolejnych siedmiu latach miał na 
swoim koncie już serię wejść na osiem szczytów Korony Himala-
jów i stał się kandydatem do elitarnego klubu zdobywców Koro-
ny. Miał szanse znaleźć się wśród pierwszej dziesiątki zdobywców 
Korony Himalajów. Piotra Pustelnika poznałem w 2001 roku, po 
zdobyciu przez niego w dobrym stylu Kanczendzongi. Wydawało 
się, że skompletowanie Korony Himalajów to tylko kwestia czasu, 
bo pozostały już relatywnie łatwe Makalu, Manaslu, Broad Peak 
oraz Annapurna. Uczestniczyłem jako trekkers w aklimatyzacji oraz 

65 Jerzy Kukuczka, Mój pionowy świat, Mac System, Górki Wielkie 2009, s. 172. 
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w zakładaniu pierwszych obozów w wyprawach na Makalu w 2002 
roku oraz na Broad Peak w 2005 roku i jako już pełnoprawny czło-
nek wyprawy na Cho Oyu w 2006 roku miałem zatem okazję bli-
sko poznać Piotra Pustelnika jako organizatora, kierownika i lidera. 
Pierwsze wrażenia były mocno mieszane. Obserwując, co dzieje  
się wokół mnie, wydawało mi się, że brakuje prawdziwego sze-
fa. Nikt nie pogania, nie dyscyplinuje, nie wydaje poleceń. To nie 
może się udać – myślałem. Ale po jakimś czasie zauważyłem, że 
sprawy posuwają się naprzód, pozwolenia odpowiednich urzędów 
były załatwiane na czas, bilety samolotowe, wydawać by się mogło 
niedostępne, mieliśmy zabukowane. Nepalska agencja wytrzasnęła 
spod ziemi śmigłowiec, który wydawał się fatamorganą, przyleciał 
na umówione miejsce w górach, a co najważniejsze, współpraca po-
między uczestnikami wypraw, z których każdy był przecież indy-
widualnością, przebiegała bez żadnych zgrzytów. Pustelnik ujawnił 
swoje umiejętności autentycznego lidera i  przewodził dzięki swemu 
autorytetowi merytorycznemu i przykładowi, nigdy zaś na podsta-
wie formalnego autorytetu władzy. Każda z wielkich indywidualno- 
ści: Artur Hajzer, Ryszard Pawłowski, Piotr Morawski i wielu in-
nych, podporządkowywała się bez szemrania decyzjom, które jawi-
ły się jako oczywiste, bo komunikowane w przejrzysty sposób, były 
przyjmowane jak własne. Nie słyszałem, żeby Piotr Pustelnik kie-
dykolwiek podniósł głos, nie widziałem go zdenerwowanego, nigdy 
nie wydawał apodyktycznych poleceń, zawsze prosił. Jego służebna 
postawa zjednywała mu sympatię i posłuszeństwo. Niejednokrotnie 
myślałem, że w świecie korporacji miałby kłopoty, ale w tych eks-
tremalnie trudnych warunkach ludzie szanowali merytokrację i nie 
oczekiwali kurtuazji, preferując stanowczość i asertywność lidera. 
Piotr Pustelnik z kolei był gotów na uzasadnione kompromisy, na-
wet nie obawiał się zmienić wcześniej podjętej decyzji. W akcji był 
konsekwentny i zdeterminowany, a jednocześnie z pokorą przyjmo-
wał porażki, jego silna wola zaś i wrodzony optymizm pozwalały 
mu się po nich podnieść. Potrafił dokonać poprawnej analizy każ-
dego niepowodzenia, jego silną stroną była umiejętność autoreflek-
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sji i samokrytyki. W piątej próbie wszedł na Annapurnę, ostatni 
wierzchołek Korony Himalajów. Przyjaciele nie sekundowali mu 
z dystansu, lecz bezpośrednio się angażowali, by mu pomóc. Peter 
Hamor, który w 2006 roku zdobył Annapurnę, za punkt honoru 
uznał wsparcie dla Pustelnika w ostatnim akcie jego himalajskiej 
epopei. I wszedł z nim powtórnie na szczyt w 2010 roku. 

Piotr Pustelnik nigdy nie traktował wejścia na wierzchołek 
jako celu nadrzędnego, „braterstwo liny” zawsze było dla niego 
najważniejsze. W 1996 roku przerwał wspinaczkę na K2, aby po-
móc krańcowo wyczerpanemu Marco Bianchiemu schodzącemu 
ze szczytu. Sprowadził go bezpiecznie do obozu, a kilka dni póź-
niej sam zdobył wierzchołek. K2 jest pod względem wysokości 
drugim po Mount Everest szczytem na Ziemi, ale jest uważany za 
najtrudniejszy i ma przydomek killer mountain ze względu na liczbę 
ofiar, które pochłonął. W 2005 roku to Pustelnik zorganizował po-
moc dla Artura Hajzera, który złamał nogę na wysokości 7900 m,  
atakując wierzchołek Broad Peak. To jedyny przypadek w historii 
światowego himalaizmu, kiedy człowiek, który odniósł tego ro-
dzaju kontuzję na takiej wysokości, przeżył. W 2006 roku Piotr 
Pustelnik był w odległości godziny drogi przed osiągnięciem celu 
swojego życia, kiedy przy doskonałej pogodzie czwarty raz próbo-
wał osiągnąć szczyt Annapurny, ostatni niezdobyty przez niego 
ośmiotysięcznik. Wtedy okazało się niespodziewanie, że Lou Tse, 
jeden z członków czteroosobowego zespołu, nie może kontynuować  
wspinaczki ze względu na ślepotę śnieżną. Pustelnik zdecydował 
zawrócić z drogi na szczyt i pomóc potrzebującemu. Dołączył do 
niego Piotr Morawski i obaj sprowadzili Lou Tse do namiotu roz-
bitego na wysokości 7400 m n.p.m., gdzie spędzili cztery dni bez 
jedzenia w oczekiwaniu na poprawę wzroku kolegi. W 2007 roku 
Piotr Pustelnik został laureatem organizowanego przez Polski  
Komitet Olimpijski 40 Konkursu Fair Play.

W 2012 roku wspinałem się z Piotrem Pustelnikiem i dwoma 
przyjaciółmi, Waldemarem Sondką i Filipem Pawluśkiewiczem na 
Mt. Logan (5966 m n.p.m.), drugi szczyt pod względem wysokości 
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w Ameryce Północnej, niewiele niższy od Mt. McKinley.  To naj-
wyższa góra w Kanadzie, położona  w paśmie górskim Św. Eliasza, 
w zachodniej części kraju na terytorium Jukonu, niedaleko granicy 
z Alaską. Mt. Logan tworzy potężny masyw górski – zajmuje ob-
szar wielkości Szwajcarii. Jest silnie zlodowacony, pokrywają go 
wielkie lodowce: Logan, Seward, Hubbard i inne. W okolicy i na 
szczycie  Mt. Logan notuje się ekstremalnie niskie temperatury. 
26 maja 1991 roku zaobserwowano rekordowo niską temperatu-
rę: -77,5 °C, najniższą zanotowaną poza terytorium Antarktydy. 
Wspinaczka na Mt. Logan nie jest specjalnie trudna, ale wymaga 
dobrego przygotowania kondycyjnego i zabiera w normalnych wa-
runkach około 21 dni, bo aby dostać się pod szczyt trzeba poko-
nać kilkadziesiąt kilometrów ciągnąc cały ekwipunek na sankach.  
W małym samolocie Dehaviland Turbo Otter, który dostarczył 
nas do bazy na lodowcu Quinto Sella Glacier, spotkaliśmy legen-
dę światowego himalaizmu,  Austriaka Hansa Kamerlandnera, 
przyjaciela i długoletniego partnera Rheinholda Messnera, który 
wspinaczką na Mt.Logan jako pierwszy w historii kończył pro-
jekt zdobycia Koronki Ziemi ( drugie pod względem wysokości 
wierzchołki siedmiu kontynentów). Hans Kamerlander z partne-
rem wspinali się w stylu alpejskim, więc z niewielkim bagażem 
posuwali się naprzód bardzo szybko i ogromnie nas zdziwiło, gdy 
spotkaliśmy ich w obozie King Col  przed przełęczą Prospecto-
r’s  Pass, gdzie okazało się, że musiał wycofać się spod szczytu ze 
względu na chorobę wysokościową partnera.  Tutaj, na wysokości  
5200 m n.p.m  trzeba było podjąć decyzję o wyborze strategii ataku 
na szczyt Mt. Logan. Hans Kamerlander w drugiej próbie wejścia 
na wierzchołek zdecydował się na atak z pominięciem wysuniętego 
obozu  szczytowego,  który zakłada się po przejściu przełęczy Pro-
spector’s Pass.   Ja nie mogłem o tym nawet marzyć,  bo po ośmiu 
dniach morderczej harówki z pełnym obciążeniem byłem wyczer-
pany. Wtedy Piotr Pustelnik zdecydował, że wszyscy idziemy ra-
zem normalną drogą i założymy obóz na plateu pod Mt. Logan. 
Następnego dnia na podejściu pod Prospector’s Pass spotkaliśmy 
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schodzących w do bazy  dwóch mieszkańców Alaski, z których 
jeden okazał się Polakiem. Spędzili blisko tydzień na plateu i nie 
zdołali wejść na szczyt ze względu na złe warunki pogodowe.  Wy-
raźnie nie mieli szczęścia i wyglądali na zrezygnowanych. Zaraz po 
przejściu przełęczy natknęliśmy się Hansa Kamerlandera z part-
nerem, którzy w świetnej formie wracali po zdobyciu wierzchołka.  
My, dopiero po kolejnych dwóch godzinach marszu, wyczerpani, 
rozbiliśmy namiot i odbyliśmy krótką naradę. Piotr widząc moje 
i Waldka zmęczenie postanowił, że następny dzień odpoczywamy 
przed atakiem szczytowym. Rano obudziło nas słońce. Prognoza 
pogody, którą otrzymaliśmy za pomocą telefonu satelitarnego od 
mojej żony mówiła, że należy sie spodziewać pogorszenia pogody 
za dwa dni, więc  nastrój w namiotach był optymistyczny.  Dzień 
odpoczynku był najpiękniejszym dniem wyprawy. Pogoda w re-
jonie masywu Mt. Logan jest wyjątkowo niestabilna, bo szczyt 
jest oddalony zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża Pa-
cyfiku.  Pod wieczór pogoda się nagle zmieniła i prognozy, które 
wcześniej napawały optymizmem, odwróciły się. Mieliśmy cień 
nadziei, że to tylko gwałtowna i krótkotrwała nawałnica i znaj-
dziemy kilka godzin spokoju na wejście na wierzchołek. W pełnej 
gotowości, ubrani i spakowani do wyjścia na szczyt  spędziliśmy 
bezsenną noc.  Pamiętam doskonale porywy wiatru, które kładły 
namiot, a jego wycie nie pozwalało się nawet zdrzemnąć.  Rano 
sprawdziłem prognozy, które niestety były złe na najbliższych kil-
ka dni. Piotr odezwał się przez radiotelefon prosząc o sprawdzenie 
zapasów żywności. Nie musiałem sprawdzać, bo wiedziałem do-
skonale, że  jedzenia wystarczy na jeden dzień. W trosce o wagę 
bagażu, wiele żywności zostawiliśmy w bazie na lodowcu Quinto 
Sella. Z drugiej strony nie sprawdziły się założenia co do szybkości 
podejścia pod szczyt. Wszystko razem złożyło się na brak żywno-
ści w kulminacyjnym momencie wyprawy. Piotr Pustelnik nie cze-
kał na wymianę poglądów, po prostu polecił zwinąć namioty jak 
tylko burza przycichnie.  W ten sposób nie zdobyłem Mt. Logan, 
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chociaż byłem blisko, bo tylko 3 godzin podejścia w stosunkowo 
łatwym terenie. Z perspektywy czasu oceniam, że  była bez wąt-
pienia najtrudniejsza wyprawa w moim życiu, dwa razy w czasie jej 
trwania byłem u kresu wytrzymałości fizycznej, gdy próbowałem 
dotrzymać kroku najlepszym himalaistom na świecie.   Piotr Pu-
stelnik i Filip Pawluśkiewicz mogli bez wątpienia wejść na szczyt 
w dniu, kiedy ja musiałem odpoczywać, by mieć wystarczająco 
dużo sił na atak szczytowy.  Piotr nie zrobił tego, chociaż mógł, 
i ani ja, ani Waldek nie mielibyśmy do niego pretensji, gdy okazało 
się, że trzeba się ewakuować. Jego przywództwo na tej wyprawie 
jeszcze raz potwierdziło słuszność mojego przekonania, że droga 
jest ważniejsza niż cel. Nie zmienia to wcale stale obowiązującej re-
guły, że w życiu, biznesie, działalności społecznej i politycznej kry-
tyczne znaczenie ma skuteczność działania w rozumieniu realizacji 
zakładanych celów. Cel jednakże nie uświęca środków, a dążenie 
do celu za wszelką cenę może być zgubne.  

Realizacja to nie tylko zdolność do osiągania spektakularnych 
sukcesów, ale przede wszystkim umiejętność urzeczywistniania 
marzeń w formie skrupulatnie zaplanowanych celów. Więcej zna-
czy w tym kontekście mozolna realizacja zmierzeń niż wyjątkowe 
osiągnięcie będące wynikiem szczęśliwego zbiegu okoliczności.
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Rozdział 12. 

Odpowiedzialność

Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym. To znać uczucie wstydu  
w obliczu nędzy, nawet tej nędzy, której nie jesteśmy winni. To odczuwać dumę  

ze zwycięstwa odniesionego przez kolegów. To czuć, kładąc swoją cegłę,  
że się bierze udział w budowaniu świata.

Antoine de Saint-Exupéry

Unikanie odpowiedzialności – to przekleństwo nowoczesnego życia,  
to tajemnica niepokoju i niezadowolenia prześladującego świat dzisiejszy.

Lucy Maud Montgomery

Odpowiedzialność jawi się jako jedno z największych wyzwań 
współczesności. To obowiązek moralny odpowiadania za własne 
czyny, a kiedy jest się przywódcą – także za działania innych.  
W innym znaczeniu odpowiedzialność to obowiązek dbania o ko-
goś lub coś, nawet gdy nas to bezpośrednio nie dotyczy. Podejmo-
wanie działań zgodnych z przekonaniami i systemem wartości, co 
może sprowadzić się do podążania pod prąd lub być naruszeniem 
status quo, to zadośćuczynienie obowiązkowi odpowiedzialności 
wynikające ze samoświadomości. Odpowiedzialność to empatia, 
dążenie do zrozumienia innych i służebne nastawienie mające na 
celu ich wspomaganie. 

Odpowiedzialność jako zestaw kompetencji i jednostkowych 
zachowań to:

Samoświadomość

– znajomość własnych preferencji i możliwości, 
– umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich skutków, 
– uzasadniona wiara w siebie, silne poczucie własnej wartości.  
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Samoregulacja

– przyjmowanie odpowiedzialności za własne decyzje i zacho-
wania, 

– utrzymywanie norm prawości i uczciwości,
– kontrolowanie szkodliwych afektów i emocji, 
– motywacja do działania zgodnego z wyznawanymi warto-

ściami. 

Inicjatywa

– przełamywanie istniejących barier, zdolność kwestionowania 
status quo,

– gotowość do szybkiej i zdecydowanej aktywności niezależnie 
od tego, czy ktoś jej od nas oczekuje,

– inspirowanie innych do działania i umiejętność pozyskiwania 
zwolenników.

Odpowiedzialność przejawia się na wielu płaszczyznach życia, 
zazwyczaj w działaniu, niekiedy jednak w powstrzymywaniu się 
od działania. Podczas pełnienia roli przywódcy odpowiedzialność 
jest tak dalece ważna, że nieodpowiedzialny przywódca z defini-
cji staje się złym przywódcą. Przewidywanie skutków własnego 
postępowania i konieczność uwzględnienia we własnych działa- 
niach interesów, emocji i wartości innych osób sprawia, że odpo-
wiedzialność jest krytycznym elementem stosunków społecznych, 
politycznych i biznesowych. 

Leszek Kołakowski powiedział w jednym ze swoich wykła-
dów, że „odpowiedzialność jest to temat, w którym streszcza 
się i objawia wielka choroba naszej cywilizacji – choroba być 
może jeszcze nie śmiertelna, lecz niezwykle niepokojąca”. 

W tym stwierdzeniu odniósł się do coraz bardziej powszechne-
go przekonania, które odpowiedzialnością za nasze złe postępki 
i doznawane nieszczęścia obarcza anonimowe społeczeństwo, 
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państwo, instytucje publiczne albo korporacje. Wiele osób w nich 
właśnie szuka usprawiedliwienia, które zwalnia je z odpowiedzial-
ności za wyrządzone krzywdy, wyjaśnia krzywdy doznane, zaciera 
wyrzuty sumienia i zwalnia od przeciwstawiania się złu. Niemoc 
jest wygodnym samousprawiedliwieniem, podczas gdy rzeczywi-
stym wyzwaniem współczesności jest wolność i odpowiedzialność. 
Moc sprawcza człowieka objawia się bowiem w odpowiedzialnym 
działaniu, które stanowi emanację naszej wolności. 

Latem 2008 roku znajomy dziennikarz zadzwonił do mnie póź-
nym wieczorem i tajemniczym, podświadomie ściszonym głosem, 
jak gdyby obawiał się, że ktoś inny może go usłyszeć, powiadomił 
mnie: „Twoja teczka krąży po Warszawie. Dostały ją cztery redak-
cje największych gazet i tygodników. Chcę, żebyś o tym wiedział”. 
Pożegnał się i odłożył słuchawkę. Początkowo nie wiedziałem, 
o co chodzi, ale po chwili ten slang stał się dla mnie zrozumiały. 
Teczka to kolokwialne określenie dokumentacji Służby Bezpie-
czeństwa PRL, która była zbierana w trakcie rozpracowywania 
osób z kręgów opozycji, ale także kartoteka agentów SB. Osłupia-
łem, bo nie będąc aktywnym opozycjonistą, mogłem się spodzie-
wać, że chodzi o „teczkę” agenta SB. Historia postkomunistycznej 
Polski, choć minęło już ponad dwadzieścia lat od upadku komuni-
zmu, toczy się wokół teczek dawnej Służby Bezpieczeństwa. W od-
różnieniu od innych krajów postkomunistycznych, takich jak była 
Niemiecka Republika Demokratyczna, gdzie archiwa służby bez-
pieczeństwa zostały otwarte i udostępnione publicznie dla bez-
pośrednio zainteresowanych, w Polsce dostęp do nich jest ograni-
czony, a wielu Polaków nie wie, co na ich temat tam się znajduje.  
Współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa słusznie stygmatyzuje lu-
dzi, aczkolwiek w każdym indywidualnym przypadku należy mieć 
na uwadze motywy i skutki takiej działalności. Agenci SB, którzy 
donosili na swoich znajomych, przyjaciół czy członków najbliższej 
rodziny, łamali podstawową zasadę moralności, jaką jest zaufanie. 
Oskarżenia o współpracę na podstawie ujawnionej dokumentacji lub 
przecieków z archiwów od początku były jednak niszczycielskim  
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orężem walki politycznej, a z biegiem czasu także publicznej i gospo-
darczej. Z reguły osoby, którym udowodniono współpracę ze służba-
mi, znikały ze sceny, ale równie często zdarzało się, że wystarczyło 
tylko oskarżenie o agenturalną działalność, żeby daną osobę skazać na 
niebyt. Dlatego teczki stały się wygodnym narzędziem walki z każ-
dym przeciwnikiem. W sytuacji, gdy dostępność archiwalnych mate-
riałów jest ograniczona, sama procedura weryfikacji jest długotrwała, 
a wyjaśnienie sprawy przed sądem ciągnie się latami, odpowiedzial-
ność osoby ujawniającej informacje, które są formą oskarżenia, jest 
podwójna. Po pierwsze, trzeba mieć na uwadze motywy działa-
nia, po drugie, rzetelność badania i interpretacji źródeł informacji.  
W „aferach teczkowych” kluczową rolę odgrywały media, a w za-
sadzie dziennikarze śledczy, których zadaniem jest ujawnianie in-
formacji istotnych dla opinii publicznej, opisujący sprawy, które po-
winny być przedmiotem ścigania i dochodzenia prowadzonego przez 
organy do tego celu powołane (prokuratura, policja, sądy). Dzienni-
karstwo śledcze, od czasów wykrycia afery Watergate, jest słusznie 
uznawane za instytucję niezwykle potrzebną, a jego moc bazuje na 
etosie moralnym dziennikarzy i sile oddziaływania mediów. To moc, 
która zobowiązuje. Odpowiedzialność jest zaś podstawą tego etosu. 

Świadomość, że w obiegu publicznym znalazły się dokumenty 
o mojej rzekomej współpracy z SB, była paraliżująca. W pamięci 
sprzed blisko trzydziestu lat zostały mi mgliste wspomnienia kilku 
spotkań z osobami podającymi się za oficerów polskiego wywia-
du, które to spotkania odbywały się przy okazji odbioru paszpor-
tu na stypendia naukowe i wyjazdy zagraniczne, a miało to miej-
sce w czasach, kiedy rytuał udzielenia zgody na wyjazd i wydania 
dokumentów obowiązywał każdego Polaka. Zapytany w jednym 
z wywiadów prasowych o moje kontakty z SB, odpowiedziałem 
jak wyżej. Odnosząc się do przeszłości, nie mogłem sobie niczego 
zarzucić, jednocześnie nie mogłem też wykluczyć, że dokumen-
ty zostały spreparowane. W sierpniu 2008 roku „Rzeczpospolita” 
opublikowała artykuł pt. Co Lachowski robił dla wywiadu? Można 
było w nim m.in. przeczytać: „Rzeczpospolita” dotarła do zacho-
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wanej na mikrofilmach IPN teczki Lachowskiego. Wynika z niej, 
że został zwerbowany przez wywiad PRL we wrześniu 1980 r.,  
gdy miał 22 lata. Został zarejestrowany jako kontakt operacyjny  
ps. Szatyn. Wywiad chciał go wykorzystać do «rozpracowywania 
zachodnich ośrodków dywersji ideologicznej».

Na końcu artykułu pojawia się informacja pozornie niezwiąza-
na z tekstem o rzekomej współpracy: „Lachowski uznawany jest za 
największego wizjonera polskiej bankowości. To twórca m.in. pro-
jektu mBanku (internetowego banku detalicznego) oraz MultiBan- 
ku. Przed kilkoma miesiącami odszedł ze stanowiska prezesa BRE 
Banku. Gdy pojawiły się (m.in. w «Pulsie Biznesu») informacje, że 
jest wymieniany jako kandydat na prezesa PKO BP, akcje banku 
wzrosły o kilka procent”. Rzeczywiście rozważałem powrót do PKO  
Bank Polski, gdzie planowałem budowę paneuropejskiego banku 
internetowego, którego nie zdołałem zrealizować w BRE Banku. 
Inteligo, internetowe ramię PKO, z którym w przeszłości ostro 
konkurował mBank, doskonale się do tego celu nadawało. Ponad-
to PKO BP miał taką samą platformę informatyczną jak mBank, 
więc projekt miał szansę ruszyć natychmiast, gdyż byłaby to konty-
nuacja poprzedniego planu zablokowanego przez Commerzbank. 
W związku z moją rezygnacją z pracy w BRE Banku sprawa była 
szeroko komentowana w mediach, ale zamiar nie mógł zostać na-
tychmiast zrealizowany ze względu na obowiązującą mnie klauzu-
lę kontraktową zakazującą pracy w instytucjach konkurencyjnych, 
od której Commerzbank, jako właściciel BRE Banku, nie chciał 
odstąpić. W ten sposób zamiast mojego przejścia do PKO BP to-
czyły się spekulacje. „Po publikacji temat jego kandydatury znika. 
– Ktoś uderzył w czuły punkt Platformy, która boi się zarzutów, że 
promuje ludzi z niejasną przeszłością. To klasyczna próba utrącenia 
kandydatury na podstawie zarzutu współpracy z bezpieką – ocenia 
polityk PO” – pisze po pewnym czasie największa polska gazeta 
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w podsumowaniu tego zdarzenia”66. Zdawałem sobie doskonale 
sprawę, że PKO BP to podmiot podlegający wpływom polityków 
sprawujących władzę, ponieważ pakiet kontrolny akcji znajduje 
się w posiadaniu Skarbu Państwa. Dlatego mając na uwadze ten 
sposób myślenia i postępowania, wycofałem swoją kandydaturę 
i wyjechałem za granicę, aby pracować nad innymi projektami 
w sektorze finansowym67.

Jakiś czas później jeden z dziennikarzy śledczych, który otrzy-
mał dokumentację z IPN od nieznanej mi osoby, przekazał mi 
płytę CD, na której znajdowały się zeskanowane dokumenty 
z IPN. Jakie było moje zdziwienie, gdy zamiast sfabrykowanych 
informacji o mojej rzekomej współpracy, przeczytałem, że teczka 
dotyczy „kandydata na współpracownika”, który w czasie rozmów 
„przekazał zaledwie kilka mało znaczących informacji i to w for-
mie ustnej, konsekwentnie unikając pisania na jakikolwiek temat”, 
a następnie: „Kategorycznie odmówił podpisania zobowiązania do 
współpracy. Odmówił przyjęcia jakichkolwiek zadań szczegóło-
wych. Stwierdził, że jego odmowa wynika z głębokich przemyśleń 
i chęci zachowania całkowitej niezależności. Sam wyeliminował 
się jako kandydat na tajnego współpracownika”. Byłem szczęśliwy, 
czytając po upływie blisko trzydziestu lat notatki służbowe ofice-
ra polskiego wywiadu, gdyż potwierdzały moje wartości, którymi 
kierowałem się przez całe życie. Nigdy nie wiadomo, skąd przyj-
dzie śmiertelne zagrożenie ani skąd życiodajne wsparcie. Pod ko-
niec 2008 roku dziennikarka chcąca bliżej opisać tę sprawę, zwró-
ciła się do IPN o udostępnienie archiwalnych materiałów. Wtedy 
potwierdziło się, że materiały nie były wcześniej nikomu oficjalnie 
przekazywane, a więc dokumenty będące w posiadaniu niektórych 
dziennikarzy śledczych dostały się w ich ręce nielegalnie. Jak na-

66 Wojciech Czuchnowski, Bankowiec zdzielony teczką, „Gazeta Wyborcza” 2009.06.02.
67 Nie odłożyłem moich marzeń do lamusa. Kilka lat później wziąłem udział w otwar-
tym konkursie na stanowisko prezesa PKO Bank Polski, którego przebieg opisałem 
w rozdziale 5. 
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pisał później dziennikarz „Gazety Wyborczej”: „Różnicę widać na 
pierwszy rzut oka. Kwity rozsyłane wcześniej nie mają nadruków  
«IPN BU i AD» (Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumen-
tów). Takie nadruki lub pieczęcie są na wszystkich materiałach 
SB przekazywanych przez IPN badaczom i dziennikarzom. Inna 
różnica. W teczce bez nadruków IPN brakuje bardzo ważnego 
dokumentu – notatki z 21 grudnia 1982 r. (ponad dwa lata po 
zarejestrowaniu) o tym, że wywiad zlecił stołecznej SB zebranie 
o Lachowskim informacji za pomocą «źródeł w środowisku stu-
denckim». Taka notatka może oznaczać, że Lachowski był rozpra-
cowywany przez SB. Z porównania obu teczek wynika, że kopie 
bez pieczątek «BU i AD» udostępniono poza oficjalnym obiegiem, 
a brak notatki z 21 grudnia 1982 r. – że teczka została zmanipu-
lowana”68. 

Odpowiedzialność za słowo obowiązuje tych, którzy zawo-
dowo parają się dziennikarstwem, w stopniu większym niż 
kogokolwiek. 

Dlatego właśnie przytaczam opis mojego niezwykle bolesnego 
doświadczenia. Media mają we współczesnym świecie ogromny 
wpływ na nasze życie, niezależnie od tego, czy jesteśmy ich od-
biorcami, czy też nie, bo wpływają na innych, a przez to także 
na nas. Tego rodzaju negatywnych zjawisk nie można jednak tłu-
maczyć niedojrzałością czy błędem popełnionym przez konkret-
nego dziennikarza, bowiem decyzje w sprawie takich publikacji 
zapadają podczas kolegium redakcyjnego, od którego należałoby 
się spodziewać rozwagi i mądrości. Zatem jedynym wytłumacze-
niem może być gra partykularnych interesów. A wtedy rzetelność 
i odpowiedzialność wrzuca się do rynsztoka. 

68 Wojciech Czuchnowski, Bankowiec zdzielony teczką, „Gazeta Wyborcza” 2009.06.02.
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Film Piraci z Krzemowej Doliny Martyna Burke, przedstawiający 
wczesne losy założycieli dwóch firm komputerowych, które zdo-
minowały świat: Apple – Steve’a Jobsa i Steve’a Wozniaka, oraz  
Microsoftu – Billa Gatesa i Paula Allena, był nominowany do 
nagrody Emmy (odpowiednik Oscara dla branży telewizyjnej) 
i DGA (Zrzeszenie Amerykańskich Reżyserów), ale nigdy nie 
zdobył większej popularności, być może ze względu na brak akcep-
tacji graniczący z dementi ze strony przedstawionych w nim firm 
i postaci. Film przedstawia historię powstania Apple i Microsoftu,  
stanowi poniekąd biografię obejmującą lata młodości ich założy-
cieli, ale w istocie jest dramatem obyczajowym rozgrywającym 
się w środowisku innowacyjnych amerykańskich przedsiębiorców 
młodego pokolenia, przekonanych, że są tutaj, „żeby zmieniać 
świat, kreując zupełnie nową rzeczywistość, jak artyści…, lub 
poeci”. Tytuł filmu, parafraza powiedzenia krążącego wśród pra-
cowników Apple, że „lepiej zostać piratem, niż zaciągnąć się do 
marynarki”, odnoszący się również do wielokrotnie powtarzanej 
przez Steve’a Jobsa frazy przypisywanej Pablo Picasso, że „dobrzy 
artyści kopiują, a wielcy kradną”, jest znamienny i mówi sam za 
siebie. Rzeczywiście, postacie głównych bohaterów, które wyro-
sły na ikony amerykańskiego biznesu, u początków swojej kariery 
miały wiele słabości, które wcale im w życiu nie przeszkodziły. 
Wręcz przeciwnie, to właśnie upór, narcyzm, podejmowanie nad-
miernie wysokiego ryzyka, konfabulacja, traktowanie konkurencji 
w kategoriach wojny z wrogiem, wyznawanie zasady, że cel uświę-
ca środki, umożliwiły im osiągnięcie spektakularnych sukcesów 
w wymiarze korporacyjnym i osobistym, osiągnięcie znaczącej 
pozycji rynkowej i zdobycie wielkiego majątku. Charakterystyka 
przywództwa Steve’a Jobsa jest przedstawiona szczegółowo w roz-
dziale 13. traktującym o gotowości lidera do podejmowania trud-
nych, niespodziewanych i ryzykownych działań prowadzących do 
realizacji zamierzonych celów, przeciwstawiania się niebezpie-
czeństwom i o zdolności do wykorzystywania pojawiających się 
szans. W niniejszym rozdziale, poświęconym odpowiedzialności 
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w sprawowaniu przywództwa, nie będę opisywał sukcesów stwo-
rzonej przez Billa Gatesa i Paula Allena firmy Microsoft, która 
w istotny sposób określiła rzeczywistość ery informacji, samoistnie 
przechodzącej w erę wiedzy, dzięki zdolności do nieograniczone-
go zbierania i porządkowania danych umożliwiającej niezwykle 
szybki rozwój nauki. Systemy operacyjne Windows dostarczane 
przez Microsoft zdominowały rynek komputerów osobistych, któ-
re trafiły niemalże do każdego zakątka naszej planety, podobnie 
jak programy użytkowe, czyniące z maszyny urządzenie niezbędne 
dziś do pracy, nauki i rozrywki. Alternatywne systemy operacyjne, 
takie jak OS X czy Linuks, w marcu 2013 roku mogły pochwalić się 
(odpowiednio) następującymi udziałami: 6,94% oraz 1,17%. Opro-
gramowanie biurowe zawarte w pakiecie MS Office co prawda za-
chowuje swoją dominującą pozycję, z 68- procentowym udziałem 
w rynku, lecz jego przewaga powoli maleje na rzecz darmowego 
pakietu oprogramowania biurowego open source pod nazwą Apa-
che OpenOffice. Szacuje się, że do 2011 roku włącznie sprzeda-
no 3,287 mld komputerów PC, a w samym 2012 roku 355,7 mln  
sztuk. Penetracja komputerów osobistych wśród mieszkańców 
w Europie wynosi blisko 60%, a w Polsce ponad 50%. Przez długie 
lata misją Microsoftu był „komputer na każdym biurku i w każdym 
domu”. Prześmiewcy zwracali uwagę, że Microsoft nie produkuje 
komputerów, więc misja jest nieadekwatna do rodzaju działalności. 
Nic bardziej błędnego, wszakże to oprogramowanie produkowane 
przez Microsoft czyniło komputery użytecznymi dla zwykłych lu-
dzi. Obecnie rozwój rynku wyznaczają trendy wzrostu sprzedaży 
smartfonów i tabletów, które zaczynają zastępować niektóre funk-
cje komputerów. Tutaj Microsoft musi zmierzyć się ze znacznie 
silniejszą konkurencją, a jego udział w rynku dostaw systemów 
operacyjnych dla smartfonów wynosi tylko nieco ponad 5%, a do-
minującym systemem jest Android dostarczany przez Google dla 
Samsunga, największego producenta smartfonów, oraz iOS insta-
lowany w smartfonach iPhone’a. Tablety stanowią dla komputerów 
osobistych bezpośrednią konkurencję. Bill Gates przewidywał, że 
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prostota i wygoda użytkowania tabletów prędzej czy później uczy-
ni je popularnym gadżetem. Jednakże zrządzeniem losu to Apple 
wyprodukował iPada, który dokonał przełomu rynkowego, a co 
za tym idzie pozbawił Microsoft udziału rynkowego w systemach 
operacyjnych i oprogramowaniu użytkowym, bowiem w tym za-
kresie Apple jest samowystarczalny. W 2000 roku wartość kapita-
lizacji giełdowej Microsoftu osiągnęła rekordowy pułap 660 mld 
dolarów i w ten sposób Microsoft stał się największą notowaną na 
giełdzie firmą świata. W tym samym roku Bill Gates, po dwudzie-
stu pięciu latach kierowania firmą, odszedł ze stanowiska dyrekto-
ra generalnego, pozostając głównym architektem oprogramowania 
i prezesem rady nadzorczej. 

Według miesięcznika „Forbes” w latach 1993–2007 Bill Gates  
zajmował pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych Amery-
kanów, a w latach 1995–2007 był najbogatszym człowiekiem na 
świecie. W 1999 roku, w okresie wzrostu bańki internetowej, 
majątek Gatesa przekroczył wartość 100 mld dolarów. Głównym 
składnikiem jego majątku były w tym czasie akcje Microsoftu, on 
sam zaś pozostaje do dziś największym indywidualnym udziałow-
cem przedsiębiorstwa, z ponad 5% akcji zwykłych. Od roku 2000 
wartość nominalna jego udziałów w Microsofcie malała ze wzglę-
du na ogólny spadek cen akcji firmy, spowodowany pęknięciem 
bańki internetowej, ale również wielomiliardowymi darowiznami, 
jakie Gates ofiarował na cele dobroczynne. Znaczną część swoich 
środków Gates po odejściu z Microsoftu zainwestował w fundusze 
private equity, co uchroniło go przed spadkiem wartości, bowiem 
cena akcji firmy macierzystej spadła w następnych latach o poło-
wę.  Wraz z rezygnacją z operacyjnego zarządzania Microsoftem 
Gates zdecydował się poświęcić pracy na rzecz Bill & Melinda 
Gates Foundation, fundacji założonej w tym samym roku. W la-
tach 2000–2004 Gates ze swojego osobistego majątku przekazał 
na cele charytatywne ponad 29 mld dolarów. W rankingu najbo-
gatszych ludzi świata według miesięcznika „Forbes” za 2013 rok 
Bill Gates zajmuje z majątkiem 67 mld dolarów drugie miejsce za 
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Carlosem Slim Helu z Meksyku, właścicielem firmy telekomuni-
kacyjnej America Movil, udziałowcem licznych firm handlowych 
i przemysłowych w Meksyku. Bill Gates jest drugim najbogat- 
szym człowiekiem świata, ale pierwszym najhojniejszym miliar-
derem. 

Człowiekiem, który jako pierwszy wsparł działania fundacji 
charytatywnej Billa i Melindy Gatesów, był Warren Buffet, ich 
należący do najbogatszych ludzi świata długoletni przyjaciel. Ten 
legendarny inwestor, określany mianem „wyroczni z Omaha”, 
nigdy wprawdzie nie kupił akcji Microsoftu, ale zawsze uważał 
Gatesa za fenomenalnego przywódcę w działalności biznesowej. 
Z chwilą gdy ten ostatni postanowił poświęcić się zarządzaniu 
fundacją charytatywną, Buffet ogłosił, że przekaże 99% swojego 
majątku na cele dobroczynne, głównie poprzez Fundację Gatesów.  
26 czerwca 2006 roku Buffett poinformował, że zamierza ofia-
rować 12 050 000 akcji Berkshire Hathaway pięciu fundacjom 
charytatywnym. Pięć szóstych tego majątku ma zostać przyznane 
fundacji Billa i Melindy Gates. Wartość ofiarowanych akcji wynosi 
blisko 37 mld dolarów. Na liście najbogatszych ludzi na świecie 
miesięcznika „Forbes” w 2013 roku Warren Buffet z majątkiem 
szacowanym na 53,5 mld dolarów zajął czwarte miejsce. 

Bill & Melinda Gates Foundation to największa i najbardziej 
zasobna w środki finansowe organizacja charytatywna na świecie, 
według stanu na koniec 2012 roku dysponująca aktywami w wy-
sokości 36,4 mld dolarów. Jest zarządzana jak najlepsze firmy ko-
mercyjne i to z pewnością stanowi tajemnicę sukcesu tego przed-
sięwzięcia. Powierzone środki nie są rozdawane, ale inwestowane 
według ściśle określonych reguł na priorytetowe cele. Dotacje na 
rzecz fundacji to nie tylko granty bogatych i znanych firm czy osób 
takich, jak Bill Gates i Warren Buffet, ale liczna grupa małych in-
stytucji z całego świata i mniej zamożnych osób prywatnych. W la-
tach 2011 i 2012 wpłaty na rzecz fundacji wynosiły odpowiednio  
3,4 mld dolarów. W połowie 2013 roku na liście donatorów było 
już 436 instytucji, a wśród nich renomowane uniwersytety, firmy 
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przemysłowe, banki, organizacje pożytku publicznego i insty-
tucje rządowe. Fundacja zatrudnia obecnie 1116 osób na całym  
świecie i ma swoje biura w USA, Afryce, Indiach, Chinach i w Eu-
ropie. Jej dyrektorem zrządzającym jest Jeff Reikes, który zaczynał 
swoją karierę zawodową jako menedżer w Apple Computer, a na-
stępnie pełnił odpowiedzialne funkcje zarządcze w Microsofcie.  
Filozofia działania fundacji wynika z doświadczeń biznesowych 
Gatesa, fundacja koncentruje swoje wysiłki na trudnych proble-
mach, których rozwiązanie wymaga innowacyjnych metod dzia-
łania: „finansujemy innowacyjne pomysły, które pozwolą na usu-
nięcie barier rozwojowych: nowe techniki uprawy zwiększające 
wydajność i zyskowność pracy rolników, nowe środki zapobiega-
jące i zwalczające śmiertelne choroby, nowe metody edukacji”69. 
Fundacja prowadzi trzy wielkie programy: Global Development, 
Global Health oraz U.S. Program. 

Program Rozwój Światowy (Global Development) wspiera 
edukację i rozwój rolnictwa, ale także rozwój infrastruktury ekono-
micznej: usług finansowych, ubezpieczeniowych, dostęp do infor-
macji i wiedzy. Główne przesłanie programu Global Development 
wynika z obserwacji, że „niemal 2,5 mld osób żyje za mniej niż 
dwa dolary dziennie. Dla jednej osoby na osiem głód jest stałym, 
potencjalnie śmiertelnym, towarzyszem. Zdecydowana większość 
biednych nie ma dostępu do usług finansowych, a tylko niewielka 
część może korzystać z internetu. [...] Ponieważ większość naj-
biedniejszych ludzi na świecie jest bezpośrednio zależna od rolnic-
twa, pomagamy drobnym gospodarstwom w ulepszeniu produkcji 
i uzyskaniu dostępu do rynku”. W ramach podprogramu Global 
Libraries pomaga w organizacji bibliotek, dostarcza komputery, 
zapewnia darmowe łącza internetowe i szkolenia dla pracowni-
ków. W tym zakresie fundacja realizuje w Polsce wspólnie z Pol-

69 http://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Letter-fro-
m-Bill-and-Melinda-Gates
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sko-Amerykańską Fundacją Wolności program rozwoju, który ma 
ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, 
internetu i szkoleń. W przedsięwzięciu uczestniczą biblioteki wraz 
z filiami w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz w miastach 
do 20 tys. mieszkańców. Jego główny cel to wspieranie bibliotek 
w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra do-
stępu do informacji, kultury i edukacji, animujące także aktyw-
ność obywatelską. W programie uczestniczy blisko 3330 placówek  
bibliotecznych.

Global Health jest drugim z najważniejszych programów Fun-
dacji, która koncentruje się na zwalczaniu najgroźniejszych chorób,  
siejących spustoszenie wśród najuboższych. Jej priorytetami są zdro-
wie kobiet i dzieci oraz choroby, które można zwalczać za pomocą  
szczepień. Fundacja finansuje badania nad innowacyjnymi szcze-
pionkami i nowymi lekami, rozpowszechnia wśród mieszkańców 
krajów rozwijających się wiedzę na temat metod ochrony przed 
groźnymi chorobami. Na przykład w ramach programu Great  
Challenges Fundacja przeznaczyła 450 mln dolarów m.in. na ba-
dania nad szczepionkami, których przechowywanie nie wyma-
ga lodówek, a podawanie – igieł.  Głównym celem Fundacji jest 
całkowite zwalczenie polio na świecie do 2018 roku, na realizację 
którego ma konkretny plan i budżet w wysokości 5,5 mld dola-
rów, z czego środki własne wynoszą 1,8 mld dolarów. Jednocześnie  
w kręgu szczególnego zainteresowania  jest malaria, odra i różycz-
ka. W ostatnich dziesięciu latach dzięki nowym szczepionkom od-
setek umierających dzieci  na świecie spadł z 9 do 6%. 

Trzeci z głównych programów koncentruje się na działaniach 
na terytorium Stanów Zjednoczonych, które są krajem wielkich 
kontrastów i nie brakuje w nim ubogich i słabo rozwiniętych  
gospodarczo regionów. U.S. Program koncentruje się na eduka-
cji szkolnej i pozaszkolnej, dostępie do wiedzy za pośrednictwem  
internetu oraz szkolnictwie zawodowym zwiększającym szanse  
zatrudnienia. 

Niewykluczone, że spuścizna, jaką pozostawi Bill Gates po so- 
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bie, będzie w przyszłości bardziej znacząca w dziedzinie osiągnięć 
walki z chorobami i ubóstwem na świecie niż jego dokonania  
w obszarze biznesu i rozwoju technologii, które symbolizują Mi-
crosoft i jego produkty. Działalność w ramach Fundacji, poświę-
cenie prawie całego czasu i przeznaczenie większej części swojego 
majątku dla Fundacji jest przekonywającym dowodem odpowie-
dzialności Gatesa jako przywódcy i człowieka sukcesu. Bill Gates 
przy pomocy Warrena Buffeta wyszedł z przesłaniem odpowie-
dzialności poza ramy działalności swojej fundacji. W 2010 roku 
obaj panowie ogłosili publicznie zapoczątkowanie kampanii Gi-
ving Pledge, mającej na celu pozyskanie ludzi z majątkami powy-
żej miliarda dolarów, którzy zechcą przeznaczyć co najmniej 50% 
swoich środków na cele charytatywne i działalność filantropijną. 
W lipcu 2013 roku na liście Giving Pledge znajdowało się sto 
czternaście nazwisk miliarderów z całego świata, głównie ze Sta-
nów Zjednoczonych, chociaż można na niej znaleźć także miliar-
derów z Rosji, Ukrainy i Indii. Suma środków zadeklarowanych na 
cele charytatywne przekroczyła niebotyczną kwotę 500 mld dola-
rów70. To rzeczywiście niebywały przykład skuteczności inspiracji 
pochodzącej od Billa Gatesa i Warrena Buffeta, ludzi cieszących 
się w swoim środowisku niezwykłą reputacją, mającą, jak się oka-
zuje, większe znacznie niż posiadane przez nich pieniądze.

70 http://w w w.huff ingtonpost.com/trevor-neilson/the-giving-pledge-goes-
gl_b_2726157.html
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Rozdział 13. 

Gotowość

Niektórzy ludzie odznaczają się wybitnymi umiejętnościami  
intelektualnymi potrzebnymi do najtrudniejszych nawet zadań, 

ale nie potrafią podjąć decyzji, kiedy sytuacja staje się trudna. 
Ich odwaga i wiedza stają się od siebie odizolowane, 

nie uzupełniają się wzajemnie (...).

Carl von Clausewitz 

Zmieniaj się albo zgiń.

Steve Jobs

Gotowość nie jest wartością zajmującą pierwsze miejsca w rankin-
gach popularności, jej znaczenie można docenić dopiero wówczas, 
gdy właściwie odczytamy jej powiązania i wiele ukrytych znaczeń. 
Słownikowa definicja tego pojęcia jest zawężona. Poznałem jego 
szeroki kontekst podczas warsztatów, gdy moi współpracownicy 
poszukiwali najważniejszych wartości, jakie miały się stać war-
tościami projektów bankowości detalicznej BRE Banku. Wtedy 
uświadomiłem sobie szeroki zakres znaczeniowy wartości „goto-
wość”, którą rozumiano jako otwartość na świat i ludzi, dzielenie 
się wiedzą, konstruktywną krytykę i przyjmowanie krytyki, życz-
liwość, empatię, umiejętność słuchania, ofiarność, odwagę, chęć 
współpracy i porozumienia. Gotowość jest dla mnie wartością 
niesłychanie dynamiczną, już sam jej źródłosłów mówi, że to stan 
pogotowia, skłonność do działania na pierwszy sygnał. Wolna od 
chaosu, pełna jest spontaniczności wynikającej z należytego przy-
gotowania się do czegoś, na co się czeka, jak również na to, co jest 
niespodzianką, ale nas w istocie nie zaskakuje. 
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Gotowość jako zestaw kompetencji i jednostkowych zachowań 
to:

Gotowość do podejmowania wyzwań

– świadomość swoich mocnych i słabych stron, trafna ocena 
możliwości, 

– zdolność do podejmowania właściwych działań w obliczu 
zmian oraz pojawiających się możliwości i zagrożeń,

– utrzymywanie stanu wewnętrznej mobilizacji.

Gotowość do poświęceń w imię wyznawanych wartości 

– konsekwencja i determinacja w działaniu,
– wierność wartościom i przekonaniom,
– odwaga.  

Zespołowość

– umiejętność podejmowania współpracy zespołowej,
– zrozumienie różnorodnych interesów, dążenie do znajdowa-

nia porozumienia,
– jeśli jest liderem – stawia osiągalne, ale pełne wyzwań cele na 

podstawie oceny sytuacji i potencjału pracowników,
– dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi. 

Wybierając gotowość jako jedną z wartości mBanku, MultiBanku 
i BRE Banku, nie zdawałem sobie sprawy, że będzie to w przyszło-
ści sprawdzian dla podstawowej, głoszonej przeze mnie zasady, że  
wartości ludzi i firm muszą być tożsame, by mogły być prawdziwie 
skuteczne. 

Dwa miesiące przed pięćdziesiątymi urodzinami ustanowi-
łem nowy rekord życiowy w maratonie. Na metę we Frankfurcie 
nad Menem przybiegłem ponad godzinę przed Martinem Bles-
singiem, niemieckim kolegą desygnowanym na szefa Commerz-
banku, który jako młody członek zarządu tej szacownej instytucji 
wpierał przez wiele lat moje niekonwencjonalne projekty banko-
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wości internetowej w Polsce, a później także moją wizję rozwoju 
BRE Banku, gdy w 2004 roku objąłem funkcję prezesa. To był 
mój kolejny maraton, jego zaś dopiero pierwszy. Opowiadając mu 
wielokrotnie o swojej pasji biegania, zachęciłem go najpierw do 
regularnego joggingu, a następnie próby pokonania 42 km 195 m,  
więc udział w tym biegu był dla mnie poniekąd obowiązkowy. 
Jego wynik był porównywalny z rezultatem, który osiągnąłem 
przed laty w swoim pierwszym starcie na tym dystansie w War-
szawie. Martin otworzył mi wiele drzwi we Frankfurcie i uczynił 
stałym bywalcem najwyższych pięter centrali Commerzbanku, 
która mieści się w najwyższym wieżowcu Europy zaprojektowa-
nym przez słynnego architekta angielskiego Normana Fostera. 
Martin Blessing od momentu przyjścia do zarządu był nadzie-
ją Commerzbanku na lepsze czasy i od początku nadzorował 
rozwój mBanku i Multibanku, a później całego BRE Banku. 
W tym bardzo istotnym dla każdego z nas okresie niezwykle in-
tensywnej pracy przy realizacji ważnych projektów, decydujących 
o przyszłości naszych organizacji, łączyła nas podobna filozofia 
biznesowa i życiowa. To, że po pewnym czasie prezes BRE Banku 
rozmawiał jak równy z równym z elitą niemieckich bankierów, 
nie wynikało bynajmniej z faktu posiadania przez Commerzbank 
70% akcji BRE Banku, ale z pierwszorzędnego znaczenia tego 
ostatniego na rynku finansowym w Polsce. BRE Bank powstał 
w 1986 roku i w ciągu dwudziestu lat przebił się do pierwszej 
trójki banków korporacyjnych w Polsce, a mBank – jego interne-
towe ramię – w ciągu ośmiu lat zdobył pozycję trzeciego banku 
detalicznego w Polsce i jednego z największych banków interne-
towych na świecie. Commerzbank potrzebował ponad 140 lat, by 
osiągnąć podobne znaczenie na rynku w Niemczech. Nic zatem 
dziwnego, że sukces odniesiony przez BRE Bank był przedmio-
tem podziwu, a jego prezes, chcąc nie chcąc, stał się obiektem 
zazdrości nieudaczników, których w każdej wielkiej korporacji nie 
brakuje. W siódmą rocznicę uruchomienia mBanku na podstawie 
paszportu europejskiego mBank wszedł na rynek Czech i Słowa-
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cji. W ciągu następnych miesięcy można było się przekonać, że 
nowy model biznesowy „tanich finansów”, reprezentowany przez 
mBank, sprawdza się za granicą, osiągając fenomenalnie szybki 
wzrost liczby klientów i wartości depozytów w okresie kryzy-
su finansowego, którego główną oznaką był spadek zaufania do 
banków. Tym samym przedsięwzięcie mające na celu powstanie 
paneuropejskiego banku nowej generacji na bazie doświadczeń 
polskiego mBanku, przy wykorzystaniu paszportu europejskiego, 
zyskało realny wymiar. Strategia była już gotowa, plan ekspansji 
na Węgry i do Rumunii oraz do Wielkiej Brytanii i Niemiec cze-
kał na sygnał do startu. Stanąłem przed szansą stworzenia banku 
nowej generacji dla młodych, wymagających klientów w zjed-
noczonej Europie. Siła innowacji przełomowych jest niezwykła, 
a w tym przypadku rewolucyjny model biznesowy wspomaga-
ły dodatkowo zmiany regulacji działalności instytucji finanso-
wych w Unii Europejskiej, które likwidowały bariery ekspansji 
na wspólnym rynku, co było możliwe z paszportem europejskim 
umożliwiającym rozwój działalności w każdym z krajów UE przy 
wykorzystaniu jednej licencji bankowej. Plan zakładał zdobycie  
7 mln klientów w ciągu pierwszych pięciu lat i 15 mln po dziesię-
ciu latach działalności. Miałem dobre podstawy, żeby sądzić, iż to 
jest możliwe do zrealizowania. mBank w Polsce miał wtedy blisko 
3 mln klientów, pilotaż w Czechach i na Słowacji dowiódł, że 
moja koncepcja biznesowa świetnie się przyjmuje w krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, a prawdopodobieństwo powodzenia 
na znacznie większych, dojrzałych rynkach, w Niemczech i Wiel-
kiej Brytanii czy Francji, a także we Włoszech i Hiszpanii było 
jeszcze większe, bowiem tam dyskont finansowy nie miał żadnej 
konkurencji, a rozwijanie podobnego modelu biznesowego przez 
banki tradycyjne, obecne na tamtych rynkach, rodziło wewnętrz-
ny konflikt interesów. Dotychczas strategiczne decyzje inwesty-
cyjne mogłem podejmować samodzielnie, uwzględniając zasady 
ładu korporacyjnego, gdyż dotyczyły one spraw Polski, a wejście 
do Czech i na Słowację, ze względu na relatywnie małe zaanga-
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żowanie kapitałowe i charakter pilotażowy, potraktowano na spe-
cjalnych zasadach. Projekt banku paneuropejskiego ze względu na 
skalę i wymiar międzynarodowy, aby uzyskać akceptację, musiał 
zdobyć status projektu strategicznego w Grupie Commerzban-
ku, co sprowadzało się do zdobycia przychylności Zarządu i Ko-
mitetu Inwestycyjnego Commerzbanku. Kiedyś status drugiego 
największego banku niemieckiego odzwierciedlał siłę niemieckiej 
gospodarki, więc Commerzbank, należący do grona największych 
banków na świecie, cieszył się zasłużenie doskonałą reputacją. Tur-
bulencje na rynkach finansowych w pierwszej dekadzie XXI wieku  
zmieniły układ sił. Ostatnie dwadzieścia lat to bardzo trudny 
okres dla Commerzbanku. Spadek rentowności miał swoje źródło 
w niedostosowaniu strukturalnym i niskiej efektywności koszto-
wej, a podejmowane próby reform nie przynosiły spodziewanych 
rezultatów. Strategia rozwoju Commerzbanku była ucieczką do 
przodu i opierała się na wzroście poprzez przejęcia innych banków 
na rynku niemieckim i za granicą. W 2006 roku Commerzbank 
odkupił udziały Dresdner Banku i Deutsche Banku w banku hi-
potecznym Eurohypo i stał się jedynym udziałowcem najwięk-
szego europejskiego banku specjalizującego się w finansowaniu 
nieruchomości komercyjnych. Przejęcie Eurohypo uczyniło Com-
merzbank drugim największym bankiem w Niemczech z sumą 
aktywów 1,1 bln euro. W 2008 roku podjęto decyzję o zakupie 
Dresdner Banku, jednego z najbardziej znanych i największych 
banków komercyjnych w Niemczech, od firmy ubezpieczeniowej 
Allianz. Czas nastał wyjątkowo trudny, bo kryzys finansowy, 
którego źródłem były Stany Zjednoczone, wprawił w konwulsje 
cały sektor bankowy w Europie. Wchłonięcie Dresdner Banku 
pozwoliło zwiększyć liczbę klientów indywidualnych do 11 mln 
i umocnić się na pozycji lidera na rynku małych i średnich przed-
siębiorstw. Wzrost poprzez fuzje i przejęcia pozwala na szybkie 
pączkowanie aktywów, ale integracja bardzo często nie przynosi 
spodziewanych efektów synergicznych, które decydują o poprawie 
efektywności działania. Commerzbank dokonał spektakularnych 
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przejęć na rynku niemieckim w najtrudniejszym okresie dla sek-
tora bankowego, co sprawiło, że wyzwanie integracji i restruktu-
ryzacji stało się wyjątkowo skomplikowane.   

 W odniesieniu do BRE Banku Commerzbank realizował inną 
strategię. Pierwszy pakiet 21% akcji został kupiony w 1995 roku, 
po czym w 2000 roku udział został podwyższony do 50%, a na-
stępnie w 2003 roku do powyżej 70%. BRE Bank był notowany 
na giełdzie warszawskiej od 1992 roku i mimo że Commerzbank 
był strategicznym inwestorem, miał całkowitą samodzielność 
i rozwijał się błyskawicznie na fali wzrostu polskiej gospodarki, 
dzięki strategii wzrostu organicznego opartej na poszukiwaniu in-
nowacyjnych rozwiązań biznesowych. W 2007 roku BRE Bank 
stanowił 85% aktywów zagranicznych i był największym sukce-
sem inwestycyjnym Commerzbanku, który w Europie Środko-
wo-Wschodniej, mającej ogromny potencjał wzrostu, w zasadzie 
nie istniał nigdzie poza Polską. Projekt budowy od podstaw pan- 
europejskiego banku internetowego nie współgrał więc ze strategią 
Commerzbanku, który był nastawiony na szybki wzrost poprzez 
fuzje i przejęcia. Organiczny rozwój mBanku w Europie był prze-
ciwstawną koncepcją, ale wydawała się ona niezwykle atrakcyj-
na, więc poddano ją zewnętrznej weryfikacji przez renomowaną 
firmę doradztwa strategicznego McKinsey. Analiza potwierdziła 
główne założenia strategii mającej na celu stworzenie europejskie-
go banku internetowego, ale uczyniła ją częścią ogólnej strategii  
ekspansji Commerzbanku w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Nowa strategia określiła aspiracje wejścia do grona największych 
graczy w regionie i w tym celu przewidywała utworzenie CEE 
Holding, w którym Commerzbank umieści wszystkie swoje przed-
sięwzięcia realizowane w Europie Środkowej i Wschodniej – BRE 
Bank, ukraiński Bank Forum, Commerzbank (Eurasija) SAO, wę-
gierski Commerzbank ZRT, oddziały Commerzbanku w Czeskiej 
Republice i na Słowacji oraz udziały w rosyjskim Promsvyazbanku 
i sześciu bankach specjalizujących się w mikropożyczkach w Al-
banii, Bośni-Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, Rumunii i Serbii. 
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W ślad za tym otrzymałem propozycję objęcia funkcji prezesa hol-
dingu i docelowo przejścia do zarządu Commerzbank rozszerzo-
nego o członka zajmującego się ekspansją w Europie Środkowo- 
-Wschodniej. Awans wiązał się z koniecznością opuszczenia BRE 
Banku, który w moich zamierzeniach odgrywałby rolę platformy 
startowej ekspansji i centrum zarządzania operacyjnego. Propozy-
cja mnie zaskoczyła, chociaż nie powinna, gdybym poświęcał wię-
cej uwagi polityce wewnętrznej w korporacji. Intuicja natychmiast 
podpowiedziała mi, że nie powinienem przyjmować tej propozy-
cji, choć z pozoru wydawała się niezwykle atrakcyjna. Poprosi-
łem o czas do namysłu, co wywołało pewne zdziwienie, gdyż, jak 
się domyślam, oczekiwano zadowolenia i wyrazów wdzięczności. 
Gruntowna analiza sytuacji i rozmowy z najbliższymi współpra-
cownikami utwierdziły mnie w przekonaniu, że propozycja, choć 
pozornie logiczna, była dla realizacji mojej koncepcji niekorzystna. 
W dwa tygodnie później przeprowadziłem we Frankfurcie decy-
dującą rozmowę, która miała nieoczekiwany przebieg. Kiedy przed 
wieloma laty studiowałem w Niemczech, nie mogłem nawet otwo-
rzyć w Commerzbanku osobistego rachunku, ponieważ nie spełnia-
łem wymaganych kryteriów, dlatego byłem klientem lokalnej Kasy 
Oszczędnościowej. Teraz odrzuciłem ofertę objęcia funkcji pre-
zesa Holdingu Europy Środkowo-Wschodniej i docelowo uczest-
nictwa w zarządzie drugiego największego banku niemieckiego, 
funkcji, jakich żaden Polak nie sprawował dotychczas w hierarchii 
największych europejskich korporacji. Moja odpowiedź wywoła-
ła konsternację. To mnie zdumiało, bo ja przecież rezygnowałem, 
a nie prosiłem o awans. Tłumaczyłem, że projekt jest wyjątkowo 
trudny i szanse jego realizację niewspółmiernie wzrosną, gdy jako 
prezes BRE Banku będę liderem projektu i przywódcą zespołu, 
który co prawda sprawdził się w przeszłości, ale wyzwanie stwo-
rzenia paneuropejskiego banku internetowego na bazie mBanku 
jest jeszcze trudniejsze. Chciałem zostać na pierwszej linii fron-
tu. Sukces i porażkę dzieli często wąska granica niemożności lub 
szczęścia. Przekonywałem, że w realizacji tego projektu konieczne 
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jest zachowanie ciągłości przywództwa jako warunek powodzenia 
następnego etapu. W dyskusji każdy obstawał przy swoim, w za-
sadzie nie słuchając argumentów drugiej strony, i czułem instynk-
townie, że biję głową w mur korporacyjnych interesów i polityki. 
Kiedy jeden z uczestników wytoczył argument, że Commerzbank 
ma w BRE Banku „zaledwie 75% udziałów”, dlatego najlepiej re-
alizować najbardziej prospektywne projekty w ramach struktur 
organizacyjnych należących wyłącznie do strategicznego inwesto-
ra, to uprzytomniłem sobie, jak daleko nam do merytorycznych 
rozstrzygnięć. Przez kolejne dwa miesiące trwały rozmowy, które 
nie posuwały sprawy naprzód. Mój upór wynikał z przekonania, 
że wszelkie merytoryczne argumenty są po mojej stronie, a zgo-
da na kompromis oznacza przejęcie kontroli nad projektem przez 
biurokrację, która go ostatecznie zniweczy. Łudziłem się, że w roz-
grywce politycznej moje dotychczasowe dokonania będą miały 
rozstrzygające znaczenie i perspektywa realizacji tego przełomo-
wego projektu uzyska ostatecznie akceptację przy uwzględnieniu 
niezbędnej autonomii, wbrew naturalnej tendencji przejmowania 
całkowitej kontroli przez centrum, charakterystycznej dla wie-
lu międzynarodowych korporacji. Dla przebiegu rozmów mogło 
mieć znaczenie, że współcześnie przywództwo w niemieckich kor-
poracjach ma programowo kolektywny charakter; decyzje zapada-
ją na zasadzie konsensusu, a podkreślenie roli zespołu przejawia 
się w określeniu funkcji prezesa zarządu jako „rzecznika zarządu”  
(Vorstandssprecher). 

Gdy Martin Blessing przyleciał do Warszawy i zjawił się 
z nieudawanym grymasem na twarzy w moim biurze, to witając 
się z nim już na progu, wiedziałem, jaka jest ostateczna decyzja. 
„Zarząd Commerzbanku oczekuje akceptacji pierwotnej pro- 
pozycji. Take it or leave it”71 – powiedział bez zwłoki. Byłem przy- 
gotowany na tą ewentualność i natychmiast odpowiedziałem:  

71 Take it or leave it – dosłownie: weź albo zostaw,  tutaj: zgódź się albo idź sobie.
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„W takim razie przystępujemy do ustalenia warunków rozstania”. 
Usiedliśmy do stołu i w ciągu pięciu minut skończyła się moja 
przygoda z BRE Bankiem, mBankiem i MultiBankiem. Żaden 
z nas nie był zadowolony, gdy na koniec wymienialiśmy uścisk 
dłoni. Miałem gorzką świadomość, że zwyciężył duch biurokracji 
i wąsko rozumianych interesów centrali korporacji, w której byłem 
tylko szefem spółki córki. Uzgodniony komunikat podany do wia-
domości publicznej mówił, że: „W związku z zapowiadanymi 
zmianami strategii Commerzbanku na rynkach Europy Wschod-
niej Lachowski wyraził życzenie, by nie przedłużać z nim kończą-
cego się właśnie kontraktu”. W dniu ogłoszenia mojej rezygnacji 
wartość notowanych na giełdzie akcji BRE Banku spadła o blisko 
10%, co odpowiadało spadkowi wartości rynkowej banku o blisko 
miliard złotych – kwocie jak na warunki polskie niebagatelnej. 
W następstwie mojej rezygnacji opuścili BRE Bank także moi 
najbliżsi współpracownicy: Jerzy Jóźkowiak (członek zarządu – 
dyrektor finansowy) i Janusz Wojtas (członek zarządu i szef obsza-
ru bankowości korporacyjnej). Ich odejście było oficjalnie uzasad-
niane „zmianami organizacyjnymi w Grupie Commerzbanku”. 
Komunikat prasowy mówił, że „Commerzbank zamierza skupić 
wszystkie spółki zależne oraz filie regionu, w tym BRE Bank, 
w osobnym holdingu z samodzielnym zarządzaniem i sprawoz-
dawczością. Nowy podział jest wyrazem szybkiego wzrostu zna-
czenia Europy Środkowej dla Grupy”. W wywiadzie prasowym 
Martin Blessing powiedział, że: „Na temat konstrukcji firmy, któ-
ra ma łączyć nasze aktywności w regionie, miałem długą rozmowę 
ze Sławomirem Lachowskim. Na końcu jednak nasze podejście  
do tych tematów się rozminęło i zdecydowaliśmy się pójść w in-
nych kierunkach”72. Commerzbank deklarował kontynuację stra-
tegii BRE Banku, zapewniając, że „Nie zmienia się podejście do  

72 „Rzeczpospolita”, Rozminęliśmy się z prezesem, wywiad z Martinem Blessingiem, 
2008.03.05.
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ekspansji BRE Banku na rynku UE. Będzie ona kontynuowana”. 
Wbrew zapowiedziom w następnych latach plan ekspansji mBan-
ku został całkowicie zatrzymany, a w Republice Czeskiej i na Sło-
wacji zahamowany aż do 2012 roku. W sprawach strategii rozwo-
ju działalności na Wschodzie, gdzie Ukraina i Rosja wydawały się 
niezwykle atrakcyjnym celem, miałem inne zdanie niż obowiązu-
jące w Commerzbanku podejście. Zamiast drogich przejęć ban-
ków o aktywach wątpliwej jakości i niesprecyzowanym modelu 
biznesowym forsowałem wykorzystanie doświadczeń płynących 
z transformacji sektora bankowego w Polsce i własnych doświad-
czeń rozwojowych BRE Banku. Moje przekonanie utrwalił raport 
„projektu Odessa” wykonany przez zespół BRE Banku. W wy-
wiadzie dla gazety „Parkiet” stwierdziłem, że pracujemy nad stra-
tegią wejścia na Ukrainę: „Pewne już jest, że jej elementem nie 
będzie przejęcie tamtejszego banku. – Jest to zbyt drogie rozwią-
zanie. Teraz odbywa się przy cenach przekraczających 4-krotność 
wartości księgowej. Zdecydowanie lepiej stworzyć bank od pod-
staw”73. Model operacyjny MultiBanku wydawał się idealny do 
replikowania na Ukrainie, a przewidywane koszty rozwoju szaco-
wane były na poniżej 100 mln dolarów. Strategia Commerzbanku 
zakładała przejęcie jednego z dziesięciu największych banków 
Ukrainy i w marcu 2008 roku ogłoszono, że „Po intensywnych 
poszukiwaniach udało nam się znaleźć idealne uzupełnienie dla 
naszej sieci placówek operacyjnych w dynamicznie rozwijającym 
się regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w formie Banku Fo-
rum, dziesiątego co do wielkości banku na Ukrainie pod wzglę-
dem aktywów ogółem”74. Cena zakupu 60-procentowego pakietu 
akcji wyniosła 600 mln dolarów amerykańskich i dodatkowo 
Commerzbank zapewnił sobie opcję nabycia dalszych 30% w przy-
szłości. Dzień ogłoszenia transakcji był okazją do świętowania,  

73 „Parkiet”, 23 grudnia 2005.
74 https://www.commerzbank.com/de/hauptnavigation/aktionaere/service/archive/
ir-nachrichten_1/2007/ir_nachrichten_detail_07_1519.html
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bo spełniły się aspiracje wejścia przebojem do elity największych 
banków na Ukrainie. Niestety były to tylko dobre złego początki. 
W późniejszym okresie Bank Forum zaczął przynosić straty,  
wymagał restrukturyzacji i dokapitalizowania, a w ciągu następ-
nych trzech lat spadł na 27. pozycję w rankingu największych 
banków Ukrainy. Ostatecznie został sprzedany w 2012 roku ukra-
ińskiemu Holdingowi Smart. Commerzbank nie poinformował 
o wartości transakcji, jednak z nieoficjalnych informacji podanych 
przez ukraińskie media wynika, że kwota transakcji wyniosła 
55–90 mln dolarów USA. Eksperci szacują, że inwestycja na 
Ukrainie w Bank Forum przyniosła ponad miliard dolarów sku-
mulowanych strat75. Do przejęcia rosyjskiego Promsvyazbanku nie 
doszło na skutek rozbieżności zdań z wpływowymi politycznie 
oligarchami i trzeba było sprzedać udziały mniejszościowe bez 
spodziewanych zysków. Strategia i działalność CEE Holding oka-
zała się całkowitym fiaskiem. Na Wschodzie Commerzbank po-
niósł dotkliwą porażkę strategiczną i operacyjną, która poważnie 
nadszarpnęła jego reputację. Sen o potędze w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej prysł. Oficjalną zmianę strategii wyjaśnia-
no następująco: „Commerzbank jest wiodącym bankiem w Niem-
czech i Polsce”. Tłumaczenie, że realizacja zakładanej strategii 
była niemożliwa w okresie kryzysu, nie ma głębszego uzasadnie-
nia, gdyż właśnie trudne czasy stwarzają unikalne szanse rozwoju, 
a z pewnością weryfikują elastyczność i zdolność przywódców do 
wprowadzania planów w życie pomimo bieżących trudności.  
Internetowy mBank rozpoczął działalność w Polsce w okresie 
pęknięcia bańki internetowej, kryzysu i zachwiania wiary w Nową 
Gospodarkę, podobnie kilka lat później mBank wchodził do  
Republiki Czeskiej i na Słowację w czasie największych turbulen-
cji na rynku bankowym spowodowanych kryzysem finansowym, 
a jednak zdołał osiągnąć sukces. BRE Bank w trudnym okresie  

75 Банк Форум вернулся на родину, „Kommiersant Ukraina”, 31.07.2012.
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kryzysu finansowego radził sobie bardzo dobrze, umacniając po-
zycję na rynku polskim i osiągając z roku na rok rekordowe zyski, 
które z powodzeniem pozwalały realizować samodzielnie strate-
giczne zamierzenia budowy paneuropejskiego banku detalicznego 
nowej generacji, nawet bez wsparcia przeżywającego trudne chwi-
le Commerzbanku. Zaniechanie realizacji projektu mającego cha-
rakter przełomowej innowacji to utrata szansy, która pojawia się 
niezwykle rzadko i jest niepowtarzalna. Gdy w 2002 roku BRE 
Bank przeżywał kryzys i zanotował stratę w wysokości 379 mln 
złotych, zarząd banku zastanawiał się nad planem naprawczym, 
który z natury rzeczy poszukiwał oszczędności kosztowych w każ-
dym obszarze.  Jedną z rozważanych kwestii było ograniczenie 
wydatków na projekt bankowości detalicznej, bowiem koszt roz-
woju mBanku i MultiBanku wynosił  kilkadziesiąt milionów zło-
tych rocznie, a spodziewane zyski miały się pojawić dopiero za 
dwa lata. Przedstawiłem wówczas raport, który analizował opcję 
połączenia mBanku i MultiBanku bądź dalszy rozwój tylko jed-
nego z nich. W konkluzji raport stwierdzał, że najgorszym roz-
wiązaniem w średniookresowej perspektywie jest połączenie, po-
nieważ pozbawiało te przedsięwzięcia charakteru innowacji 
przełomowej, pozwalającej kreować nowy rynek i dyktować wa-
runki konkurencji. mBank i MultiBank miały nie tylko różne na-
zwy, ale zupełnie odmienne modele biznesowe i docelowe grupy 
klientów. Jeden był dyskontem w świecie finansów zdolnym dzięki 
internetowi oferować niezwykłą wygodę i najwyższej jakości pro-
dukty po najniższych cenach, a drugi, będąc ultranowoczesnym 
bankiem tradycyjnym, kreował przyjazny świat finansów dla wy-
magających klientów wyłaniającej się klasy średniej i przedsiębior-
ców. Ostatecznie prezes Wojciech Kostrzewa poparł mnie i pomi-
mo krytycznej sytuacji w danej chwili BRE Bank podjął wysiłek 
i ryzyko kontynuacji obu projektów. Kilka lat później mBank stał 
się trzecim pod względem liczby klientów bankiem w Polsce i jed-
nym z największych banków internetowych na świecie, a Multi-
Bank zawładnął segmentem personal banking. Z perspektywy czasu 
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trzeba przyznać, że była to w danych warunkach bardzo trudna 
decyzja, która wtedy wymagała wyobraźni i odwagi, ale jej owoce 
okazały się imponujące.

Gotowość to jedna z najbardziej wymagających wartości w ży-
ciu przywódcy. Nawet po kilku latach trudno jest mi wracać do 
tamtych chwil, kiedy musiałem podjąć najbardziej bolesną w moim 
życiu decyzję biznesową. Wybrałem wygnanie zamiast synekury. 
Wychodziłem z pożegnalnego spotkania z pracownikami ze ści-
śniętym gardłem i łzami w oczach, wiedziałem, że taka szansa 
może się już nigdy nie powtórzyć, ale byłem przekonany o słuszno-
ści mojego postępowania. Akceptacja przedstawionych warunków 
byłaby pozornym sukcesem, który w ciągu kolejnych lat z pewno-
ścią przekształciłby się w końcową porażkę. Wiara w merytokrację 
i konsekwencja działania pozwoliły mi obronić się przed pokusami 
oportunizmu, ale cena, jaką zapłaciłem, była wysoka. 

Pięć lat później Commerzbank został liderem niechlubnego 
rankingu firm notowanych na giełdzie we Frankfurcie, których 
wartość akcji spadła najwięcej od 2007 roku (-96%)76. Wartość 
rynkowa Commerzbanku mierzona kapitalizacją rynkową wy-
nosiła w sierpniu 2013 roku zaledwie 7,7 mld euro, co stanowiło 
zaledwie ułamek wartości księgowej (20%),  podczas gdy kilkana-
ście razy mniejszy pod względem wartości aktywów BRE Bank 
był wart w tym samym czasie 4,5 mld euro i odpowiednio 170%  
wartości księgowej. Latem 2013 roku, gdy na rynku pojawiły się 
pogłoski, że rząd niemiecki chce się pozbyć akcji podupadłego 
banku, a jego przejęciem są zainteresowani konkurenci, Com-
merzbank wyemitował reklamę w telewizji publicznej, która miała 
podbudować morale pracowników i klientów, lecz stała się przed-
miotem ostrej krytyki w mediach i na forach internetowych jako 
„maraton spot”, a jeden z kanałów nadających reklamę stworzył 

76 http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/marktberichte/boerse-
frankfurt-dax-schafft-allzeithoch-seite-all/8172028-all.html
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nawet jej parodię77. Reklama przedstawia biegnącą ulicami Frank-
furtu i Hamburga dyrektor jednego z oddziałów Commerzbanku, 
która opisuje ponad 140-letnią historię banku: „Kryzys bankowy  
z 1931 roku znamy tylko z podręczników, ten z 2008 roku przeży-
liśmy sami. Przetrwaliśmy oba”. Krytycznie nastawieni analitycy 
i obserwatorzy zwracają uwagę, że ten ostatni był wyłączną za-
sługą bankowych menedżerów, których chciwość i profesjonalne 
błędy pogrążyły gospodarkę światową w kryzysie, a przetrwanie 
banki, w tym Commerzbank, zawdzięczają pomocy państwa, czyli 
podatników. 

W czasach turbulencji realne przywództwo wymaga wyobraź-
ni w przewidywaniu przyszłości i odwagi przejmowania osobistej 
odpowiedzialności za proponowany kierunek zmian. Zachowaw-
czość i kompromis odzwierciedlające status quo ante w normalnych 
warunkach wydają się kotwicą stabilizacji,  ale w czasach prze-
łomu jest inaczej, stwarzają zagrożenie niebezpiecznego w skut-
kach niedostosowania do zachodzących zmian. Brak gotowości do 
przeciwstawienia się schematom polityki korporacyjnej może być 
w takich warunkach zgubny. 

Gotowość to pokora w obliczu zwycięstwa i odwaga w chwili 
zagrożenia. Gotowość to także zdecydowanie w dążeniu do 
celu, wytrwałość w walce z przeciwnościami losu, marsz pod 
prąd, poszukiwanie nowych dróg, a także płacenie wysokiej 
ceny za trwanie przy swoich zasadach i przekonaniach. 

Stan wewnętrznej mobilizacji pozwala szybko reagować, gdy na 
horyzoncie pojawia się szansa, która trwa tylko chwilę, i aby jej 
nie stracić trzeba podejmować decyzję natychmiast. Gotowość to 
także determinacja w realizacji przemyślanego dogłębnie przed-

77 http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/werbefilm-der-marathon-
spot-der-commerzbank-seite-all/8627468-all.html
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sięwzięcia w obliczu niepowodzeń, podążanie wybranym szlakiem 
pomimo rosnących obaw i strachu. Czasem jednak wymagana jest 
zmiana kierunku, a nawet wycofanie się, przyznanie się do błędu, 
to zaś wielu przywódcom nie przychodzi łatwo. 

Steve Jobs mógłby służyć za przykład wielu wartości z kanonu 
DROGA. Otrzymał liczne wyróżnienia, w tym tytuł Dyrektora 
Generalnego Dekady, przyznany przez magazyn „Fortune”, tytuł 
Najskuteczniejszego Dyrektora Generalnego Świata, przyznany 
przez „Harvard Business Review”, oraz tytuł Człowieka Dekady, 
przyznany przez „Wall Street Journal”. Skuteczność jego przy-
wództwa doprowadziła Apple na szczyt światowych korporacji 
pod względem wartości rynkowej. Pasja jest cechą charaktery-
styczną jego portretu jako człowieka i lidera różnorodnych pro-
jektów biznesowych. Równie ważna, chociaż może nieco mniej 
eksponowana w jego biografii biznesowej, jest niezwykła zdolność 
dostrzegania szans i nowych możliwości, fenomenalna intuicja, 
gotowość do podejmowania nowych wyzwań w dziedzinach zu-
pełnie innych niż te, którymi zajmował się uprzednio. W tym za-
kresie jest zaprzeczeniem tezy, że specjalizacja przynosi najlepsze 
rezultaty. Ta właśnie zdolność Steve’a Jobsa jest godna szczególnej 
uwagi, gdyż dzięki niej dokonał rewolucji nie tylko w branży kom-
puterowej, ale także w produkcji filmowej, dystrybucji muzyki oraz  
telekomunikacji. 

W Stanach Zjednoczonych Steve Jobs był wyjątkowym fe-
nomenem, a jego popularność porównywano z największymi 
gwiazdami kina i muzyki rozrywkowej. On sam był nie tylko 
genialnym biznesmenem, ale także fenomenalnym showmanem. 
Odbywająca się raz w roku w San Francisco konferencja Mac- 
World przyciągała tłumy zagorzałych, fanatycznych zwolenników 
produktów firmy Apple w takim samym stopniu co osoba Steve’a  
Jobsa występującego w roli głównej, prezentującego wizje rozwo-
ju technologii IT oraz nowe usługi i produkty Apple. Ta jedna 
konferencja mogła konkurować pod względem zainteresowania 
z targami całej branży odbywającymi się w Las Vegas. Społeczność  
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użytkowników produktów Apple, posiadaczy komputerów Mac, 
iPodów, iPhone’ow, iPadów, przekroczyła w 2012 roku 700 mln, 
a liczba klientów sklepu iTunes, posiadających aktywne konto  
– 420 mln. Jobs był szanowany i podziwiany przez konkurencję 
i czczony przez swoich wyznawców jak prawdziwy guru. Jego 
działalność biznesowa przykuwała uwagę, obfitowała w liczne 
zwroty, spektakularne sukcesy i upadki. Steve Jobs jest porówny-
wany do wielu wielkich ludzi, ale najbardziej przypomina Tomasza 
Edisona, uznawanego za geniusza innowacji wszech czasów. Jego 
laboratorium przemysłowe Menlo Park, stworzone w 1876 roku, 
miało za cel „tworzenie jednego przełomowego wynalazku co pół 
roku i jednego mniej istotnego co każde 10 dni”. Jak wiadomo, 
wytężona praca i geniusz Edisona pozwoliły mu zostać jednym 
z największych, a na pewno najbardziej efektywnym wynalazcą 
w historii, bowiem zarządzane przez niego laboratorium stworzyło 
ponad pięć tys. wynalazków, a on sam zarejestrował pod swoim 
nazwiskiem 1093 patenty z wielu różnych dziedzin, a co ważniej-
sze uczynił ze swoich wynalazków źródło sukcesu w biznesie. Dziś 
radykalnie zmieniła się natura innowacji, wciąż wprawdzie funk-
cjonują laboratoria naukowe i przemysłowe, które prowadzą nie-
zwykle kosztowne specjalistyczne badania podstawowe, ale rów-
nocześnie relatywnie łatwy dostęp do wiedzy i technologii oraz 
szybka komercjalizacja wynalazków powodują, że innowacyjność 
zyskała nowy wymiar. To nie wynalazki zmieniają świat, ale ich 
zastosowanie, dlatego coraz większe znaczenie ma współcześnie 
umiejętne wykorzystanie technologii dla tworzenia produktów 
i usług służących człowiekowi najlepiej. Steve Jobs nie wymyślił 
samodzielnie żadnego znaczącego wynalazku, ale realizacja jego 
pomysłów i modeli biznesowych, opartych na ogólnie dostępnej 
technologii i wiedzy, zrewolucjonizowały przemysł komputerowy, 
muzyczny i filmowy, produkcję telefonów komórkowych. Nie był 
ani inżynierem, ani informatykiem, ani artystą w znaczeniu twór-
cy sztuki, nie był także menedżerem w zwykłym rozumieniu tego 
słowa, sam siebie określał jako „lider technologii”, cokolwiek to 
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miałoby oznaczać. Był przede wszystkim wizjonerem, który po-
siadał zdolność urzeczywistniania swoich pomysłów. Twierdził, 
że „design jest duchem ludzkiej kreatywności, który uwidacznia 
się w wyglądzie zewnętrznym produktu”. I produkty Apple o tym 
świadczą najlepiej. W zbiorach Museum of Modern Art w No-
wym Jorku znajduje się 25 produktów Apple, które mają swoją 
stałą ekspozycję. Jobs był unikalny, wspaniały, wymagający i trud-
ny w relacjach z ludźmi, ale jednocześnie niezwykle inspirujący, 
toteż pociągał za sobą współpracowników, którzy gotowi byli dla 
niego poświęcić wszystko. Jak powiedział Ed Catmul, współ- 
założyciel Pixair, „trzeba mieć znacznie więcej niż wizję, niezbęd-
na jest zuchwałość, determinacja, pracowitość i cierpliwość”. To 
wszystko miał Steve Jobs, te cechy dawały mu moc sprawczą zmia-
ny rzeczywistości w stopniu niedostępnym dla nikogo poza nim.  
Żył w stanie ciągłej gotowości, był otwarty na świat i ludzi, a jed-
nocześnie uparty i apodyktyczny w realizacji pomysłów uznanych 
za kluczowe. Jeszcze przed swoimi największymi sukcesami, 
w 2000 roku w swoim Curriculum Vitae napisał: „jestem goto-
wy burzyć mury, budować mosty, rozpalać ogniska. Mam wielkie 
doświadczenie, energię i trochę osławionej «wizji». Nie boję się 
zaczynać od początku”78.   

Steve Jobs jest ikoną Silicon Valley. To on stworzył kod gene-
tyczny firmy Apple, opierającej swój rozwój na ciągłych innowa-
cjach. Fenomen Apple polega na tym, że ma zarówno zdolność 
do wprowadzania innowacji przełomowych, jak i do stopniowego 
ulepszania istniejących produktów. Liderzy Nowej Gospodarki 
zbudowali swoją pozycję prawie wyłącznie dzięki przełomowym 
innowacjom produktowym i nowatorskim konceptom bizneso-
wym. Jest wiele takich firm, ale ucieleśnieniem rozwoju poprzez 
ciągłe innowacje jest Apple, wielokrotny zdobywca wyróżnienia 
dla najbardziej innowacyjnej firmy na świecie, producent sprzętu 

78 CV Steve’a Jobsa na me.com 05.01.2000.
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komputerowego, urządzeń audiowizualnych i telefonów komórko-
wych. Biografia biznesowa Steve’a Jobsa to seria nagłych zwrotów 
akcji, przedsięwzięć w różnych branżach i pasmo rewolucyjnych 
innowacji. 

1976  Steve Jobs wspólnie z Steve’em Wozniakiem zakładają fir-
mę Apple Computer Inc.

1977  Początek ery komputerów osobistych – rozpoczęcie pro-
dukcji Apple II, pierwszego na rynku komputera, który nie 
był zestawem, lecz był w pełni zmontowany, miał własną 
obudowę, klawiaturę i można było z niego natychmiast 
korzystać. Koncepcja „plug & play” – włącz i korzystaj – 
stała się kanonem produktów Apple. 

1984  Wprowadzenie na rynek komputera Macintosh, pierw-
szego komputera przeznaczonego dla odbiorcy masowego, 
wyposażonego w graficzny interfejs użytkownika.

1985  Jobs odchodzi z Apple, sprzedaje wszystkie posiadane ak-
cje firmy z wyjątkiem jednej i zakłada nową firmę NeXT, 
która ma dostarczać dla placówek badawczych i uniwersy-
tetów najwyższej klasy komputery oraz oprogramowanie.

1986  Jobs kupuje The Graphics Group (Pixar Animation Stu-
dios) od słynnego reżysera George’a Lucasa, w celu „zro-
bienia pierwszego pełnometrażowego filmu animowane-
go, stworzonego na komputerze”.

1988  Film Tin Toy wytwórni Pixar zdobywa Oscara za najlep-
szy film krótkometrażowy.

1995   Premiera Toy Story, pierwszego pełnometrażowego filmu 
w technice animacji komputerowej, staje się spektakular-
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nym sukcesem, w ciągu pierwszego weekendu film zarabia 
40 mln dolarów. Prace nad filmem trwały ponad cztery 
lata, Jobs wydał prawie wszystkie swoje oszczędności, ale 
nie odpuścił i od tego zaczął się nowy etap rozwoju kine-
matografii. W tym samym roku Pixar Studios wchodzi na 
giełdę i osiąga kapitalizację rynkową w wysokości 800 mln 
dolarów. 

1996  Apple – usilnie poszukujący systemu operacyjnego dla 
swoich nowych komputerów – decyduje się na wybór  
NeXTSTEP i zarząd Apple akceptuje ofertę zakupu fir-
my NeXT za 377,5 mln dolarów i 1,5 mln akcji Apple. 
Jobs spłaca długi NeXT i zachowuje akcje Apple, zostaje  
doradcą zarządu spółki.

1997   Jobs wraca do Apple na stanowisko tymczasowego dyrek-
tora generalnego, które wkrótce obejmuje na stałe. Roz-
poczyna się najbardziej niezwykły, drugi akt w historii 
tego biznesu. Apple odbudowuje w ciągu następnych lat 
swoją pozycję w branży komputerowej, wprowadzając 
wiele nowoczesnych, ciągle udoskonalanych produktów:  
PowerBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, 
Mac Pro, iMac, i wprowadza na rynek szereg rewolucyj-
nych produktów z innych branż. 

2002  Na rynku pojawia się przenośny odtwarzacz multimedialny 
iPod Apple, który oferuje nowe doświadczenia swoim użyt-
kownikom mogącym ściągać z internetu i przegrywać do 
własnego komputera pliki muzyczne, zdjęcia, a nawet książ-
ki. Urządzenie ewoluuje pod względem technicznym, jest 
dostosowywane do różnych potrzeb, powstaje wiele wersji 
różniących się, jeśli chodzi o rozmiar, pojemność pamięci 
i funkcjonalność. Najnowszy iPod Touch to wielofunkcyj-
ny komputer osobisty typu palmtop z bezprzewodowym  
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dostępem do internetu. iPod jest obecnie najpopularniej-
szym odtwarzaczem na świecie, a liczba sprzedanych róż-
nych jego wersji osiągnęła w połowie roku fiskalnego 2013 
astronomiczny poziom 375 mln sztuk. 

2003  Apple uruchomia iTunes Music Store i iTunes Store, inter-
netowy sklep sprzedający początkowo muzykę, a później 
jako iTunes Store sprzedaje całą paletę produktów: filmy, 
teledyski, programy telewizyjne, gry wideo, książki i apli-
kacje informatyczne. Nielegalne kopiowanie utworów mu-
zycznych i filmowych za pośrednictwem internetu stało 
się plagą twórców i największych wytwórni muzycznych. 
Steve Jobs wynegocjował i podpisał umowy z największy-
mi producentami (EMI, Universal, Warner, Sony Music 
Entertainment, BMG), a także z niezależnymi mniejszy-
mi wytwórniami oraz twórcami i udostępnił w sklepie in-
ternetowym do sprzedaży pliki piosenek według jednolitej, 
relatywnie niskiej ceny jednostkowej 0,99 centów. Był zda-
nia, że ludzie „wolą kupić, niż ukraść, jeśli ich na to stać”. 
Rozwój iTunes Store jest tego najlepszym przykładem, do 
lutego 2013 roku sklep sprzedał 25 mld piosenek na całym 
świecie, jest także najpopularniejszym sprzedawcą i wypo-
życzalnią filmów wideo. 

2006  The Walt Disney Company przejmuje Pixar Animation 
Studios za kwotę 7,4 mld dolarów, płacąc swoimi ak-
cjami. Steve Jobs staje się największym indywidualnym 
udziałowcem firmy, obejmując 7% udziałów, i wchodzi do 
Rady Dyrektorów mediowego giganta. Filmy stworzone 
przez Pixar Animation Studios zdobyły dziewięć Oscarów 
i sześć Złotych Globów. 

2007  Apple wchodzi w wielkim stylu na rynek urządzeń teleko-
munikacyjnych, rozpoczyna sprzedaż smartfona iPhone,  
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opartego na systemie operacyjnym iOS, pełniącego 
funkcje telefonu komórkowego, platformy rozrywko-
wej i komunikatora internetowego. Prezentując iPhone,  
Steve Jobs powiedział, że „ten telefon jest czymś więcej niż 
narzędziem komunikacji, to styl życia”. I – jak wiele razy 
wcześniej nie pomylił się, bo iPhone zmienił oblicze tele-
fonii komórkowej, napędzając fenomenalny wzrost zain-
teresowania smartfonami. Przed sklepami Apple ustawiły 
się kolejki, przed premierą iPhone’a w Nowym Jorku na  
5th Avenue w piątek wieczorem ustawiła się kolejka, w któ-
rej ludzie czekali ponad 100 godzin na otwarcie sklepu 
w poniedziałek. Od momentu pojawienia się pierwszego 
iPhone’a telefony Apple każdego roku zajmują pierwsze 
miejsce w swojej kategorii pod względem liczby sprzeda-
nych na świecie urządzeń. Liczba sprzedanych iPhone’ów 
sześciu generacji, jakie pojawiły się na rynku od 2007 roku, 
osiągnęła w połowie 2013 roku 410 mln. 

  W sprzedaży pojawia się Apple TV (iTV), przystawka do 
telewizora, umożliwiająca transmitowanie prosto do niego 
multimediów z iTunes i dowolnego komputera użytkow-
nika.

  Jobs decyduje o zmianie nazwy firmy z Apple Computer 
Inc. na Apple Inc., która ma podkreślać przeobrażenie 
przedsiębiorstwa, które jest obecne na rynku telefonii ko-
mórkowej, multimediów i na rynku muzycznym, a więk-
szość jej zysków pochodzi spoza branży komputerowej. 

2010  Na rynek wchodzi Apple iPad – rewolucyjny tablet 
z 9,7-calowym ekranem dotykowym, umożliwiający m.in. 
bezprzewodowe połączenie z internetem za pośrednic-
twem Wi-Fi oraz sieci telefonii bezprzewodowej. Tablet 
jest kompatybilny z aplikacjami App Store dla iPhone’ów  
oraz iPodów. W pierwszych 80 dniach sprzedaży klien-
ci kupili 3 mln tych urządzeń. Produkt ten tworzy nową 



314

Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych

kategorię, zmieniając sposób interakcji z obrazem i infor-
macją. W pierwszym miesiącu sprzedano 3 mln sztuk iPa-
dów, a w całym 2010 roku 14,8 mln sztuk, co dało 75% 
udziału w rynku. Do połowy 2013 roku liczba sprzeda-
nych egzemplarzy wzrosła do 144 mln i pomimo wysiłków 
konkurencji udział w rynku utrzymał się powyżej 50%. 
Apple nie wymyślił tableta, ale iPad, lecz dzięki swojej 
charakterystyce technicznej i wygodnej obsłudze stworzył 
nową kategorię, która zmienia obraz rynku komputerów 
osobistych. 

2011   Steve Jobs umiera na raka w wieku 56 lat. W oświadczeniu 
wydanym przez Apple po jego śmierci czytamy: „Geniusz, 
pasja i energia Steve’a Jobsa były źródłem niezliczonych 
innowacji, które wzbogaciły i ulepszyły życie nas wszyst-
kich. Świat dzięki niemu stał się bezmiernie lepszy”.

Gotowość do podejmowania wyzwań, ciężkiej pracy i ryzyka 
chyba najlepiej charakteryzuje Steve’a Jobsa jako przedsiębiorcę 
i przywódcę biznesu. Był wizjonerem wykorzystania nowoczesnej 
technologii do nowych zastosowań, zwykł mówić, że Apple nie 
pyta, czego klienci potrzebują, tylko tworzy produkty, które kreują 
potrzeby i jednocześnie je zaspokajają. Znany jako człowiek pew-
ny siebie i arogancki, nie był jednak typem narcystycznego lidera, 
potrafił mobilizować zespoły do niebywałego zaangażowania i ka-
torżniczej pracy dla realizacji wspólnej wizji. 

Ilustrację znaczenia gotowości jako cechy kształtującej postę-
powanie przywódcy oparłem na własnych doświadczeniach, które 
pokazują, że jest to wartość wymagająca utrzymywania ciągłego 
stanu mobilizacji, pracy nad doskonaleniem inteligencji emocjo-
nalnej, autorefleksji i odwagi, a czasem poświęcenia w imię wła-
snych wartości zasadniczych. Studium przypadku Steve’a Jobsa 
pokazuje gotowość w ujęciu ekstremalnym, kreującym zmianę  
poprzez innowacje biznesowe na skalę światową. 
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Rozdział 14. 

Angażowanie się

Do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można dążyć;  
musi on z czegoś wynikać i występuje jedynie jako niezamierzony rezultat  

naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych.

Viktor E. Frankl

Istotą Apple jest wiara, że ludzie z pasją mogą zmieniać świat na lepsze.

Steve Jobs

Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować  
nawet przez jeden dzień w swoim życiu.

Konfucjusz

Zaangażowanie to postawa osoby przekonanej o potrzebie i słusz-
ności tego, co robi. Wkłada ona w swoje działania wiele czasu, 
wysiłku i uczucia. Jako członek zespołu aktywnie włącza się 
i bierze czynny udział w realizacji wspólnych celów, uznając je za 
własne. Zaangażowanie jest wyższą formą życia, przedsiębiorczo-
ści i pracy, udziału w projektach i przedsięwzięciach, uczestnic-
twa w zespołach. Można coś robić z chęci zabicia czasu i nudy, 
przyzwyczajenia i rutyny albo z ekonomicznego przymusu wyni-
kającego z konieczności zarobkowania na życie. Wtedy jesteśmy 
obojętnym i biernym członkiem rodziny, społeczeństwa, właści-
cielem małego straganu czy pracownikiem wielkiej korporacji. Nic 
z siebie nie dajemy i nie możemy oczekiwać niczego od innych. 
Zasadnicza zmiana jakościowa następuje wtedy, kiedy pojawia się 
zaangażowanie mające wymiar emocjonalny. To właśnie emo-
cje uruchamiają wyobraźnię, intuicję, są podstawą kreatywności  
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i chęci zrobienia czegoś więcej ponad wymagane minimum. Sza-
rych komórek nie można kupić ani wynająć, dopiero wspólnota 
wartości i celów sprawia, że ludzie aktywizują się i chcą wzmocnić 
swój udział w grupie i przedsięwzięciu. Wtedy ujawnia się potęga 
wartości duchowych potwierdzająca wyższość „być” nad „mieć”. 
Optymistyczni, życzliwie do siebie nastawieni, wspomagający 
się nawzajem ludzie są zdolni dokonać wspólnie wielkich rzeczy, 
a każdy z osobna staje się bardziej, niż kiedykolwiek sądził, zdolny 
je osiągnąć. Najwyższym stadium zaangażowania jest pasja, czyli 
wielkie zamiłowanie do czegoś, silne zainteresowanie przeradzają-
ce się w namiętność działania. Pasja charakteryzuje twórców i ar-
tystów, przynajmniej tych ponadprzeciętnych, ale także wybitnych 
przywódców i jest nieobca wielu zwykłym ludziom, którzy znaleźli 
w życiu zamiłowanie wykraczające poza siermiężny utylitaryzm. 
Nie można przewodzić bez angażowania się bez reszty w realizację 
wizji przyszłości, która właśnie przez to staje się realna dla podą-
żających. Ludzie w nieporównywalnie większym stopniu wierzą 
liderom pochłoniętym misją i zdolnym do poświęceń niż liderom 
oportunistom wykorzystującym innych, kierującym działaniami 
z piedestału władzy. Zaangażowanie jest jednocześnie spoiwem 
zespołu, którego zdolność zwyciężania rośnie proporcjonalnie do 
identyfikacji z celami, przekonania o słuszności i potrzebie tego,  
co się robi. 

Zaangażowanie jako zestaw kompetencji i jednostkowych za-
chowań to: 

Poczucie misji

– przekonanie o potrzebie i słuszności tego, co się robi,
– motywacja wyższego stopnia do realizacji określonych zadań,
– silna identyfikacja z wizją i celami.

Aktywność i determinacja

– stawianie sobie ambitnych celów,
– intensywna praca w dążeniu do realizacji zadań,
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– znajdowanie wystarczającej motywacji do działania, nawet 
przy braku zewnętrznych bodźców (samomotywacja).

Praca zespołowa

– identyfikacja z celami, projektami i obowiązkami w grupie,
– życzliwość i wsparcie dla innych,
– solidarne zaangażowanie w realizację zadań. 

Spośród wszystkich wartości przywództwa najważniejsze jest wła-
śnie zaangażowanie, które w najlepszych przypadkach przeradza 
się w pasję. Realizacja celów powinna sprawiać przyjemność i sa-
tysfakcję. Pasja jest źródłem przyjemności i największym napę-
dem do działania. Przywódca działający z pasją jest najbardziej 
przekonywający, bo jego poświęcenie i wytrwałość pociąga innych 
i służy jako przykład dla zwolenników. Najwięksi przywódcy, tacy 
jak Tomasz Edison, mogą powiedzieć, że: „Nie przepracowałem 
ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko, co robiłem, to była 
przyjemność”. Niestety nie każdy tak może powiedzieć o sobie 
i nie jest to wcale konieczne, bo przecież praca jest na swój spo-
sób uciążliwa, wymaga wysiłku i mogłoby wystarczyć, że sprawia 
satysfakcję. Różnica pomiędzy satysfakcją i przyjemnością wyni-
kającą z namiętności odpowiada mniej więcej różnicy pomiędzy 
pasją i zaangażowaniem. Pasję przejawiają najwięksi przywódcy, 
a zaangażowanie jest konieczne u wszystkich podążających, by 
sukces był możliwy i stał się wspólnym osiągnięciem. 

W swojej pracy zawodowej zawsze poszukiwałem takich wy-
zwań, które mieściły się w dość wąskim spektrum moich zaintere-
sowań. Nie uważam, że menedżer dobry w jednej branży sprawdzi 
się w każdej innej. Podobnie jest z przywództwem, chociaż tutaj 
uniwersalizm bywa bardziej usprawiedliwiony, ale w dalszym ciągu 
dobry polityczny przywódca niekoniecznie sprawdzi się w biznesie 
– i odwrotnie. Mam przekonanie, że specjalizacja ma znaczenie 
i czołówka w wybranej dziedzinie (branży, sektorze) poradzi so-
bie nawet w ciężkich czasach, podczas gdy pochopne przejście do 
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 innej, która w danym momencie uznawana jest za przyszłościową, 
związane jest z większym ryzykiem niepowodzenia. Specjalizacja 
wynika z nakładu pracy, czasu poświęconego na naukę i praktycz-
nego doświadczenia, które w sumie stwarzają przewagę konkuren-
cyjną trudną do nadrobienia. Pilność i wytrwałość czyni mistrzem, 
talent jest potrzebny, ale choć jest decydujący, sam nie wystarcza. 
Nigdy, poza okresem obowiązkowych praktyk studenckich, nie 
nudziłem się w pracy, zawsze wyboru zajęcia, profilu firmy, któ-
rą sam tworzyłem, bądź miejsca pracy dokonywałem w oparciu 
o swoje zainteresowania i wartości. W punkcie wyjścia moim atu-
tem był dobry dyplom ukończenia studiów, doświadczenie w pracy 
za granicą, dodatkowe studia na zagranicznych uczelniach, póź-
niej poprzez ustawiczne kształcenie na znaczeniu zyskiwały moje 
dokonania i wzrost kwalifikacji. To ja wybierałem pracodawców 
i projekty do realizacji, a nie odwrotnie. Jednym z najbardziej prze-
konywających argumentów było moje zaangażowanie, zamiłowa-
nie do wykonywanej pracy zawodowej, uwidaczniające się w cią-
głej aktualizacji wiedzy i proaktywnym podejściu. Po pewnym 
czasie, kiedy mogłem pochwalić się konkretnymi osiągnięciami 
i mój status zawodowy osiągnął relatywnie wysoki poziom, za-
wsze przychodziłem z własną propozycją rozwiązania problemów 
przyszłego pracodawcy. Pierwszy raz doświadczyłem tego niemal 
przez przypadek, kiedy konkurs na stanowisko członka zarządu 
odpowiedzialnego za restrukturyzację Powszechnego Banku Go-
spodarczego w Łodzi nie został rozstrzygnięty z powodu braku 
odpowiedniego kandydata. Zadzwonił wtedy  do mnie prezes ban-
ku Andrzej Szukalski z zapytaniem, czy nie chciałbym się podjąć 
tego zadania. Byłem wtedy właścicielem firmy doradczej, która 
– poniekąd z konieczności, bo nie było innej pracy – specjalizo-
wała się w wykonywaniu programów naprawczych dla firm za-
grożonych upadłością. Część z nich była klientami PBG SA, stąd 
wiedza w banku na temat moich kwalifikacji. Restrukturyzacja 
portfela złych długów banku, który sięgał 67% portfela kredytów 
ogółem, była unikalnym doświadczeniem i dodatkowo znaczącym 
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sukcesem, ponieważ bank został uznany za najbardziej skutecz-
ny w realizacji strategii restrukturyzacji finansowej złych długów 
w sektorze bankowym. Gdy później zdecydowałem się zmienić 
pracę, wystarczył jeden telefon do szefa PKO BP, który w końcu 
lat dziewięćdziesiątych potrzebował niezwłocznej restrukturyza-
cji, by powierzono mi to zadanie w połączeniu z wypracowaniem 
nowej strategii działania. Kiedy przyszedł czas na kolejną zmianę, 
propozycja rozwiązania głównego etapu dalszego rozwoju BRE 
Banku – budowy od podstaw bankowości detalicznej – spotkała się 
z pozytywnym odzewem i w ten sposób stałem się pracownikiem 
BRE Banku, w efekcie czego powstały mBank i MultiBank. Jako 
wysokiej rangi menedżer zawsze wystrzegałem się sprawowania 
władzy zza biurka. Angażowałem się osobiście w tworzenie wizji, 
misji i wartości wszystkich bez wyjątku przedsięwzięć, poczynając 
od pierwszego poważnego wyzwania, jakim była restrukturyza-
cja Powszechnego Banku Gospodarczego i PKO BP, nie mówiąc 
o projektach stworzenia mBanku i MultiBanku, które były moimi 
autorskimi pomysłami. Zaczynałem od prowadzenia firmy konsul-
tingowej, potem przez blisko dwadzieścia lat pracowałem w ban-
kowości na najwyższym szczeblu zarządzania jako wiceprezes 
i prezes zarządu największych instytucji finansowych w Polsce. 
We wszystkich projektach, jakie przyszło mi realizować, strategie 
były produktem wewnętrznym zespołów, które później je wdra-
żały. W obszarach wąskiej specjalizacji, gdzie brakowało nam 
kompetencji, współpracowaliśmy z zewnętrznymi konsultantami, 
tak było w PBG SA, PKO BP czy w BRE Banku. Kompetencja 
stworzenia strategii biznesowych jest czymś, co musi posiadać 
zespół w każdej firmie. Nie można jej outsourcingować. W prze-
ciwnym razie powstaje dysfunkcjonalność pomiędzy tym, kto 
tworzy koncepcję, a tym, kto później ma ją realizować. Ludzie 
z największych firm konsultingowych robią slajdy i perfekcyjne 
prezentacje, a następnie odchodzą, a pracownicy firmy mają to 
przekształcać w rzeczywistość. Jeden z pracowników mBanku tak 
wspomina to podejście: 
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„Wykonanie Diagnozy Strategicznej było nieodłącznym wa-
runkiem każdej ważnej decyzji biznesowej. Niezliczone studia 
przypadków, analiza trendów, najlepszych światowych praktyk, 
to była codzienność. Opracowania dostępne na rynku zamawia-
no na potrzeby mBanku natychmiast. Amazon.com był naszą 
księgarnią, a wiodące szkoły biznesu – Harvard Business School, 
INSEAD, Wharton School, Uniwersytet Stanforda – były źró-
dłem opracowań studialnych i analiz. Standardem było pytanie: 
«Jak robią to inni?». Chodziło nie tyle o naśladownictwo, ale 
o wyciąganie wniosków z błędów i sukcesów innych. «Ucz się na 
błędach innych, a unikniesz własnych» – powtarzał PSL (Prezes 
Sławomir Lachowski). Strategia, zarządzanie strategiczne, anga-
żowanie wszystkich w decydowanie o sprawach małych i dużych 
okazały się kluczem do sukcesu”79.

Wiedziałem, że wysokim wymaganiom stawianym współpra-
cownikom musi towarzyszyć wsparcie w doskonaleniu ich umie-
jętności. Pracownicy mieli możliwość i obowiązek uczestnictwa 
w ważnych szkoleniach, konferencjach branżowych. Starałem się 
kreować ferment intelektualny i pobudzać ciekawość, które roz-
wijały wiedzę. Arek Jadczak, pracownik mBanku, a później także 
MultiBanku, tak to widział: 

„Osobny temat to książki podrzucane ludziom przez samego 
Lachowskiego jako lektury obowiązkowe. Niekiedy były one 
pamiątkami z jego podróży służbowych: dopiero co przeczytane 
w samolocie nad Atlantykiem, a już kultowe na open space. Lub 
książki kupowane pracownikom jako nagrody za sukcesy w pracy. 
Zawsze starannie dobierane, z natchnionymi dedykacjami. Ob-
darowywanie nimi wyróżnionych z tłumu pracowników tylko 

79 Sławomir Lachowski, Droga innowacji. Pracuj ciężko, baw się, zmieniaj świat,  
Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010, s. 120.
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z pozoru przypominało szkolne akademie na zakończenie roku. 
Tam książka była przedmiotem. W tym wypadku książka była 
narzędziem, które miało być wykorzystane w dalszej pracy i dać 
jeszcze lepszy efekt. Pomagała rozwinąć dostrzeżony przez szefa 
potencjał w danym człowieku. Budujące było to, że niekiedy te 
lektury obowiązkowe były czytane przez ludzi, którzy ostatni raz 
mieli w ręku książkę przed maturą z polskiego... Innym zaś razem 
były połykane w ciągu jednej nocy przez ludzi chłonnych nowych 
koncepcji jak tlenu”. 

Zarzucano mi wielokrotnie, że nadmiernie angażuję się w szcze-
góły, podczas gdy mikrozarządzanie jest grzechem głównym przy-
wódcy. Nieprawda, zaangażowanie lidera widać poprzez znajomość 
szczegółów – i to cenią współpracownicy, co przekłada się pozy-
tywnie na skuteczność, byle nie zaniedbywać funkcji strategicznych. 
Angażowanie się jest kluczową kompetencją zwycięskich zespołów, 
tak po stronie liderów, jak i podwładnych. Poszukując współpracow-
ników, zawsze wypytywałem ich o zainteresowania, mając na myśli 
pasje. Gdy podczas odpowiedzi pojawił się w ich oczach błysk, to 
wiedziałem, że rozmawiam z właściwymi ludźmi, których chciał-
bym mieć w zespole. Ludziom, którzy znają smak prywatnych pasji, 
łatwiej przychodzi angażować się w sprawy zawodowe, a misja, którą 
uznają za swoją, zapali ich do działania i utrzyma ogień potrzebny do 
jej realizacji w długim okresie. To przekonanie wynoszę z własnego 
doświadczenia, bowiem moje pasje na co dzień bardzo mi pomagają 
kształtować charakter i naturalne zaangażowanie w pracy. 

Byłem słabowitym dzieckiem, najmniejszym wśród rówie-
śników w przedszkolu, na podwórku najsłabszym, i cierpiałem  
z tego powodu do momentu, kiedy nieoczekiwanie się okazało, że 
pomimo filigranowej postury i niskiego wzrostu nikt w klasie nie 
mógł mnie pokonać w biegach na krótkim dystansie. Zacząłem 
trenować w sekcji lekkoatletycznej i wkrótce biegałem najszybciej 
w szkole. Przez wiele lat dzieliłem czas pomiędzy lekką atletykę 
i piłkę ręczną. W czasie studiów, gdy trenowałem mniej, ustano-
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wiłem swój życiowy rekord na 100 m, osiągając czas 10,9 s., co 
jest niezłym rezultatem. Mój kompleks pomógł mi rozwinąć pasję, 
która trwa do dziś. Sportowe zmagania przyniosły mi wiele emocji, 
uniesień w chwili zwycięstw i łez w chwili porażek. Z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, że sport był dla mnie źródłem unikalnych 
doświadczeń, które przełożyły się na lepsze rozumienie świata i lu-
dzi. Niektóre z nich ukształtowały moje cechy charakteru, istotne 
w pracy zawodowej. To gra w piłkę ręczną nauczyła mnie pracy 
zespołowej, a rola kapitana drużyny była pierwszą ważną funkcją 
przywódczą, którą pełniłem przez kilka lat. Podczas uciążliwych 
treningów dowiedziałem się, jak wiele znaczy dobra współpraca, 
życzliwość, pomoc i poświęcenie. Bez sportowej pasji byłbym dzi-
siaj zupełnie innym człowiekiem. Sport nauczył mnie najpierw, jak 
reagować na kryzys i jak zachować pokorę w momencie triumfu. 
Później zrozumiałem to jeszcze lepiej, biegając maratony i podczas 
wypraw w wysokie góry. Moje sportowe pasje mają duży wpływ 
na to, jakim jestem człowiekiem i profesjonalistą. Pasja sprawia, że 
odnajduje się głęboki sens życia, pozwala spojrzeć na codzienność 
z innej perspektywy, daje zadowolenie z zaspokojenia namiętności, 
ukojenie w oderwaniu od natłoku spraw i kłopotów. Pasje, które 
niejednokrotnie są dalekie od rutyny życia osobistego i zawodo-
wego, zapewniają odnowę fizyczną i psychiczną, a niejednokrot-
nie dają impuls inspiracji, która zwiększa zaangażowanie w pracy 
i w życiu rodzinnym.

Bieganie maratonów stało się obecnie bardzo popularne i nie 
dziwi mnie to, chociaż jak każde zjawisko masowe ma w sobie 
sporo symptomów podążania za modą. Sądzę, że nawet wtedy, 
kiedy ktoś zdecydował się na maraton ze względu na obowiązujący 
trend, to nic w tym złego, bo przebiegnięcie 42 km 195 m wymaga 
ogromnego wysiłku i staje się życiowym doświadczeniem. 

Największą wartością dla tych, którzy już długo biorą udział 
w maratonach, jest systematyczny i wyczerpujący trening, cho-
ciaż starty dają chwile uniesienia nieporównywalne z niczym. 
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Bieganie maratonów wymaga stosowania zasad, które są tak samo 
ważne w życiu osobistym, społecznym, jak i w biznesie:

1. NAUCZ SIę CHCIEĆ

Jeśli nie masz w sobie silnego pragnienia dotarcia do celu, nigdy nie 
osiągniesz mety. Zawsze też znajdziesz usprawiedliwienie dla swo-
-jej porażki. Tymczasem tak samo na trasie maratonu, jak w życiu  
i biznesie w ostatecznym rozrachunku decyduje głowa, gdyż to 
w niej mieszka kategoryczny imperatyw celu. 

2. NIE ZANIEDBUJ TRENINGU

Maraton nigdy nie zaczyna się na starcie, lecz już w czasie przygo-
towań. Dlatego nie można odpuścić żadnego treningu, bo potem 
właśnie tej odrobiny energii może ci zabraknąć. W sporcie to pod-
stawa sukcesu. 

3. NIE POPADAJ W TRIUMFALIZM

Nie daj się ponieść adrenalinie na starcie, bo później będziesz gorz-
ko żałował tych chwil uniesienia, gdyż nadmierny wysiłek w pierw-
szych kilometrach zatruje ci mięśnie kwasem mlekowym w drugiej 
połowie dystansu. Dobry pomysł w biznesie to jak talent, zaledwie  
początek drogi, dopiero wytrwałość i determinacja decydują, czy 
osiągniesz sukces i dotrzesz do celu.  

4. BąDź SKONCENTROWANY

W czasie maratonu koncentracja pozwala zauważyć to, co na-
prawdę istotne, dostrzec sygnały wczesnego ostrzegania twojego 
organizmu i otoczenia, które pozwalają unikać niebezpieczeństw 
i umiejętnie reagować na niespodzianki. We współczesnym biz-
nesie musisz ciągle uważać na niespodziewanie pojawiające się 
śmiertelne niebezpieczeństwa i wielkie szanse, które tak szybko 
uciekają, jak się pojawiają. 
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5. PAMIęTAJ, NIE JESTEŚ SAM

Na starcie maratonu stają mężczyźni i kobiety, zawodowcy i amato-
rzy, każdy jest częścią wielkiego zbiorowego wydarzenia. Biegnąc 
w grupie, łatwiej pokonujesz dystans, pomimo że wykorzystu-
jesz indywidualny zapas energii. Podobnie jest w firmach, dobrze 
współpracujące zespoły przeciętnych ludzi wygrywają z grupą 
indywidualności. Pomocne są też uśmiech i okrzyki wsparcia ze 
strony publiczności. W moich uszach wciąż jeszcze brzmią: „Run, 
Sławek, run!” z trasy maratonu nowojorskiego albo: „Napieraj!  
Napieraj! Już niedaleko!” z ulic Łodzi. 

6. NIE BóJ SIę KRYZYSU

Kryzys jest nieodłącznym elementem każdego maratonu. Musisz  
być przygotowany i odpowiednio zareagować, inaczej z nim prze-
grasz. Najgorzej, gdy cię zaskoczy, wtedy powala nawet najsilniej-
szych zawodników. Swoim partnerom biznesowym powtarzam więc: 
to nie problemy cię zabiją, ale brak umiejętności ich rozwiązywania.

7. NAUCZ SIę ZWALNIAĆ, BY MóC PRZYSPIESZYĆ

Dobry maratończyk biega drugą połowę dystansu szybciej. Czasem 
trzeba zwolnić, by przetrwać kryzys, chociaż należy się wystrzegać 
zatrzymywania na odpoczynek, bo potem niezwykle trudno znów 
rozpocząć bieg. Podobnie organizacje nie mogą ciągle podążać 
tempem sprintera, od czasu do czasu potrzebują czasu na złapanie 
oddechu, refleksję, przegrupowanie. 

8. BąDź WYTRWAŁY

Najtrudniej jest wtedy, gdy wydaje ci się, że meta już blisko. W ma-
ratonie najwięcej zejść z trasy zdarza się pomiędzy 35. a 38. kilome-
trem. W biznesie podobnie – rzetelnie wykonana praca na etapie 
rozpoznania i przygotowania projektu daje pewność, że chwilowe 
załamania da się przezwyciężyć i w razie konieczności zareagować 
szybko na niespodziewane zmiany.
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9. DOCEń DOŚWIADCZENIE

Po przebiegnięciu kilkunastu maratonów wydaje się, że w kolej-
nym nic już człowieka nie powinno zaskoczyć. A jednak zaska-
kuje. Wtedy właśnie procentuje doświadczenie. Tak samo jest 
w biznesie, wiedza i doświadczenie są podstawą radzenia sobie 
z trudnościami.

10. ZACHOWAJ POKORę

Tyle razy przebiegałem linię mety, dlaczego tym razem miałoby 
być inaczej? Takie myślenie prowadzi do zguby. Każdy maraton to 
oddzielna historia i nigdy nie wiesz, jak się skończy. W chwilach 
triumfu potrzebna jest refleksja, a w chwilach załamania nadzieja, 
że będzie lepiej. Takie podejście chroni przed arogancją, pozwala 
też podnieść się po upadku – i w biegu, i w biznesie.

Ogromna hala łódzkiej fabryki włókienniczej sprzed stu lat; na 
klepisku zamiast maszyn i krzątających się włókniarek kilkuty-
sięczny tłum młodzieży i ekstrawagancko ubranych czterdzie-
sto- i pięćdziesięcioletnich beatników. W oddali oświetlona feerią 
świateł scena, na której jak w ukropie uwija się zespół VOO VOO: 
Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, Karim Martusewicz 
i Piotr „Stopa” Żyżelewicz. Kolejne utwory na bis przedłużają 
koncert o prawie godzinę. Wreszcie na scenę wychodzi eleganc-
ko ubrany dżentelmen w dobrze skrojonym garniturze; zamiast 
krawata nosi szarą koloratkę, wskazującą, że jest kapłanem. Pu-
bliczność reaguje żywiołowo, jak na wejście kolejnego sławnego 
artysty, który miałby kontynuować koncert. Ten zaś zwraca się 
do tłumu: „Muzycy dali z siebie wszystko. Szalejąca na zewnątrz 
burza ucichła, czas do domu. Dobranoc! Do jutra! Duża buźka, 
pa!” – i rozpościerając ramiona, jak Ikar rzuca się ze sceny w tłum 
ludzi, którzy łapią go w powietrzu, jakby było to wcześniej za-
inscenizowane. Jutro na tej scenie wystąpi zupełnie inna gwiaz-
da, Duda Paiva Pupperty & Dance z Holandii, grupa tancerzy 
i aktorów marionetkowych, wczoraj zaś Teatr Witkacego z Zako-
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panego zaprezentował spektakl Medea – sytuacje wg Eurypidesa.  
To wszystko w ramach Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej, który 
w Łodzi stał się instytucją, od 1997 roku corocznie prezentującą 
ciekawe spektakle teatralne, koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, 
rockowej i folkowej. Podczas festiwalu odbywają się też wystawy 
malarstwa i grafiki, a jakby tego było mało, także wykłady wy-
bitnych intelektualistów, głównie ludzi ze świata literatury, filmu, 
sztuk plastycznych, filozofii i socjologii. Wejście na wszystkie 
imprezy jest bezpłatne. Po karnety i bilety ustawia się kolejka, 
w której chętni czekają nawet kilkanaście godzin. Opłaca się, bo 
na przykład koncerty Jana Garbarka z The Hilliard Ensemble gra-
jących Officium (2006) i Officium novum (2012) w katedrze łódz-
kiej to wydarzenia historyczne. Budżet festiwalu trwającego 15 dni  
nie przekracza pół miliona złotych, co dla komercyjnych przedsię-
wzięć wystarcza niejednokrotnie na organizację jednego koncer-
tu. Artyści doceniają charakter festiwalu i sposób jego organizacji 
i niejednokrotnie występują za darmo albo pobierają stawki niższe 
niż zwykle. Reszty dopełnia wolontariat. Dzięki temu wielu ludzi 
staje się uczestnikami wyjątkowych wydarzeń, w których inaczej 
nigdy nie wzięliby udziału. Tytuł festiwalu może być mylący, bo 
impreza, chociaż organizowana przez księdza, ma interdyscypli-
narny charakter i w żadnej mierze nie służy religijnej indoktrynacji. 
Ks. Waldemar Sondka, dyrektor festiwalu, zwykł powtarzać, że 
cywilizacja zachodnia ma chrześcijańskie korzenie i wszystko, co 
jest jej produktem, ma ten rodowód. Ale gdy Teatr Wybrzeże wy-
stawiał adaptację Tlenu Iwana Wyrypajewa, to obecne na widow-
ni podstarzałe dewotki głośno szeptały: „Przerwać! Przerwać!”. 
Większość widowni była zupełnie innego zdania. Mały skandal 
przyczynił się nawet do wzrostu zainteresowania przedstawieniem, 
które wystawiono drugi raz w kolejnym dniu festiwalu. Sondka jest 
w Łodzi jedną z bardziej rozpoznawalnych osób, znają go nie tylko 
przychodzący do Kościoła Środowisk Twórczych artyści, naukow-
cy i okoliczni mieszkańcy, ale też wielu zwykłych mieszkańców 
Łodzi ze względu na festiwal, który wzbudza duże zainteresowa-
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nie nie tylko kilkunastu tysięcy uczestników, ale także komen-
tatorów ciekawych wydarzeń, jako że jest to z pewnością jedna 
z najważniejszych imprez kulturalnych w mieście mająca między-
narodową renomę. Księdza Sondkę rzadko można poza kościołem 
spotkać w sutannie, częściej chodzi w eleganckim garniturze albo 
w sportowym ubraniu biega po ulicach i parkach Łodzi dla utrzy-
mania kondycji potrzebnej aktywnemu członkowi Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do kolejnej wyprawy wy-
sokogórskiej. Jest nietypowym księdzem, działającym poza trady-
cyjnymi strukturami kościelnymi, i może dlatego sposób pracy i jej 
rezultaty są wyjątkowe. Jego największą pasją życiową jest teatr, ale 
bynajmniej nie pozostawił jej wyłącznie dla siebie. W 1987 roku 
założył Teatr Logos, nadając mu charakter amatorskiego teatru 
wspólnotowego. Sondka wyjaśnia prawie każdemu, że „amatorski” 
nie należy utożsamiać z parafialnym i plebejskim, bo źródłosłów 
wskazuje, że pochodzi od łacińskiego amore, czyli kochać. W ze-
spole liczącym dwadzieścia osób znajdują się aktorzy zawodowi 
i osoby nieposiadające wykształcenia aktorskiego oraz pracujące 
na co dzień w innych zawodach. Wiąże ich wspólna pasja i chęć 
tworzenia. Wspólnota teatru Logos przejawia się nie tylko w ze-
społowym wysiłku tworzenia spektakli, nie ogranicza się do sceny. 
Spektakle nie kończą się rozejściem aktorów i widzów do domów. 
Po zakończeniu wszyscy spotykają się, wtedy wspólnie ucztują 
i dyskutują. Biorąc pod uwagę, że w przedstawieniach forma nie-
jednokrotnie jest ważniejsza niż treść, a taniec i ruch jako interpre-
tacja rzeczywistości przeważa w niektórych spektaklach nad dia-
logiem i opowiadaniem, to takie spotkania mają niezwykłą wagę 
dla znalezienia odpowiedniej interpretacji. Aktorzy Teatru Logos 
wykonują prawie wszystkie czynności związane ze sferą organiza-
cyjno-techniczną spektaklu. Andrzej Kierc, współpracujący z Lo-
gosem „zawodowiec”, podkreślał, że: „Sens nadają mu ludzie, któ-
rzy się tam spotykają. Wszyscy robią wszystko. Budują dekoracje, 
ustawiają podesty, grają”. Ta niezwykła wspólnota trwa już ponad 
dwadzieścia lat. Są tacy, którzy pojawiają się tutaj na krótko, inni 
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na dłużej. Waldemar Sondka jest tutaj od początku. Był na każ-
dym z czterdziestu ośmiu przedstawień premierowych, wszystkich 
warsztatach przygotowawczych i nieomal na każdym spektaklu, 
a było ich już prawie dwa tysiące. Stażem i zaangażowaniem do-
równuje mu tylko Jolanta Kowalska, która jest w zespole od począt-
ku i zagrała w ponad tysiącu przedstawień. Kowalska reprezentuje 
poziom aktorski w niczym nieustępujący najlepszym profesjonali-
stom, chociaż z zawodu jest nauczycielką i od lat pełni funkcję dy-
rektora szkoły. Profesor Irena Sławińska określiła Logos „jedynym 
teatrem chrześcijańskim w Polsce, a może i w Europie, działają-
cym na tak szeroką skalę”. Fenomen Logosu to zasługa Waldema-
ra Sondki, którego pasja przezwyciężyła naturalne ograniczenie, 
jakim jest brak profesjonalnego przygotowania. Sondkę wyróżnia 
pokora i ambicja przejawiająca się w dążeniu do urzeczywistniania 
marzeń. Po kilku mniej lub bardziej udanych próbach reżyserskich 
postanowił, że działalność zespołu oprze na pracy profesjonalistów 
najwyższej marki, we wszystkich kluczowych obszarach sztuki te-
atralnej zachowując w sferze aktorskiej mieszankę zawodowców 
z amatorami (w rozumieniu amore). W minionym okresie z Lo-
gosem współpracowali znani twórcy, m.in. Andrzej Kierc, Bogu-
sław Kierc, Waldemar Wilhelm, Tadeusz Junak, Roman Komassa, 
Piotr Krukowski czy Ewa Wycichowska. Pomimo różnych rodo-
wodów wszyscy realizowali przesłanie Waldemara Sondki, że te-
atr powinien poruszać „prawdy transcendentalne”. I tak adaptacje 
wykorzystywały nie tylko klasyczne teksty C.S. Lewisa, Karola 
Wojtyły, Fiodora Dostojewskiego, Antoine de Saint-Exupery’ego, 
Thomasa Mertona, Georges’a Bernanosa czy Ericha Marii Rilke-
go, ale także bardziej kontrowersyjne utwory, jak Orgia i Pasja Pier 
Paolo Passoliniego czy Kobiety u grobu Michela de Ghelderode. 
Byłem na kilkunastu spektaklach Teatru Logos i zawsze widow-
nia była wypełniona. Mała sala pomalowana na czarno, scena jest 
umowna i nie jest specjalnie wydzielona, najczęściej jest integralną 
częścią widowni. Sondka wita każdego, zamyka drzwi i dopie-
ro wtedy spektakl się rozpoczyna. On sam siada gdzieś z boku  
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i ogląda kolejny spektakl, czasem po raz setny…. Po zakończeniu 
wręcza kwiaty aktorom. 

Od 2010 roku jest kapelanem papieża, może być tytułowa-
ny prałatem, ale mało kto o tym wie. Dla większości to po 
prostu Waldek, przyjaciele z Łodzi nadali mu przydomek 
Wielebny, a górale z TOPR-u − Jegomość. 

Góry pokochał od piątego roku życia, od 1982 roku jest ratowni-
kiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pen-
sum dyżurów obowiązkowych, 120 godzin w ciągu roku, wykonuje 
z nawiązką. Co najmniej raz w miesiącu wymyka się z Łodzi w Ta-
try, które zna jak własną kieszeń. Raz na rok wyjeżdża w góry wy-
sokie, Himalaje, Karakorum, Kaukaz, Andy. Ma na swoim koncie 
wejścia na Mt. McKinley, Aconcgua, Mt. Vinson, Elbrus i wiele 
innych. Waldemar Sondka jest dobrym przykładem, że swoje pasje 
można realizować wszędzie i że w zaskakujący sposób wzbogacają 
one rutynową działalność zawodową. Teatr w Kościele od czasów 
Karola Wojtyły nie jest już wprawdzie czymś obrazoburczym, ale 
wciąż jest wyjątkowym fenomenem. W czasach, kiedy przeżycie 
religijne często myli się z postawą polityczną, a laicka kultura wy-
rzeka się chrześcijańskich korzeni, interdyscyplinarne inicjatywy 
kulturalne Sondki zdobywają uznanie fachowców i sympatię wielu 
zwolenników. 


