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O KTÓREJ GODZINIE WSTAJESZ?

Czy blogerzy urządzają sobie czasem dni, w których są zupełnie offline? 

Wstają o świcie czy w okolicach południa?

Jakie są ich codzienne rytuały?

Czy to, co tworzą w internecie, jest ich jedynym źródłem utrzymania? 

Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziesz właśnie tutaj. 

KTO ZA TYM STOI?

Mam na imię Natalia, sama od prawie 3 lat prowadzę bloga simplife.pl i szalenie interesuję się tym jak twórcy internetowi 

oddziałują na społeczeństwo. Lubię obserwować wzajemne zależności i sposób w jaki jedni są postrzegani przez drugich.

Stąd pomysł na ten projekt.

JAK PRACUJĄ TWÓRCZE UMYSŁY – O CO W TYM CHODZI?

Celem projektu jest ukazanie i odczarowanie twórcy internetowego, wciąż często postrzeganego jako króla selfie, 

którego jedynym dziennym zajęciem jest picie kawy w ładnych wnętrzach.

Znajdziesz tutaj wywiady z 27 influencerami, którzy opowiadają o swojej pracy, codziennych rytuałach czy też organizacji 

swojego dnia. Dowiesz się  także, jak wyglądały ich początki, jak reagowali na to bliscy i znajomi, oraz czy blog stał 

się ich źródłem utrzymania. Na deser odpowiedź na pytanie, czy w przypadku wygrania milionów w Totolotka rzuciliby 

blogowanie. 

Do tego podsumowujące wykresy ilustrujące czas przeznaczony na pracę, sen i odpoczynek. 

Wspólnie stworzyliśmy portret osób, które w piękny sposób łączą pasję i talent z pracą i zarobkiem.

NA POCZĄTEK KILKA WYKRESÓW:
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ILE GODZIN ŚPISZ NAJCZĘŚCIEJ?

O KTÓREJ GODZINIE ZAZWYCZAJ KŁADZIESZ SIĘ SPAĆ? ILE GODZIN DZIENNIE ŚREDNIO POŚWIĘCASZ NA PRACĘ?

CZY ROBISZ SOBIE DNI CAŁKOWICIE WOLNE OD PRACY?
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O której godzinie dziś wstałeś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Wstaję z reguły o tej samej porze, zazwyczaj przed budzikiem.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Od jakiegoś czasu wynajmuję biuro, tak żebym razem z moim 
zespołem móc działać w miarę systematyczny sposób. Dzień 
zaczynam od weryfikacji komentarzy, wiadomości od odbiorców 
oraz klientów. Raz w tygodniu organizujemy tzw. status, na 
którym ustalamy działania, plany postów, działania komercyjne. 
Pozostałe dni to praca nad postami, sesje czy spotkania. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałeś? Czy coś się zmieniało z biegiem 
czasu? Jak jest teraz?

Znajomi się śmiali, mama się bała. Teraz po ponad czterech 
latach znajomi szanują, a mama jest ze mnie dumna!

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Tak to moje jedyne źródło utrzymania, od ponad trzech lat żyję 
tylko z tego. 

Czym zajmowałeś się przed prowadzeniem bloga?

Przez jedenaście lat związany byłem z branżą odzieżową. 
Pracowałem na stanowiskach sprzedawcy, VM, kierownika 
sklepu, kierownika regionalnego ds. HR, a także kierownika 
operacyjnego. 

Co Cię skłoniło do stworzenia bloga?

Do stworzenia bloga skłoniło mnie załamanie nerwowe i 
brak realizacji w życiu rzeczy, które mogą być odskocznią od 
ówczesnej pracy. 

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Pracuje ponad standardowy etat. Najwięcej czasu przeznaczam 
na odpisywanie na wiadomości, komentarze oraz na analizę 
działań czy tworzenie contentu. 

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Staram się, choć nie zawsze mi to wychodzi. W weekendy 
zdarza mi się pracować. 

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i 

KAMIL PAWELSKI
ekskluzywnymenel .com

zapomnieć o niej w 100%?

Niestety nie umiem.

Pracujesz sam? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Mam zespół: grafik na pełen etat, fotograf na pełen etat oraz PR 
Manager. Zadaniowo współpracuję z redaktorem, programistą i 
osobą od materiałów video. 

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłeś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Po pół roku od założenia bloga dostałem pierwsze zlecenie. Rok 
po założeniu mogłem pozwolić sobie na rezygnację z pracy. 

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Jest to mieszkanie przemienione na biuro w jednej z 
powiślańskich kamienic. 

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sam przygotowujesz posiłki?

Jem regularnie, gotuje sam. 

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Tak, chciałbym tak pokierować swoją pracą aby to się stale 
rozwijało. Jednocześnie mam świadomość tego, że należy 
dywersyfikować źródła dochodu stąd też podejmuję dodatkowe 
działania (m.in. wydaję własną płytę, planuje wprowadzenie 
produktów menelskich na rynek)

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Ciężka praca, odrobina szczęścia i talentu 

Czy gdybyś wygrał 40 milionów w Totolotka rzuciłbyś 
swoje dotychczasowe zajęcie?

Zainwestowałbym je aby działało to wszystko samodzielnie, a 
ja abym mógł robić kolejne projekty. 

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Mam takie poczucie, bo moda męska w Polsce to niestety 
działanie misyjne i trochę opornie to idzie. Poza tym stare 
media dają odczuć, że nie lubią nowych mediów i zupełnie nie 
czują potrzeby wspólnego działania. 

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Chodzę spać ok. 22:00/23:00, czasami przed snem myślę o 
pracy, a czasami nie :) 

http://ekskluzywnymenel.com
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JACEK KŁOSIŃSKI
klosinski .net O której godzinie dziś wstałeś? Zawsze starasz się 

budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Staram się wstawać o 6:00 i chodzić 3 razy w tygodniu na 
siłownię. Jem lekkie śniadanie i zaczynam trening ok. 7:00. Kiedy 
nie mam treningu, staram się rano przynajmniej porozciągać i coś 
poczytać.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Po siłowni jem jakieś większe śniadanie i zaczynam pracę około 
9:00. Do czasu powrotu żony i dziecka do domu (bo pracuję w 
domu) mam spokój i mogę działać. Wieczorem bardzo rzadko 
zaglądam do komputera. W ramach tych 8 godzin pracy plan 
wygląda bardzo różnie. Mam tyle zadań i tematów na głowie, że 
nie ma tam stałego rytmu. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałeś? Czy coś się zmieniało z biegiem 
czasu? Jak jest teraz?

Moi znajomi i rodzina chyba nadal nie do końca rozumieją czym 
się zajmuję. ;) Czasami podpytują, ale generalnie chyba ufają, że 
wiem co ze sobą zrobić. 

Czym zajmowałeś się przed obecnym zajęciem? 

Prowadziłem własną firmę projektową.

Co Cię skłoniło do robienia tego co robisz?

Dawno temu chciałem po prostu zbierać w jednym miejscu 
ciekawe materiały i z biegiem czasu to ewoluowało i się rozrosło. 

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Pracuję dziennie około 8 godzin. Więcej jedynie wtedy, kiedy mam 
wyjazd na szkolenie, bo dochodzą dojazdy i noclegi poza domem. 
Najwięcej czasu zajmują mi niestety kwestie administracyjne, 
odpowiadanie na maile, logistyka itp. 

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w weekendy?

Staram się nie pracować w weekendy i planuję z 2-3 urlopy w 
ciągu roku.

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 
o niej w 100%?

Raczej tak. Powiedzmy w 95%. ;)

Pamiętasz kiedy ostatnio miałeś dzień bez komputera i 
telefonu?

Bez komputera mam często, gdy np. wyjeżdżam gdzieś z rodziną i 
go nie biorę. Bez telefonu raczej już dawno nie miałem, ale to jest 
korzystanie z telefonu „użytkowo”. Nie mam na telefonie nawet 
Facebooka. ;)

Pracujesz sam? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Pracuję sam, ale niektóre elementy, np. skład podcastu, zlecam.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłeś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Stało się oficjalnie pełnoetatową pracą 14 września 2016, 
więc pamiętam dokładnie. ;) Zaczynając zupełnie tego nie 
zakładałem. Prowadziłem firmę i z tego żyłem. Sprawy 
potoczyły się jednak inaczej. :)

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Mamy w domu antresolę i tam mam swoje domowe biuro. 

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sam przygotowujesz posiłki?

Jem w miarę regularnie, mam dietę, jem 5 posiłków dziennie. 
Staramy się jeść zdrowo.

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Piję, około trzech dziennie. Zakochałem się ostatnio w 
Chemexie. :)

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Tak – jako wszechstronnego twórcę. Mój plan na najbliższy 
czas to wyjście poza formułę bloga. Zacząłem już z podcastem, 
ale mam większe ambicje. 

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Zdecydowanie ciężka praca. To zostało nawet udowodnione 
badaniami. Talent bez pracy jest warty bardzo mało, a ciężka 
praca bez talentu może przenosić góry. 

Czy gdybyś wygrał 40 milionów w Totolotka rzuciłbyś 
swoje dotychczasowe zajęcie?

Na pewno w pewnym sensie tak. Tak na inną skalę i z innymi 
możliwościami, ale sądzę, że rdzeń by się nie zmienił. Nie 
wyobrażam sobie przestać tworzyć, dzielić się i pomagać.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Nie. Miałem tak prowadząc firmę i zmieniłem to na aktualne 
zajęcie. Przeszło. 

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Staram się około 22:00. Bardzo często jest związana z pracą, 
ale nie zawsze. Generalnie sporo myślę o pracy, ale raczej w 
kategoriach wymyślania i planowania, a nie stresu i obowiązku. 

http://klosinski.net
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O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Standardowo o 8:00. Rzadko zdarza się, że nie nastawiam 
budzika. Zazwyczaj to on budzi mnie rano :)

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z biegiem 
czasu? Jak jest teraz?

Jeśli chodzi o najbliższych, to od zawsze wszyscy mnie wspierali 
i tak jest do dziś :) Podobnie ze znajomymi i przyjaciółmi. 
Natomiast, gdy poznaje nowe osoby i mówię im czym się 
zajmuję, to najczęściej pojawia się mnóstwo pytań - co, jak i z 
czym to się je :) 

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Bloga założyłam chwilę po tym jak zaczęłam studia :)

Co Cię skłoniło do stworzenia bloga?

To był totalny impuls. Zobaczyłam bloga koleżanki i pomyślałam 
sobie: “Czemu nie!”. Nie wiedziałam jak się to robi, ale 
stwierdziłam, że będę pokazywać moje codzienne życie. 

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Praktycznie cały czas. To co robię stało się moim sposobem 
na życie, częścią mojego życia. To, że odpisuję na maile, robię 
zdjęcia, wrzucam wpisy itd., jest dla mnie już całkowicie 
naturalne. 

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 
o niej w 100%?

Będąc na wakacjach również odpisuje na maile, robię zdjęcia 
i dodaje wpisy :) To już część mojego życia, moja pasja i moja 
praca w jednym. 

PAULA JAGODZIŃSKA
beauty-fashion-shopping.pl

dzisiejszym. Co będzie? Życie pokaże - najważniejsze to iść 
przed siebie i robić to co się kocha.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Talent, to tylko 10% sukcesu. Bez ciężkiej pracy, nawet z 
talentem nigdzie nie zajdziemy.

Czy gdybyś wygrała 40 milionów w Totolotka rzuciłbyś/
aś swoje dotychczasowe zajęcie?

Zdecydowanie nie! To moja pasja - spełniam się w tym i kocham 
to co robię.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Zazwyczaj Około 1:00 w nocy. Najczęściej przed snem 
odpisujemy z mężem na maile. Blog i wszelkie działania z nim 
związane to aktywność 24h na dobę.

Pamiętasz kiedy ostatnio miałaś dzień bez komputera 
i telefonu?

Jak chodziłam do liceum :) 

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Gdy zakładałam bloga, to mało kto na nim zarabiał. Ja nawet nie 
wiedziałam, że jest taka możliwość. Od początku była to radość 
z dodawania wpisów i interakcja z czytelnikami w postaci 
komentarzy. Potem przerodziło się to w ogromną pasję i do dziś 
tak zostało. Z czasem przyszła też możliwość utrzymania się z 
tego.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Żyję zawsze dniem 

http://beauty-fashion-shopping.pl
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O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

6:30, dbam o regularne pory snu, wstaję z budzikiem, bo zbieram 
się do biura:)

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Kiedyś trochę się śmiali z całej tej blogosfery, ale gdy zobaczyli, 
jak wzbogaciła ona moje życie, dziś bardziej to podziwiają.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Nie, pracuję na etacie w wydawnictwie wydającym książki.

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Byłam dziennikarką.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

No pewnie, w weekendy nie pracuję, bawię się z dzieckiem:)

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 
o niej w 100%?

Zapominam na 90%

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Biurko z rozpraszającym bałaganem.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Hmmm, może jako matkę obczepioną dziećmi, prowadzącą 
własną firmę.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Myślę, że są równorzędnie ważne.

Czy gdybyś wygrała 40 milionów w Totolotka 
rzuciłabyś swoje dotychczasowe zajęcie?

Zdecydowanie tak.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Kładę się spać o 21:00 relaksując się przy serialu.

JUDYTA KOKOSZKIEWICZ
zudit .pl

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Dzisiaj akurat wstałam o 8:00, ale wstaję o różnych porach.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Tak, mam. Najpierw moderuję komentarze, następnie skrzynkę 
mailową (wiadomości biznesowe), a później najczęściej 
zabieram się za montaż lub nagrywanie (zależy od dnia). Jeszcze 
czeka mnie dziennie trzy razy sprawdzenie komentarzy i maili 
oraz co godzinę przejrzenie social mediów – a w wolnych 
chwilach nagrywanie Snapów. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Było to traktowane trochę jako niepoważne hobby, ale 
dostawałam przy okazji sporo wsparcia i motywacji od bliskich. 
Teraz jestem traktowana bardziej serio.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Poza tym pracuję zleceniowo dla agencji reklamowych jako 
moderatorka.

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Nauką ;) założyłam bloga w wieku 18 lat.

Co Cię skłoniło do stworzenia hania.es?

Trafiłam na jakiegoś bloga w sieci, spodobało mi się to, jak 
wygląda zarządzanie społecznością, tworzenie i opiniotwórczość. 
Poczułam, że też tak mogę.

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Powiedziałabym, ze codziennie około 5 godzin przy komputerze 
(w weekendy też), oraz łącznie około 3 godzin na telefonie przy 
social mediach.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Rzadko całościowo wolne dni, ewentualnie jednego dnia pracuję 
mniej, żeby kolejnego siedzieć dłużej. W weekendy pracuję, ale 
czasem robię sobie dzień wolny w tygodniu.

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 
o niej w 100%?

HANIA
hania.es

http://zudit.pl
http://hania.es
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Staram się jednak jak najbardziej wtedy odciąć, ale nie jest to 
możliwe.

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Mam dwóch pomocników, jedna osoba pomaga mi z researchem, 
analityką, czasem nagrywaniem, a druga to widzka, która 
moderuje działanie mojej grupy na Facebooku.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Liczyłam na to, bo zaczęłam prowadzić bloga bardzo 
przygotowana i wiedziałam już, jak można tę działalność 
monetyzować. Gdy blog miał rok, stał się moim dodatkowym 
dochodem, po kolejnym roku mogłam go już uznawać za bardziej 
pewne źródło utrzymania.

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

To duże, białe biurko, statyw z kamerą, lampy, laptop, kawa. 

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sama przygotowujesz posiłki?

Pięć – jestem pod opieką dietetyka, żeby nie zwariować. ;) Nie 
gotuję sama.

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Piję 2-3 mocne kawy dziennie.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Tak. Jako osobę z dyplomem psychologa, edukując w sieci :).

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka praca?

Ciężka praca. Talent, powiedziałabym charyzma, na pewno się 
przydaje, ale sam w sobie niczego nie zapewnia.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Miewam takie wrażenie, ale to raczej wynika z depresji, na którą 
choruję, a nie z typu pracy. Wiem jednak, że nie chciałabym 
robić niczego innego.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Tak, przed snem, już w łóżku, najczęściej robię research do 
kolejnych odcinków. Chodzę spać około północy.

O której godzinie dziś wstałeś? 
Zawsze starasz się budzić o 
tej samej porze? Wstajesz z 
budzikiem?

Wożę dzieci do szkoły więc zawsze 
wstajemy o 6:50. Ale w czasie gdy żona 
woziła dzieciaki (bo jechała od razu 
do pracy), a ja mogłem zostać w domu 
(bo pracuję w domu), to też wstawałem 
o stałej godzinie. Przy czym była to 
8:00 rano. Bardzo nie lubię wstawać 
wcześnie, niezależnie od godziny, o 
której kładę się spać. Jestem nocną 
osobą.

Opowiedz jak wygląda Twój 
dzień pracy. Masz jakiś określony 
rytm dnia, plan działania?

Wstaję, ogarniam dzieci, jedziemy 
do szkoły, wracam, rozmawiam z 
żoną, planujemy dzień czy po prostu 
sobie gadamy przy kawie. Potem 
siadam do pracy, którą staram się 
zawsze zaczynać od lektury Biblii i 
modlitwy. Sporządzam lub uzupełniam 
listę zadań codziennych, a potem je 
wykonuję. Koło 13:00 robię obiad, 
który jemy całą rodziną. Potem 
jeszcze siadam do pracy. Popołudnia 
dla rodziny. Wieczory bezwzględnie 

Czy robisz coś poza tym?

Nie. Staram się dywersyfikować dochody. 
Mam swoje własne jednoosobowe studio 
graficzne – Zuchowe Studio, gdzie 
zaprojektowałem m.in. wszystkie okładki 
Luxtorpedy i kilka innych fajnych rzeczy. 
Prowadzę też zajęcia na uczelni wyższej 
Collegium Da Vinci. Robię jeszcze kilka 
innych rzeczy, które pośrednio wynikają 
z popularności blogowej. No i jest sam 
blog, który generuję ponad połowę moich 
dochodów.

Czym zajmowałeś się przed 
prowadzeniem bloga?

Pracowałem w agencjach reklamowych jako 
grafik.

Co Cię skłoniło do stworzenia zuch.
media?

Chciałem, żeby ktoś więcej zobaczył moje 
komiksy, poza ludźmi z pracy. Tak się 
zaczęło 7 lat temu. A potem się okazało, 
że odkryłem w publikowaniu swoją pasję 
i że totalnie mnie to pochłonęło. Z czasem 
zacząłem pisać i teraz głównie piszę i 
sprawia mi to wielką frajdę.

Ile czasu dziennie i tygodniowo 

dla małżeństwa – to bardzo ważne dla 
mojego zdrowia psychicznego, a co za 
tym idzie – lepszej pracy. Czasami siadam 
też do pracy po 22:00, czy 23:00, ale to 
dlatego, że tak lubię. Niektóre zadania, 
np.: projektowanie i przygotowywanie 
książek do druku uwielbiam robić w nocy.

Jaki stosunek do tego co robisz 
mieli Twoi znajomi, rodzina gdy 
zaczynałeś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Początkowo były obawy rodziców, 
że porzucam „pewny” etat na rzecz 
„niepewnej” własnej działalności. Ale 
szybko zmienili zdanie. Chyba nigdy 
nie miałem negatywnych sygnałów od 
bliskich i znajomych, bo oni wiedzą, 
że mimo swobody którą mam, to 
jednak wkładam w to sporo pracy. Dla 
pobocznych obserwatorów złudny może 
być fakt, że o – „5tys zł za jeden wpis?!? 
4h pracy?!?!? Zresztą jakiej pracy?? To 
nie praca!”. Ale żeby do tego jednego 
wpisu doszło, trzeba pracować kilka 
lat. Intensywnie i regularnie. Faktura 
za konkretny wpis to wierzchołek góry 
lodowej całej włożonej w to pracy.

Czy twórczość internetowa to 
Twoje jedyne źródło utrzymania? 

MACIEK ZUCH MAZUREK
zuch.media

http://zuch.media
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pracujesz? Na co poświęcasz najwięcej czasu?

Różnie, czasami to 2 godziny, a czasami 12. Najwięcej czasu 
zajmują mi prace graficzne, bo one po prostu są najbardziej 
czasochłonne. Jeden projekt to kilka, kilkanaście dni, a tekst 
kilka, kilkanaście godzin. Ale statystycznie więcej piszę niż 
projektuję. Sporo czasu zajmuje też szeroko pojęta administracja: 
mejle, telefony, umowy, ustalenia, spotkania, itp.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Oczywiście robię sobie wolne dni. W weekendy staram się 
nie pracować, choć czasami robię coś na blog, ale to coś typu 
wrzucić link, zrobi zdjęcia, itp. Jak tak sobie policzę, to mogę 
mieć z 6 tygodni wakacji, lekko. Czasami na wyjazdach robię 
jakieś relacje, czy coś w tym stylu, ale zupełnie mnie czy rodziny 
to nie obciąża. To bardzo przy okazji, a często finansuje cały 
wyjazd.

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 
o niej w 100%?

Jak najbardziej potrafię. Choć tu wiele rzeczy się krzyżuje. 
Bo np. wrzucenie foty na insta niby prywatne, a jednak trochę 
służbowe. Ale generalnie nie wykonuję pracy takiej, że się 
zamykam w pokoju i przez kilka godzin naparzam mejle.

Pamiętasz kiedy ostatnio miałeś dzień bez komputera 
i telefonu?

Wczoraj :-) rozładował mi się telefon i nie chciało mi się 
podłączyć do prądu. Generalnie nie mam z tym problemu, żeby 
być offline. Ale po prostu lubię być online.

Pracujesz sam? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Pracuję sam. Choć ostatnio moja żona pomaga mi w administracji 
i zaczyna pisać coraz więcej tekstów na blog – oczywiście jako 
swoje autorskie.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłeś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Jestem absolwentem liceum plastycznego, więc od dawna 
liczyłem, że tworzenie będzie moją pracą, choć wtedy myślałem 
o bardziej klasycznym wymiarze pracy twórcy - jako grafika. 
Gdy zakładałem bloga, to nie wiedziałem, że można na nim 
zarabiać. Później zrozumiałem, że jest świetną reklamą mojej 
osoby jako grafika, a później zrozumiałem, że i sam w sobie 
może być genialnym źródłem dochodu.

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? Sam 
przygotowujesz posiłki?

Jem cztery posiłki. Jem regularnie, bo pracuję w domu. 
Większość przyrządzam sam, bo to lubię i mam na to czas.

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Kawa moja miłość. Piję 3-4 kawy dziennie, raczej mocne, 
ze świeżo mielonych ziaren. Uwielbiam kawę. Żadnym 
rozpuszczalników.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Pasja plus ciężka praca. Znam wielu utalentowanych ludzi, 
którzy nic nie robią i nic nie osiągają. Bez ciężkiej pracy nic się 
nie uda. A z drugiej strony sama ciężka praca, też często bywa 
bez sensu. Dlatego uważam, że trzeba znaleźć pasję, a potem 
ciężko pracować.

Czy gdybyś wygrał 40 milionów w Totolotka rzuciłbyś 
swoje dotychczasowe zajęcie?

Raczej nie. Lubię pisać, lubię być w sieci. Pewnie pisałbym o 
nieco innych tematach, typu jak kupiłem sobie tropikalną wyspę 
:-)

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Nie, raczej nie. Feedback od czytelników, ale też stan konta, 
pokazują wyraźnie, że to co robię ma sens.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Zwykle chodzę spać po północy. Ostatnią rzeczą przed snem 
jest modlitwa dziękczynna za wspaniałą rodzinę, czyli za to co 
jest dla mnie absolutnie najważniejsze.

AGNIESZKA SKUPIEŃSKA
tosieoplaca.pl

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Dziś ok. 6.30. Nigdy nie nastawiam budzika, ale robi to mój 
mąż, więc zwykle wstajemy między 6:00 a 7:00. W weekendy 
podobnie, choć wtedy już bez budzika. 

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Dzień zaczynam prysznicem i śniadaniem, dopiero ok. 8:00 
siadam do pracy. Jeśli mam jakieś ważne zadanie, przewidziane 
na dany dzień, to staram się nim zająć od rana, a jeśli nie gonią 
mnie terminy, dopiero rano decyduję, czym będę zajmować 
się dzisiaj, na co mam najlepszy nastrój. Ok. 10.30 robię sobie 
dłuższą przerwę na drugie śniadanie, a po śniadaniu pracuję 
jeszcze do ok. 14:00. Wcześniej jeszcze jedna przerwa na kawę. 
Teoretycznie mój dzień pracy kończy się więc o 14:00, ale tak 

Często także rozmawiamy z mężem o pracy, snujemy plany, 
załatwiamy coś po południu - w sumie ok godziny dziennie 
takich dodatkowych zajęć, związanych z pracą, ale już nie przy 
komputerze, zawsze się znajdzie.

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Jak to często bywa - bliscy pytali, czy nie szukam normalnej 
pracy :) Szybko jednak się przekonali, że skoro zarabiam nieźle, 
stać mnie na różne rzeczy i nie przymieram głodem, to chyba ta 
moja praca nie jest taka zła ;) A tak poważnie, to myślę, że nadal 
wiele osób nie dowierza, że z tego “pisania do internetu” coś 
można zarobić, ale nie przyznają się do tego ;)

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Sprzedaję swoje produkty (książka i kurs online), a także 

http://tosieoplaca.pl
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akcesoria barmańskie, ale ten sklep z akcesoriami założyłam 
dlatego, że wcześniej prowadziłam blog o drinkach, więc sklep 
z akcesoriami był (i jest) moim sposobem na zarobienie na tym 
blogu. W tej chwili wszystko, co robię i na czym zarabiam, ma 
związek z moimi blogami i podcastem.

Co Cię skłoniło do stworzenia bloga?

Ha, dobre pytanie! Pierwszego bloga założyłam, bo dostrzegłam 
niszę, w której nie było blogów (to był blog o drinkach). 
A drugiego (Tosieoplaca.pl) dlatego, że już wiedziałam, że 
blogowanie może być źródłem zarobku. I też widziałam niszę 
do zapełnienia :)

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Dziennie jakieś 5-6 godzin. Czasem cały ten czas wypełniony 
jest intensywną pracą np. nad kursem, a czasem są to jakieś prace 
administracyjne, nudne jak nie wiem co. Chyba trudno wskazać 
coś, co pochłaniałoby mi najwięcej czasu w skali miesiąca. 

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

W weekendy nie pracuję, w święta i długie weekendy też nie, 
staram się w piątek też nie pracować zbyt długo. No i w skali 
roku mam znacznie więcej dni wolnych niż etatowy pracownik, 
myślę, że ze 40 dni urlopu spokojnie się uzbiera.

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 
o niej w 100%?

Tak, ale raczej nie przychodzi to łatwo. Podczas urlopu przez 
pierwsze dni trudno nie myśleć o pracy, z czasem jest coraz 
łatwiej. 

Pamiętasz kiedy ostatnio miałaś dzień bez komputera 
i telefonu?

Całkiem niedawno, na początku października udało mi się 
wyskoczyć na tydzień na Teneryfę. Komputera nie używałam, 
telefonu prawie też nie. 

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Zatrudniam, ale raczej do konkretnych zadań, na zasadzie 
współpracy. Ktoś pomaga mi np. montować odcinki podcastu, 
ktoś inny przygotowuje transkrypcję, korzystam także z pomocy 
grafika od czasu do czasu.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

U mnie to było takie płynne. Na początku łączyłam pisanie bloga 
ze zleceniami dla klientów, a z czasem świadomie rezygnowałam 
ze zleceń, żeby skupić się na blogu. Mniej więcej od roku nie 
robię nic innego poza tworzeniem własnych treści.

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sam/a przygotowujesz posiłki?

Przeważnie 4 i zawsze jem regularnie. Nie zawsze gotuję sama, 
bo wychodzenie do restauracji sprawia mi frajdę i jest sposobem 

na oderwanie się od pracy i odpoczynek.

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Jedną i to dość słabą. Kawa na mnie nie działa, piję tylko dla 
przyjemności :)

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Trudne pytanie :) Czas tak szybko mija, pewnie 5 lat minie zanim 
się obejrzę. Chciałabym widzieć siebie raczej jako autorkę 
książek, która pisze blog, a nie jako blogerkę, która wydała 
książkę. I chciałabym, żeby to, co robię, pomagało ludziom 
znaleźć lepszą pracę i lepiej układać swoje życie. 

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Praca. Sam talent bez pracy nie jest wart za wiele. 

Czy gdybyś wygrała 40 milionów w Totolotka 
rzuciłabyś swoje dotychczasowe zajęcie?

Ha, dobre pytanie! Chciałabym wierzyć, że nie, ale prawda 
jest taka, że jak człowiek nie musi zajmować się zarabianiem 
pieniędzy, to zmieniają mu się priorytety. Trudno stwierdzić, 
czy mając 40 milionów uznałabym, że najlepszym sposobem 
spożytkowania czasu jest pisanie bloga. Pewnie otworzyłabym 
jakiś inny biznes, który też by mnie cieszył, np. restaurację z 
pysznym żarciem :)

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Średnio raz na dwa tygodnie mam takie wrażenie. Ale wtedy 
zwykle przychodzi jakiś mail od czytelnika, który pisze, że mój 
blog bardzo mu pomógł. I to mi daje kopa na następne tygodnie.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Chodzę spać koło 22:00, a że przeważnie czytam książki przed 
snem, to moje ostatnie myśli dotyczą raczej książek. 

MICHAŁ SZATIŁO, VOLANT
volantif icat ion.pl

O której godzinie dziś wstałeś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Dzisiejszy dzień był wyjątkowy, bo moja córka jest chora, więc 
wstaliśmy wtedy, kiedy ona - o 9.00. Regularnie wstaję między 
7.00 a 8.00. Często z budzikiem.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Wstaję. Jem śniadanie. Włączam laptopa. Najpierw czytam 
newsy i teksty innych polskich i anglojęzycznych blogerów. 
Później siadam do pracy. Z przerwami na posiłki, zakupy i inne 
konieczne czynności piszę do 18.00. Często pracuję jeszcze 
przed snem między 20.00 a 22.00. Napisanie artykułu zajmuje 
mi zazwyczaj dwa dni, a biorąc pod uwagę, że jednocześnie 
piszę książkę, to jestem zmuszony łapać każdą chwilę.

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałeś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Nie informowałem o tym ani rodziny, ani znajomych. 
Dowiedzieli się w trakcie. Tata był rozczarowany, że nie 
zostałem pracownikiem naukowym :) To się nie zmieniło i to 
mimo świadomości, że mam wielokrotnie wyższe zarobki, niż 
miałbym na uczelni.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Główne, ale nie jedyne. Inwestuję na Giełdzie Papierów 
Wartościowych i podejmuję szereg działań, które dzieją się 
poza blogiem, ale się z nim przecinają.

Czym zajmowałeś się przed prowadzeniem bloga?

Właściwie, to tym samym: pisaniem (zacząłem w liceum) i 
inwestycjami. Wtedy jeszcze studiowałem, więc na studia 
poświęcałem sporo czasu (byłem też m.in. dwukrotnym 
stypendystą Ministra Szkolnictwa Wyższego). 

Co Cię skłoniło do stworzenia volantification.pl

Wcześniej pisałem na jednym forum internetowym. W tamtym 
środowisku byłem popularny. Stwierdziłem, że wolę robić to 
pod swoją marką.

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Pracuję na okrągło. Bloger pracuje nawet jak nie pracuje, bo 
zbiera pomysły, zapisuje idee i interesujące zdania. Czasem 
przychodzi do głowy fajny pomysł, więc siada się i przelewa go 
na papier. Zresztą, mózg cały czas “mieli” rozpoczęte teksty i 
szuka sposobów na ich najlepsze napisanie, ale to akurat dzieje 
się nieświadomie.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Bardzo rzadko robię sobie wolne. W weekendy pracuję jak w 
każdy inny dzień. 

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 
o niej w 100%?

Nie. Nawet nie chcę, bo później za długo trwa ponowne 
wdrożenie się do pracy. W zawodach manualnych, fizycznych 
tak się da. W twórczych niekoniecznie.

Pamiętasz kiedy ostatnio miałeś dzień bez komputera 
i telefonu?

Bez telefonu często. Bez laptopa zawsze wtedy gdy odwiedzam 
rodziców.

Pracujesz sam? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Mam kilku współpracowników i firmy, którym zlecam 
księgowość lub wysyłkę książek, ale co do zasady pracuję sam.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłeś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Nie miałem precyzyjnych planów na to, co chcę osiągnąć 
blogiem, co prawdopodobnie odpowiada za to, że w mojej 
opinii, z tym blogiem, nad którym obecnie pracuję osiągnąłem 
już wszystko.

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Stół z krzesłem i laptopem. Po prawej ręce kubek kawy, który 
opróżniam przez cały dzień. W pokoju, w którym pracuję jest 
mnóstwo książek, z których korzystam.

http://volantification.pl
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Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Za 5 lat jeszcze tak. W przyszłości wciąż chciałbym pisać, 
ale już wyłącznie książki bez prowadzenia kanałów social 
media i bloga. Łączenie obu form pisania jest zwyczajnie zbyt 
wyczerpujące.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Wyłącznie praca. Są na ten temat fajne badania - pisał o nich 
Richard Nisbett. W kulturze zachodniej (czyli również u nas) 
poszukuje się mocnych stron, a następnie się je rozwija. W 
Azji się pracuje i brak wyników w jakiejś dziedzinie traktuje 
się jak pole, w którym można zrobić postęp, a nie obszar, który 
należy porzucić. Znacznie lepsze wyniki w nauce osiągane 
przez Azjatów są dobrym potwierdzeniem znaczenia pracy.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Mam ochotę robić coś jeszcze lub robić to nieco inaczej, ale 
nie całkiem zmienić. Co do poczucia bezsensu, to tak - zdarza 
się. Na swoim blogu staram się przekazywać skuteczniejsze 
metody działania (głównie w relacjach damsko-męskich, ale 
nie tylko), a często zderzam się z tak utrwalonymi szkodliwymi 
przekonaniami, których nie da się wykorzenić, że załamuję ręce.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Między 22.00 a 23.00. Tak, ostatnie myśli związane są z moją 
pracą.

KAMIL NOWAK
blogojciec.pl

O której godzinie dziś wstałeś? Wstajesz z budzikiem?

Wstaje z budzikiem, codziennie ok. 7:00.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Najczęściej pracuję w godzinach od 8:00 do 15:00, ew. jak jest 
potrzeba to dodatkową pracę wykonuję w godzinach 22:00-2:00.

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałeś? Czy coś się zmieniało z biegiem 
czasu? Jak jest teraz?

Wiele się zmieniło. Najpierw byłem traktowany jako powód do 
śmieszków, obecnie jednak moje blogowanie jest traktowane jak 
każda inna praca.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Nie, razem z żoną prowadzimy również dwa lokale 
gastronomiczne oraz zajmujemy się nieruchomościami. 

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Dziennie 4-12 godzin. Najwięcej czasu poświęcam na edukację 
własną. 

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Robię sobie dni wolne od pracy, ale zdarzają się i to rzadziej niż 
częściej) weekendy pracujące.

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 
o niej w 100%?

Tak, potrafię.

Pracujesz sam? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Sam chociaż nie wykluczam zatrudniania kogoś do pomocy.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłeś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Nie miałem sprecyzowanego planu na bloga, gdy zaczynałem 
i chociaż mógłby się on stać źródłem mojego utrzymania, to 
raczej tego unikam, bo obawiam się, że może to odebrać mi 
przyjemność tworzenia. 

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sam przygotowujesz posiłki?

3-4. Jako osoba prowadząca lokal gastronomiczny, najczęściej 
jem właśnie tam.

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Nie, w ogóle nie pijam kawy.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Tak, ale pewnie w nieco innej formie, bardziej dostosowanej do 
przyszłych czasów.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Ciężka praca i rozwój. Talent nie ma znaczenia.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Ok. 24:00-2:00. Przed snem nie myślę o niczym, bo inaczej bym 
chyba wcale nie spał :)

http://blogojciec.pl
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O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Dziś (tj. w niedzielę) wstałam o 7:00. W weekend budzi mnie 
dziecko, w tygodniu budzik.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Pracuję na etacie, więc w tygodniu 8-10 godzin zajmuje mi 
praca, natomiast wieczory poświęcam dla rodziny i na pisanie 
bloga oraz robienie rzeczy z nim związanych.

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Moja rodzina (rodzice i mąż) od początku wspierają mnie w tym, 
co robię, i to się nie zmieniło.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Twórczość internetowa to moje dodatkowe źródło utrzymania. 
Moim głównym źródłem utrzymania jest praca na etacie.

Co Cię skłoniło do stworzenia bloga?

Zawsze lubiłam pisać, potrzebowałam też odskoczni od życia 
codziennego, dodatkowego zainteresowania / hobby - czegoś, co 
pozwoli na realizację różnych pomysłów, na kreatywność.

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Pracuję 8-12 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w 
weekend są to 2-3 godziny dziennie. Najwięcej czasu poświęcam 
na pracę na etacie. Jeżeli chodzi o bloga, najwięcej czasu zajmuje 
wymyślanie koncepcji wpisu i napisanie szkicu, wstępnej wersji.

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Nie mam konkretnego miejsca. Czasem jest to biurko z 
komputerem, czasem kanapa, czasem łóżko.

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sama przygotowujesz posiłki?

Staram się zjeść trzy posiłki dziennie, sama gotuję, ale lunche w 
pracy jem gotowe.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Nie wyobrażam sobie życia bez bloga i bardzo bym sobie tego 
życzyła, aby za 5 lat nadal istniał i abym nadal była influencerką.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Talent

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Nie, w obecnej chwili zarówno praca na etacie, jak i blogowanie, 
daje mi ogromną satysfakcję.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Chodzę spać między 22:00 a 24:00 i przed snem zawsze staram 
się zrelaksować - oglądam serial w telewizji lub czytam książkę.

MAGDALENA ROGALA
motheratorka.pl

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Dziś o 8:00, bo sobota. Spałabym dłużej, ale dzieci mnie 
obudziły. Zazwyczaj w tygodniu wstaję przed 6:00, bo o 7:00 
przyjeżdża busik zawożący starszego syna do przedszkola i 
muszę się wyrobić. Teoretycznie mogłabym wstawać trochę 
później, ale lubię mieć rano 20 minut tylko dla siebie na wypicie 
kawy i przegryzienie czegoś na spokojnie :) 

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Mój rytm dnia określają dzieci. Ciężko pracować, kiedy są w 
domu i ciągle czegoś chcą, więc cała moja praca ogranicza się 
do czasu kiedy śpią/są w przedszkolu/na spacerze z tatą, nianią 
albo u babci. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

A co ty z tego będziesz mieć? Pytał ojciec. Co tu dużo mówić, 
kiedy zobaczył pierwsze pieniądze z umowy, zmienił zdanie o 
100%. Do dziś mu wypominam, że wiara we mnie kosztowała 
5000 zł :D 

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

W tym momencie wszystkie moje zarobki mam z bloga.

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Pracowałam w klubie, redakcji, biurze, a potem byłam na 
macierzyńskim.

Co Cię skłoniło do stworzenia matkatylkojedna.pl?

Nuda na macierzyńskim i chęć znalezienia pracy związanej 
z pisaniem. Chciałam pisać do gazet, a blog miał być moim 
portfolio. 

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

To wszystko zależy od tego, jak wygląda sytuacja z dziećmi, 
czy mogę liczyć w danym tygodniu na pomoc babci, ojca 
dzieci, niani. Czasem pracuję po 6-8 godzin dziennie, bywało, 
że zarywałam noce i dopracowywałam tematy po 10-12. Od 
miesiąca poświęcam blogowi ok. 4-6 godzin, bo młodszy ma 
kryzysowy wiek i potrzebuje więcej mojego czasu. 

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i 
zapomnieć o niej w 100%?

Nie umiem. Jeśli pojawi się fajny dialog między mną a dziećmi 
albo uda mi się strzelić fajną fotę, do której mam idealny 
komentarz, dzielę się tym z fanami. Choć jeśli powiem, że na 
maile zerknę jutro, nie dzisiaj, to dotrzymuję słowa :) 

Pamiętasz kiedy ostatnio miałaś dzień bez komputera? 

JOANNA JASKÓŁKA
matkatylkojedna.pl 

http://motheratorka.pl
http://matkatylkojedna.pl
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Oczywiście, ostatni dzień mojego miesięcznego urlopu: 25 
lipca. Bez komputera bywa, że spędzam weekendy. Telefonu 
zapominam permanentnie. To mnie wkurza właśnie, bo dużo 
ciekawych rzeczy mi umyka, ponieważ nigdy nie mam go pod 
ręką. Stąd też mój instagram kuleje :D

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Wspieram się pomocą fotografa przy większych kampaniach. 
Myślę nad zatrudnieniem wirtualnej asystentki.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Nie pamiętam. Wyszło to jakoś naturalnie, że pewnego dnia 
przyszła oferta pracy dla mnie i stwierdziłam, że nie opłaca 
mi się to, bo na blogu mogę zarobić więcej i być pod ręką dla 
dzieci. 

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Kanapa. Stół w kuchni. Stół w salonie. Wszędzie, gdzie mogę 
się rozstawić z notesem, komputerem i kawą. 

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Kawa to moja krew. Ciężko mi powiedzieć, jak dużo, wiem, że 
ostatnią mogę wypić najpóźniej o 17:00.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

To jest mój problem i bardzo się tym martwię, że idę na żywioł 
i nie planuję.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Praca. 

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Koło północy. Jakbym myślała przed snem o pracy, to bym nie 
zasnęła. Przed snem myślę o tym, jak zaraz cudownie będzie mi 
się spało :) 

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Tak, zwykle staram się wstawać o tej samej porze - około 7:00 
rano. W tej chwili nie potrzebuję już budzika, mam dziecko ;)

Opowiedz, jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Aktualnie tworzę go sobie na nowo. Zwykle mam czas na pracę, 
gdy dziecko jest w przedszkolu czyli między 11:00 16:00, a 
potem jeszcze wieczorem, gdy śpi. Jeśli jednak mam coś pilnego 
do zrobienia pracuję też w innych godzinach.

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Tak, na początku rodzina i znajomi nie rozumieli po co piszę 
bloga, denerwowali się, że poświęcam na to tyle czasu, ale 
wtedy rzeczywiście potrafiłam ‘blogować’ po kilkanaście godzin 
dziennie, codziennie. Niezależnie od dnia tygodnia czy świąt. 
Potem przyszedł czas gdy to zrozumieli i bardzo mnie wspierali, 
a teraz ja odpuściłam i zdecydowanie mniej czasu zajmuje mi 
blogowanie.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Już nie, teraz prowadzę swoją firmę, ale jest ona naturalnym 
następstwem blogowania i nie byłoby jej bez bloga. 

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem anwen.pl?

Pracowałam na etacie jako specjalista ds planowania :)

Co Cię skłoniło do stworzenia bloga?

Chęć dzielenia się sposobami na pielęgnowanie włosów.

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 

o niej w 100%?

Już tak :) Ale jeszcze kilka lat temu (przed dzieckiem, w czasach 
kulminacji mojego bloga) nie miałam dni wolnych. Ba nie miałam 
ani chwili bym nie myślała o blogu, nie planowała kolejnych 
wpisów, nie przygotowywała materiałów lub nie odpisywała na 
maile/komentarze czytelników.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Nie, bardzo długo mój blog był pisany wyłącznie w ramach hobby 
i dodatkowego zajęcia. Nawet gdy zaczęłam na nim zarabiać nie 
traktowałam go jak pracy. Oczywiście w pewnym momencie 
tak się stało. Gdy zarówno zarobki jak i obowiązki związane z 
blogiem przewyższyły te z etatu. Teraz jednak odchodzę od tego 
i chciałabym by głównym źródłem mojego dochodu była firma, 
a nie blog.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Raczej jako właścicielkę rozwijającej się i dobrze prosperującej 
marki kosmetycznej, która w wolnych chwilach wciąż bloguje :)

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Talent i ciężka praca - tych dwóch rzeczy nie da się zamienić 
jeśli chce się osiągnąć prawdziwy sukces.

Czy gdybyś wygrała 40 milionów w Totolotka rzuciłabyś 
swoje dotychczasowe zajęcie?

Nie, ale przyspieszyłabym rozwój mojej firmy. Tylko, że ja nie 
gram w Totolotka ;)

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Zwykle tak właśnie jest, a chodzę spać ok. 23:00-24:00.

ANWEN
anwen.pl

http://anwen.pl
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KATARZYNA CZAJKA-KOMINIARCZUK
zpopk.pl

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Trzy dni w tygodniu pracuję w zupełnie normalnym miejscu 
pracy. Pracę zaczynam o godzinie 9:00 budzę się o 8:00 z 
budzikiem. W pozostałe dni mam większą swobodę co oznacza, 
że niekiedy budzę się o godzinie 10:00 (jak dziś), niekiedy 
nawet o 12:00.

Opowiedz, jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Poza pracą zawodową, której rytm wyznacza godzina przyjścia 
i wyjścia do pracy, pracuję właściwie codziennie około 2 do 3 
godzin najczęściej wieczorami. W dni wolne od pracy zawodowej 
koło 12:00 przeglądam sprawy na dany dzień i staram się przez 
kolejne godziny wykonać jak najwięcej zaplanowanych działań. 
Jednocześnie wiem, że lepiej pracuję wieczorem i w nocy więc 
przekładam większość działań na ostatnie godziny dnia.

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Moja rodzina i znajomi od zawsze wspierali mnie w tym co 
robię. Dość szybko znalazłam wśród nich wsparcie. Dopiero 
po pewnym czasie zorientowałam się, że moja działalność jako 
blogerki jest w ich opinii bardziej znacząca niż moja pozostała 
działalność zawodowa

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Pracuję na pół etatu w Tygodniku Polityka, prowadzę zajęcia w 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w domu Kultury na Mokotowie, 
do tego piszę artykuły do portali internetowych m. in. Lubimy 
Czytać, piszę książki niekiedy pracuję dla instytucji naukowych 
jak np. Muzeum Historii Polski

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Studiowałam historię i socjologię a także zajmowałam się pracą 
nad listą 500 największych firm w Polsce publikowaną przez 
Tygodnik Polityka

Co Cię skłoniło do stworzenia zpopk.pl?

Brak rzetelnych informacji dotyczących kultury popularnej w 
prasie, połączony ze znikaniem z mediów tradycyjnych treści 
poświęconych kulturze

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Codziennie pracuję nad samym blogiem około dwóch godzin, 
nie licząc oglądania seriali i filmów na potrzeby tekstów. 
Najwięcej czasu zajmuje mi dokładne przygotowanie się do 
wpisu i bycie na bieżąco z ważnymi wydarzeniami ze świata 
kultury popularnej

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Trudno powiedzieć. Czasem nie piszę wpisu ale ponieważ 
jest mała różnica pomiędzy tym co sprawia mi przyjemność 
(oglądaniem filmów) a przygotowaniem do pisania to w sumie 
jak sobie robię wolne to też pracuję. W weekendy pracuję 
zawsze.

Pamiętasz kiedy ostatnio miałaś dzień bez komputera 
i telefonu?

Bez komputera nie tak dawno temu (pięć dni temu?), natomiast 
bez telefonu - nie pamiętam.

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Nad blogiem pracuję sama, czasem proszę znajomych o pomoc 
we wstawieniu przecinków do tekstów publikowanych poza 
blogiem

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Ponieważ nie utrzymuję się wyłącznie z pisania bloga to 
właściwie nigdy nie traktowałam go wyłącznie jako pracę. 
Zakładałam bloga 9 lat temu więc wówczas utrzymanie się z 
pisania na blogu nie było pierwszą myślą towarzyszącą twórcy. 

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Moje miejsce pracy jest tam gdzie komputer. W tym momencie 
w moim łóżku na moich kolanach

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sama przygotowujesz posiłki?

Jem jeden, dwa posiłki dziennie. Czasem trzy. Głównie gotuje 
dla mnie mąż albo jem w bufecie w pracy

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Piję maksymalnie trzy filiżanki kawy dziennie. Z mlekiem. 
Niezbyt mocną.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Chciałabym w ciągu pięciu lat móc zajmować się tylko pisaniem 
o kulturze. Myślę, że jeśli nic się nie zmieni to pewnie będę 
trochę w podobnym miejscu, w którym jestem tzn. jako 
niezależny ekspert do spraw kultury popularnej.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Nie wydaje mi się, żeby to było rozłączone, Trzeba mieć sporo 
samozaparcia i ciężkiej pracy by pokazać światu swój talent

Czy gdybyś wygrała 40 milionów w Totolotka 
rzuciłabyś swoje dotychczasowe zajęcie?

Rzuciłabym moją etatową pracę, ale nie wyobrażam sobie by 
była suma pieniędzy, która oderwałaby mnie od pisania.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Ponieważ pisanie sprawia mi niesamowitą przyjemność to sam 
fakt, że to lubię nadaje mu sens. Nie chciałabym przestać.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Zwykle koło 3:00. Tak, zwykle przed snem myślę o filmach i 
serialach. Ja zawsze o tym trochę myślę.

http://zpopk.pl
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O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Wstaję codziennie o 6.00 rano. Budzi mnie budzik.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Tak, mam . 6.00 rano pobudka, potem joga, o 7.00 wstają moje 
dzieci, wspólne śniadanie i wyjście do szkoły i przedszkola. 
O 8.00-8.30 zaczynam pracę. Pracuję do 15.00 a potem idę 
odebrać dzieci ze szkoła i przedszkola.

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Znajomi, z którymi wtedy pracowałam wyśmiali mnie i 
mój pomysł, gdyż nie wierzyli, że będę w stanie stworzyć i 
zarabiać na biznesie online. Rodzina - jak zawsze - wspierała 
mnie bardzo mocno.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Jedyne źródło utrzymania. Przy czym nie nazwałabym tego 
twórczością internetową, a po prostu tworzeniem produktów 
i usług :) 

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Milionem spraw: byłam trenerką umiejętności miękkich w 
biznesie, właścicielką agencji Guwernantek, pracowałam w 
kinie, czterogwiazdkowym hotelu, firmie consultingowej. 
Byłam stewardesą arabskich linii lotniczych, ankieterką, 
sprzedawcą. I jeszcze sprzątałam mieszkania :) 

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Pracuję max. 6 godzin dziennie, max. 5 razy w tygodniu. 
Najwięcej czasu poświęcam na działania merytoryczne 
(tworzenie produktów, kursów online, wpisów na bloga, 
webinarów, podcastów, #kawyzbudzynska itp.).

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Mam do pomocy cały #gangPSC (to mój wirtualny zespół) - 
dwie osoby pracują ze mną na stałe i na wyłączność - to moja 
asystentka i menedżerka projektów, a pozostałe (graficzka, 
korektorka, osoba obrabiająca nagrania audio i video itp) 
współpracują z nami przy konkretnych projektach.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Od początku traktowałam to jako pracę. Wiedziałam, że 
docelowo będzie to moim jedynym źródłem utrzymania.

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sam/a przygotowujesz posiłki?

5 posiłków dziennie. Jem regularnie mniej więcej co 3 godziny. 
Posiłki szykuję na zmianę z mężem.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Mądra praca. Można ciężko pracować i nie mieć z tego nic.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

O 22.00 - 23.00 Nie, nie myślę o pracy przed snem :) 

OLA BUDZYŃSKA
paniswojegoczasu.pl

O której godzinie dziś wstałeś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Przekonałem się wielokrotnie, że dobry sen jest nieodzowny, 
aby twórcza praca była w pełni efektywna. Dlatego kładę 
się i wstaję o tych samych porach, dzięki czemu sprawnie 
zasypiam i budzę się praktycznie bez budzika (choć zawsze go 
nastawiam). Śpię od 7,5 do 8 godzin.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Każdy dzień mam bardzo dokładnie zaplanowany. Dzielę 
czas na kilka bloków: rozpoczynam od chwili skupienia 
i wyciszenia, później w pełnym skupieniu pracuję ok. 4 
godziny nad najważniejszym zadaniem (zwykle praca 
twórcza) przy wyłączonym telefonie, wyłączonych mailach i 

innych rozpraszaczach, po obiedzie załatwiam wszelkie sprawy 
“bieżące” (komunikacja ze współpracownikami i klientami), 
wczesny wieczór to czas dla rodziny, a późny wieczór - czas na 
trening (na zmianę: bieganie i siłownia). 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałeś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Znajomi pukali się w głowę, że rezygnuję ze świetnej pracy, a 
rodzina obawiała się, że nie będę się w stanie z tego utrzymać. 
Teraz to, co robię, nikogo już nie dziwi.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Gros przychodów to twórczość internetowa (w tym liczne 
działania poza blogiem). Realizuję czasami również ciekawe 
zlecenia dla firm z branży finansowej poza blogiem, ale to 
też jest pochodna tego, co robię w internecie. Poza tym część 
dochodów pochodzi z inwestycji.

Czym zajmowałeś się przed prowadzeniem bloga?

Pracowałem w branży finansowej m. in. jako dyrektor finansowy 
banku hipotecznego zaś bezpośrednio przed przejściem “na 
swoje” jako dyrektor ds. produktów inwestycyjnych w jednym 
z TFI.

Co Cię skłoniło do stworzenia marciniwuc.pl?

Wkurzało mnie to, że z powodu dysproporcji wiedzy pomiędzy 
sprzedawcami produktów finansowych i klientami, ludzie 
podejmują fatalne decyzje finansowe, tracąc na tym pieniądze. 
Pomyślałem, że super będzie dać im “oręż” w postaci wiedzy i 
narzędzi, które pomogą im skutecznie zadbać o własne finanse. 
Od tego się zaczęło.

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Pracuję full time - wychodząc co rano do wynajętego “studia” 
na około 10 godzin efektywnej pracy (po wyłączeniu przerw na 
obiad, spacery, itp.)

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Tak. Jeden dzień w tygodniu jest wolny - zazwyczaj sobota. 
Drugi dzień w czasie weekendu najczęściej jest zwykłym dniem 
roboczym No chyba, że gdzieś wyjeżdżam.

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i 

MARCIN IWUĆ
marciniwuc.com

http://paniswojegoczasu.pl
http://marciniwuc.com
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i zapomnieć o niej w 100%?

Tak. Z trudem, ale nauczyłem się tego. Zauważyłem, że kiedy 
jestem “offline” - życie na świecie nadal się toczy ;) 

Pracujesz sam? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Część prac zlecam -programista, grafik, virtual assistant.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłeś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Liczyłem, że będę w stanie się z tego utrzymać i od początku 
działałem w tym właśnie kierunku.

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sam/a przygotowujesz posiłki?

Dbam o zdrowie, jem regularnie, spożywam 4-5 posiłków 
dziennie, samodzielnie przygotowuję śniadania i kolacje

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

3 filiżanki dziennie

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 

influencera?

Widzę siebie robiącego to, co teraz, tylko na większą skalę i z 
jeszcze większą korzyścią dla moich czytelników i słuchaczy.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Talent 10%/ praca 90%

Czy gdybyś wygrał 40 milionów w Totolotka rzuciłbyś 
swoje dotychczasowe zajęcie?

Nie. Rozwijałbym dalej swoją działalność, bo bardzo to lubię.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Czasami tak, choć rzadko. Pozytywna informacja zwrotna od 
moich czytelników nie pozostawia mi miejsca na wątpliwości.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Chodzę spać około 23:00. Ostatnie godziny przed snem 
poświęcam rodzinie oraz na sport i wyciszenie po całym dniu 
(słucham np. audiobooków). Zasypiając nie myślę już raczej o 
pracy, a jeśli nawet, to są to zwykle myśli przyjemne ;) 

DAGMARA
calareszta.pl

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Wstałam o 5:15. Wstaję z budzikiem i 6 dni w tygodniu o 5:45 
rozpoczynam ćwiczenia. 

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Pracuję zwykle w godzinach pomiędzy 9:00, a 15:00 i pomiędzy 
21:00 a 24:00, w zależności od projektów i weny. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Partner, rodzina, przyjaciele - wspierają. Dalsi, niektórzy 
czytelnicy - nie wierzą, że to zajmuje dużo czasu i że można z 
tego żyć. 

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Pracowałam w korpo.

Co Cię skłoniło do stworzenia calareszta.pl?

Potrzeba opisania swojego życia.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Nie ma dni wolnych od Internetu :) Pracuję w każdą sobotę 
normalnie jak w tygodniu, w niedzielę staram się tylko być na 
bieżąco.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Tak, pamiętam. Było to po roku pisania.

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Biurko w domu, czasami łóżko.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Ciężka praca.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Codziennie.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Chodzę spać zwykle o północy, choć bywa, że padam wcześniej, 
albo pracuję dłużej, staram się wyciszyć przed snem i nie zerkać 
w telefon, choć jeśli opublikuję tekst, bywa, że w środku nocy 
sprawdzam jak się przyjął.

http://calareszta.pl
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O której godzinie dziś wstałeś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Niestety nie wiem, o której dziś wstałem, nie używam budzika. 
Nigdy nie lubiłem wczesnego wstawania i teraz sobie to 
odbijam. Jestem typową sową i im bliżej wieczora, tym lepiej 
mi się pracuje.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Zawsze byłem dobry w planowaniu, ale ubolewam nad tym, że 
nigdy nie wychodziła mi realizacja tych planów. Codziennie 
rano siadam do odpisywania na komentarze oraz wiadomości, a 
reszta wyłania się z lekkiego, twórczego chaosu.

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałeś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Blog na początku był tylko dodatkiem do moje głównej 
działalności. Specjalnie się nim nie chwaliłem i poza kilkoma 
osobami, nikt nie wiedział, że bloguję. Z czasem, gdy zacząłem 
utrzymywać się tylko z blogowania, wszyscy reagują na to 
bardzo pozytywnie. Nawet moja babcia dobrze wie, na czym 
polega moja praca i trzyma za mnie kciuki.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Od prawie dwóch lat żyję jedynie z Rowerowych Porad. 
Wcześniej zajmowałem się handlem internetowym, ale w 
pewnym momencie zdecydowałem się to porzucić. Wolałem 
skupić się na blogowaniu.

Czym zajmowałeś się przed prowadzeniem bloga?

Mój kanał na YT ma już półtora roku. Cały czas badam ten teren 
i wiem już, że trzeba tam włożyć ogrom pracy, aby do czegoś 
dojść. Instagram traktuję jako dodatek, nie mam żadnego 
harmonogramu publikacji, wrzucam tam spontanicznie zdjęcia, 
gdy robię coś ciekawego.

Co Cię skłoniło do stworzenia rowerowychporad.pl?

Blog powstał ponad 7 lat temu, jako hobbystyczna strona, na 
której chciałem po prostu pisać o rowerach, dzieląc się moją 
pasją z innymi. Gdzieś w głowie świtała myśl, że fajnie byłoby 
na tym kiedyś coś dorobić, ale w zasadzie przez pierwsze 
dwa lata prowadziłem bloga bez żadnego zarobku. W każdym 
razie, nie założyłem bloga dla pieniędzy, one przyszły “same” 
z czasem. Kanał na YT otworzyłem w myśl zasady - jeżeli 

nie teraz, to za kilka lat będzie za duża konkurencja. Nigdy 
nie byłem przekonany do wideo, źle czułem się przed kamerą 
i nie mogłem na siebie patrzeć na ekranie. Ale w końcu się 
przemogłem i okazało się, że nie taki diabeł straszny :)

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Najwięcej czasu zajmuje mi kontakt z czytelnikami - czyli 
odpowiadanie na całą masę pytań związanych z rowerami. 
Odpisuję na każdy komentarz z pytaniem, który pojawi się na 
blogu. Sporo czasu zajmuje także przygotowanie się, nagranie i 
zmontowanie każdego odcinka na YT.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Nawet w dni wolne od pracy, zdarza mi się zajrzeć do 
komentarzy czy na fanpage. A dla mnie weekendy różnią się 
od reszty dni tygodnia tylko tym, że moja dziewczyna nie idzie 
do pracy :) Czasem, jeżeli mam pilny temat, siedzę nad tekstem 
w sobotę, ale potrafię też zrobić sobie totalnie wolny dzień w 
środku tygodnia.

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i 
zapomnieć o niej w 100%?

Jeżeli jestem na wyjeździe rowerowym, to cały czas jestem w 
pracy :) W 100% mogę zapomnieć o blogowaniu, tylko jeżeli 
mam inne zajęcia i nie mam czasu, aby o nim pomyśleć.

Pamiętasz kiedy ostatnio miałeś dzień bez komputera 
i telefonu?

Ostatnio na ślubie i weselu mojego brata, nie miałem przy sobie 
telefonu przez 24 godziny. Wcześniej, chyba trzy lata temu w 
szpitalu. Ale nawet tam, gdy ledwo wybudziłem się z narkozy, 
już wrzuciłem post na Facebooka.

Pracujesz sam? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Pracuję zazwyczaj sam. Czasami, przy bardziej 
skomplikowanych projektach, pomaga mi moja dziewczyna.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłeś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Od dwóch lat zajmuję się tylko twórczością internetową. I na 
początku, w najśmielszych marzeniach, nie myślałem, że tak 
się stanie. Tyle, że ja do dziś nie traktuję tego co robię, jako 

ŁUKASZ PRZECHODZEŃ
roweroweporady.pl

pracy. Spędzam miło czas na rowerze, piszę i nagrywam o tym i 
jeszcze mogę się z tego utrzymać :)

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Oprócz roweru, jest to zazwyczaj kanapa i laptop.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Na pewno będę pracował na własny rachunek i będzie to branża 
internetowa. Ale w którym kierunku to wszystko pójdzie? Nie 
snuję tak dalekosiężnych planów.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Pracować trzeba mądrze, a nie ciężko. I trzeba mieć do tego 

odrobinę talentu i dużo chęci.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

To o czym piszę i nagrywam, pomaga innym, tak więc widzę 
w tym sens. Zmieniać zajęcia też na razie nie planuję. Częściej 
mam spadki weny do tworzenia nowych treści, ale z tym musi 
się zmierzyć każdy twórca.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Zaczynam myśleć o tym, aby się położyć, już o 23:00. A 
ostatecznie zasypiam bliżej 1:00 w nocy. Przed snem zazwyczaj 
coś czytam, ale nie jest to związane w żaden sposób, z tym co 
robię na co dzień.

http://roweroweporady.pl
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KASIA SZYMKÓW 
jestemkasia.pl

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Wstałam dziś o 10:00, bo akurat w sobotę byłam na imprezie 
rodzinnej do późna, ale zazwyczaj wstaję o godzinie 9:00. Jestem 
śpiochem i gdybym mogła, to wstawałabym dziennie o 11:00, 
dlatego pomoc budzika jest konieczna. Moje dni wyglądają 
bardzo różnie, więc godziny wstawania czasami różnią się 
każdego dnia.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Z racji, że często podróżuję zarówno za granicę, jak i w obrębie 
Polski, często dni wyglądają zupełnie inaczej. Gdy jestem w domu 
i nie muszę wybierać się ani na zdjęcia, ani na jakieś eventy, to 
rano spisuję na karteczce, co danego dnia mam do zrobienia. W 
ten sposób narzucam sobie jakieś zadania, które są priorytetowe. 
Uwielbiam ten moment, gdy wykreślam wykonaną rzecz :) Rano 
zwykle zaczynam od przeglądu skrzynki mailowej i kanałów SM. 
Po zrobieniu kawy odpisuję na najbardziej pilne maile, a resztę 
zaznaczam, by odpisać później. Dni “domowe” przeznaczam na 
tworzenie materiałów na bloga- zwykle rozkładam sobie w czasie, 
bo nie umiem siedzieć non stop przed komputerem. Przerwą w 
pracy jest np. spacer z psem, joga, kolejna kawa, obiad itd. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z biegiem 
czasu? Jak jest teraz?

Na początku nikt nie traktował tego poważnie. Nawet ja widziałam 
w tym jedynie niewinne hobby, odskocznię od studiów. Z czasem 
mój blog zaczynał zdobywać różne wyróżnienia, potem zaczęły 
się pojawiać pierwsze oferty współpracy (na początku bardzo 
drobne), aż w końcu wszyscy zrozumieli, że blogowanie zaczyna 
przeradzać się w coś poważnego. Dziś już wszyscy wiedzą, że to 
praca, czasami bardzo wymagająca.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Tak, to moje jedyne źródło utrzymania.

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Studiowałam.

Co Cię skłoniło do stworzenia jestemkasia.pl?

Przypadek. Przypadkowo trafiłam w internecie na konkurs na 
stylizację karnawałową. Zdobyłam wyróżnienie i jednoczenie 
poznałam portal stylio.pl, gdzie zaczęłam pokazywać swoje 
bardzo amatorskie zdjęcia.

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Najwięcej czasu zajmuje mi odpisywanie na maile oraz tworzenie 
wpisów na bloga. Niestety nie wiem, ile dziennie/tygodniowo, 
ale na pewno sporo. Jeśli chodzi o bloga, jestem perfekcjonistką 
i wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, przez to często nie 
wyrabiam się z regularnymi publikacjami.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Czasami tak, jak jestem już przytłoczona ilością pracy. Najlepiej 
odpoczywa mi się od swojej pracy związanej z internetem na 
wyjazdach z rodziną

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i 
zapomnieć o niej w 100%?

Raczej nie, bo praca jest jednoczenie moją pasją i hobby.

Pamiętasz kiedy ostatnio miałaś dzień bez komputera 
i telefonu?

Tak, w ostatnim czasie było kilka takich dni, więc na szczęście 
nie ma tragedii :)

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Pracuję z mężem.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

W 2012. Jak na studentkę miałam wtedy całkiem przyzwoitą 
“wypłatę”, jeśli by to rozłożyć na 12-mcy :)

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Przytulne biurko z laptopem, tabletem graficznym i różnymi 
notesami.

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sama przygotowujesz posiłki?

Jem 3-4 posiłki dziennie. Przygotowuję sama albo z mężem. 
Staram się jeść zdrowo i regularnie, ale różnie to bywa ;)

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Tak piję i to dosyć mocną. Staram się pić max. 3 filiżanki 
dziennie.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Jedno i drugie jest ważne, bo talent, który nie jest pielęgnowany 
i rozwijany, też nie zawsze da sobie radę przetrwać.

Czy gdybyś wygrała 40 milionów w Totolotka 
rzuciłabyś swoje dotychczasowe zajęcie?

Absolutnie nie. Jedyne co, to pracowałoby mi się spokojniej, 
bez obaw o finansową przyszłość. 

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Jasne, że miewam gorsze dni. Czasami jak mam za dużo pracy i 
zleceń, i muszę dodać materiał, z którego nie jestem zadowolona 
w 100%, to mam wręcz doła i chciałabym rzucić wszystkim w 
kąt. Ale nie widzę póki co żadnej lepszej alternatywy dla tego, 
co robię teraz.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Zwykle koło 1.00. Gdy mam zarwane nocki przez nadmiar 
pracy, to niestety wtedy myślę o pracy, ale staram się przed 
spaniem zarezerwować czas na ulubiony serial i wtedy już mam 
głowę zajętą czymś innym:)

http://jestemkasia.pl


37your  magazine36 Jak pracują  twórcze umysły?

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

6:45. Tak wstaję z budzikiem w ręku, aby w pracy być na 8:00

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Pracuję od 8:00-16:00. Rano sprawdzam maile. Czasami 
odpisuję na nie cały dzień. Jeśli jest ich mniej zabieram się za 
projektu, planowanie ich, realizację czy pisanie postów, ale to 
ostatnie raczej robię nocami. W dzień zazwyczaj robię projekty 
i zdjęcia do nich. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Tata powiedział, że to iluzja i nigdy nie zarobię tyle co jako 
Inżynier Projektant Mostów, którym byłam przed blogowaniem. 
Po stracie pracy, założyłam firmę i w pierwszym miesiącu już 
zarobiłam tyle co na etacie, a potem już tylko było lepiej. 
Zarabiam jednak nie tylko z bloga. Projektuje wnętrza dla 
indywidualnych klientów (którzy docierają do mnie przez 
bloga), ale nie są to strikte projekty na bloga.

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Tak jak pisałam powyżej. Jestem blogerem, projektantem 
wnętrz i jeszcze Kreatorem Wizerunku (robię branding, logo). 
Łącze te 3 rzeczy aby zarobić na życie. 95% klientów trafia do 
mnie dzięki temu że mam, bloga i pokazuję na nim to czym się 
zajmuję. 

Czym zajmowałaś się przed obecnymi zajęciami?

Byłam Inżynierem Projektantem Mostów

Co Cię skłoniło do stworzenia houseloves.com?

Chęć podzielenia się tym co lubię robić: projektować wnętrza i 
prowadzić dom w piękny sposób.

Ile czasu tygodniowo pracujesz? Na co poświęcasz 
najwięcej czasu?

Niby 40h, ale piszę zazwyczaj w nocy, więc trzeba by dodać 
jeszcze jakie 10h. Najwięcej czasu zajmuje mi odpisywanie na 
maile :) 

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Tak, jeśli chcę mieć Wakacje, zwyczajny Urlop. NIGDY nie 
pracuję w weekendy!

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i 
zapomnieć o niej w 100%?

KAROLINA ZAGRODZKA
houseloves.com

Tak, w każdą sobotę. Nawet nie zaglądam na IG. Jednak będąc na 
dłuższym urlopie zawsze sprawdzam maile, komentarze na blogu 
i jeszcze publikuję (automat to robi) posty, aby nie było przerwy. 
Przygotowuję to wcześniej. 

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

W tym miesiącu zatrudniłam pierwszego pracownika. 

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Tak, odkąd założyłam działalność w marcu 2016. Nigdy nie 
liczyłam na to, że tak się stanie. 

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Mam osobne biuro - pokój , w którym pracuję.

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sama przygotowujesz posiłki?

3 posiłki. Sama sobie robię. Nie jem regularnie - hahaha :) a kto 
ma na to czas :)

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Mam nadzieję, że tak. Chciałabym się rozwijać. Może zatrudniać 
więcej osób. Może więcej projektować. Może robić filmiki czy 
napisać książkę...

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka praca?

Talent.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

ok. 24:00 albo ok. 2:00 w nocy. Tak, zawsze myślę o pracy... non 
stop.

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Mam dziecko. Więc to dziecko zdecydowało o moich porach 
spania i teraz faktycznie są one stałe (nawet bez budzika). :) 
Wcześniej kładłam się spać później (między 00:00, a 2:00) i 
wstawałam później (między 9:00 a 11:00). I - nie - nigdy nie 
pilnowałam tych godzin, chyba że musiałam gdzieś rano jechać. 

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Kolejność jest różna, ale absolutnie codziennie, łącznie z 
weekendami, robię dwie rzeczy: 1. sprawdzanie i odpowiadanie 
na maile oraz 2. “internetówkę” czyli blogerski odpowiednik 
prasówki: nowości na blogach, kanałach sm, youtube, afery 
branżowe, ciekawe kampanie, viralowe statusy. To z tego bardzo 
często bierze mi się inspiracja do tekstów, które muszą być 
pisane na gorąco - czyli takich komentujących jakieś bieżące 
wydarzenie i będące w opozycji do zdania większości. Prawie 
codziennie piszę statusy na fb, robię i publikuję zdjęcia na 
Instagram, piszę teksty na bloga (często piszę jednego dnia 
a zostawiam na następny dzień do ponownego sprawdzenia i 
publikacji). I w zależności od liczby kampanii (czyli w praktyce 
średnio raz w tygodniu) poświęcam też czas na sprawdzanie 
umów, dogrywanie szczegółów kampanii, wysyłanie wycen, 
spodziewanych zasięgów i statystyk po ukończeniu kampanii, no 
i oczywiście na tworzenie samych tekstów, konkursów, zdjęć lub 
filmów. Z takich rzadkich zajęć: pilnowanie bloga, jego wyglądu, 
naprawianie błędów z programistą, aktualizowanie wordpressa, 
opłacanie domeny, sprawy księgowe, urzędowe itp. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z biegiem 

czasu? Jak jest teraz?

“A Ty ciągle przed tym komputerem”. Tak było. Teraz rodzina 
już kuma, że to normalna praca i wręcz mnie namawiają, żebym 
pisała więcej i żebym inwestowała w dobry sprzęt. Znajomi 
(zwłaszcza ci mniej internetowi) mam wrażenie, że ciągle nie 
mogą zrozumieć, jakim cudem ja na tym zarabiam prawdziwe 
pieniądze. ;)

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Jedyne. 

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Produkcja wideo, fotografia, dziennikarstwo - czyli w sumie to 
samo, co robię teraz ;)

Co Cię skłoniło do stworzenia bloga?

Blog - potrzeba pisania. Nawet gdybym na tym nie zarabiała, też 
bym pisała bloga. Po prostu wtedy bym to robiła hobbystycznie. 
Instagram - lubię robić zdjęcia i dzielić się nimi ze światem. 
Youtube - a tu już bardziej pragmatycznie - po prostu w 
tym kierunku idzie internet i chcę być w kontakcie z moją 
społecznością i na tym kanale. Nie lubię występować przed 
kamerą. 

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Średnio 4 godziny dziennie, ale łącznie z weekendami. 
Najdłuższy jest proces wymyślania pomysłu na tekst, myślenie 

MATYLDA KOZAKIEWICZ
segritta.pl

http://houseloves.com
http://segritta.pl
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nad jego formą, brzmieniem zdań, “nakręcanie się” na wenę, 
de facto cały tekst powstaje w głowie zanim go napiszę. Potem 
research (internetówka + szukanie informacji do tekstów, które 
już mam wymyślone) Potem korespondencja mailowa i inne 
formalne pierdoły. Potem praca nad zdjęciami i wyglądem 
tekstów (obróbka zdjęć, zgrywanie, wgrywanie, ustawianie w 
tekście) Najkrócej: samo pisanie. Aaaa... no i wideo mi dużo 
zajmuje, ale zaczęłam to robić na spółkę z kumplem, no i jeszcze 
się rozkręcamy, więc nie będę tu żadnych stałych pisać :)

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Pracuję codziennie. 

Pamiętasz kiedy ostatnio miałaś dzień bez komputera 
i telefonu?

Tak, jak moje dziecko było w szpitalu. Miałam telefon, ale nie 
pracowałam na nim, tylko byłam w kontakcie z rodziną. 

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Blog - nad tekstem i blogiem zupełnie sama. Przy zdjęciach 
bardzo często pomaga mi partner. Youtube - ze wspólnikiem. 

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Na początku byłam przekonana, że nigdy nie da się z tego 
zarobić. Raczej liczyłam na to, że blog może mi pomóc zdobyć 
inną pracę w przyszłości ;) Zaczęłam zarabiać jakieś 3 lata 
po zaczęciu blogowania. Po 6 latach mogłam zrezygnować ze 
wszystkich innych źródeł dochodu. Bloguję od 2005 roku. 

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

hahahaha. Tam, gdzie akurat jestem. Najczęściej piszę w kuchni 
na blacie, który jednocześnie jest stołem kuchennym (np. teraz) 
oraz u mojej mamy przy stole na jej werandzie. Ale czasem też w 

łóżku. W pociągu. Na kanapie. No gdziekolwiek. 

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sama przygotowujesz posiłki?

5 posiłków, niech będzie pochwalona dieta pudełkowa. :) Nie 
lubię gotować i nie umiem wymyślać sobie dań. 

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Jeden - dwa kubki. Mocne, ale z mlekiem. 

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Chyba tak. Choć nie wykluczam, że zostanę stolarzem. ;)

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Myślę, że oba są warunkami sine-qua-non. 

Czy gdybyś wygrała 40 milionów w Totolotka 
rzuciłabyś swoje dotychczasowe zajęcie?

Nie. Pisałabym dla potrzeby i przyjemności pisania (i dzielenia 
się tym ze światem). 

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Tak. Mam ochotę rzucić tę sferą formalną, związaną z 
mailami, statystykami, tłumaczeniem agencjom i klientom, że 
wymienianie nazwy marki 20 razy w tekście nie ma sensu. ;)

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Czasem tak (wymyślanie planu dnia następnego). Czasem nie 
(mówiłam już, że mam dziecko? No, to często je usypiając, 
sama zasypiam). Chodzę spać koło 22:00 – 23:00. 

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Wstaję z budzikiem o 7:00, żeby odprowadzić dziecko do 
przedszkola.

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Odprowadzam dziecko do przedszkola, potem idę pobiegać, 
o 9:00 wracam i przejmuję od męża drugie dziecko. Do pracy 
siadam w porze jego drzemki (2 godziny) oraz po 20:00, kiedy 
dzieci idą spać. Pracuję do 24:00 (choć są okresy, np. przed 
świętami, że siedzę do 3:00 nad ranem). Czasami na pracę staram 
się jeszcze wyrwać pojedyncze godziny w ciągu dnia (wysyłam 
męża i dzieci na plac zabaw, na zakupy, na spacer), czasami 
pracuję od rana do nocy (np. kiedy kręcę film).

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z biegiem 
czasu? Jak jest teraz?

Ze znajomymi nie rozmawiałam o blogu, po prostu robiłam 
swoje i ucinałam wszelkie dyskusje (chyba bałam się, że ktoś 
będzie próbował sprowadzić mnie na ziemię). Jeśli chodzi o 
rodzinę, to mąż od samego początku bardzo mnie wspierał i we 
mnie wierzył. Rodzice znowu nic nie mówili: z jednej strony 
nie mieli nic przeciwko, żebym prowadziła bloga, z drugiej 
nie wierzyli, że z tego mogą być jakieś pieniądze. Teraz, kiedy 
widzą, że z samych tylko oszczędności budujemy dom - nabrali 

chyba szacunku do mojej pracy. Za to wśród znajomych widzę 
trend zakładania własnych blogów ;)

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Całą rodziną utrzymujemy się z blogowania.

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Byłam nauczycielką.

Co Cię skłoniło do stworzenia mumandthecity.pl?

Wiedziałam, że po powrocie z macierzyńskiego nie dostanę 
etatu (niż), więc postanowiłam znaleźć coś innego. Ponieważ 
siedziałam z dzieckiem w domu, wymyśliłam sobie, że spróbuję 
z blogiem, bo to przecież takie “nieabsorbujące” zajęcie, haha ;)

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Posty sponsorowane. Tak jak zwykły wpis jestem w stanie 
stworzyć w ciągu godziny, tak do sponsorowanych naprawdę 
się przykładam: przede wszystkim chcę, żeby czytelnikom się 
podobało, ale też nie chcę zawieść Klienta. Wpisy sponsorowane 
powstają u mnie od 2 do 4 dni (aranżacja, zdjęcia, obróbka, 
tekst).

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

ILONA KOSTECKA
mumandthecity.pl

http://mumandthecity.pl
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Weekend albo wygląda podobnie do reszty tygodnia, albo 
właśnie wtedy pracuję najwięcej, bo mąż jest w domu i może 
zabrać dzieci np. do babci.

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i 
zapomnieć o niej w 100%?

Tylko kiedy agencje również mają dzień wolny i nie proszą 
mnie o różne rzeczy na ASAP (np. w święta czy tzw. “długie 
weekendy”).

Pamiętasz kiedy ostatnio miałaś dzień bez komputera 
i telefonu?

Na pewno przed założeniem bloga ;)

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Pomaga mi mąż (maile, negocjacje, umowy), współpracuję 
również z filmowcem. Sama nie ogarnęłabym całej pracy wokół 
bloga.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Od zawsze chciałam zarabiać na życie pisząc, dlatego bloga 
od początku traktowałam serio. Przykładałam się do tego, co 
robię: pisałam regularnie co dwa dni, dbałam o ładne zdjęcia. 
Na początku myślałam jednak, że będzie dobrze, jeśli dorobię 
COKOLWIEK do pensji męża (to miało być takie poboczne 
źródło dochodu, niekoniecznie duże i niekoniecznie regularne). 
Pierwsze pieniądze pojawiły się po roku od założenia bloga, po 
dwóch latach byłam w stanie utrzymać z bloga całą rodzinę, a 
pracy zrobiło się tyle, że mąż musiał zrezygnować z etatu, żeby 
mnie wesprzeć.

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

To stół jadalny w salonie pośród zabawek moich dzieci ;)

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sama przygotowujesz posiłki?

To moja pięta Achillesowa - nie jem regularnie, każdą wolną 
chwilę poświęcam na bloga, często zapominam o gotowaniu lub 
zwyczajnie nie mam na to czasu, dlatego zamawiam jedzenie 
do domu.

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Piję mocną kawę - 3 filiżanki dziennie

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 

influencera?

Na pewno nie u kogoś na etacie, ale myślę, że blog nie będzie 
już głównym źródłem naszego utrzymania, tylko działalnością 
poboczną.

Czy gdybyś wygrała 40 milionów w Totolotka 
rzuciłabyś swoje dotychczasowe zajęcie?

Nie, na pewno nie, bo lubię pisać. Ale częściej pozwalałabym 
sobie na wzięcie “wolnego”.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Nie, to co robię sprawia mi ogromną satysfakcję. Gdyby tak 
nie było, byłabym teraz strasznie sfrustrowana, że od 4 lat nie 
miałam dnia wolnego - a jestem szczęśliwa :)

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

O 24:00, czasami później. Przed snem pracuję, bo tylko wtedy 
mogę się skupić (w moim domu jest cisza), więc siłą rzeczy 
leżąc w łóżku myślę o tym, co mogłabym jeszcze dopisać/
zmienić w poście, który właśnie powstał, itp.

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Dzisiaj wstałam przed 8, ale to było akurat uwarunkowane 
chorobą mojej Córeczki. W środku nocy mieliśmy ponad 
godzinną pobudkę, więc rano pozwoliła nam pospać trochę 
dłużej. 

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Mój rytym dnia w tym momencie wyznaczają godziny, kiedy 
moja Córeczka jest w żłobku. Od 9:00 do 14:00 mam spokojny 
czas na pracę i wtedy staram się zrobić maksimum rzeczy. 
Popołudniami całkowicie oddaję się byciu mamą, choć czasem 
podczas spaceru zdarza mi się wysyłać paczki z produktami z 
mojego sklepu. Bywają dni, że wieczory, kiedy Mała zaśnie, 
poświęcam na pracę, ale ostatnio również ten czas staram się 
mocno ograniczyć. Zajmuję się tylko tym, co bardzo pilne. 
Czasem wrzucę zdjęcie na Instagram, ale to jest ten element 
mojej pracy, którego w ogóle nie traktuję jak pracy. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z biegiem 
czasu? Jak jest teraz?

Poza moim mężem, rodzina i znajomi generalnie dziwią się, że 
to może być praca. Wśród rodziny panuje opinia, że lepiej by 
było mieć umowę o pracę.

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Początkowo pracowałam w urzędzie, a później zajmowałam się 
prowadzeniem social mediów.

Co Cię skłoniło do stworzenia niebalaganka.pl?

To nie była decyzja z dnia na dzień, kiełkowała we mnie kilka 
miesięcy i złożyło się na nią wiele czynników. Ale co było takim 
ostatecznym impulsem? Nie pamiętam. 

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Dziennie 4-6 godzin, w tygodniu około 36 godzin, ale dokładnie 
tego nie liczę. Najwięcej czasu zajmuje mi przygotowanie 
nowych treści na bloga i bieżące publikacje w social mediach.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Robię sobie wolne dni od pracy, a z weekendami różnie bywa. 
Generalnie w weekendy nie pracuję tak jak w tygodniu, natomiast 
bywa, że robię zdjęcia, czasem publikuję coś w social mediach.

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Mąż wspomaga mnie w kwestiach technicznych i graficznych, 
bywa też moim fotografem. Od kilku miesięcy na stałe 
współpracuję z asystentką, która pomaga mi przy różnych 
zadaniach.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

W głębi duszy chyba miałam nadzieję, że tak się stanie, 
natomiast nie zakładałam bloga po to, by się z niego utrzymać. 
Tak naprawdę jako pracę zaczęłam go traktować rok temu, 
czyli mniej więcej 3,5 roku po publikacji pierwszego wpisu.

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sama przygotowujesz posiłki?

4-5 posiłków dziennie, staram się regularnie i generalnie sama 
przygotowuję (albo mąż, teraz to głównie mąż), chociaż zdarza  

ANIA LEGENZA
niebalaganka.pl

http://niebalaganka.pl
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się nam zjeść na mieście czy coś zamówić, gdy mamy dużo 
pracy.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Na pewno jako osobę, która prowadzi “biznes online”. A w którą 
stronę się to dokładnie rozwinie, tego nie wiem.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Ciężka praca, ale myślę, że warto by ta ciężka praca rozwijała 
talent.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Jasne, że mam spadki motywacji i wydaje mi się, że to co robię 
nie ma sensu. Ale zawsze wtedy, dostaję maila, wiadomość czy 
komentarz, który pokazuje mi, że warto to robić.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Między 22:00 a 24:00, ale przed samym snem nie myślę o pracy.

ELIZA MÓRAWSKA-KMITA 
whiteplate .com

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Dzieci mnie budzą ok. 5:00 (od prawie czterech lat)

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Jestem mamą pracującą w domu, więc muszę z wyprzedzeniem 
planować wszystkie działania. Zwłaszcza, że moja najmłodsza 
7-miesięczna córka mi towarzyszy. Nie ma mowy o przekładaniu 
pracy na bliżej nieokreślone „później”. Pracuję zwykle rano, 
kiedy starsze dzieci są w przedszkolu i szkole, ok. 13:00-14:00 
kończę, a do pracy wracam czasem jeszcze wieczorem, kiedy 
dzieci śpią. Jeśli mam większe zlecenia, wymagające pełnego 
zaangażowania lub wyjścia w teren, opiekę nad dziećmi i 
domem przejmuje w 100% mąż. Wtedy zajmuję się wyłącznie 
pracą i bywa, że pracuję od rana do nocy non stop. Wieczory są 
dla rodziny. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Uważali, że to zabawa. Z czasem widzieli jednak, jak bardzo 
jestem zaangażowana w to, co robię. 

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Twórczość internetowa pozwoliła mi zarabiać „w realu”. 
Najpierw zaczęłam prowadzić warsztaty kulinarne, potem 
doszły do tego książki kucharskie, sesje zdjęciowe czy artykuły. 

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Pracowałam w korporacji, potem prowadziłam restaurację 

wegetariańską.

Co Cię skłoniło do stworzenia whiteplate.com?

Nie wiem :) serio, nie wiem. Zawsze lubiłam pisać, potem doszły 
do tego zdjęcia.

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Głowa myśli o pracy non stop, 24h 7 dni w tygodniu. Głównie 
obmyślam tematy, zastanawiam się nad zdjęciami, coś 
uzupełniam, notuję, odpisuję na maile, prowadzę Instagrama. 
Żeby nie zwariować, dużo czytam książek nie związanych z tym, 
co robię, jeżdżę na rowerze, spaceruję.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w weekendy?

Od kiedy mam troje dzieci, bardzo się staram, by weekendy 
spędzać rodzinnie. Jeśli nawet mam pokusę, żeby popracować, 
staram się ograniczyć to do niezbędnego minimum. 

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 
o niej w 100%?

Chyba nie potrafię :)

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Wszystko zależy od tego, co robię. Zdjęcia i teksty zawsze piszę 
sama. Obsługą techniczną bloga zajmuje się mój mąż, on również 
pomaga mi w organizacji większych sesji. 

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Nie. Na początku to była zabawa. Zaczęłam zarabiać siedem lat 
po założeniu bloga, ale zarabiałam dzięki warsztatom, sesjom i 
pierwszej książce. 

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Ponieważ mam dużo akcesoriów do fotografii, wszystko ma 
swoje miejsce i zawsze po pracy jest porządkowane. 

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sama przygotowujesz posiłki?

Jem regularnie :) gotujemy na zmianę z mężem. 

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Około 3 filiżanki dziennie.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Nie:) widzę siebie jako kogoś, kto zajmuje się czymś bardziej 
przyziemnym - prowadzi kwiaciarnię albo robi ceramikę. 

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Ciężka praca, zdecydowanie.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Oczywiście! 

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Różnie z tym bywa. Lubię zasypiać z poczuciem dobrze 
wykonanej pracy. Jestem szczęśliwa, kiedy akurat coś wysłałam, 
zamknęłam, dopięłam. 

http://whiteplate.com
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ALICJA MATAJA
mataja.pl

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Wstaję o 6:00 - budzik nie jest konieczny - mam dzieci ;)

Opowiedz jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Mój dzień pracy jest ściśle wyznaczony przez godziny w jakich 
dzieci przebywają w przedszkolu - siadam do pracy zaraz po tym 
gdy mój mąż ich odwozi do przedszkola, a kończę gdy muszę 
wyjść ich odebrać. Czasem - jeśli akurat nagromadzi się sporo 
rzeczy do zrobienia na cito - pracuję także gdy dzieci są w domu, 
ale staram się tak organizować czas gdy są w przedszkolu by 
sięgać po to rozwiązanie jak najrzadziej.

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z biegiem 
czasu? Jak jest teraz?

Pomijając mojego męża, który bardzo mi kibicował, wszyscy 
byli sceptyczni i raczej stukali się w głowę. Zresztą do dziś dla 
niektórych to nie jest praca tylko siedzenie w domu, niemniej na 
szczęście ci najbliżsi zrozumieli, że to praca jak każda inna.

Co Cię skłoniło do stworzenia mataja.pl?

Ogromna radość jaką daje mi pisanie - pisanie w moim stylu i na 
moich zasadach.

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Pracuję od poniedziałku do piątku po 6-8 godzin. Najwięcej 
czasu zabiera mi wyszukanie i przekopanie się przez materiały do 
tekstów merytorycznych. Interakcje z czytelnikami też zabierają 
sporo czasu - maile i komentarze to ciągi pytań i wyznań tak 
szczerych, że zawsze staram się na nie odpowiedzieć.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w weekendy?

Kiedyś pracowałam w weekendy i wieczorami, ale to była ślepa i 
frustrująca uliczka - choć być może konieczna by dojść do miejsca 
w blogosferze w którym teraz jestem - dziś weekendy i wieczory 
są dla mnie wolne od internetu, bo są tylko dla rodziny.

Pamiętasz kiedy ostatnio miałaś dzień bez komputera i 
telefonu?

Bez telefonu nie pamiętam, ale bez komputera spędzam weekendy.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Zarabianie na blogu zaczęło się dla mnie po 2 latach jego 
prowadzenia. .

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? Sama 
przygotowujesz posiłki?

Ze względu na dzieci staramy się przygotowywać wszystko w 
domu, niemniej gdy są tygodnie o bardzo dużym natłoku pracy to 

pomagamy sobie jedzeniem na wynos.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Myślę nad tym ostatnio dość często i jedno wiem na pewno - na 
pewno dalej będę pisać.

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka praca?

I jedno i drugie są tak samo ważne - bez umiejętności lekkiego 
pisania myślę, że trudno byłoby się przebić mimo ciężkiej pracy. Z 
drugiej strony sama umiejętność nie da nic bez ciężkiej pracy.

Czy gdybyś wygrała 40 milionów w Totolotka rzuciłabyś 
swoje dotychczasowe zajęcie?

Nie - nadal bym pisała, dla samej radości z tego, że mogę kogoś 
rozśmieszyć i poprawić mu dzień. Niemniej pewnie czyniłabym to 
nie tak regularnie jak teraz.

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Nie, obecnie jestem na takim etapie, że nie wyobrażam sobie, że 
mogłabym robić zawodowo coś innego.

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Zależy od dnia - czasem gdy pracy jest dużo myślę o tym co muszę 
zrobić kolejnego dnia, a czasem po prostu przytulam się do męża 
lub dzieci i nie myślę o niczym.

O której godzinie dziś wstałaś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Dzisiaj nie zdążyłam się położyć. Całą noc przygotowywałam 
aranżację do zdjęć. Budzę się tak, aby zdążyć wszystko wykonać.

Opowiedz, jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Nie, działam zgodnie ze swoim rytmem. Mam więcej pracy, to 
pracuję do upadłego. Mam mniej to chodzę sobie w piżamie. 
Wieczory staram się spędzać z rodziną i na jodze. 

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałaś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Na początku nikt nie wierzył w to co robię. Tylko mąż przy mnie 
trwał. Dzisiaj słyszę od rodziny, że to jest niesamowite, iż tak mi 
się udało to rozwinąć. Chociaż wielu nadal nie może pojąć na 
czym zarabiam. :)

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Tak, utrzymuję się tylko z bloga.

Czym zajmowałaś się przed prowadzeniem bloga?

Pracowałam na etacie, potem chwilę na swoim. Jednak te zajęcia 
nie dawały mi satysfakcji i szukałam czegoś więcej. Blog to dla 
mnie idealne zajęcie.

Co Cię skłoniło do stworzenia twojediy.pl?

Impuls. Postanowiłam pokazywać to, co potrafię szerszej 
publiczność, dzieląc się swoim doświadczeniem w tworzeniu 
DIY.

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

Chyba cały czas pracuję. W weekendy też zagląda w social 
media i robię zdjęcia z myślą o nich. Dziennie myślę, że pracuję 
około 12. Pracuję 7 dni w tygodniu, ale w weekendy może z 
2-3 godziny. Dużo czasu poświęcam na zdjęcia i przygotowanie 
wpisu na blogu, ale też sporo czasu to odpisywanie na emaile, 
komentarze i wiadomości.

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Czasami mi się zdarza. Tak, pracuję w weekendy.

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i zapomnieć 
o niej w 100%?

Zdarza się, ale dość rzadko. Każdy kto prowadzi własną 
działalność ciągle ma gdzieś z tyłu głowy pracę.

Pamiętasz kiedy ostatnio miałaś dzień bez komputera 
i telefonu?

Chyba nie pamiętam.

Pracujesz sama? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Pomaga mi mąż.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłaś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Nie, absolutnie nie. Kiedy zaczynałam pisać bloga, nie znałam 
kompletnie blogosfery i popularnych blogów. Nie wiedziałam, 
że na blogowaniu można zarabiać. Pierwsza propozycja 
współpracy bardzo mnie zaskoczyła.

KASIA OGÓREK
twojediy.pl

http://mataja.pl
http://twojediy.pl
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Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Moim miejscem pracy jest kanapa i laptop na kolanach, a same 
projekty DIY wykonuję w salonie na stole. Nie mam miejsca w 
mieszkaniu na chociażby małą pracownię. Trzeba sobie radzić 
z tym co się ma.

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sama przygotowujesz posiłki?

5 posiłków dziennie i korzystam z cateringu dietetycznego, bo 
nie mam czasu na gotowanie. Posiłki dla rodziny przygotowuje 
mój mąż. Z moją pracą rodzina mogłaby umrzeć z głodu.

Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

Tak, uwielbiam od tego zaczynać dzień, a piję bardzo słabą 
kawę z mlekiem. 2 kubki to mój maks.

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Tak, ale mam też pomysły na produkcję handmade rzeczy na 

sprzedaż. 

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Myślę, że talent nie ma szans się przebić bez ciężkiej pracy.

Czy gdybyś wygrała 40 milionów w Totolotka 
rzuciłabyś swoje dotychczasowe zajęcie?

Nie, postawiłabym sobie wielką pracownię i w niej tworzyłabym 
DIY. :)

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Nie, nie mam chwil zwątpienia, bo robię to, co kocham. DIY i 
blogowanie są moją pasją, a ja codziennie się rozwijam. 

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

3:00-4:00 nad ranem i staram się zasypiać myśląc o plaży, 
morzu i relaksie. :)

O której godzinie dziś wstałeś? Zawsze starasz się 
budzić o tej samej porze? Wstajesz z budzikiem?

Dziś o 8:00. Wstaję nieregularnie, w zależności od tego 
czy pracowałem do późna w nocy i do naszych domowych 
obowiązków. Rytm dnia wyznacza praca Kasi. 

Opowiedz, jak wygląda Twój dzień pracy. Masz jakiś 
określony rytm dnia, plan działania?

Głównie siedzę przed komputerem za biurkiem. Kilka razy w 
miesiącu wyjeżdżam na spotkania z czytelnikami, na warsztaty 
z młodzieżą szkolną. Poza blogiem prowadzę naszą Fundację 
- jestem człowiekiem orkiestrą: od marketingu, przez content 
marketing, obróbkę zdjęć, do obowiązków Prezesa Zarządu. 
Rytm dnia dopasowuję do zadań i obowiązków domowych.

Jaki stosunek do tego co robisz mieli Twoi znajomi, 
rodzina gdy zaczynałeś? Czy coś się zmieniało z 
biegiem czasu? Jak jest teraz?

Śmiech, lekceważenie, niedowierzanie. Nikt nie wierzył, że 
mi się uda. Dziś: narastający szacunek, czasem podziw, że tyle 
udało nam się z Kasią osiągnąć. Niektórzy nadal stukają się w 
głowę, ale jest to już mniejszość. 

Czy twórczość internetowa to Twoje jedyne źródło 
utrzymania? Czy robisz coś poza tym?

Mamy podział: Kasia zarabia pieniądze na utrzymanie domu, ja 
zarabiam na utrzymanie działalności blogowej i naszej Fundacji. 
Jesteśmy zadowoleni i spokojnie dajemy radę. 

Czym zajmowałeś się przed prowadzeniem bloga?

Prowadziłem projekty w firmach informatycznych, biznesem, 
marketingiem i programowaniem. Zostawiłem to na rzecz 
realizowania własnej pasji. 

Co Cię skłoniło do stworzenia ruszajwdroge.pl?

Pasja: chciałem się podzielić tym co sami odkryliśmy w drodze. 
Misja: nie mogłem uwierzyć, że tak mało się mówi o ciekawych 
miejscach w Polsce. 

Ile czasu dziennie i tygodniowo pracujesz? Na co 
poświęcasz najwięcej czasu?

7 dni w tygodniu, po kilkanaście godzin dziennie. Zdecydowanie 
za rzadko robię przerwy. 

Robisz sobie dni wolne od pracy? Pracujesz w 
weekendy?

Pracuję. W weekendy jesteśmy często w drodze, zbieramy 
materiały do publikacji. Dni całkowicie wolne od pracy są 
wyjątkiem. 

Czy będąc na wakacjach lub też mając dzień wolny, 
potrafisz całkowicie nie zajmować się pracą i 
zapomnieć o niej w 100%?

Jestem aktywny non stop, na stale podłączony do Internetu. 
W roku robimy sobie jeden wypad tygodniowy, w którym co 
do zasady nie pracujemy. Kończy się różnie. Zazwyczaj i tak 
gadamy o naszych planach i marzeniach. 

Pamiętasz kiedy ostatnio miałeś dzień bez komputera 
i telefonu?

Pamiętam. W zeszłym roku jak wyjechałem za granicę. 
Wyłączyłem telefon i komputer. Kilka miesięcy temu.

Pracujesz sam? Czy zatrudniasz kogoś do pomocy?

Pracuję razem z Kasią. Ja kilkanaście godzin dziennie, Kasia 1-2 
godziny dziennie po powrocie z “normalnej pracy”. Rozglądamy 
się za współpracownikami. Coraz częściej delegujemy zadania.

Czy pamiętasz kiedy tworzenie stało się Twoją pracą? 
Od początku liczyłeś na to, że będziesz w stanie się z 
tego utrzymać?

Marzec 2016 roku. Podjąłem decyzję, że odchodzę definitywnie 
z “normalnej pracy” i zaczynam tworzyć Fundację Ruszaj w 
Drogę! Do Fundacji podchodzę w sposób biznesowy - ona miała 
się utrzymywać już w pierwszym półroczu. I tak się stało. 

Jak wygląda Twoje miejsce pracy?

Biurko, laptop, masa elektronicznego sprzętu w małym 
wynajmowanym mieszkaniu. Gdyby ustawić kamerę w pokoju, 
okazałoby się, że nie ruszam się z miejsca przez kilka godzin. 
Z zewnątrz: nuda. 

Ile posiłków dziennie spożywasz? Jesz regularnie? 
Sam przygotowujesz posiłki?

3 posiłki, jem regularnie - co 3-4 godziny. Wprowadziliśmy 
dietę bezcukrową i bezmięsną. Nie ruszam się, a schudłem 13 
kg i czuję się jak nowonarodzony.

MACIEJ MARCZEWSKI
ruszajwdroge.pl

http://ruszajwdroge.pl
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Pijesz kawę? Mocną? Ile filiżanek dziennie?

3-4 czarne kawy dziennie. 

Jak i gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy nadal jako 
influencera?

Zdecydowanie. Influencer prowadzący własną Fundację na 
pograniczu turystyki i marketingu. Wciąż rozwijający własne 
produkty. 

Jak myślisz, co jest ważniejsze - talent czy ciężka 
praca?

Skrupulatną pracą oddaną dla idei da się zdziałać cuda. Talent 
nie jest potrzebny. Wszystkiego da się nauczyć. 

Czy gdybyś wygrał 40 milionów w Totolotka rzuciłbyś 

swoje dotychczasowe zajęcie?

Nie. Z 40 milionami mógłbym robić jeszcze ciekawsze rzeczy. I 
mógłbym mieć większy wpływ na rzeczywistość. 

Masz czasem wrażenie, że to co robisz nie ma sensu? 
Miewasz ochotę zmienić swoje zajęcie?

Regularnie tak miałem, gdy pracowałem na etacie. Teraz częściej 
dostaję pozytywną informację zwrotną od moich czytelników i 
uczestników spotkań. To daje dobrą motywację do działania. 

O której chodzisz spać? Czy ostatnia rzecz jaką robisz 
lub o jakiej myślisz przed snem związana jest z pracą?

Późno. Zazwyczaj po północy, chyba że padam szybciej. O tym 
co robię myślę cały czas. Czasem z przerwami na rodzinę i dom.


