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Odc. 1. Początek 
 

Nie jestem muzykiem ani nie potrafię opowiadać o muzyce jak Hirek 

Wrona, Marek Sierocki czy Wojciech Mann. Ale po całym tygodniu 

negocjowania, układania planów, zawierania kontraktów 

i rozpisywania przetargów potrzebuję zatopić się w moim świecie 

muzyki. Tak odreagowuję wysiłki codzienności. Chcę w piątki 

zapraszać Was do oddechu od tematów związanych z biznesami, 

leadershipami, mentoringami, coachingami, social sellingami i innymi 

jakże wartościowymi i profesjonalnymi treściami by na chwilę 

zanurkować w inny świat. Świat dźwięków. Będą to zestawienia kilku 

utworów różnych gatunków muzycznych... i zanim wyślecie mnie 

z tym pomysłem na twarzo-książkę pod rządami Pana Cukrowagóra 

to posłuchajcie... 

Przenosząc się do mojego dzieciństwa i utworów serwowanych przez 

tatę na gramofonie...choć przez lata nie potrafiłem wymówić ich 

nazwy to dźwięk gitary na początku utworu zapamiętałem na zawsze  

Creadence Clearwater Revival.  

https://lnkd.in/g4WJqD4  

Jeśli ktoś nie lubi muzyki klasycznej niech wysłucha tylko pierwszych 

2 minut, bo kolejny utwór nawiązuje do niego właśnie. Myślę, że 

warto. "Canon D" Pachelbela w wersji klasycznej i nowoczesnej. 

https://lnkd.in/g7VQpD7  

https://lnkd.in/g_5TXar  

Na koniec energizer z USA... Pretty Lights 

https://lnkd.in/g_sj3Qm  

  

https://lnkd.in/g4WJqD4
https://lnkd.in/g7VQpD7
https://lnkd.in/g_5TXar
https://lnkd.in/g_sj3Qm
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Odc. 2-10 
 

Odcinki 2-10 były serią krótkich wpisów z pojedynczymi utworami.  

Nie miały tematu i były pewnego rodzaju obserwacją tego, jak 

poważny portal biznesowy (LinkedIn) przyjmie luźne publikacje 

muzyczne. Niebiznesowe wpisy nie oznaczały jednak braku pasji, 

którą niewątpliwie od zawsze w moim życiu stanowiła muzyka. 

Natrafiłem na tej ścieżce na fantastycznych ludzi, którzy wspierali 

mnie w tym przedsięwzięciu… i są w gronie #PiątekBrzmiDobrze do 

dziś. 

Na tym etapie rozwoju jedynego zakątka muzycznego Linkedin nie 

powstawały jeszcze playlisty, były przygotowane tylko pojedyncze 

inspiracje. Był rock, rap, blues i moje odkrycia na pograniczu 

elektroniki. To był czas walki ze swoimi myślami i decyzji czy to 

słuszny kierunek. Kilka razy nawet chciałem się poddać i nie rozwijać 

dalej tej muzycznej idei. Jednak ludzie pełni pasji muzycznej, będący 

dla mnie niezwykłą inspiracją, ponieśli mnie na tej fali dźwięków. 

Wraz z 11. odcinkiem #PBD nabrał nowego kształtu. Pojawiła się 

playlista. Był to odcinek szczególny, bo opublikowany w czasie, kiedy 

został zamordowany prezydent Gdańska podczas Finału WOŚP.  

Od tego momentu wiedziałem, że muzyka na Linkedin zagościła na 

stałe, że została przyjęta z otwartymi sercami i że publikacje będą 

cykliczne. Z czasem #PBD stał się oficjalnym kanałem na YouTube 

i Spotify, na którym pojawiały się kolejne playlisty. Wtedy wydawało 

mi się, że jest to zadanie karkołomne… a plany sięgały jedynie 

najbliższej przyszłości. 

Zapraszam Cię na małą podróż w czasie, szlakami tematów 

muzycznych, w ramach fantastycznej, muzycznej społeczności 

#PiątekBrzmiDobrze.   
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Odc. 11. Muzyka ciszy 
 

"Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza". 

Paul Claudel. 

 

Przy muzyce rodzi się życie... ale niestety nieraz również gaśnie przy 

jej dźwiękach. 

Myślę, że dziś to ten czas, by w #PiątekBrzmiDobrze zagrać 

spokojniej, troszkę ciszej. 

Dziś w playliście odcinka 11: 

1. Disturbed: Sound of silence 

2. Ackerman Bill: Aria 

3. Gabriel Fauré: Pavane 

4. Ludovico Einaudi: Elegy for the Arctic 

5. Z filmu "Amelia": Comptine D'un Autre Été 

6. Vangelis: Ask the mountains 

7. O.S.T.R.: Lubię być sam 

8. Matisyahu: One day 

9. Justyna Steczkowska: Wracam do domu. 

 

Całość do wysłuchania pod linkiem     YouTube 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6491895887403589632
https://lnkd.in/gGWDNKY
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Odc. 12. Skrzypce 
 

Mamy dziś dwóch głównych bohaterów. Skrzypce i skrzypaczkę. 

Skrzypce kojarzą się ze skrzypieniem. :) Czy to prawda? Wspólnie 

z Panią Ilona Perz-Golka, utalentowaną skrzypaczką, zapraszamy do 

świata dźwięków, które są trudne do zagrania, ale zagrane z serca 

przenoszą w inną rzeczywistość. Porozmawiamy o tym jaki wpływ ma 

muzyka na dokonania biznesowe Pani Ilony. A jak świat biznesu 

wpłynął na nią jako muzyka i jak bardzo te dwa światy się przeplatają. 

Serdecznie zapraszam na     rozmowę. 

Pani Ilona przygotowała też niespodziankę. Premiera dziś. Specjalne 

    pozdrowienia dla miłośników #piątekbrzmidobrze. 

Oprócz 8 utworów zagranych na dzisiejszej playliście przez Panią 

Ilonę, zapraszam do moich uwielbień muzycznych w które wplecione 

są dźwięki skrzypiec… a brzmień dziś jest dużo, bo aż 19 :) 

YLO Violin (1-8) 

Josh Vietti 

Escala 

Miri Ben-Ari 

Trebunie Tutki 

Ben Harper 

Ted Nemeth (warto poczekać na skrzypce do 2ej, a jeszcze bardziej 

warto do 3 minuty) 

O.S.T.R. 

Xzibit 

Hooverphonic 

Zamachowski i Grupa MoCarta 

Nigel Kennedy 

Cała playlista     YouTube  

https://lnkd.in/dtVuHjp
https://lnkd.in/dx7zRVc
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6494340095838027776
https://lnkd.in/dwmT-jp
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Odc. 13. Muzyka z reklam 
 

W programie telewizyjnym jest świetny film. Siadasz na kanapie 

i włączasz TV. To będzie wyczekiwana przez Ciebie premiera. Akcja 

wciąga Cię tak, że przygryzasz palce aż do kości i... puszczają 

reklamy. Większość z nas przełącza na inny program lub wychodzi do 

kuchni czy w celu załatwienia innych spraw. Ale nie Magdalena 

Słomkowska, która podchodzi bliżej telewizora i daje głośniej. 

Tak lubi reklamy? Nie... tak lubi muzykę. Pomyślcie jakim pasjonatem 

muzycznym trzeba być, żeby z pomocą aplikacji dowiadywać się co to 

za wspaniała muzyka jest tłem reklamy. Kiedy Magda rzuciła mi takie 

wyzwanie w pierwszym momencie uznałem, że to bułka z masłem. 

Ale przez chwilę niewiele przyszło mi do głowy:). Nie będziemy dziś 

robić reklamy w #piątekbrzmidobrze, ale ciekaw jestem, czy 

odgadniecie, w których reklamach była użyta muzyka z dzisiejszej 

playlisty. Powiem Wam tak: łatwo nie jest:) 

Playlista dzisiejszego odcinka     YouTube 

1-8 od Magdy 

9-13 ode mnie 

 

Polecam również świetny artykuł o użyciu muzyki w reklamie. Co na 

nas wpływa? Jak się zakotwicza w naszym mózgu? Dlaczego 

kojarzymy dźwięki z danym produktem? 

 

Od dziś logo #piątekbrzmidobrze z dżinglem:) od YLO Violin 

  

https://lnkd.in/g2wENH9
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6496969058163007488
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Odc. 14. Motywacja 
 

Przyszedł taki moment... 

Przyszedł moment, kiedy w poczuciu wiecznego niedoczasu, pędu 

i mnogości spraw zgubiłem pomysł na odcinek #piątekbrzmidobrze. 

Otworzyłem moją muzykę, przejrzałem wszystkie playlisty 

i oglądałem okładki swoich płyt. Tak bardzo zabrakło mi weny, że 

otworzyłem stare pudło z kasetami z lat 90tych… i nic. 

Wydawało mi się, że straciłem energię i motywację, że jestem 

wypalony. W końcu na barkach dowiozłem 14 tygodni pracy nad 

poszczególnymi odcinkami i jednym wywiadem, z którego jestem 

bardzo dumny, ale który też kosztował mnie dużo pracy. 

Opublikowanie #piątekbrzmidobrze to chwila, ale przygotowanie 

w warunkach codziennych obowiązków jest jak niektóre statusy 

relacyjne na Facebook'u - "dość skomplikowane". Nie mówię tego po 

to, żeby się żalić. Po prostu przez chwilę straciłem siłę i motywację 

i się do tego przyznaję. 

W międzyczasie pojawili się także strażnicy czystości Linkedin'a, 

którzy podjęli próbę stracenia mnie w czeluściach płomieni 

piekielnych w imię likwidacji sfejsbuczenia ale to mnie tylko ubawiło 

i robiłem dalej swoje, ale jednak przyszła chwila słabości. 

Na pomoc... 

Cóż innego mogło przyjść z pomocą niż lista utworów, które zawsze 

napędzały mnie do działania. Kawałki, które przyśpieszają bicie serca 

i stawiają w gotowości do akcji (nomen omen "Last action hero" jest 

na tej liście :)), które sprawiają, że niemożliwe staje się możliwe. 

Stawiając czoła wyzwaniom z moim utworem i mimo strachu 

podejmuję działanie i nagle startuje gotowy jak nigdy. Dlaczego tak 

się dzieje? 
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(Nie)legalny doping. 

Aleksiej Kudinow, rosyjski naukowiec twierdzi, że słuchanie muzyki 

przez sportowców przed startem powinno być zakazane. Powód? 

Krew zawodników słuchających odpowiedniej muzyki, szybciej 

wysyca się tlenem, a to zwiększa możliwości wydolnościowe 

organizmu. Kodeks Światowej Agencji Antydopingowej jest zgodny 

z tezą Kudinowa. Stanowi bowiem, iż nie wolno stosować 

jakichkolwiek środków przyśpieszających transport krwi 

w organizmie. Jednak zakaz słuchania muzyki nigdy nie został 

wydany... 

Muzyka nie działa tylko na sportowców, ale na nas wszystkich. 

Zrobiłem kiedyś doświadczenie na sobie. W jednej z firm w których 

pracowałem były tygodniowe narady, bardzo nerwowe, wymagające 

dobrego przygotowania, niesamowicie formalne i trudne. Kiedy 

wchodziłem na nie z marszu dnia codziennego to czułem się, 

delikatnie mówiąc, niepewnie. Kiedy zaś udało mi się na dwie minuty 

założyć słuchawki i posłuchać jednego z utworów dzisiejszej 

playlisty, byłem pewny siebie i szybciej reagowałem trafnymi 

odpowiedziami. Zawsze przed ważnym dla mnie wydarzeniem oraz 

w chwilach, gdy tracę motywację gości w moich głośnikach muzyka 

motywująca mnie do działania. Muzyka transportująca szybciej tlen 

w moim krwiobiegu. Dobrze, że nie muszę pracować z Panem 

Kudinowem :) 

Co jest waszym legalnym dopingiem? Czego słuchacie w chwilach 

wyczerpania? Co leci w Waszych głośnikach, kiedy szykujecie się na 

jakieś trudne wyzwanie? Jak muzyka wpływa na Waszą motywację? 

Motyw(acja)... 

Moja środowa zapowiedź przyniosła całą falę komentarzy 

i wiadomości niosących ogromne wsparcie. Mimo, że ta zapowiedź 

była troszkę „inna niż poprzednie” :) i miała zaplanowaną kontynuację 
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w postaci dzisiejszego artykułu, to zdałem sobie sprawę, że nawet 

jeśli nie mam czasu pomyśleć nad konstrukcją kolejnych odcinków to 

jest grono ludzi, które wspiera tę inicjatywę i przenosi ją w kolejne 

wymiary i etapy. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. 

Nie bądźcie na mnie źli i proszę nie czujcie się oszukani. Jesteście 

wielcy! Jesteście moją motywacją i dopingiem.  

Ja się nie poddaję nigdy, a Wy z kolei wrzuciliście turbodoładowanie 

w #piątekbrzmidobrze :) 

Jestem dumny, że poznałem takich ludzi dzięki #piątekbrzmidobrze. 

Dziękuję, że jesteście! 

Playlista dzisiejszego odcinka: 

    YouTube 

  

https://lnkd.in/gjZG_Jv
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Odc. 15. Zakochani 
 

Co prawda Walentynki były wczoraj, ale muzyka w tym temacie jest 

aktualna cały rok 😊 

Katarzyna Szyper napisała wczoraj ciekawy post o korzeniach 

Walentynek. Zachęcam do lektury.     https://lnkd.in/diHM6Yf 

Ale skoro 14.02. to dzień zakochanych to może powinniśmy ogłosić 

15.02, dniem zakochanych w muzyce? :) 

 

Zapraszam zatem na piątkową playlistę z miłością w tle     YouTube 

Chemia - nadesłane przez Agnieszka Tokarz 

Sokół i Pono - nadesłane (i tu bym się nie spodziewał) przez Andrzej 

Piętka :) 

  

https://lnkd.in/diHM6Yf
https://lnkd.in/dVHDrHB
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Odc. 16. Polski Rap 
 

Dzisiejszy odcinek będzie miał dużo zwolenników, ale też wielu 

przeciwników. Zapewne Zbyszko Cegła nie zostawi dziś na mnie 

suchej nitki :), ale mam nadzieję, że tym co lubią taki rodzaj muzyki 

ten odcinek sprawi dużo frajdy a oportunistów tego nurtu być może 

uda mi się choć troszkę przekonać i odkryją nowe brzmienia 

i muzyczne fascynacje. 

Moje zainteresowanie kulturą hip hopu sięga czasów podstawówki, 

kiedy odkrywałem nowy dla mnie gatunek muzyczny. Rap jest bardzo 

mocno we mnie zakorzeniony i mimo, że horyzont mojej fascynacji 

muzyką jest bardzo szeroki to jednak ten gatunek ma wyjątkowe 

miejsce na moich półkach z płytami. 

Zaczęło się od beatów i scratchów zza oceanu, ale o tym za jakiś czas, 

bo przygodę z rapem w #piątekbrzmidobrze zaczniemy od rodzimych 

produkcji i pokolenia ludzi, którzy wg mnie sprawili, że dziś polski rap 

nie jest już muzyką marginalną czy też z podziemia. Zajął jedno 

z ważniejszych miejsc na polskiej scenie. 

Dzisiejsze zestawienie to przede wszystkim nieoczywiste połączenia 

instrumentalne i doskonała zabawa słowem. Zacznę jednak od szumu 

wiatru... 

Zapraszam Was mając nadzieję, że dziś przybędzie kilku fanów rapu 

:) 

    YouTube 

  

https://lnkd.in/grvBzET
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Odc. 17. Muzyka włoska 
 

Jestem fanem wpisów Krysi o perypetiach tłumacza włoskiego. 

Postanowiłem oddać odc. w całości w jej ręce. Dziś 

#piątekbrzmidobrze będzie włoski a w tę podróż zabierze nas 

Krystyna Maternia: "Z ŻYCIA TŁUMA... a nie, to nie to. To jest piątek, co 

brzmi dobrze. Tu jest muzyka, tańce, hulanki. Piątek z moim personal 

touchem, czyli musica italiana.  

Wojciech Mann zapraszał w Trójce „na kukełki i inne występy”, ja 

zapraszam na występy bez kukełek. 

Mamy dużo muzyki z Neapolu, trochę kultowego horroru, Jovanotti, 

jak to Włoch, coś tam smęci o miłości, Mario Biondi lata sobie 

awionetką w letni dzień... No nie, tu się zagalopowałam. Na niczym 

nie lata, ale słyszałam, że ta piosenka tak się kojarzy. 

Angelo Branduardi wyśpiewuje pierwsze słowo, jakiego się 

nauczyłam po włosku, a mianowicie topolino. Fabrizio De Andrè 

opowiada o dziewczynie, która przyjechała do miasteczka Sant’Ilario 

i namieszała tam do tego stopnia, że zaniepokojone rozwojem 

sytuacji miejscowe żony odesłały ją z powrotem najbliższym 

pociągiem. Little Tony (jaki kraj, taki Elvis Presley) zapuszcza włosy, 

żeby wyrwać dziewczynę na czuba, a Pino Daniele brzdąka na gitarze 

i jest miśkiem. 

Plus kilka innych canzoni, z którymi mam jakieś wspomnienia. Albo 

nie mam. 

Zatem dziś - playlista italiana:     YouTube 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6507112156780204032
https://lnkd.in/gGTjp2c
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Odc. 18. Dzień Kobiet 
 

Drogie Panie. W dniu Waszego święta życzę Wam ogromnie kobiecej 

siły. Życzę abyście zmieniały świat na lepsze. Niech każdy nowy dzień 

będzie dla Was wyzwaniem, któremu nie będziecie bały się stawić 

czoła. Życzę abyście słuchały i były słuchane, kochały i były kochane, 

szanowały i były szanowane. Życzę Wam samych sukcesów 

i codziennego uśmiechu. 

To jest dla mnie wyjątkowy moment, bo chcę Wam dziś przedstawić 

playlistę stworzoną przez wspaniałe kobiety, które co piątek goszczą 

w #piątekbrzmidobrze. Lista jest magiczna, różnorodna, chwilami 

mocna, a czasem nostalgiczna. Jest na pewno najbardziej kobieca 

i jak do tej pory najdłuższa ze wszystkich 18stu odcinków. To także 

pierwszy raz, kiedy jeden odcinek ma tylu współautorów (w tym 

przypadku współautorek:)) Pokazałyście niesamowitą moc drogie 

Panie. Ponad 50 utworów blisko 30 wyjątkowych uczestniczek. Żadna 

propozycja utworu nie powtórzyła się. Jesteście najlepsze:) 

Ode mnie z dedykacją dla Wszystkich Pań dwa najbardziej (wg mnie) 

kobiece utwory (dwa ostatnie na liście) Rihanna i Alicia Keys. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Pięknego dnia! 

    YouTube 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6509682676356784128
https://lnkd.in/gyMbyAP
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Odc. 19. Na ulicy 
 

Muzyka jest wszędzie. Muzyka jest nieodzownym elementem życia.  

A gdzie życie toczy się najszybciej, gdzie występuje największa 

różnorodność dźwięków i gdzie w tych dźwiękach słychać jak życie 

tętni? Oczywiście na ulicach. Dziś udowodnię, że również na ulicy 

#piątekbrzmidobrze. 

Dziś czeka na Was ogromna różnorodność kolorów, miejsc, ludzi, 

stylów i talentów. Wszystko to spięte będzie jedną klamrą: miłość do 

muzyki i pasja z nią związana. 

 

Zapraszam was na niezwykle energetyczny odcinek. 

 

Warto dziś nie tylko słuchać, ale też patrzeć. Jest nostalgia, jest 

żywioł, są zaskoczenia i niespodzianki, a nawet uliczna impreza. 

Na samym końcu bonus. Moja ulubiona muzyczna scena filmowa 

która za każdym razem wywołuje mój uśmiech:)  

 

Miłego dnia zatem :) 

    YouTube 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6512192302885273600
https://lnkd.in/gZaUrqT
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Odc. 20. Na dwa auta… 
Rozmowa z Rafałem Liebrechtem 

 

To już 20 odcinków. To 20 tygodni fantastycznej muzyki, która króluje 

w #piątekbrzmidobrze. 

Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną od początku, tym którzy 

odnaleźli #piątekbrzmidobdze w trakcie jego egzystencji, tym którzy 

dzielą się swoimi muzycznymi odkryciami i tym którzy po prostu 

"polecają". Bez Was to miejsce by nie istniało! 

Tym, którzy nadal się wahają, czy kliknąć przycisk "polecam" lub tym, 

którzy nie są jeszcze gotowi napisać komentarz dzieląc się swoimi 

muzycznymi inspiracjami - wszyscy razem, chóralnie mówimy: 

WARTO! 

Ten odcinek jest zupełnym szaleństwem. Zaprosiłem Rafała 

Liebrechta do współtworzenia odcinka, z intencją stworzenia 

wspólnej piątkowej playlisty a... nagraliśmy naszą rozmowę :)  

Playlista Rafała jest jak on sam. Różnorodna, nieprzewidywalna, 

czasem pełna wzruszeń, czasem pełna żywiołu i wolności 

a jednocześnie bardzo ambitna. Jest też mała niespodzianka od 

Rafała... sami zobaczcie.  

Ja od siebie dodaje 3 energetyki na końcu listy. PHJ Band, Jimek i The 

Strypes, które najczęściej puszczam w samochodzie. 

    YouTube 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6514732723444285440
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobdze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6514732723444285440
https://www.linkedin.com/in/ACoAACVd4_4BjY8jiG-yKa9xI23o5q0XPLlVcMc
https://www.linkedin.com/in/ACoAACVd4_4BjY8jiG-yKa9xI23o5q0XPLlVcMc
https://lnkd.in/gyxNZKr
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Odc. 21. Elektronika. 
Gościnnie Bogusia i Magda 

 

Bogusia (Opole) i Magdalena (Łódź) poznały się dzięki 

#piątekbrzmidobrze. "Siostry z piątku", jak mówią o sobie, spotkały 

się by przygotować odcinek o "elektronice". Zapraszam. 

 

B: Elektronika, czyli..., kiedy ten utwór się wreszcie zacznie. 

Osamotniona w swym wyborze, otoczona fanami rocka w czasach, 

kiedy nie było Spotify i Tidal. W czasach, kiedy muzyki elektronicznej 

słuchało się na żywo w klubach. Opolski Highlander okazał się 

kolebką ulubionej muzyki, gdzie w końcu poznałam „tych” ludzi. 

A w #piątekbrzmidobrze trafiłam na Magdę, moją #siostręzpiątku 🙂 

M: Zaraz po maturze dostałam od Rodziców swój pierwszy samochód 

– narzędzie, które miało mi ułatwić pogodzenie dziennych studiów 

z pracą. Pod maską znajdowało się zaledwie 45kM, szyby na korbki 

i (o zgrozo!) brak wspomagania kierownicy, który za każdym razem 

przypominał mi o takich partiach mięśni, o których wcześniej nie 

miałam pojęcia. Dzięki tym utworom chciałabym Was przenieść 

w świat mojego 3-drzwiowego P. III 6N, ponieważ część z nich 

pochodzi z płyty, która nigdy w nim „nie stygła”, a do której mam 

ogromny sentyment. Dodawała mi skrzydeł mechanicznych, 

pozwalała poczuć wiatr we włosach, ale przede wszystkim wolność... 

nie tylko tą na drodze :) 

 

    YouTube  

https://lnkd.in/gxfNEj5
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Odc. 22. Bez prądu, czyli… akustycznie 
 

Może trochę nie wypada, żeby pracownik grupy energetycznej robił 

odcinek o nazwie "bez prądu..." ale bronię się tym, że to tak 

energetyczny odcinek, że dziś #piątekbrzmidobrze spokojnie będzie 

w stanie zasilić małe miasto :) 

Przygotowując dzisiejszą playlistę, niepostrzeżenie moje muzyczne 

sito odsłoniło ponad 50 utworów. Nikt przy zdrowych zmysłach (nie 

rażony prądem a ustaliliśmy, że prądu dziś brak) nie byłby w stanie 

tego przesłuchać w tej ilości. Stanęło na 30 pozycjach i uwierzcie mi, 

że każda jest wyjątkowa, różnorodna i naprawdę warta wysłuchania. 

Dziś zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie a muzycznych 

perełek jest wiele :) 

Zaczynamy od szkockich dźwięków poprzez metal (Rammstein, 

System of a Down), elektronikę (Prodigy, Above and Beyond), rap 

(Gruoson, OSTR), aż po klasyki rocka i popu... z małym powrotem do 

lat 90tych i przymrużeniem oka na samym końcu :) 

    YouTube 

  

https://lnkd.in/gmpAAds
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Odc. 23. Symfonicznie… 
Gościnnie Andrzej Piętka 

 

"Jest XXI wiek. Elektronika, chmury danych, kreatywność, cel, zespół, 

projekt, wynik, motywacja, sukces – brawo, zuchy. Ale jesteśmy 

ludźmi, prawda? Gdzie tu miejsce na ducha? Wydawałoby się, że to 

już jest niemodne, jednakże im więcej nowoczesnych technologii tym 

bardziej nasze umysły i dusze potrzebują balansowania po drugiej 

stronie naszego ja. W szybkim świecie nasze głowy potrzebują 

DOBREJ strawy i myślę, że dlatego też jest z nami muzyka, która 

pozwala na odczuwanie harmonii i piękna inaczej niż wzrokiem. I co 

piękne dla mnie osobiście, muzyka klasyczna, orkiestralna, wcale nie 

odchodzi do lamusa, lecz wciąż towarzyszy ludziom w ich wędrówce. 

Przez dwory, salony, teatry, opery, filharmonie, kina, areny, stadiony, 

studia. #Piątekbrzmidobrze dlatego niech orkiestra dzisiaj wyjdzie do 

przodu i pokaże swój wkład w nasze piątki." Napisał Andrzej Piętka. 

Zaprosiłem dziś Andrzeja, bo to człowiek o niezwykle bogatym 

wnętrzu, postrzegający otaczający nas świat poprzez dobroć serca 

i otwartość umysłu a przede wszystkim mój przyjaciel. Ja i Andrzej 

myślimy i widzimy podobnie, mamy wspólne spostrzeżenia 

rozumiemy się bez słów. Jedno nas czasem jednak dzieliło... muzyka, 

której słuchaliśmy. Dziś doszliśmy do niebywałego konsensusu 

i stworzyliśmy playlistę o niebywałych brzmieniach. 

Link do playlisty     YouTube  

1-11 to moje propozycje 

12-21 to lista przygotowana przez Andrzeja.  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6522326557657309184
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSu-KXr41L0flxqPXWKrKXq6
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Odc. 24. Pół roku 
 

Dacie wiarę, że to już pół roku muzycznych spotkań na LinkedIn? 

To niesamowite uczucie, gdy człowiek może przejść drogę od 

przebłysku pomysłu pełnego niepewności poprzez moment, gdzie 

powstaje miejsce w sieci, które łączy ludzi we wspólnej pasji – 

muzyce, aż do momentu, kiedy nie wyobraża sobie, żeby tego miejsca 

nie było. Różnorodność, która pojawia się w muzyce co piątkowych 

spotkań jest odzwierciedleniem różnorodnych gustów muzycznych 

i charakterów uczestników #piątekbrzmidobrze, co jest jego 

największą siłą. 

Dziś „krótkie” podsumowanie muzyczne ostatniego półrocza. Ponad 

100 utworów wyselekcjonowanych z największej liczby poleceń 

moich playlist oraz propozycji muzycznych z Waszych komentarzy. 

    YouTube  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6527399395548372992
https://lnkd.in/gdbG3Bq
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Odc. 25. Koncertowa majówka 
 

Na ten odcinek #piątekbrzmidobrze czekał dość długo, ponieważ 

muzyczne spotkania Linkedin'a wystartowały późną jesienią, kiedy 

było zimno a koncertów słucha się lepiej, gdy temperatura jest 

dodatnia. Jako, że do tego długi weekend majowy jest tak długi, to 

idealny czas by zagrać "na żywo". 

Koncertowa forma muzyki jest szczególna. Porusza dogłębnie każdą 

komórkę organizmu. Artyści potrafią poruszać dziesiątki tysięcy ludzi 

kompozycją dźwięków, a te tłumy potrafią odwdzięczyć się 

niesamowitą energią. Kto choć raz był na koncercie wie doskonale 

o czym mówię. Kto nie był, niech przeżyje to dziś 

w #piątekbrzmidobrze. 

Michał Szyper jest jednym z najlepszych speców od IT jakich znam... 

jest też absolutnie największym maniakiem koncertowym spośród 

tych, których znam. Jeśli chcesz go spotkać na Śląsku, idź na dowolny 

koncert :) Nie wyobrażam sobie tego odcinka bez Michała. 

Na playliście pozycje 1-9 ode mnie, a 10-30 od Michała, który miał 

gotowych ok 200 utworów, ale go powstrzymałem :) 

Playlista "Koncertowa majówka     YouTube 

  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6529983797193248768/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6529984413286170624
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6529984413286170624
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVStvLZj9OhyZhr7L3vIlpnlf
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Odc. 26. Lata 80te 
 

Urodziłem się o poranku w maju, na początku lat 80tych.  

Nie pamiętam nic z sali porodowej :) 

 

Kiedy próbuje wrócić wspomnieniami do pierwszych piosenek jakie 

pamiętam to przychodzi mi na myśl "Celina" w wykonaniu Kazika 

Staszewskiego. Pamiętam też "Lambadę" jako tło muzyczne do 

mojego pierwszego tańca z dziewczyną w szkole podstawowej. 

Cały czas czuję zapach płyt gramofonowych kolekcji mojego taty 

i trzaski, kiedy je puszczałem i nerwy taty, kiedy igłą rysowałem płytę 

:) ZZ Top, AC/DC, Tadeusz Nalepa, Deep Purple, Marek&Wacek to 

artyści, którzy najczęściej puszczał mały DJ Łukasz na gramofonie. 

Ale lata 80te to cała tona niezapomnianych hitów. Raz w roku staram 

się do nich wrócić (bo niektórych częściej słuchać się nie da) :) 

 

Dziś wrócimy wspomnieniami do największych przebojów lat 80tych. 

 

Dziś także wyjątkowo dwie playlisty: 

    YouTube - 'lata 80te" w nowych, bardziej współczesnych 

odsłonach 

    Spotify - wersje oryginale z lat 80tych 

Zapraszam Was na podróż do lat mojego dzieciństwa.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsiPapii-GLTmWdB0cQfSk8
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/5BDlEhbrNWMVO8oVeX5nzo?si=ASp79K5MT5S55NVfH6GPNA
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Odc. 27. „Nowo-Rosja”. 
Gościnnie Łukasz Krawczyk 

 

Kiedy Łukasz Krawczyk zaproponował mi odcinek z muzyką rosyjską, 

w pierwszym momencie sceptycznie przetoczyła się przez moją 

głowę wizja piosenek Aloszy Awdiejewa, Chór Armii Czerwonej czy 

Babulinki w kolorowej chuście na głowie dzielnie dzierżącej w swych 

silnych dłoniach mandolinę czy inną bałałajkę. Pomyślałem „o nie" na 

takie dyrdymały to się nie zgodzę. Ale Łukasz w swej konsekwencji 

wysłał mi playlistę, którą otworzyłem po kilku dniach będąc zupełnie 

przekonanym, że zobaczę śpiewające Wańki Wstańki z supportem 

zespołu Matrioszek. I się zdziwiłem. Lista zawierała bowiem powiew 

najnowszych trendów zza wschodniej granicy w postaci muzyki rap, 

pop i elektroniki. I wiecie co? Spodobało mi się :) 

Łukasz któregoś dnia poznał Rosjan z którymi nawiązał bliską 

relację, a Ci pokazali mu czego słuchają na co dzień. I tak gość 

dzisiejszego odcinka zakochał się w dźwiękach muzyki naszych 

wschodnich sąsiadów. 

Ja postanowiłem uzupełnić te gatunki o kilka cięższych brzmień 

i o takie z przymrużeniem oka i tak powstał odcinek "Nowo-Rosja" 

w #piątekbrzmidobrze. Nie odpytujcie mnie tylko proszę z nazw 

piosenek:) 

Jest już dostępna nowa aplikacja You Tube Music, która daje 

możliwość odsłuchu w tle. 

Playlista: 

    YouTube (1-5 Ja, 6-18 Łukasz K.) 

    Spotify 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6535008130106040320
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsWr3gYD-wpL2PY5KUM8894
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/0uzqlmW8RXwPTS9MPjNiZb?si=7mmUnSW6QoqB9KUJXGneOQ
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Odc. 28. „Dobre, bo Śląskie” 
 

Padom Wam, na Ślonsku jest fest gryfinie. Frele i Synki, dzisiej biera 

Was na rajza po Ślonsku i cuzamyn zrobimy muzyczne larmo. 

Gdy przyjechałem tu na studia trochę się obawiałem. Śląsk kojarzył 

mi się z szaro-burym miejscem pełnym sadzy z dymiących kominów 

familoków w których pali się węglem, gdzie ponoć umiejętność 

powieszenia siekiery w powietrzu nie wymagała certyfikatu hanysa. 

Miejsce, gdzie oprócz rolady z kluskami żadnego innego posiłku nie 

uświadczysz. No i ta gwara... choć dźwięczna wydawała się strasznie 

obca... 

Pokochałem to miejsce i ludzi tu żyjących. Pokochałem kulturę, 

tradycje, serdeczność i gościnność tego regionu. Śląsk stał się moim 

miejscem na ziemi, które kocham całym moim sercem. Stał się moim 

domem. Tu urodziły się obie moje córki, z czego jestem bardzo dumny. 

Ale Śląsk to przede wszystkim miejsce pełne muzyki. Nie, to nie tylko 

śląskie szlagiery o Karolince i Gogolinie, czy kopalniane orkiestry 

dęte, budzące ludzi o poranku lub w nocy z piątku na sobotę. 

To kolebka polskiego bluesa i rapu. Miejsce niesamowitych festiwali. 

To muzyczna duma, której nie mogło zabraknąć 

w #piątekbrzmidobrze.  

Śląsk jest piękny a muzyka tu tworzona najlepsza na świecie :) 

Playlista     YouTube     Spotify 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6537544304066461696
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSv0JqGw89sYm0KoihQtli7k
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/4Co8khYryWHPZD51lzDJCi?si=PCXu-HclSQiDtzcVuop9GQ
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Odc. 29. Dzieci rządzą 
 

Rozmowa ojca Łukasza z córką Hanią (lat 7): 

Hania: "Tatuś czy Ty lubisz "piątek brzmi dobrze"? 

Ja: "Tak, bardzo lubię, a najbardziej lubię ludzi, którzy tam są co 

tydzień" 

Wtrąca się Oliwka (lat 3): "ja tes lubie piontek gzmi dobze" 

Ja: "Oliwko BRZMI, nie grzmi" 

Oliwka: "gzmi" 

Hania: "Tatusiu a czy Ty jesteś szefem #piątekbrzmidobrze"? 

Ja: "Można tak powiedzieć Haniu. To był mój pomysł. A dlaczego o to 

pytasz?" 

Hania: "Bo chciałam wiedzieć, czy jak umrzesz to będę mogła przejąć 

#piątekbrzmidobrze" 

Ja: "Ale ja mam nadzieję, że tak szybko nie umrę:)" 

Hania: "No ale przecież #piatekbrzmidobrze będzie istniał do końca 

świata" 

Oliwka: "ja tes sce piontek gzmi dobze" 

To się nazywa dziecięca motywacja:) 

 

Dzisiejszą listę przygotowała prawie w całości Hania (dwa utwory 

Oliwka). Ja nie miałem nic do gadania. Hania doskonale wiedziała co 

chce, żeby było na playliście i skrupulatnie kazała mi wyszukiwać 

tego co jej się przypomniało. Oliwka wybrała "chocolade" i "boogie 

woogi", bo słucha tylko tego :) 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6540087585488941056
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6540087585488941056
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=piatekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6540087585488941056


Strona | 28  

 

Choć dzień dziecka jest dopiero jutro, to już dziś, ja razem z moimi 

cudownymi córkami (krzyczącymi głośno w poniższym filmiku⏬) 

życzymy wszystkim dzieciom dobrze brzmiącego dzieciństwa 

pełnego muzyki :) 

 

Link do playlisty     YouTube  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSs9-rN8nEcWWPkvrji_1cQS
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Odc. 30. Metalicznie 
 

Gościem jest Andrzej Wielgosz, nietuzinkowy trener biznesu. Przy 

naszej współpracy kojarzył mi się jednak z muzyką poważną... no 

może z jazzem. Okazało się jednak co innego... 

 

Andrzej: 

"Wracałem ze Śląska pociągiem – przedział był pełen gadających 

ludzi; więc ja co? Słuchawki na uszy, laptop otworzyłem i dawaj piszę 

materiał dla Klienta. Tak mnie ta robota wciągnęła, że zapomniałem 

o Bożym Świecie, a w słuchawkach na cały regulator ulubiony 

KREATOR. 

No więc siedzę i walę łapami z pasją w klawiaturę i nucę sobie 

w myślach rytmiczny refren: HAIL TO THE HORDES, HAIL TO THE H... 

Przepraszam – nagle w polu mojego widzenia pojawił się konduktor 

pokazując abym zdjął słuchawki. Wcisnąłem pauzę i już, kiedy 

podnosiłem głowę zauważyłem, że była grobowa cisza a wszyscy 

patrzyli na mnie z lekkim wyrzutem. 

- Proszę, aby nie śpiewał Pan faszystowskich piosenek, bo Państwu 

to przeszkadza – powiedział konduktor 

- Ale one nie są faszystowskie 

- No to jakby mógł Pan po prostu nie śpiewać 

Ta prośba była akurat dla mnie jasna. O to też mnie prosi żona, 

dziecko, psy, a ostatnio nawet sąsiad. 

Trochę szkoda, ale nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do 

posłuchania oryginałów" 

 

Dziękuję, że nie śpiewałeś przy naszej współpracy:) 
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PLAYLISTA     YouTube.  

Propozycje Andrzeja zaczyna KREATOR a kończy Nightwish. Moje 

fascynacje zaczynają się nietypowo od DJAZZ. Uważajcie na 

pękające szklanki podczas słuchania :).  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSu5MISW0drtZUMU2EJqDDv6
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Odc. 31. W podróży 
 

W tym tygodniu podjąłem się nie lada wyzwania, mianowicie 

poprowadzenia/moderowania a także wygłoszenia "power speech" 

na konferencji 12. Forum Zakupy. Musiałem dojechać do Warszawy, 

a że jechałem samochodem to był to wreszcie mój czas na muzykę 

w zamkniętej przestrzeni pojazdu. Tym razem oddałem się 

w wirtualne ręce #Spotify i pozwoliłem tej aplikacji zabrać się 

w podróż równoległą do tej drogowej... w muzyczną, i to w nieznane 

mi dotąd zakątki (zdecydowaną większość artystów dzisiejszej 

playlisty usłyszałem po raz pierwszy). Chcę się z Wami podzielić 

najlepszymi smaczkami które wyłapałem podczas ponad 4-godzinnej 

jazdy (korki za Częstochową i przed zjazdem na Piotrków nie do 

opisania). 

Zmęczony jakbym przerzucił 4 tony węgla, serdecznie zapraszam 

Was w dzisiejszą muzyczną podróż w nieznane ("byle nie do 

Warszawy"... samochodem) 😀 

    YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=spotify&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6545178147674030080
https://lnkd.in/gaX2wdv
https://lnkd.in/gU9kDxe
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Odc. 32. Muzyka miodem na moje serce 
 

Na górze róże, na dole upał jak w Grecji... tymczasem pszczoły 

opanowały employer branding do perfekcji ;).  

Ciepło, coraz cieplej a dziś wyjątkowo gorrrrąco!!, bo... 

...właśnie w tej chwili rozpoczyna się konkurs w #piątekbrzmidobrze 

z doskonale brzmiącą, złocistą nagrodą do wygrania, której 

fundatorem jest pasieka Sharebee - Making Social Selling Simple. 

Mimo, że w czerwcu pszczelarze dokonują pierwszego miodobrania 

to tym razem zespół najsłynniejszych            pszczół            na LinkedIn 

postanowił, że to nie będzie miód tylko... 

PÓŁROCZNY ABONAMENT NA #Spotify Premium             . 

FANFARY               

 

Na czym polega konkurs?     

Podaj swoją JEDNĄ! propozycję muzyczną w komentarzu najbardziej 

dopasowaną Twoim zdaniem do dzisiejszego tematu i playlisty. 

    Propozycja, która otrzyma najwięcej polubień, otrzyma nagrodę. 

    Można oddawać głos na dowolną ilość propozycji. 

    Można polecać swoją propozycję 

    Konkurs rozpoczyna się teraz (piątek godz.6:30) i trwa do 

poniedziałku (24.06) do 8 rano. 

    WYNIKI 24 czerwca, o 8 rano w grupie #piątekbrzmidobrze oraz 

na moim profilu. 

 

       Czas... bzyk! 

    Spotify     YouTube  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6547691473570275329
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=spotify&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6547691473570275329
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6547691473570275329
https://open.spotify.com/user/fhgiq8y0i9yz5bt5yckjzz0dc/playlist/2WLEL3X3geXPqEwDujZ0tj?si=-sRzto4rT6OGIc1VPoVfyQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSv7OCvwACYca-ahhXk_Iv39
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Odc. 33. Na prerii, czyli Country. 
Gościnnie Agnieszka Obuchowska 

 

Lecąc do USA wiedziałem, że zamęczą mnie pewnie tym rodzajem 

muzyki, bo celem mojej podróży były Missouri, Texas i Kansas. 

Dostawałem alergii wtórnej jak tylko słyszałem ten 

charakterystyczny akcent zaciągający końcówki wyrazów... a jednak 

poznałem wspaniałych ludzi, którzy przekonali mnie, że Country jest 

piękne. Diana Hurd i jej rodzina, moi przyjaciele w utworze "feeling 

this way" zagranym tylko dla mnie, w domu - przeżywam każdą nutę 

do dziś, dzieląc się z Wami tym utworem w playliście.  

 

W ostatnim #piątekbrzmidobrze konkurs wygrała Agnieszka 

Postawiła na Country, o którym pisze tak:  

Muzyka country, powstała w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku 

z ballad kowbojskich i traperskich. Dziś utwory country to z reguły 

dynamiczne proste piosenki oparte na schemacie rockandrollowym 

i liryczne ballady, nierzadko w rytmie walca. Ich teksty opowiadają 

o codziennych sprawach zwykłych ludzi. W Polsce dzień 30 września 

od 2015 roku obchodzony jest jako Polski Dzień Muzyki Country, 

a jedną z flagowych imprez muzyki country jest międzynarodowy 

Piknik Country odbywający się co roku w Mrągowie.  

Muzyka ta, mimo iż nie każdemu musi się podobać ma wiele 

podgatunków i bywa nierzadko słuchana przez kierowców, jako nutka 

przy której „dobrze się toczy”. 

 

            PLAYLISTY               

    YouTube (1-6 moje propozycje, 7-17 Agnieszki)  

    Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6550229013938479104
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvBSyxH3m1-Hv4xdbshQztL
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/7IyxHMS7K4RHQptdggva3Z?si=4-LPTGkrR6W2quCmGDovkQ
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Odc. 34. Wakacje 
 

       Motywem dzisiejszego odcinka są, jak rymuje GrubSon, "Wakacje" 

lub w wersji obcojęzycznej "Vacation" rymowane przez Derin Falane. 

         Dla wielu osób morze jest destynacją odpoczynku jak dla Kooks 

w piosence "Seaside" i Ci bałtykoholicy budują tam zamki z piasku, 

tak jak Fujitsu w utworze "Sand castles" (to akurat morzo-

japońskoholicy). 

          Niektórzy jak Irena Santor radzą "Jedź na urlop sam" a inni do 

dziś wspominają lato ubiegłego wieku w licznym towarzystwie jak 

Brian Adams w "Summer of ‘69'". 

           Niezależnie czy wakacje są aktywne czy leniwe, dobrze jest mieć 

leżak najlepiej w limitowanej wersji "Summer lounger" tak jak 

wykonawca Kontekst. 

       Niezbędnym atrybutem są także "Dark sunglasses" o których 

śpiewa Chrissie Hynde ale niezwykle ważne jest, aby nie zepsuć 

wzroku kupując "cheap sunglasses" jak ZZ TOP, choć wiadomo że dla 

tych Panów najważniejsze są akurat nie oczy a brody :) 

     Z kolei "Summertime sadness", czyli hymn miłośników białego 

szaleństwa, zaśpiewała Lana Del Rey. 

          Jedno jest pewne - każdy, tak jak Wandw, cieszy się, że jest "Out 

of office". 

 

Udanych wakacji! 

    Playlisty      

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSs6r2BmnHVEyJTe-ZkBlCQD
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/6Luw8C4cyB8W5JGHDWiISz?si=cIj5NVYUSxaYrMPi7GKTQQ
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Odc. 35. Lata 90te 
 

Lata 90te to czas pełen niespodzianek i sprzeczności w muzyce. 

z jednej strony ten okres obrodził w wiele utworów, które są znane 

i kochane do dziś, a z drugiej to cała masa pojedynczych hitów 

jednego sezonu. 

 

Jedno jest pewne, lata 90te próbowały stworzyć nowy język 

muzyczny, bo przecież:  

Scatman śpiewał, że Ski-bi dibby dib yo da dub dub Yo da dub dub. 

I z tym postulatem trudno się nie zgodzić... 

Snow śpiewał, że Infromer - inonsagontiky a gon plen – a lnki boom 

boom down (czy jakoś tak:)) i zakładam, że to był gryps :) 

Był też duet, w którym pewna negatywnie nastawiona do życia Pani 

cały czas krzyczała NO NO, NO NO NO NO, NO NO NO NO 

A na polskim podwórku Liroy rymował, że komuś zrobi scoobydoo, 

a potem dodawał, że: łap babeluma łap bembu.  

Ponoć do dziś nie złapał... 

 

Przygotowując ten odcinek ogromnie trudno było mi zamknąć listę na 

mniej niż 30 utworach. Wrzuciłem te, które najbardziej zapadły mi 

w pamięć z tamtego okresu. Mam nadzieję jednak, że sowicie tę listę 

uzupełnicie w komentarzach. 

 

    Playlista      

    YouTube  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvUkV_ObPyKoLGd9EiI1xYv


Strona | 36  

 

Odc. 36. Rock ‘n’ roll 
 

Tak jak nie da się nie oblizywać ust jedząc pączka z lukrem, tak nie 

da się nie ruszać nogami słuchając Rock and Rolla. 

Grany jest wszędzie tam, gdzie zamiarem spotkania ludzi jest taniec. 

a tam, gdzie nie ma takiego zamiaru powoduje nagłe niepohamowane 

pojawienie się takiej potrzeby. Powszechnie wiadomo, że każdy 

wodzirej weselny ma przyszykowany set rock 'n' rollowy w celu 

poruszenia nieco ospałych poobiednio gości, wypełniając w ten 

sposób skutecznie miejsce parkietowe i przyczyniając się do 

szybszego trawienia oraz regeneracji wątroby, a także do 

nieuchronnie nagłej gimnastyki wszystkich partii mięśni, tworząc 

miejsce w żołądkach na kolejne dania i trunki. 

 

Naturalnie Król rock 'n' rolla był tylko jeden i pozostanie nim na wieki, 

ale są takie muzyczne perełki rock and rollowe, które warto poznać. 

 

Rock and roll zawiera schemat bluesowy uproszczony do 3 lub 4 

akordów granych w przyspieszonym tempie. Pierwszy raz został 

użyty w piosence Trixie Smith „My Man Rocks Me” 1922 r (jest na 

playliście) 

 

Pierwszym rock and rollem jaki ja usłyszałem w dzieciństwie był ten 

zagrany przez Led Zeppelin - do dziś porusza serce, umysł i nogi. 

 

    Zapraszając na      playlistę     ogłaszam, że "Elivs has just left the 

building" 

    YouTube     Spotify 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSt1P3XKIk7Z867pTFON0eBI
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/4lzwfLDxhgff2kBQ4H3r2G?si=y2-JgSYeRDusixg8PkfK5g
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Odc. 37. UśmiechajMY się 
 

1. Rozmawia dwóch kolegów: 

- Słyszałem, że się ożeniłeś.  Stary, to musisz być szczęśliwy? 

- Tak... muszę. 

 

2. Rozmowa. 

- A co Ty taki smutny jesteś? 

- A wiesz... łodzie zdrożały... 

 

3. Klasykiem "internetów" jest z kolei człowiek zapytany na ulicy 

przez reportera "czy często się Pan uśmiecha?" Warto obejrzeć :) 

Co z tym naszym uśmiechem na co dzień? 

Uśmiech i muzyka idą w parze. Muzyka wyzwala dopaminę, ta z kolei 

wywołuje uśmiech. Wiele utworów powstało z powodu czyjegoś 

uśmiechu i wiele utworów czyjś uśmiech sprawia. 

Mam ogromną nadzieję, że tak właśnie będzie i dziś..., że na Waszych 

twarzach zagości uśmiech po przesłuchaniu najbardziej 

uśmiechniętej playlisty od czasu 1go posta #piątekbrzmidobrze. 

 

"Jeśli zobaczysz kogoś bez uśmiechu... daj mu swój". Dolly Parton 

 

      Ciekawostka: odnalezione listy z epoki, kiedy komponował Mozart 

porównują śmiech wielkiego kompozytora do... "skrobania metalem 

po szkle" :) Jego dźwięk był ponoć nie do zniesienia. 

    Playlisty      

    YouTube     Spotify 

  

http://1.rozmawia/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6560399951459942400
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuDELsDz6BRNcMkZ3xDsRxY
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/0amocMKQCmC2vNI5MOYesY?si=yA3Jc_DoQ22PFK9AJVNKnw
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Odc. 38. Może morze? 
 

"Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy 

człowiek chętnie słucha "Morskich opowieści"..." 

 

Nie tylko z racji wyboru kierunku wakacyjnego, ale przede wszystkim 

z miłości do Bałtyku        . Nie jestem marynarzem, ale kocham morze. 

Uwielbiam jego szum, zapach, przestrzeń i czuję respekt przed tą 

ogromną siłą. 

Mimo że niektóre dni podczas tegorocznego urlopu miały trudną dla 

mnie do zniesienia temperaturę 34st. (18st. temperatura powietrza + 

16st. temperatura morza              ) to i tak jest to takie miejsce, gdzie 

w pełni potrafię odpocząć. 

Tam, gdzie morze tam i szanty (ale nie tylko one pojawią się dziś na 

playliście). 

         Szanty mają swój początek w XVIII wieku. Śpiewane w celu 

synchronizacji prac wykonywanych przez grupy żeglarzy. Śpiewali je 

sami żeglarze lub ton nadawał szantymen a odpowiadał chór 

pracujących. 

W Polsce odbywa się co roku ponad     festiwali szantowych. 

Jedna z najdłuższych, udokumentowanych szant to "Morskie 

opowieści" i jej 200 zwrotek! Legendy mówią, że CAPTAIN ANDY 

Andrzej Jankowski to jedyna osoba na LinkedIn, która zna je 

wszystkie. 

 

Trzymajcie się, bo łajba #piątekbrzmidobrze będzie dziś nieźle 

kołysać. 

    Kotwicę rwij i cała naprzód! Playlista:     YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6562938744809369600
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVStPmhNtz00rChtuvLsQ6XmS
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/7gVlJ1YPj5PCcUPPBzFuD5?si=4VG83QUMTzGsmrT9ekO81g
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Odc. 39. Wysokie loty 
 

Dla jednych to podróż samolotem, dla innych to spadochron, chmury 

czy księżyc. Jest też grupa ludzi (w tym ja) u których pierwsza myśl 

to koszykówka. 

Wszystkie te lotnicze skojarzenia mają dziś wspólny mianownik - 

muzyka         

        Pozazdrościć można pilotom, którzy mają w pracy przepiękne 

widoki mimo, że po rajtuzach im w tej kabinie niemiłosiernie wieje 

a słońce razi tak, że nawet Stevie Wonder by przymrużył oczy. 

         Któż nie chciałby choć na chwilę posiąść umiejętności latania? 

     Jegomość, który ostatnio przeleciał (oj źle to brzmi) nad kanałem 

LaManche (znanym też jako "English Channel") na kawałku plastiku, 

popłakał się po wylądowaniu. Nie ujawniono czy łzy wywołane były 

ilością insektów, które uderzały go po gałkach ocznych w trakcie lotu 

czy też smucił się, że tak krótko. 

        Ciekawostki: 

          W momencie, kiedy skończysz czytać to zdanie... wyląduje samolot 

- na świecie co 4 sekundy ląduje samolot. 

               Kapitan wydając komendę HOTAS (oj źle to brzmi) informuje: 

Hands On Throttle And Stick (oj źle to brzmi) 

         Najdłuższy lot trwa 16 godzin i 20 min... W tym czasie można by 

było przesłuchać dzisiejszą playlistę 20 razy :) 

 

Czy ta playlista to dziś wyższy poziom? Na bank jest odlotowa:) 

 

#piątekbrzmidobrze is ready to take off! 

    YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6565450264332120064
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsgLRTWnCKKLNDVzWDrOEE6
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/5J1j9Ou9KGr2F95ygB8ET8?si=rxKfjA-nTlqCwqrtEXzALQ
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Odc. 40. Mowa o muzyce.  
Mowa w muzyce 

 

Pewnego listopadowego dnia uznałem, że odważę się i wystawię post 

o muzyce (i z muzyką) na LinkedIn. Bardzo chciałem się podzielić 

moimi muzycznymi inspiracjami i fascynacjami z innymi. Wtedy 

bardzo obawiałem się, że zostanę spalony na stosie ognia piekielnego 

sfejsbuczenia przez strażników czystości Linkedina... To nie 

nastąpiło, za to 40 tygodni później #piątekbrzmidobrze płonie od 

inspiracji i zapala coraz to więcej osób. Dziękuję Wam za każdą iskrę! 

Dziś odcinek trochę inny niż zwykle. Przygotowałem 3 niesamowite 

prezentacje związane z muzyką na TED. Długo zwlekałem, żeby je 

opublikować w ramach #pbd, ale kiedy wreszcie znalazłem koncert 

na TED - (tak, niesamowity mini-koncert gitarowy!) uznałem, że 

nadszedł czas :) Jak widać muzyka w pełnym wymiarze pojawiła się 

nawet w miejscu, gdzie głównie się... mówi. Coś mi to przypomina 

w odniesieniu do decyzji o moich publikacjach na LinkedIn:) 

 

#pbd łączy muzykę i rozmowy w nierozerwalną całość. Słowa są 

nieodzowną częścią piątkowych spotkań. 

 

Dziś zatem odcinek dla pragnących posłuchać mixu przemówień 

publicznych z muzyką jako motywem przewodnim i także dla 

chcących posłuchać co muzyka gra o mówieniu :) 

 

Posłuchajmy i porozmawiajmy. 

3 wystąpienia na ▶TED 

    YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6568003972098064384
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6568003972098064384
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6568003972098064384
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuKD_EkxqARYHyjaV5s6-n3
file:///C:/Users/48695/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/131F9ZUB/YouTube
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/4kCJxjdzJR1F8nW0lEcGRY?si=qpqzEehxRwe06HqGnAm7oQ
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Odc. 41. Opowiem Ci bajkę… 
 

Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, nieopodal Trójkąta 

Trzech Cesarzy, w krainie Linked-landii mieszkał baśniowo-

muzyczny #piątekbrzmidobrze. To stwór taki co bez dotyku a jeno za 

pomocą dźwięków i słów, bez namysłu i wytchnienia przyciągał ludzi, 

którzy uwiedzeni zasłyszanymi brzmieniami zbierali się co tydzień 

wokół niego by posłuchać co tym razem im zagra, a i sami dary 

przynosili, które playlistami nazywali, co by stwora nakarmić tonami 

inspiracji tematycznej. Był to dobry lud, szczodry i mądry, o wielkich 

sercach, zasłuchany w opowieści muzyczne stwora. Jednak pewnego 

razu lud domagał się by ów stwór zagrał im bajecznie... 

 

W grupie #piątekbrzmidobrze rzuciłem wyzwanie dot. propozycji 

tematu tego odcinka. Najwięcej głosów otrzymała Katarzyna Wasiłek 

proponując motywy bajkowe. 

Usłyszała o tym moja córka Hania i od razu przystąpiła do negocjacji. 

Rozmowy były burzliwe, wszak każde z nas miało inną wizję. Co do 

jednego byliśmy zgodni. Bajka "Sing" najmocniej wpisuje się w kanon 

piątkowych spotkań i dlatego też jej soundtrack dominuje na 

dzisiejszej bajecznie fantastycznej liście 

 

...i żyli długo i szczęśliwie, a muzycznym inspiracjom nie było końca. 

:) 

 

    Playlista      

    YouTube  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6570527412721979392
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6570527412721979392
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSudZD561xj48CPThDj8Gq-z
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Odc. 42. Back to school 
 

Jest rok 1989. Mama odprowadza mnie do szkoły. To pierwszy dzień 

w nowym miejscu, wśród ludzi, których nie znam i pomieszczeń, 

które wydają się być niczym labirynt zamku średniowiecznego... 

mimo, że to nowa budowla. Przy furtce na teren szkoły ktoś wyrył 

w świeżym betonie rok wybudowania szkoły, nad którym będę stąpał 

przez następne lata. Będę wchodził przez tę brązową furtkę, 

skrzypiącą niczym bramy do piekieł. 

 

Pamiętam jak ogromnie przeżywałem swój pierwszy dzień w szkole. 

Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że wychodzenie ze strefy komfortu 

pozwala się rozwijać :) Nie wiedziałem wtedy, że 30 lat później sam 

opracuje metodę myślenia, którą nazwę FAST (fear against 

stagnation), mówiącą o naturalnej potrzebie opuszczania tej 

"wygodnej" strefy.  

Nie wiedziałem też, że szkoła to świat VUCA (nie mylić z WC). Nikt nie 

przekazał mi wiedzy dot. zarządzania relacjami z partnerami 

biznesowymi (vel. uczniami) i negocjacji z monopolistami (vel. 

nauczycielami). Nie wiedziałem nic na temat sposobów skutecznej 

komunikacji. Słowo motywacja też pewnie mi niewiele mówiło 

a inteligencja emocjonalna to jak schemat układów scalonych 

robotów przyszłości. 

 

Mam jednak nieodparte wrażenie, że gdyby nie ta brązowa furtka to 

dziś bym tego wszystkiego nie wiedział:) 

Szkolna playlista     YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSs2SENqt9fovyAB5WoBFhyw
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/41LQ1FGh8OqEP0WqDppDbY?si=4BJYGB71SEWNbjZhgz9rdQ
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Odc. 43. „A więc wojna!” 
 

30 sierpnia 1939 r. Józef Małgorzewski, dziennikarz Polskiego Radia, 

zostaje wezwany do pracy i pod przysięgą zachowania w tajemnicy 

słów, które nagra, wykonuje polecenie. Po wojnie wspominał: 

"Otwarto brązową kopertę i wyjęto tekst, który się zaczynał od słów 

"A więc wojna". Powiedział mi wtedy cywil: Proszę Pana to trzeba 

nagrać na płytę, na wszelki wypadek. Współpracujący ze mną inżynier 

powiedział: ta płyta nigdy nie pójdzie na antenę. Ja mu 

odpowiedziałem: Amen, niech się tak stanie...". Dwa dni później 

nagrany komunikat wybrzmiewa oficjalnie. Te słowa do dziś brzmią 

przerażająco. 

 

II W.Ś., najbardziej niszcząca wojna w historii ludzkości, ale również 

każda inna wojna, która toczyła, czy toczy na świecie jest 

przerażająca. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że stworzyła się 

w nas znieczulica i przechodzimy koło tych wydarzeń zupełnie 

spokojnie, bo "przecież nie dotyczą nas". Czy ludzie w '39 myśleli, że 

to kolejna informacja radiowa, która "mnie nie dotyczy"? Czy my 

pomyślelibyśmy dziś tak samo, bo mamy swoją "strefę komfortu"? 

 

Warto wspominać te wydarzenia by nie uleciała ich istotność 

w nadziei, że już nigdy nie usłyszymy słów powyższego komunikatu. 

 

A co muzyka mówi o wojnie? 

    Zapraszam na wojenną playlistę      

    YouTube     Spotify (niestety nie wszystkie utwory z YT są 

dostępne)   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvYNInrj_yAwMF-IUN2RROZ
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/26Jv3ATeze0AYQoF1uAht6?si=U42CBAgTT0yE5hrBhDBnKQ
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Odc. 44. Od czapy. 
Gościnnie Mariusz Rzepka 

 

       Dziś piątek 13go (1-en z 2-óch w tym roku). Utworów zatem jest 13. 

 

             Odcinek numer 44, wszak 13+31=44 

 

                Imię i nazwisko dzisiejszego gościa składa się z 13 liter. 

Powszechnie wiadomo, że moje nazwisko to też 13 liter, jeśli nie 

wypowiada się litery J. 

 

    Każdy lubi trzynastki... w sensie dodatkowej pensji, a nie życiorysu 

Romana Polańskiego oczywiście. 

 

      Dzisiejszy odcinek #piątekbrzmidobrze jest z przymrużeniem oka, 

totalnie odjechany, bez sensu. I taki ma być :) 

 

        A teraz zabierze głos Mariusz Rzepka prof. abstraktu 

stosowanego i łopatologii komunikacyjnej: 

"Kiedy Łukasz (vel.13 liter bez J) poprosił mnie o napisanie 2-3 zdań 

"od czapy" do tego odcinka pomyślałem, że jest to świetna okazja, aby 

zaapelować o pokój...  

Później stwierdziłem, że to nie jest miejsce na szukanie czegoś na 

wynajem. Trudno. 

Liczę (tak jak Łukasz, tylko inaczej) na to, że stworzona przez nas 

lista nie przyczyni się do nerwic i ataków psychotycznych, nie 

doprowadzi nikogo do zawału i trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Pewności nie mam. 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6578133616927346688
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Odpowiedzialności nie biorę... 

...ale 

gorrrąco zapraszam na solidną dawkę absurdu z głębin i zakrętów 

YouTube'a ;] 

Jazda!" 

 

     Dziękuję profesorze. Zostało jeszcze kilka znaków, więc 

wykorzystam na ogłoszenie: 

Sprzedam Opla. 

 

Dobranoc 

 

     Nonsensowna Playlista     YouTube 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSubGqCqJETm-c7bx9DpTFmI
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Odc. 45. Polskie Miasta 
 

    Żona (ur. w Krakowie) poprosiła: kup "WEKĘ" w piekarni. 

Sprzedawczyni zarządziła konsylium z piekarzami i okazało się, że na 

Śląsku to "BATON". Uwaga na zakupy w Lublinie, bo tam to jest 

"PARÓWKA" a w Łodzi to "ANGIELKA", podczas gdy w Warszawie (co 

nikogo nie dziwi) to "BUŁKA PARYSKA". 

        Wjeżdżając w Sosnowcu na most, łączący z Mysłowicami, 

wjedziesz na rowerze a zjedziesz na KOLE. Ot taki most cudów. 

           Korzystając jednak z komunikacji miejskiej, Sosnowiczanin powie 

"ZŁAPE autobus". Jak złapie ten do Łodzi, to tam taniej jest 

z MIGAWKĄ. Nie jest to jednak specjalny rabat dla fotografów a bilet 

miesięczny, a gdy dojedziesz do KRAŃCÓWKI (pętla) i złapiesz 

EKSPRES to nie znaczy, że jesteś w szybkiej kolei miejskiej 

a trzymasz się za rozporek. 

W Białymstoku za SAŁATE płaci się KAPUSTĄ - to ma sens prawda? 

:) (Taxi i pieniądze). Góral zapłaci DUTKAMI a Poznaniak BEJMAMI 

Gdy w Poznaniu grzeje KLARA (nie chodzi o stałą klientkę 

monopolowego) to w Rybniku jest HICA. (słońce i skwar) 

W Toruniu widząc BUJACZKĘ nie napotkasz rycerzy w dresach, lecz 

huśtawkę. 

Na koniec dnia w Krakowie zjesz OSTRĘŻYNY i BORÓWKI (jeżyny 

i jagody)... na POLU. 

Dziś batalia polskich miast w #piątekbrzmidobrze 

Skąd jesteś? 

Muzyka z tego miasta? 

Słowa znane tylko w tym mieście? 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6580667390529536000
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    Dzisiejsza playlista startuje swój tour po Polsce w mieście 

Mysłowice. Na Kole jedziemy na Cole     

    YouTube     Spotify (lista Spotify różni się odrobinę od YT- nie 

wszystko było dostępne.) 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSutbY3voDF5d3EYlzrtOT9P
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/7DbBZ8CF1BVBfbLEaiAFeA?si=vCTODIosSD-5g3H8XQeKoQ
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Odc. 46. (Win)dziarska gadka,  
czyli elevator pitch 

 

Taka sytuacja (autentyczna). 

Wchodzisz do biurowca, w którym pracujesz na 25 piętrze. Jest 

awaria wind i cały tabun ludzi czeka na ich odblokowanie. 

Dostrzegasz w tłumie CEO Twojej firmy! Zapala Ci się lampka i jako 

jedyny/a wyrywasz się z tłumu i idziesz do ochroniarza, żeby wpuścił 

Ciebie i CEO do windy towarowej. Udaje się! Wpuszcza tylko was. Plus 

dla Ciebie! Jesteś zwycięzcą! Ale co dalej? Jesteście sami w windzie 

i... nagle nastaje niezręczna cisza. Chciałbyś coś powiedzieć, ale nie 

wiesz co! To jedna z niewielu okazji i kilkanaście sekund, żeby zacząć 

rozmowę z CEO. Co mówisz? 

 

Elevator pitch w moim osobiście wolnym tłumaczeniu to: 

(win)dziarska gadka. To sposób zainteresowania napotkanej osoby 

pomysłem, ideą, projektem czy opinią, w czasie jazdy windy, czyli 

kilkunastu sekund. Choć nie zawsze chodzi o sprzedaż (jak pokazuje 

sytuacja powyżej) to myślę, że dużo do powiedzenia w tej kwestii dziś 

będą mieli trenerzy sprzedaży na LinkedIn. Szymon Lach, Tomasz 

Kolasiński, Radosław dołączycie do dyskusji? 

 

Zanim odezwą się sprzedawcy, ja, człowiek zakupów, zacznę od tego 

czego nie należy mówić: 

- O! Znowu się Pan spóźnił? 

- Niech mi Pan przycisk "25" naciśnie. 

- Czy my się czasem skądś nie znamy? 

- Do góry jedzie czy w bok? 
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Przyznajcie, że czytając ten post nie wierzyliście, że znajdę muzykę 

o windzie :))  

    YouTube     Spotify 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSufh6UFvSO-mrBid0VUu2S0
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/19bLkJoap8mZciZXhfaEPp?si=RLS8d_rhQyWQdCltYVm6wg


Strona | 50  

 

Odc. 47. Chłopięce zagrywki 
 

W życiu każdego mężczyzny najwspanialsze jest pierwsze 40 lat 

dzieciństwa :) 

 

Każdy mężczyzna ma w sobie chłopca już na zawsze. Czy to źle? 

Myślę, że to wspaniałe umieć patrzeć na świat oczyma swoich 

chłopięcych lat. To cudowne nie dostrzegać barier i uważać, że 

wszystko jest możliwe, nie mieć w sobie strachu absolutnie przed 

niczym i chcieć cały czas próbować czegoś nowego. Fantastycznie 

wspominam czas bez trosk i zmartwień, gdy jedynym problemem 

dnia codziennego była decyzja czy pójdziemy grać w kosza czy 

w nogę. 

 

Kosmicznym doznaniem jest możliwość realizacji przez mężczyznę 

chłopięcych marzeń. Ja na przykład, (przypominam, że nadal jestem 

chłopcem przed 40-ką) kiedyś będę grał na perkusji (do dziś 

pamiętam, jak babcia zawiązywała mi pokrywki na sznurku a ja 

godzinami udawałem, że jestem perkusistą Guns and Roses :) 

a dziadek dostawał szału). Będę jeździł Fordem Mustangiem z 69 r. 

4,7l. V8 i będę posiadaczem wszystkich modeli butów Jordan 12 retro 

:) 

Nie zostanę jednak koszykarzem NBA... i to po głębszym 

przemyśleniu chyba jedyne marzenie, którego już nie mogę spełnić :) 

 

W tym tygodniu był dzień chłopaka. Dziś #piątekbrzmidobrze jest 

hołdem wewnętrznych chłopców wszystkich mężczyzn. 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6585741837577871361
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Ps. 

Idę kupić gumę TURBO...może będzie Mustang:) Jak się komuś nie 

spodoba, to powiem mamie:)  

    YouTube     Spotify 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvNzZPXZFHgPqUAeO9LSR8x
https://open.spotify.com/user/puxckiiilidyopkx0m34pjqmc/playlist/3KyCjKXAx7i73SYvNfJsGf?si=USc0Xg7bSv-hkNyWU80yFQ
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Odc. 48. W pośpiechu 
 

Wstaję rano i się spieszę. Spieszę się w łazience i gdy się ubieram. 

Wskakuję do samochodu i naciskam gaz, bo się spieszę. Stoję 

w korku, patrzę na zegarek, palce stukają po kierownicy, bo przecież 

się spieszę. Szybko do biura, bo nie ma czasu. Spotkania, telefony,  

e-maile i jeszcze tyle do zrobienia. Po pracy spieszę się do domu, bo 

dzieci, przedszkole, szkoła. Jadę zrobić zakupy - takie na szybko, bo 

się spieszę. Kładąc się spać spieszę się, żeby zasnąć, bo chcę się 

wyspać a przecież tyle myśli krąży po głowie i wszystkie się gdzieś 

spieszą. 

 

Ciągle za czymś gonimy. 

 

A tak łatwo jest przegapić piękne rzeczy, które dzieją się dookoła nas. 

Tym pięknem jest również muzyka... ale przecież się spieszymy. Nie 

mamy czasu na każdą nutę - "przesunę zatem palcem po pasku 

odtwarzania... bo się spieszę". 

 

Dzięki #piątekbrzmidobrze nauczyłem się w tym pędzie 

zatrzymywać, tak na kilka minut, żeby znaleźć to piękno, żeby włożyć 

serce w każdy odcinek, czego nie da się przecież zrobić będąc 

w szaleńczym pośpiechu, tak naturalnym, tak potrzebnym, tak 

codziennym, że aż... strasznym. 

 

I choć nie reprezentuje służb mundurowych, to proszę... zatrzymaj się 

dziś na chwilę. Może uda Ci się dostrzec lub usłyszeć coś pięknego 

i niezwykłego. 

Chyba, że się spieszysz... 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6588282222644731904
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Cieszę się, bo jeśli dotarłeś/dotarłaś do tego miejsca, to znaczy, że 

zatrzymałeś/łaś się na chwilę:)  

    YouTube     Spotify 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsiqVXDVphVNDW7Vxi_OAwr
https://open.spotify.com/playlist/2zwHEUmTmrVJ4acrdyziIy?si=_kByr0C8Q6qJVyCRSo3
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Odc. 49. Rap Era. 
Gościnnie Kuba Dusza 

 

Nikt nie zaprzeczy, że muzyka jest językiem DUSZY. Każdemu z nas 

coś w DUSZY gra. Ja muzyki słuchać muszę, bo bez niej się DUSZĘ. 

Zdarza się, że muzyka wyzwala siłę mojej prawej stopy 

w samochodzie i powoduje sytuacje, w których mam DUSZĘ na 

ramieniu. Do tego odcinka koszulę prasowałem żelazkiem z... 

a nieważne... 

 

Jedno jest pewne... muzyka dzisiejszego odcinka porusza moją duszą, 

sercem i umysłem najmocniej ze wszystkich gatunków. Dzięki 

#piątekbrzmidobrze poznałem również swoją bratnią DUSZĘ na tym 

portalu. Kuba Dusza jest dziś wyjątkowym gościem #pbd. Udało nam 

się wreszcie spotkać i nagrać rozmowę o naszym ukochanym... rapie. 

Rozmowę zupełnie niezwykłą, bo oto żywy dowód na to, że muzyka 

łączy ludzi, że moc #piątków jest ogromna. Nagle siada dwóch 

nieznających się prawie wcale facetów, którzy jak dzieciaki cieszą się, 

że mogą pogadać o wspólnych zajawkach. 

 

Kuba ogromnie dziękuję Ci za to spotkanie i za niesamowitą pracę 

związaną z nagraniem i montażem materiału. Ten człowiek ma talent! 

To była dla mnie najbardziej profesjonalna współpraca jaką mogłem 

sobie wyobrazić. Wysoka 5! 

 

W każdym odcinku staram się przemycić trochę rapu a dzisiejszy 

odcinek bije rytmem mojego serca w całości. :) 

Link z zapisem całej rozmowy oraz dzisiejsza playlista      

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6590814833518743553
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6590814833518743553
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tk%C3%B3w&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6590814833518743553
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    YouTube (nasza rozmowa jest 1-sza, później króluje rap: 2-11 to 

moje propozycje a 12-21 to rytmy Kuby      )  

    Spotify 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvxyxSHCQ8WjV6r4Qm-jX4s
https://open.spotify.com/playlist/5UZ0DWVVM2cEoSEKQtjELw?si=2YqkNgKIQzmqGXT0DWhzWQ
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Odc. 50. Marzenia 
 

Marzenia są po to, żeby je spełniać? A może jednak, jak w piosence 

Rynkowskiego, nie należy ich budzić, bo... potrzebne będą nam przed 

snem? 

 

Ja z moimi marzeniami często spaceruję. Tak sobie po prostu 

gawędzimy, jak starzy znajomi ciesząc się, że mamy siebie nawzajem. 

Jednak, gdy dane marzenie finalnie spełniam to trochę mi go brak na 

tym spacerze potem i wspominam je z nostalgią i tęsknotą (uprasza 

się o nie wzywanie psychiatry        ) 

 

Ponoć "marzenia, które Cię nie przerażają są za małe" (Richard 

Branson). Ale czy wszystkie marzenia muszą być wielkie? 

 

Jeszcze rok temu na myśl o tym, że #PiątekBrzmiDobrze dobije 

kiedyś 5O odcinków, uśmiechałem się sam do siebie mówiąc "...eeej 

tam... marzenia ściętej głowy! Jak ja miałbym to ogarnąć w takiej 

perspektywie czasu?..." 

 

A to dzięki Wam dziś to marzenie się spełnia! 

 

Dojechaliśmy wspólnie do 5Ogo odcinka, z czego jestem bardzo 

dumny:) Dziękuję Wam, że co tydzień dzielicie się ze mną TONAMI 

inspiracji. Dziękuję całym serduchem za każde polubienie 

i komentarz. Dzięki Wam #PBD gra i to dzięki Wam będzie grał 

jeszcze długo        

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6593353034900869120
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6593353034900869120
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Mam kolejne marzenie... by spotkać się w naszym #piątkowym gronie 

na żywo. Być może udałoby się zorganizować mini-koncert? 

"...eeej tam...marzenie ściętej głowy!"...       

 

     Playlisty         odcinka      

    YouTube wypełniona TONAMI marzeń  

Marzycieli na     Spotify 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tkowym&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6593353034900869120
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsteUAvB0-pIxZyHu66MC8v
https://open.spotify.com/playlist/6f5VtA0zPSqMfxOhGChE1c?si=uqxask1JREmVeNAPQeCWGw
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Odc. 51. Po cichutku 
 

"...i chyba dlatego umieramy, żeby nas było widać i nie widać" 

Ks. Jan Twardowski 

 

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci" 

Wisława Szymborska 

 

Są takie dni, kiedy muzyka gra trochę ciszej a nasza codzienna 

gonitwa na chwilę się zatrzymuje. To dni pełne zadumy, wspomnień 

i rozmyślań. 

 

Choć po cichutku to dziś #PiątekBrzmiDobrze. Muzyka gra dziś po to, 

by wspominać tych, których już z nami nie ma. To właśnie muzyka 

oddaje w takim dniu lepiej niż słowa to, co czujemy. Muzyka w swej 

wrażliwości i delikatności przypomina też jak kruche jest nasze 

życie... 

 

Playlisty     YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6595913677264822272
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSs0Ngr4s4WJCThr-zxQ_t69
https://open.spotify.com/playlist/5qD6sq2uX7SRfJyuuGKiw1?si=pu40SWj2RtW-Qqpy64FwEg
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Odc. 52. „Piątek” ma rok! 
 

"...i przyznasz, że choć to niepojęte, to PIĄTEK stał się naszym 

świętem" śpiewa W. Waglewski w utworze "Piątek". 

 

Dokładnie rok temu powstał 1szy post o nazwie #PiątekBrzmiDobrze. 

Od roku muzyka łączy ludzi, pomaga nawiązywać relacje, powstała 

muzyczna społeczność. Jakże zatem mogłoby zabraknąć muzyki na 

tym portalu?! 

 

Przyszedł czas, żeby nie tylko piątek, ale (przynajmniej ten 1 w roku) 

tydzień brzmiał dobrze! 

 

Proponuję "CHALLENGE", choć wolę słowo "wyzwanie" :) 

 

Każdy kto chce wziąć udział w tej zabawie, publikuje jeden post 

muzyczny/z muzyką/o muzyce (forma dowolna) używając hasztagu 

#PiątekBrzmiDobrzeChallenge i mianuje kolejne osoby (używając 

@imięNazwisko), by te także opublikowały muzyczny post. Ważne 

żeby użyć powyższego #, bo wtedy znajdziemy wszystkie posty 

w jednym miejscu i podsumujemy za tydzień. 

Pokażmy siłę muzycznej społeczności! Odważmy się i... niechaj 

płynie... muzyka po Linkedinie :) 

 

Tematem mojego muzycznego posta jest (jakże mogłoby być inaczej, 

w końcu to jego rocznica) ... PIĄTEK         

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6598446753094209536
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrzechallenge&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6598446753094209536
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Do swoich muzycznych postów mianuję osoby, z którymi rok temu 

podzieliłem się swoimi wątpliwościami i bojaźniami... a oni mnie 

zachęcili do publikacji 1go odcinka #PBD. 

Playlisty (dosłownie) piątkowe :)  

    YouTube     Spotify  

 

Katarzyna Sitarska, Rafał Liebrecht, Bartek Ziemiański, Michał 

Szyper - ogromnie Wam dziękuję za wsparcie rok temu i za słowa, 

które pchnęły mnie do działania. Dziękuję!  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6598446753094209536
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuFbJp-MZAQs_Vryf5iGNPs
https://open.spotify.com/playlist/569lYTm2iF6e75SNTmODg4?si=U-AAEHXiStSmDuO_TsUIww
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Odc. 53. Rodzicielski 
 

Listopad. Słońce przed południem wbijało się przez półmatową szybę 

sali porodowej. Nie wiedziałem wtedy, że wraz z narodzinami nowego 

życia, nadejdą takie zmiany i że każdy z codziennych światów zacznie 

nagle być w innym wymiarze. 

Zawodowy? Stał się odczuwalny jak nocna zmiana, bo ledwo mogłem 

utrzymać głowę nad biurkiem po nieprzespanych nocach. 

Towarzyski? Zniknął tak, że przestałem kontrolować aktualne kursy 

walut alkoholowych w ulubionej knajpie. 

Domowy? Nagle człowiek żałuje wydanej kasy na TV, bo staje się 

bezużyteczny, a miejsca w łóżku starcza tylko na prawą stronę ciała 

i to z wciągniętym brzuchem, podpierając się druga ręką o podłogę... 

I ma się jedno wrażenie – że te pieluchy będą już zawsze. 

Początkujący rodzice mają również bardzo poważne dysputy o to, czy 

woda w wanience jest odpowiedniej temperatury, mierzona lewym 

łokciem (sposobem teściowej) czy jednak prawym kciukiem (w stylu 

prababki). 

 

Najbardziej jednak zmienia się świat uczuć. Serce bije w rytm, który 

wystukuje to najmniejsze, pod skórę wdzierają się dreszcze emocji, 

a oddech? Od teraz jest tylko dla tej niewinnej istoty. 

Nagle rozumiesz słowa swojej mamy, że "zrozumiesz jak będziesz 

miał dzieci"... i też, że "ziemniaki możesz zostawić, tylko mięso zjedz" 

 

Playlista rodzicielska (bez ochrony rodzicielskiej)     YouTube i na 

    Spotify (tu to już w ogóle bez barier:))   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVStVMMV9nJ6Z_7Izgz9PzVo_
https://open.spotify.com/playlist/19Fgd79EgsAaCSjcroHvWf?si=vH4qza38QwynWYgLZ_HTAg
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Odc. 54. Komu(?)nikacja 
 

Rano dzwoni budzik ustawiony w telefonie. Spływają powiadomienia 

z LinkedIn'a, FB, YouTube, nowe Tweety, o! ktoś wysłał śmiesznego 

mema na WhatsApp, informacje lokalne, krajowe i ze świata, 

odpalamy pocztę elektroniczną (jakoś starodawnie to zabrzmiało:), 

odpowiadamy na wiadomości na firmowym czacie, piszemy e-maile, 

wykonujemy i odbieramy telefony spiesząc się na kolejne spotkanie, 

publikując w biegu posta na LinkedIn, bo przecież wszyscy guru 

mówią, że w poniedziałek o 8 najlepiej "żre" i odpisujemy na smsy, 

a także planujemy kolejne "telco" na Skype... 

 

„Codziennie rano powtarzam sobie: żadna z rzeczy, które dzisiaj 

powiem, niczego mnie nie nauczy. Jeśli zatem chcę dowiedzieć się 

czegoś nowego, to muszę słuchać”. – Larry King 

 

W dobie tak wielu kanałów komunikacyjnych zdecydowanie możemy 

komunikować się szybciej. Ale czy to naprawdę komunikacja? Czy 

potrafimy jeszcze słuchać czy też jedynie przekazujemy 

i przetwarzamy informacje? 

Bernard Shaw mówił, że największym problemem komunikacji jest 

iluzja, że w ogóle do niej doszło. 

Jest jeszcze jeden problem w obecnym tempie komunikacji. Jestem 

absolutnie przekonany, że to autokorekta doprowadzi kiedyś do 

trzeciej wojny światowej. 

            Playlista pełna komunikacji (ale nie tej miejskiej)          : 

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuao1yYZJcHX0juh90zk5Y8
https://open.spotify.com/playlist/6stavZg4Zm0FCjaIXnuXeF?si=PQzZL7IMRlGlTim6d0Demw
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Odc. 55. Polska muzyka filmowa 
 

"A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak: nuda... Nic się nie dzieje, 

proszę pana. Nic. Taka, proszę pana... Dialogi niedobre..." (Rejs) 

 

Ja z niecierpliwością czekam na (prawie) każdą polską produkcję 

filmową. W polskim kinie jest wielu utalentowanych aktorów, którzy 

swoją grą sprawiają, że potrafimy się przenieść w czasie 

i przestrzeni, potrafiących pobudzić naszą wyobraźnię i wpłynąć na 

nasze emocje... i tu z pomocą przychodzi muzyka, która obok gry 

aktorskiej doskonale oddziałuje na to co w danej scenie czujemy i jak 

ją odbieramy. <"Czy konie mnie słyszą?"(Miś)> 

 

Najwięksi kompozytorzy muzyki filmowej w Polsce to Zbigniew 

Preisner, Krzysztof Penderecki czy Wojciech Kilar (o którym Wajda 

mówił "mój kompozytor"). Są jednak kompozytorzy, którzy za każdym 

razem potrafią grać (dosłownie) na emocjach w sposób niebywały. To 

Bartosz Chajdecki (muzyka m.in. do "Bogowie" i "Chce się żyć") oraz 

Michał Lorenc, twórca ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak 

"Psy", "Kroll", "300 mil do nieba" czy "Symetria". To zdecydowanie 

muzyka, której mogę słuchać "bezapelacyjnie do samego końca... 

mojego albo jej" (Psy). 

 

Wspólnie z jednym z najwybitniejszych aktorów polskiego kina, 

Cezarym Pazurą, zapraszam na dzisiejszą playlistę (     linki     ) 

Filmowa playlista     YouTube     Spotify (niestety nie wszystko z YT 

jest dostępne na Spotify)  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSu1075dp3P6WkIK_sBC5jLh
https://open.spotify.com/playlist/6F5563p5EpOY7yWpq8IFUp?si=gmW13iQNQ5eqYJUEuXEw8A
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Odc. 56. Miko-Why? 
 

No i bądź tu człowieku mądry i wytłumacz z powagą dorosłego, czy 

Mikołaj, ten co przychodzi w "Mikołajki", to ten sam Mikołaj co jest 

w Boże Narodzenie, czy to może konkurencja dla Dziadka Mroza 

i Gwiazdora, a może to właśnie oni podszywają się bezczelnie pod 

Mikołaja nie respektując praw autorskich. Czy Mikołaj rzeczywiście 

jest święty (czy umiarkowanie?) i dlaczego ten który jest Święty na 

obrazkach wygląda inaczej niż ten z brodą w czerwieni i dlaczego 

Panowie o imieniu Mikołaj otrzymują prezenty na "Mikołaja" ale nie 

od Mikołaja tylko imieninowe. Dlaczego na motorach jedzie co roku 

tylu mikołajów, skoro ponoć jest tylko jeden i jak 'ten jeden" jedzie na 

saniach, skoro nie ma śniegu. Czy Mikołaj ma swoją fabrykę 

prezentów czy korzysta z outsourcingu no i czy renifery są 

w leasingu? No i jeszcze ten najważniejszy atrybut negocjacyjny 

w wielu domach w Polsce: rózga. 

Strasznie to wszystko skomplikowane. 

A może to każdy z nas jest po trosze Świętym Mikołajem wtedy, kiedy 

tylko zechce? 

Tak czy inaczej, dziś święto wszystkich Mikołajów (nie tylko tych 

Świętych) 

 

Powiem jednak w sekrecie, że ten prawdziwy Mikołaj był rano 

w pierwszej kolejności w #PiątekBrzmiDobrze (wszak ten ma logo 

w barwach Świętego) i zostawił w prezencie autorską, mikołajową 

playlistę      

Mimo że w sklepach już słychać "Last Christmas" to ta playlista 

dotyczy jeno Mikołaja we własnej osobie :)  

    YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6608587055951941632
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSt3Buab6vREDTz29_uOCGas
https://open.spotify.com/playlist/2MD0tAJsxqd7qhHP5f04CD?si=vQr7l6UMTHqk7RZRdMjQLQ
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Odc. 57. Stan wojenny 
 

Na ulicach miast: 

70 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 

30 tys. funkcjonariuszy MSW, 

1750 czołgów, 

1400 pojazdów opancerzonych, 

500 wozów bojowych piechoty, 

9000 samochodów służb i wojska. 

Kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe... 

 

Jest 13. Grudnia 1981. 

W Polsce zostaje wprowadzony stan wojenny. 

Ta data zrywa krwawe karty kalendarza polskiego. 

 

"Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!  

Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. 

Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią..." 

 

10 131 działaczy związanych z „Solidarnością” jest internowanych. 

40 osób traci życie, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas 

pacyfikacji strajku. 

 

Za każdym razem, kiedy przejeżdżam koło pomnika składającego się 

z 9 krzyży koło kopalni Wujek myślę o tej tragedii zwykłych ludzi, 

ojców, mężów, braci. 

 

Warto pamiętać o tych wydarzeniach, bo są dowodem na to, że nigdy 

nie możemy powiedzieć, że "nam to nie grozi". 
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W dalszej części przemówienia gen. Jaruzelski dodaje: "... uczciwość 

wymaga, aby postawić pytanie: Czy musiało do tego dojść?" 

 

Dziś, 38 lat później, zostawiam Was z tym pytaniem właśnie... 

 

    Playlista      

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSttWIObeVnHi-tU1tX-wNgK
https://open.spotify.com/playlist/51e799krhSB06S93hMwfal?si=6XFmkmIjRUOcvACNLXAfIw
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Odc. 58. Święta brzmią dobrze 
 

Wsiadam do auta, a tam w radio włącza się "Jingle bells rock" i dzieje 

się coś niewytłumaczalnego biologicznie, bo palce me zaczynają 

stukać po kierownicy, chociaż uszy szukają sposobu zamknięcia 

dopływu słyszanych milion razy dźwięków. Ale zupełnym przegięciem 

jest sterowanie przez serce mięśniami moich ust układając je do 

gwizdu. 

 

Wchodzę do sklepu i słyszę "Last Christmas". To chyba serce steruje 

mięśniami czworogłowymi i ścięgnem Achillesa podrygując na 

płytkach korytarza. 

 

W aptece proszę o Nerwosol słysząc "let it snow" i na wszelki 

wypadek Apap gdyby okazało się, że moje dzieci cały wieczór będą 

śpiewać i tańczyć do "all I want for Christmas is yoouuu!" 

 

Muzyka, nawet słyszana milion razy zostaje w krwiobiegu i porusza 

serce, przywołuje emocje i nastraja... w tym przypadku świątecznie. 

 

Skoro tych hitów tak wiele wokół nas, a Polsat znowu puści Kevina, 

to dlaczego miałoby zabraknąć świątecznie-muzycznego nastroju 

w #pbd? :) 

 

To ostatni odcinek przed Świętami, dlatego chcę Wam złożyć życzenia 

świąteczne... aby były to chwile magiczne i niezapomniane, pełne 

życzliwości i uśmiechu oraz miłości do drugiego człowieka, żeby 

Wasze serca przejęły kontrolę nad Waszym wnętrzem i je 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6613660264690778112
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rozświetlały... ale nade wszystko życzę Wam by te Święta brzmiały 

dobrze!  

Playlista co świątecznie nastraja na     YouTube  

Playlista z nutką Świąt w     Spotify 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSss8-gXx1bz-VoGjs0y_IF4
https://open.spotify.com/playlist/6wz7AOs8tBJJz2LOY8WYX5?si=ZfWHm8hdRSOyLQEzn26Bzw
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Odc. 59. Odkrycia 2019 roku 
 

Ten rok to ponad 50 spotkań w ramach jedynej na LinkedIn, 

muzycznej społeczności o nazwie #PiątekBrzmiDobrze. 

To ponad 800 propozycji muzycznych, różnych gatunków i styli, 

zaproponowanych przeze mnie i blisko 1000 w ramach Waszych 

inspiracji w komentarzach. 

Przesłuchałem łącznie ok. 5000 piosenek, żeby przygotować te 

najlepiej dopasowane do tematu danego odcinka. To była dla mnie 

niezwykła muzyczna podróż, w której "przy okazji" dokonałem wielu 

wspaniałych odkryć, lecz te ostatecznie nie pojawiły się na 

playlistach. Chcę się nimi z Wami dziś podzielić. 

Wujek Spotify podsumował mój rok aktywności odsłuchowej i wyszło, 

że najczęstszymi gatunkami jakich doświadczałem były: 

Rap, Chillhop, New french touch, Vapor soul, Nu jazz. Zaskoczył mnie 

skubany :) 

Ale najważniejsi w tej muzycznej drodze 2019go roku... byli dla mnie 

ludzie. Jedni są w #PBD od samego początku, inni dołączyli w trakcie, 

jedni są co tydzień, inni zaglądają tu nieregularnie. To dzięki muzyce 

poznałem wiele wspaniałych osób, różnych charakterów i całe TONY 

otwartych serc. 

#PBD to Wy! 

Proszę o Wasze podsumowania tego roku. Co wg Was jest wartością 

tego miejsca a co powinienem zmienić? Z otwartym umysłem, gotowy 

do zmian czekam na Wasz konstruktywny feedback. Niech 2020 rok 

także brzmi dobrze! 

A jakie były Twoje odkrycia tego roku?  

Playlista     YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6616218386668093440
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6616218386668093440
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6616218386668093440
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsL2_oZzhonlGXIq7CR1mAn
https://open.spotify.com/playlist/7ImfVSfaMoA3SX9vtrM0n8?si=U-eCv5QQRh-bpiQlhihSMA
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Odc. 60. Postanowienia noworoczne 
 

Jest 01.01.2020. Bartek postanowił chodzić na siłownię, gdzie 

ochroniarzem jest Grzegorz, który uznał, że czas schudnąć. 

Powiedział o tym przyjaciółce Ani, która postanowiła, że będzie z nim 

biegać. Mama Ani, Jadwiga, uznała, że za mało się uśmiecha więc 

powinna więcej, szczególnie do męża Józefa, który z kolei postanowił 

rzucić palenie. 

Po badaniach przeprowadzonych przez największych naukowców 

tego świata okazało się, że "postanowienia noworoczne" to taka lista 

rzeczy do przestrzegania w pierwszym tygodniu stycznia... i tak: 

Bartek, Grzegorz, Ania, Jadwiga i Józef... w 2020 roku zaplanowali 

akceptować siebie takimi jacy są :) 

U mnie dziś mija dokładnie 2 lata odkąd "od jutra nie jem słodyczy"... 

Publicznie postanawiam również mniej korzystać z Linkedin’a... będę 

jedynie sprawdzał ile ta deklaracja ma polubień :) 

 

Mam też PLAN, którego CELEM jest organizacja pierwszego 

#PiątekBrzmiDobrze live!, w maju 2020r. w moim mieście :) 

 

Niezależnie jednak czy macie "postanowienia" czy cele i plany... nie 

zapominajcie, aby chwytać każdy dzień i sprawiać by był wyjątkowy... 

a w tym roku jest ich aż 366. 

 

W związku z tym, że 1szy tydzień stycznia jeszcze nie dobiegł końca, 

to w komentarzu poniżej przekazuje Wam, nadal aktualną (play)listę 

noworocznych postanowień                

    Spotify     YouTube  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6618738243175358464
https://open.spotify.com/playlist/0DAuffuArY8t9krIoDjAFz?si=5ZZN14o6SZy5y-6TCG8rmw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuBaaTp7C3KZsuuV_f4wiyS
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Odc. 61. Duety 
 

TEAM - Together Everyone Achieves More (w wolnym tłumaczeniu: 

razem każdy może więcej). 

Hasło to kilka lat temu było na LinkedIn odmieniane przez wszystkie 

przypadki (naturalnie każdy publikujący podawał się za jego autora 

      ). Nie da się jednak zaprzeczyć prawdziwości tego stwierdzenia, 

bo zarówno w biznesie jak i w sporcie zasady gry zespołowej, gry do 

jednej bramki, stosowane przez wszystkich członków grupy dają 

wyniki. Siła TEAM polega też na różnorodności. Jeśli poszczególni 

członkowie team'u mają różne charaktery i różne punkty widzenia, 

czy też różne umiejętności, to wówczas siła wzrasta, bo grupa widzi 

więcej, czuje więcej i może więcej. 

 

A co ma do tego muzyka? 

Tu także różnorodność stylów i umiejętności stwarzają coś 

niebywałego, nowego, zaskakującego. Uwielbiam, gdy dwa różne 

głosy i style czy gatunki muzyczne łączą się w jedną całość, by 

stworzyć TEAM i być zgranym duetem, przenoszącym słuchacza 

w całkowicie inny wymiar muzycznych doznań. 

 

Są też duety, które nigdy nie powinny były powstać... ale to już temat 

na inny odcinek #PBD, taki spod znaku obciachu :) 

 

Playlista:  

    YouTube     Spoti 

  

https://www.linkedin.com/posts/jedraszkiewicz_pretty-lights-finally-moving-activity-6466525734495227904-5JBA
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6621271358691254272
https://lnkd.in/gk6DxC7
https://lnkd.in/gyj23GY
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Odc. 62. Szczęście 
 

Czy jesteś szczęśliwa/szczęśliwy? 

Wikipedia mówi, że "szczęście jest emocją, spowodowaną 

doświadczeniami ocenianymi jako pozytywne" (to jest jasne), a potem 

dodaje, że: "pozostaje ono w ścisłym związku z poziomem serotoniny 

w synapsach jąder szwu i dopaminy w jądrze półleżącym (kurde, że 

gdzie??). "Odczuwanie szczęścia następuje pod wpływem substancji 

dopaminergicznych, serotoninergicznych oraz agonistów receptora 

opioidowego"... naprawdę nie wiem, gdzie powinienem to w tej chwili 

odczuwać :) 

 

Dla jednych szczęście to dobra doczesne, wygrana w loterii, awans 

dla innych rodzina i dom. Dla niektórych to możliwość wstania rano 

i samodzielne przejście kilku kroków. 

 

"Bo ja będę szczęśliwy dopiero jak..." 

Jakby to powiedział ks. Tischner: "Gówno prawda". 

 

SZCZĘŚCIE to nie czynniki zewnętrzne i nie to co otrzymujemy "od 

losu". To coś, co człowiek wytwarza sam w sobie. To pozytywny wirus, 

którym można zarażać. To sposób myślenia i postrzegania świata. 

Za "produkcję" swojego szczęścia jesteśmy odpowiedzialni MY SAMI. 

Akceptacja i miłość do samego siebie to podstawa, która daje 

przestrzeń do tej produkcji. 

 

Szczęścia się nie otrzymuje. Szczęście się daje❗ 

Szczęśliwa playlista:     YouTube     Spotify  

https://lnkd.in/g6ZUSFE
https://open.spotify.com/playlist/6xDBlnYzGB0NzdORZvqQHE?si=rXfYlddlRq6y6Hs3t6eeFg
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Odc. 63. Na czas 
 

"Czas może leczyć rany, ale jest słabą kosmetyczką" - Mark Twain 

 

Być może właśnie się gdzieś spieszysz, bo musisz być "na czas". Coś 

ma zdarzyć się "o czasie". Trzeba działać, bo "nie ma czasu". 

 

Ja jestem mężczyzną a z facetami sprawa jest prosta, jeśli chodzi 

o czas. Jak żona powie mężczyźnie raz, że ma coś w domu zrobić, to 

on to zrobi... i nie trzeba mu co pół roku przypominać! 

 

W średniowieczu termin "moment" był określany przez prawo. Było 

to dokładnie 1,5 minuty. Konfrontując to z poczuciem czasu mojej 

córki, która mówi, że zrobi coś "za moment", powstaje ogromny 

dysonans w czasoprzestrzeni i ma miejsce taka... średnia wieczność. 

 

Doszedłem do wniosku, że ten czas oprócz w/w właściwości 

szamańsko-leczniczych, to musi być nieźle wysportowany. Ciągle 

gdzieś biegnie, leci, płynie. Choć druga moja myśl była taka, że może 

się czegoś boi, skoro cały czas ucieka. Tylko czy on ucieka przed nami 

czy my przed czasem? 

Wszyscy mamy te same 24 godziny. Jedni wykorzystują je lepiej, inni 

gorzej, ale jedno jest pewne, że wszyscy mamy tyle samo czasu, i że 

dla każdego z nas kiedyś ten czas się skończy..., więc chwytajmy 

chwilę. Każdą. 

 

Playlista... jak zwykle gotowa na czas       : 

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSs4eBn8Auxa6glb6EuTQlrM
https://open.spotify.com/playlist/2c9hhaFJkZY4v3MpmNx3WG?si=hbeJDnoLQ2ehYEHoFWME0g
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Odc. 64. Porozmawiamy? 
 

Po kilku latach od ukończenia szkoły spotkałem się ze swoim kolegą. 

Rozmowa się kompletnie nie kleiła, ja się w niej potwornie męczyłem, 

próbując podtrzymać jej życie, wymyślając kolejne tematy 

i generalnie miałem wrażenie, że gadam sam do siebie a energii 

zwrotnej było brak. 

 

Kolega wychodząc ode mnie spotkał po drodze moją mamę. Ta weszła 

do domu wypowiadając takie zdanie: "Spotkałam na schodach 

Piotrka, mówił, że nagadaliście się za wszystkie czasy i że dawno nie 

mieliście tak dobrej rozmowy". Jeszcze wtedy tego nie rozumiałem, 

ale to była rozmowa ekstrawertyka z introwertykiem. 

 

Rozmowa to wymiana myśli. Trudność rozmowy polega na 

umiejętności słuchania myśli rozmówcy wypowiadanych na głos a nie 

swoich myśli, które wyrywają się do wyjścia na świat poprzez otwór 

gębowy. Natomiast siła rozmowy polega na tym, że wypowiadając 

swoje myśli dowiadujemy się więcej o sobie, otwierają się nam nowe 

horyzonty, pomysły, powstają nowe myśli, a my bardziej rozumiemy 

czym jest to, co nam w głowie "siedziało". 

 

Pamiętajmy także, że rozmowa to chwytanie słów... a nie łapanie za 

słowa. 

 

Playlista pełna muzycznych rozmów: 

    YouTube i     Spotify  

https://lnkd.in/gFjgGRF
https://open.spotify.com/playlist/36v6OgOIbupdbMlaE3aure?si=asg57oQDQC--AHVyy65mqA
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Odc. 65. Humor w biznesie 
 

Wchodzisz do sali narad. Atmosfera jest tak gęsta, że czujki alertów 

smogowych świecą się na czerwono wraz z komunikatem "bywało 

lepiej" (co wcale nie wynika z aktualnego menu lokalnej jadłodajni) 

Są nerwy. Jest napięcie. Więc zastanawiasz się czy nie odwrócić się... 

na pięcie. 

 

Tutaj nie jest potrzebny ani nowy kucharz w stołówce, ani wróżbita 

Maciej, ani tym bardziej dostosowywanie się do owej gęstości 

wdychanych cząsteczek oparów nerwów zawieszonych. Potrzebny 

jest oczyszczacz, lecz szczerze, nie namawiam nikogo do używania 

w takiej sytuacji środków chemicznych w sprayu o zapachu lawendy... 

Tym oczyszczaczem jest humor. Dobry humor rzecz jasna. 

Wielokrotnie byłem w sytuacji, w której dobry dowcip sytuacyjny 

(podkreślam sytuacyjny! bo nie chodzi mi o wypalanie ni z tego, ni 

z owego z dowcipami o babie u lekarza) dokonywał rzeczy 

niemożliwych. 

Humor to ten magiczny czynnik, który oddziałuje na relacje z innymi. 

Uśmiech otwiera, serdeczność zbliża a dobry humor wręcz wyważa 

pozamykane drzwi ludzkich serc. Wspólny śmiech po prostu zbliża 

i oczyszcza to co negatywne. 

I nagle w sali narad robi się jaśniej i jakoś tak przyjemniej się 

rozmawia na te same, trudne tematy. 

 

     Playlista      : 

    YouTube     Spotify  

https://lnkd.in/gmBcJ4z
https://open.spotify.com/playlist/4JfXHerAg1r1pi5E53kET1?si=slKWBCB8QaCOlrVd9ZQMtg
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Odc. 66. Od serca 
 

Waży średnio 220 g u kobiety i 300 g u mężczyzny. Kurczy się ok. 100 

tys. razy dziennie, czyli ok 2,5 mld w ciągu życia. 1 minuta to ok 6l, 

a dziennie ok. 7 tys. l. pompowanej krwi. Naczynia wieńcowe u kobiet 

są cieńsze i bardziej kręte niż u mężczyzn (no raczej       ). 

Serce    , bo o nim mowa, to symbol dzisiejszego dnia, uznawanego 

za dzień zakochanych. Wielokrotnie bohater dzisiejszego odcinka 

przegrywa w starciu z rozumem, bo ten ma argumenty racjonalne, 

a serce po prostu czuje i wytłumaczyć "dlaczego" nie umie. Serce 

potrafi ostrzegać przed niebezpieczeństwem mocno przyspieszając 

swoje tempo. Bije tak samo mocno, gdy człowiek twierdzi, że jest 

zakochany. 

"Posłuchaj jak mi prędko bije Twoje serce" napisała Wisława 

Szymborska. 

Czasem to po prostu nadciśnienie, więc warto skonsultować się 

z lekarzem zamiast zażarcie bronić tezy syndromu walentynkowego:) 

 

Niezaprzeczalnie serce stworzyło jedną z najlepszych marek 

osobistych. Jego employer branding miłości jest bez wątpienia 

najbardziej skuteczny. Logo rozpoznawane na całym świecie. 

Marketing tak dobry, że napędza niejedną gospodarkę. Szczególnie 

14go lutego        

 

Dziś, oprócz tego walentynkowego, bije bardzo mocno serce... 

muzyczne. Zapraszam na playlistę, taką od serca        

Playlista kardiologiczna na     YouTube  

Playlista     Spotify z sercem na dłoni.   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVStC9AymNFkD0xW9D_uor10X
https://open.spotify.com/playlist/4sBNn19VOQ9v1Cxe0NHeIK?si=aGr_tn-2Qw-3Z8vP1QbvYA
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Odc. 67. Stres! 
 

Jest 2010r. Wychodzę przed ponad 100 nieznajomych par oczu.  

To moje 1sze wystąpienie publiczne. 

Jestem przygotowany. Wiem co chcę powiedzieć. Prezentacja? Żyleta. 

Jednak im bliżej sceny tym moje serce zaczyna mocniej bić. Już nie 

tylko je czuję, ale też słyszę. Mam wrażenie, że ono zagłusza moje 

myśli. Moje nogi zaczynają być jak z waty, bynajmniej nie cukrowej, 

bo czuję goryczkę w ustach. Zaczyna brakować mi tlenu. Iść tam czy 

uciekać? "Uciekaj" podpowiada rozum. Czuję jakbym miał się za 

chwilę przewrócić. Oddech jest płytki. Gardło ściśnięte. Brzuch 

zaczyna mnie boleć. Znasz to? To stres. Próbuję głębiej oddychać, ale 

wtedy wata w nogach zamienia się w nieoczekiwany brak nóg. Czy ja 

jeszcze stoję? Pamiętam ten stan. Ostatni raz tak się czułem 

wchodząc na maturę. Kolega to wtedy zemdlał. Słyszę słowa 

Szaranowicza podczas skoku Małysza: "czy ustoi? czy ustoi? Ustaał!". 

Prawie telemarkiem wchodzę na scenę... 

 

Wtedy stres był we mnie. Dziś jest koło mnie. Jeśli nie da się pozbyć 

stresu to należy z nim współpracować, wykorzystać go, aby był 

motywatorem i ładunkiem energetycznym. Mój ulubiony sposób by 

sobie z nim radzić to ciche nucenie "pod nosem". Skupiony na melodii, 

zmieniam rytmy serca (i uwielbiam wystąpienia publiczne       ) 

 

    Playlista      

Stres na     YouTube  

Stresujący     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSv5R9odWSZWe5gsIWECnybi
https://open.spotify.com/playlist/1h9CNvFj6BH97bmzgUmzss?si=AGCpZ7uoRpmZMuSXELcN6A
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Odc. 68. Zmiana 
 

"Nie będę się zmieniał", "Po co będziemy to zmieniać? Zawsze tak 

robiliśmy i działało", "Większość zmian jest na gorsze" Słyszeliście to 

kiedyś? 

Człowiek z natury nie lubi zmian. Jakże wygodne jest szerokie łoże 

strefy komfortu typu Queen Size, w którym kładziemy swe strudzone 

po całym dniu obrony przed zmianą mięśnie w pachnącej pościeli... 

krochmaląc ją (zmianę). Nikt z nas nie lubi jak rano dzwoni budzik. 

Ja mam wtedy wrażenie, że ktoś do mnie strzela i najchętniej 

leżałbym jak zabity. A gdyby tak budzić się rano z ciekawości? Gdyby 

zmiana była czymś co przynosi ekscytację nadchodzącej 

niewiadomej? 

 

Każde świadome wyjście ze strefy komfortu to odkrywanie nowych 

lądów ("Proszę Pana nie ma takiego miasta Lądów, jest Lądek, Lądek 

Zdrój...") 

Dziś świat, technologia i codzienne życie zmienia się szybko, jak 

celebryci po operacjach plastycznych a "czarne łabędzie" czyli 

sytuacje, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, zaczynają 

wypierać te białe z ekosystemu i tym cholerom sam chleb do 

karmienia nie wystarczy. 

 

Czas nauczyć się wstawać przed budzikiem, bo funkcja drzemki 

przestaje działać. Przypominam też, że powiedzenie, powszechne 

niczym ziemniaki na polskim stole obiadowym, "zacznę od jutra", nie 

działa. 

Playlista pełna zmian     YouTube  

Zmienna playlista na     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsnV1pSNqP8SPuUyh2iRoc2
https://open.spotify.com/playlist/6G69pZNdf63YsvmTpQUXVj?si=uQDQ33VKRLeSSlAOWmSKGA
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Odc. 69. Panie Biorą Dowodzenie 
 

Szanowne, drogie, wspaniałe, kochane Panie. 

 

W imieniu wszystkich cudownych mężczyzn (w tym mnie      ) z #PBD, 

chcę złożyć Wam życzenia. Proszę, aby nie umknął Wam fakt, że 

będziemy pierwsi. Prawie jak supermarkety tuż przed światami 

Bożego Narodzenia... w październiku. Jednak #piątek wypada 

w piątek a nie w niedzielę, poza tym my, prawdziwi faceci jesteśmy 

zdania, że każdy dzień powinien być Dniem Kobiet. Prawda Panowie? 

       

Składając życzenia chcę zacząć od podziękowań: za Waszą mądrość, 

intuicję, zaradność, ciepło, wszechstronność i zaangażowanie w tak 

wielu sprawach na raz, że niektórym z mężczyzn brakłoby miejsca 

w kalendarzu. Jesteście wyjątkowe! 

Życzę Wam abyście nie traciły nigdy wiary w swoją siłę i nie traciły 

nigdy odwagi, a jednocześnie słuchały głosu serca, bo Wy kobiety 

słyszycie ten głos najwyraźniej! 

Uznaję za oficjalnie rozpoczęty - Weekend Kobiet      , podczas 

którego przygrywać będzie najbardziej kobieca playlista stworzona 

w ramach #PBD. 

Dziękuję wszystkim 50. Paniom za wzięcie udziału i stworzenie 

rekordowo długiej playlisty, która jest muzycznie absolutnie 

wyjątkowa, różnorodna, odważna i zmysłowa... (nie mogło być inaczej 

wszak dziś odcinek nr 69        ) 

... bo gdy #PanieBiorąDowodzenie      to #PiątekBrzmiDobrze! 

                                                        

Playlista na     YouTube  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6641567796859817984
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tek&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6641567796859817984
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6641567796859817984
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=paniebior%C4%85dowodzenie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6641567796859817984
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6641567796859817984
https://lnkd.in/ggn4wrR
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Odc. 70. PoMOC dla Mani 
 

Dziś 3 licytacje w ramach pomocy dla Mani chorej na koszmarny 

nowotwór, z guzem wielkości 6cm w jej główce  

(o Mani: https://lnkd.in/giFfg7G) 

 

Znajdź w komentarzach poniższe licytacje: 

 

1. Wyjątkowa gratka: KSIĄŻKA "Labirynt, sztuka podejmowania 

decyzji" niedostępnej w sprzedaży edycji „100 Coaches”, z dedykacją 

Autora dla zwycięzcy (od Paweł Motyl) 

 

2. Niezwykła okazja dla fanów sportu! Piłka z podpisami zawodników 

piłki ręcznej - Drużyna PGE VIVE Kielce. Ufundowana przez Klub 

Sportowy VIVE Kielce 

 

3. I ABSOLUTNY HIT - Uczestnictwo w ICAN - MANAGEMENT dla 

1 osoby o wartości 35 570 zł!!(wersja stacjonarna lub online) 

ufundowany przez ICAN Institute 

 

   Każda z aukcji ma mój osobny komentarz (KSIĄŻKA, PIŁKA, 

ICAN)     Pod nim licytujemy. 

     Osoba, która poda najwyższą kwotę wygrywa daną licytację. 

       Aukcja trwa do niedzieli do godz.18:00. 

 

Po przekazaniu potwierdzenia wpłaty, osoba, która wygra daną 

aukcję, otrzyma ode mnie bezpośredni kontakt do darczyńców w celu 

przekazania przedmiotu aukcji. 

https://lnkd.in/giFfg7G
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Nadal trwa wysiłek by zebrać środki na dalsze leczenie, które ma 

w US trwać 7 miesięcy! 

 

Ratujmy życie małej Mani! 

Kamil Furman - dzielny tato, jesteśmy z Wami!! 

 

Dziś playlista pełna pomocy, z dedykacją dla Marianki.      

A co muzyka mówi o pomaganiu?  

    YouTube     Spotify 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuOVaoRoTiWEDUvPkyEgohj
https://open.spotify.com/playlist/1tePEZxculjBmSW8pthwWY?si=suHCdJBiTOup6xdDlPxmng
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Odc. 71. Z domu 
 

"Popracujesz z domu. Będzie luz..." 

 

Od 5 rano nadrabiam pracę, żeby zdążyć rano pomóc dzieciom umyć 

się i zrobić śniadanie. Telefony urywają się już od 7 a przecież zaraz 

po śniadaniu trzeba zrobić matmę ze starszą córką, a młodszą wziąć 

na kolana, bo chce oglądać ludzi na telekonferencji. Przyszła 

magiczna plastelina, więc chciała wszystkim pokazać co ulepiła... 

i żeby ta Pani na ekranie, pokazała swojego pieska. A w głowie myśli: 

dlaczego płyn do dezynfekcji jest droższy niż paliwo rakietowe?... No 

i gdzie zdobyć kolejne maseczki dla pracowników. 

 

Mam detoks od Linkedin'a, bo lewą ręką wysyłam zapytanie ofertowe, 

będąc na telekonferencji ze słuchawkami na uszach (ile bym dał, żeby 

w nich leciała teraz muzyka) a prawą poprawiam błędy w zadaniach 

córki. 

 

Kończąc dzień po północy, przed laptopem, myślę patrząc tępo 

w ekran: 

- "jak to było? jak to było?", a żona ogarniając to wszystko i jeszcze 

gotując obiad mówi z nad swojego laptopa: 

-"Łukasz, idziemy spać", 

wtedy sobie przypominam: 

-"aaa... Łukasz." 

 

Dobra, kończę i idę odgrzać herbatę z wczoraj, bo czas zacząć nowy 

dzień pełen wyzwań logistycznych poligonu domowego. 
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Aha - pamiętajcie, że 29 marca zmiana czasu. Będziemy siedzieć 

w domu godzinę krócej        

 

Playlista z domu na     YouTube i     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVStB8T1BfTJop92srFGutqLf
https://open.spotify.com/playlist/6YaAI1bs3PI9YlEp1lMPQw?si=xc4ABK2hRtmH1Mugf6KKFA
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Odc. 72. Jeszcze będzie przepięknie 
 

Ledwie otwierasz oczy a już wszystkie możliwe środki przekazu 

bombardują informacjami o "złoczyńcy". 

 

Co-vid(zisz?) Martwisz się? Denerwujesz? A może boisz?  

To autostrada do wewnętrznej paniki. W tych trudnych dniach 

potrzeba nam więcej informacji, które podnoszą na duchu, które dają 

nadzieję, sprawiają, że człowiek umacnia się w poczuciu, że wszystko 

będzie dobrze. 

Zostaliśmy wyrwani z przyzwyczajeń i wygodnych stref komfortu 

niczym turysta ze swoich japonek potykający się o nierówny, rzymski 

chodnik. Nie jest łatwo. Ale mocno wierzę, że wszystko, co się teraz 

dzieje, dzieje się w jakimś celu, a my na tym skorzystamy. Spróbuj 

dziś, zamiast przeglądać wieści o kolejnych ofiarach i liczbie zakażeń, 

znaleźć jakieś pozytywy, jakiś jeden głębszy (nie mówię tu o szklance 

whisky podczas pracy zdalnej, bo nie wolno) sens. 

 

To wszystko minie. Będziemy silniejsi, nauczymy się nowych rzeczy. 

Już dziś funkcjonujemy w sposób, który jeszcze tydzień temu 

wydawał się niemożliwy. "Nie możesz pracować z domu, musisz 

wziąć urlop" właśnie odchodzi do lamusa. Rewolucja na naszych 

oczach! 

 

"Jeśli przechodzisz przez piekło... nie zatrzymuj się." 

Winston Churchill 

#zostańWdomu. Jeszcze będzie przepięknie... 

 

    Playlista podnosząca na duchu          :  

    YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=zosta%C5%84wdomu&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6649181117511413760
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvC79XPkBg28d21YVM3BoTZ
https://open.spotify.com/playlist/3Wj5f55SLAdo8LHriKlXV8?si=KEMs_HVVQF6vhG-EvAwGKw
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Odc. 73. Człowiekiem być 
 

Człowiek ma w swoim życiu role. Nie, to nie będzie odcinek 

o właścicielach pól uprawnych. 

 

Podstawowe role naszego życia to ta prywatna, zawodowa i rola 

naszego wewnętrznego ja, kiedy rozmawiamy sami ze sobą... 

Dotychczas mieliśmy ustalony harmonogram naszych codziennych 

spektakli. Wpadliśmy w teatralną rutynę codziennego rytmu, czasem 

zatracając to, co w nas najważniejsze: człowieczeństwo składające 

się z empatii, miłości i otwartego serca. Teraz, kiedy te wszystkie role 

nagle się wymieszały, kiedy praca na home office przenika się 

z życiem rodzinnym, edukacją wczesnoszkolną i udawaniem 

przedszkolanki, i kiedy wszyscy znaleźliśmy się w nieprzewidywalnej 

i trudnej sytuacji... oblicza ludzkie nagle ukazują swoją wrażliwość 

i wielkość serca. To fantastyczne obserwować taką społeczną 

transformację. 

 

Znani muzycy nagle grają dla nas z domu bez biletów na koncert. Cały 

blok śpiewa "sto lat" z balkonów sąsiadce solenizantce, policjanci 

tańczą pod oknami ludzi w układzie do YMCA. 

Aktualna sytuacja pomogła zdjąć nam nasze ciężkie zbroje pełne 

uprzedzeń, stereotypów i odgrywamy nową, wspaniałą rolę w tym 

spektaklu życia - rolę człowieka przez duże CZ. 

 

"nie zwlekaj... ocal w sobie człowieka" 

    Bardzo ludzka playlista: 

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsePxVyz8fbl-OIErgwkmgI
https://open.spotify.com/playlist/6W60XzbLnXYiiGPm9wG9Im?si=-zSa7fKHR-Cf-_wH7ly0wQ
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Odc. 74. Wielki Piątek 
 

Każdy ma swoją drogę krzyżową. Każdy przechodzi w życiu coś, 

o czym inni nie wiedzą, a jest dla niego/niej czymś, co mocno wpływa 

na organizm, uczucia, psychikę, czymś co mocno kształtuje wnętrze 

człowieka i jego postrzeganie świata. Ważne by się nie poddać. 

Ważne, by iść przed siebie i wstawać po każdym upadku. Mimo bólu 

i cierpienia mieć wiarę w sercu i przekonanie, że ta droga ma sens, 

nie bojąc się kolejnych upadków. Człowiek silny to nie ten, który nie 

płacze, silnym jest ten kto płacze, ociera łzy, wstaje i idzie dalej. 

 

Dziś jest dzień, który wręcz zmusza do refleksji nad tym, co w życiu 

najważniejsze. Nad tym, co na nas wpływa, czemu się poddajemy 

a czemu potrafimy stawić czoła. To dzień, w którym droga krzyżowa 

pełna upadków szczególnie przypomina nam o tym jak nadludzkiej 

siły trzeba, by unieść swój krzyż, spełnić swoją misję, osiągnąć 

wyznaczony cel. 

Dziś jesteśmy pełni zadumy, powagi i refleksji a czas, w którym 

nadeszły Święta Wielkiej Nocy szczególnie dla nas trudny. To będą 

święta inne niż wszystkie, ale i tym razem otrzyjmy łzy i pójdźmy 

dalej. 

 

Przypuszczam, że najczęstszymi życzeniami w te Święta przez 

telefon lub Skype będzie abyśmy mogli spędzić następne Święta 

blisko siebie, czego i Wam życzę. 

 

Wielkopiątkowa playlista      

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSssFL34PGaBs6xPb5zJ-ol0
https://open.spotify.com/playlist/2TtwxLm8Mbl5OBXvz1UnnO?si=DiHg2KULTj66tSxOUKdjmQ
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Odc. 75. W samochodzie 
 

Polonez Caro, rocznik '91. Ciemny bordo. Mój tata pozwala mi po raz 

1szy prowadzić po bezdrożu. 

 

Kilka lat później, rok '99, siadam do Nissana Micry, tak zielonego, że 

właściciel nigdy nie parkował w pobliżu trawnika, bo by go nie znalazł. 

Na dachu wielka litera L. Jestem najszczęśliwszym kursantem nauki 

jazdy polskich dróg. Do dziś pamiętam drżącą nogę na sprzęgle 

podczas egzaminu na placu manewrowym, która poruszała się 

w tempie rytmów perkusji w kawałku "Fuel" zespołu Metallica. 

 

Wtedy naszym rodzinnym autem był VW Transporter. Za kółkiem 

czułem się jak dowódca Drużyny A. Brakowało mi tylko cygara. 

To w tym aucie leciały moje pierwsze rapowe kasety i z wew. było 

słychać "Jestem Bogiem" i "Normalnie o tej porze". 

 

Odkryłem wówczas moją wolność i "zatrzymanie" się w czasie. 

Przyjemność słuchania muzyki powiązana z radością z jazdy była dla 

mnie odkryciem mojego nowego świata. Od tej pory muzyka 

i motoryzacja przeplatają się w moim życiu tworząc jedną 

nierozerwalną całość. 

Obecnie bardzo mi brakuje jazdy na dłuższych odcinkach. Nigdzie 

indziej nie odczuwam muzyki tak, jak w przestrzeni samochodu. To 

mój mały muzyczno-motoryzacyjny świat. 

Marzę by ten świat kiedyś przeniósł się do Mustanga:) 

 

Playlista     YouTube i     Spotify  

https://www.linkedin.com/posts/jedraszkiewicz_pretty-lights-finally-moving-activity-6466525734495227904-5JBA
https://lnkd.in/gUaPb4f
https://open.spotify.com/playlist/4PGfnYOpLCmfXPUN2Hhf69?si=rHKPdcjKRP2qE3gdcofRMQ
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Odc. 76. Rowerowy 
 

Jest '89 rok. Podwórko znajomych. Tata nie wziął ze sobą mojego 

rowerka z bocznymi kółkami. Znajomi mają drugi rower, ale bez 

bocznych a kolega mówi, że to łatwe. Jak łatwe? Przecież to 

niemożliwe! Ja? Nie dam rady. Tata trzyma z tyłu. Jadę. Bez bocznych. 

Nagle nie trzyma... 

Do dziś pamiętam to wyjście ze strefy komfortu. Od tego momentu 

rower towarzyszył mi wszędzie. 

Ze łzą w oku wspominam mojego BMX'a (pierwszą jazdę bez 

trzymanki zakończoną na ścianie i zdarte do kości kolano, kiedy 

udawałem żużlowca) a potem setki km na moim "góralu" marki 

Romet. Zielonym. 

 

Potem przez lata nie miałem roweru, aż wreszcie rok temu 

dokonałem zakupu czarnego jak węgiel (zakup na Śląsku) 

trekkingowca. 

Upojony wiatrem we włosach i słońcem na twarzy, rozpędzony… 

wjechałem w dziurę. Rower stanął w miejscu. Miałem idealne wyjście 

z progu (w zasadzie z ramy), piękny lot i... lądowanie telemarkiem na 

szutrze - co prawda na dłoniach, ale jednak. Otrzymałem gromkie 

brawa od okolicznych kibiców sportów wysokoprocentowych. 

Gdy 2 dni temu ponownie wsiadłem na rower poczułem się wolny jak 

kończący wyrok klient zakładu karnego. 

Rower ma w sobie coś co cieszy, przywołuje wspomnienia, daje frajdę 

i wolność i.… jest świetnym tematem muzycznym        

Rowerowy     YouTube  

Rower na     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSusHf7AuW0FLrFoHmv791RK
https://open.spotify.com/playlist/4ZxWDJ8EpUcJbpmElzR1eO?si=s8uEKA1uRLaAFZv085p6nA
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Odc. 77. ŚwięTO pracy 
 

Poranek przed pójściem do mojej 1szej w życiu pracy pamiętam do 

dziś. Wcześniej takie uczucie niepewności miałem tylko wtedy, gdy 

wszedłem na podwórko, na którym był pies na łańcuchu i gdy 

zacząłem uciekać nie wiedząc na ile wystarczy łańcucha. Wystarczyło 

na dziurę w spodniach a mój tyłek od kłów bestii dzielił milimetr. 

 

Teraz ten milimetr dzielił mnie od wejścia do biura spraw 

przerastających mnie. Łącznie z tym, że był upał a ja, w garniturze 

z grubej wełny, poruszałem się komunikacją miejską. Słabe wejście. 

Po kilku tygodniach wiedziałem, że leasing na wysoki % to zajęcie, 

które doprowadzi mnie (jak w książce Pawła Motyla) do labiryntu, 

czyli sztuki podejmowania decyzji. Zdecydowałem, że to nie to. Ale nie 

zdecydowałem czym jest to "TO". 

 

Gdy trafiłem do działu zakupów, wiedziony leasingowymi 

doświadczeniami, nie ubrałem krawata w 1szym dniu. Za to, w ramach 

oswojenia z nowym miejscem pracy, zostałem oddelegowany na 

magazyn. W białej koszuli i drelichu wyglądałem jak kierownik sklepu 

„Społem” w latach 70tych. Ale nie społem      . "Robił żech swoje". 

 

To była dobra szkoła podstaw zakupowych i moje "TO". Poznałem cały 

proces od podszewki. 

Dziś wydaję cudze pieniądze i robię "TO" bardzo dobrze... i uwielbiam 

swoją pracę. 

Playlista ma pełne ręce roboty na     YouTube i na     Spotify 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVStfsU5IxQnBkvqrx1ZmCKEx
https://open.spotify.com/playlist/3kILEMPeEHbD4JdfJI3CeX?si=VXNz90HJQ4-enJ5Rmdc2Ow
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Odc. 78. Pieniądze 
 

-"Panie kierowniku kochaniutki..." usłyszałem zachrypnięty głos na 

parkingu pod sklepem, jakby stał za mną sam Joe Cocker, "... pan da 

ten wózeczek to ja go kulturalnie odwiozę co?" 

-"tylko ja tu mam żeton plastikowy" 

-"a to spie**laj" odpowiedział na pożegnanie Joe. 

 

Kasa, flota, hajs, mamona. Sałata, siano, szmal, kabona. 

 

Pieniądze są nieodłącznym elementem naszego życia. Gentlemani nie 

mówią o pieniądzach, ale na temat pieniędzy mówią często (nawet 

jeśli słowo "pieniądz" w tych rozmowach nie pada). 

Pracujemy, prowadzimy firmy. Jeśli robimy to z pasji to fantastycznie, 

ale ludzie pracują, żeby zarabiać. Z samej satysfakcji ciężko wyżyć. 

Mówią, że pieniądz to zło tego świata i że nim rządzi. Mówią też, że 

pieniądze szczęścia nie dają, ale ponoć lepiej płacze się w Ferrari. 

 

Czy po tym co teraz przechodzimy wartość pieniądza dla człowieka 

się zmieni? Czy wszechobecny konsumpcjonizm straci na swej sile? 

Czy wreszcie będzie dla nas ważniejsze być niż mieć? 

 

Trochę jednak się obawiam, patrząc po zdjęciach kolejek do IKEI 

z poniedziałku, że jednak nie. No chyba, że to była kolejka po hot-dogi 

:) 

Parafrazując klasyka muzyki "ten odcinek jest pisany dla pieniędzy' 

      

 

Kasiasta playlista     YouTube  :) Playlista pełna hajsu     Spotify :)  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvecb_aZnLs8dXAEqM-1W-G
https://open.spotify.com/playlist/1LSKuJVcMJPr7k5n9eaT3R?si=dWo9x3TMRqedm6-GUSx-bQ
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Odc. 79. Na słodko 
 

Gdy tylko je dostrzegam one od razu mnie kuszą, jakby wskazywały 

tylko na mnie, jakby chciały mnie zwabić. Poubierane w piękne stroje, 

często tak kuse, że widać doskonale ich kształty. Nie mogę oderwać 

od nich wzroku. Już czuję ich zapach i jestem złapany w sidła, choć 

mówię do siebie "Wytrzymaj, nie okazuj zainteresowania, przecież nie 

powinieneś"… Niestety. Za późno. Nie mogę się im oprzeć. 

 

To słodycze, którym odmówić nie potrafię. Czekolady, ciasteczka, 

pierniczki, marcepan, krówki, batoniki. Jestem bezsilny:) 

 

Z dzieciństwa pamiętam do dziś smak wypieków moich babć: ciasta 

drożdżowego, w którym świeża kruszonka była tak niesamowicie 

chrupiąca i "oponek" serowych, które pachniały jak pączki i jeszcze 

ciepłe z pieca były niezwykłym rarytasem. Pamiętam też, gdy 

pierwszy raz będąc w USA spróbowałem ciasteczek OREO, których 

u nas wtedy jeszcze nie było i jak inna była to słodycz, i jak bardzo 

przez lata za nimi tęskniłem po powrocie do Polski. 

 

Tak wiem, to nie jest odcinek, który dietetycy będą mogli czytać bez 

potu na czole. Trudno        Za chwilę założę słuchawki, puszczę 

dzisiejszą playlistę pełną słodkości i otworzę moją ukochaną białą 

czekoladę... a moje córki przybiegną z pretensjami, że znowu 

wyjadam im słodycze od dziadków. 

 

Playlista pełna cukru na     YouTube  

Playlista słodkości na     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuYwrPmGIyEgoTsPZ-XG372
https://open.spotify.com/playlist/7Bv9GpdVyD3Dhi09CZCJom?si=NtllIltdQ02Sju2zasw0Tw
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Odc. 80. 🏀Basketball🏀 
 

"What time is it? GAME TIME!" brzmiał okrzyk zawodników Chicago 

Bulls tuż przed wejściem na każdy mecz. 

Przez 5 ostatnich poniedziałków z rzędu przenosiłem się do 

przeszłości. Wszystkie emocje, które przeżywałem w latach 90tych 

wróciły ze zdwojoną mocą, okraszone szczyptą nostalgii i tęsknoty do 

tamtego czasu. Czasu, gdy codziennie rzucając plecak po szkole 

biegłem od razu na boisko do koszykówki, bo każdy wiedział, że jak 

będziesz za późno, to będzie komplet i do samego wieczora nie będzie 

szansy na grę. 

Michael Jordan był przyczyną zapełnionych boisk niczym trybun hali 

United Center w Chicago. MJ23 był idolem wszystkich zapaleńców 

koszykarskich. 

Po wielu latach pustych boisk osiedlowych w ostatni weekend 

z radością obserwowałem młodych ludzi, którzy znów, tak jak 25 lat 

temu pod wpływem magii Jordana zaczęli grać w najpiękniejszą grę 

na świecie. 

 

O serialu "The last dance" napisano tu już wiele. Jest on wspaniałym 

odnośnikiem walki o zwycięstwo. Dla mnie, oprócz oczywistych 

aspektów z zakresu przywództwa, miał niezwykłą wartość 

sentymentalną. 

Przypomniał mi o tym, że kiedyś miałem ciarki nie tylko słuchając 

muzyki... 

    Ktoś chętny na "1. on 1.”?        

Playlista         YouTube i         Spotify  

https://www.linkedin.com/posts/jedraszkiewicz_pretty-lights-finally-moving-activity-6466525734495227904-5JBA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSt35ZG3Qifu4-LTm4syY3uZ
https://open.spotify.com/playlist/3Sh9LAOrREm6wSfoAPwW4G?si=F2qMmw9XQsa2u-Bd3qSW2w
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Odc. 81. Orkiestra #PBD 
 

1,5 miesiąca temu pomysł, który już od dawna kiełkował w mojej 

głowie zaczął pulsować coraz mocniej. Zadzwoniłem do kilku 

świetnych muzyków, lecz z tyłu głowy słyszałem głos: „na pewno się 

nie zgodzą" „wątpię, żeby to się udało”. 

Ten sam głos miałem w głowie podczas publikacji 1go odcinka #PBD. 

Dziś wiem, że niesłuchanie tego głosu pozwoliło mi poznać wielu 

wspaniałych ludzi na tej muzycznej drodze. 

 

Kilkoro z nich właśnie spełniło moje dwa, małe muzyczne marzenia... 

Mogłem dowodzić niezwykle ekscytującemu projektowi muzycznemu 

i jednocześnie być jego skromną częścią jako dyrygent-debiutant 

Daleko mi do profesjonalistów, ale dałem z siebie wszystko. 

PrzeHiperMegaFantastyczni ludzie zgodzili się dać od siebie to, co dla 

mnie najpiękniejsze - swoją muzykę! 

Katarzyna Bieńkowska- wokal i piano 

Ilona Perz-Golka – skrzypce 

Michał Kokot – gitara 

Pawel Gromadzki - mastering audio i obróbka video 

Lukasz Mlynarz - wsparcie techniczne, pomysły i PR:) 

Wszystkim Wam dziękuję za tę przepiękną muzyczną podróż 

i niebywałą przygodę, której długo nie zapomnę. 

 

TO JEST TA CHWILA! 

Zapraszam na "Stay"... at home, w wykonaniu Orkiestry 

#PiątekBrzmiDobrze. 

Dziś także playlista złożona z kompozycji członków Orkiestry #PBD: 

    YouTube  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6672006644030853120
https://www.linkedin.com/in/ACoAABiOPKIBpTkci0gV2jhh4C1rZV8PUDp8BF0
https://www.linkedin.com/in/ACoAABJ62dgBSyRwRQUXnUPPscD6iKUsgL6g3X0
https://www.linkedin.com/in/ACoAABwqN7oB3cWhzJHg6wUjszadBETrV7Ph7mI
https://www.linkedin.com/in/ACoAABnHmKcB5FP9pIXCkq9h2I3TDIE-S3WXym0
https://www.linkedin.com/in/ACoAAB95Bn0B4IcbFMjvMs0Ozb7Dcuh9E0px2w4
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6672006644030853120
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6672006644030853120
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvGVENHKXu94SAf9wFd9b5_
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Odc. 82. Sax & Sex 
 

Po raz kolejny #PiątekBrzmiDobrze wyjdzie poza utarte schematy 

LinkedIn, wszak w niedzielę obchodzimy "Dzień seksu". 

 

          Seks obniża poziom stresu, podnosi nastrój i poprawia jakość 

snu... chyba, że konsekwencją jest potomstwo to wtedy jakość snu się 

obniża. Drastycznie. 

 

        W czasie kobiecego orgazmu uwalniane są endorfiny mające 

działanie przeciwbólowe. Tak na chłopski rozum to powinny działać 

na ból głowy      Także tego... 

 

      Dopamina (tzw. hormon szczęścia) uwalniana jest zarówno 

podczas sytuacji intymnych jak i słuchania muzyki. 

 

Ale do rzeczy, wszak na LinkedIn należy mieć odnośniki do biznesu 

i pracy. Proszę bardzo        

 

     Pierwsze elektryczne wibratory sprzedawane były z początkiem 

XX w. Odkurzacz i żelazko dopiero dekadę później 

 

     1/10 dzieci w UE poczętych zostaje w łóżku IKEA (mam nadzieję, 

że nie w sklepie) 

 

    Keith Leavitt z Oregon University przeprowadził badania, które 

wykazały, że udane życie seksualne to większe zadowolenie z pracy 

i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6674540731551535104
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Chciałoby się powiedzieć: no… to do roboty! 

 

    Panowie! Włoscy naukowcy twierdzą, że punkt G można 

zlokalizować podczas badania aparatem USG. Po dzisiejszym odcinku 

#PBD prawdopodobnie wzrośnie ich sprzedaż      

 

Ponoć rozmiar ma znaczenie, więc lista dłuższa niż zwykle        

Łóżkowa playlista  

    YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6674540731551535104
http://lnkd.in/ebgf78K
https://open.spotify.com/playlist/7xpgfbz69nZLLqjOEvDvLQ?si=44xa6bzJRYCgzAf72A51LQ
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Odc. 83. Oddech 
 

Muzyka potrafi uspokoić oddech, ale potrafi go też nieźle 

przyśpieszyć. Ile razy brakowało Ci tchu podczas tańca do ulubionej 

muzyki albo podczas głośnego krzyku na koncercie? 

 

Zawsze biorę głęboki wdech odpalając nową płytę swojego 

ulubionego artysty... 

Bywa też tak, że katuję jakiś utwór non stop i później muszę wziąć od 

niego oddech. 

 

Dzięki muzyce udaje mi się odetchnąć i naładować baterie. Gdy 

potrzebuję złapać oddech wychodzę na spacer i zakładam słuchawki, 

w których leci ulubiona muzyka - no chyba, że to Kraków zimą wtedy 

trochę ciężko się oddycha       

 

Są utwory tak długie, że zastanawiam się jak to możliwe, że 

wokaliście nie brakuje tchu - ale bywają też tak krótkie "na dwa 

oddechy" jak seria, którą publikuje Tomasz Kammel na LinkedIn. 

 

Oddech jest dla nas czymś tak oczywistym, że często o nim 

zapominamy, nie obserwujemy go i nie kontrolujemy. Często zdarza 

się jednak, że kontrolujemy wciąganie brzucha latem, ale to akurat 

źle wpływa na oddech :) 

 

Weź głęboki wdech i zaczerpnij powietrza dzisiejszej playlisty       

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvj61Cm5_I5o9qPidjC5J3y
https://open.spotify.com/playlist/5VXeT4HW1zjyGMBYCzTdss?si=A7Yw5cZUTHm438HNgVoO5g
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Odc. 84. Dzień Ojca 
 

Kiedy mężczyzna zostaje tatą w jednej chwili wszystko się zmienia... 

Nagle staje się bardziej odpowiedzialny, wszak na legalu może 

pobawić się samochodzikiem zdalnie sterowanym albo kolejką. Za to 

nielegalnie udaje, że wózek jest rajdówką robiąc nim drift. 

To z ust ojca najwcześniej pada sekwencja znana niczym 

z przemówienia Churchilla, czyli "tylko nie mów mamie". 

 

Życie ojca nie jest usłane różami. Gdy trzeba zmienić pieluchę 

najpierw biedak musi ubrać przeciwatomowy płaszcz i maskę, 

podłączoną do dostatecznie dużej butli z tlenem. I to kilka razy na 

dobę! 

To ojciec wstaje rano niczego nieświadomy a tu matka z dzieckiem na 

ręku i oczyma Lucyfera wpatruje się w niego cedząc przez zęby, że 

nie mogła go dobudzić i sama wstawała 47 razy. "Jak to? Przecież nie 

budziła.” 

To ojciec nabywa umiejętności głównego inżyniera NASA, chcąc 

pomóc rozwiązać problemy dziecka. Nawet albo szczególnie wtedy, 

kiedy jego dzidziuś ma już 40 lat. 

Tata jest tym, który jest zawsze, gdy tego potrzeba. 

 

Jako ojciec dwóch córek musiałem także przełamać swoje bariery 

i regularnie poddaję się makijażowi i fryzjerstwu artystycznemu. 

Stoję też przed trudnym doświadczeniem - pierwszy chłopak 

w przyszłości. Czy ktoś wie, jak dostać pozwolenie na broń? 

 

Ojcowska playlista     YouTube i     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvqcUOZqzwB4E7xqM6YVA4R
https://open.spotify.com/playlist/4czex1zqWPTAMXYoS8pXqC?si=KLqSOsokStuR0ato7Q5Kqg
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Odc. 85. Razem 
 

Dzieli nas wiele. Codziennie słyszymy o podziałach. Każda informacja 

w mediach zaczyna się od "my i oni". Żeby tego było mało, 

koronawirus sprawił, że nie możemy trzymać się razem jak jeszcze 

3 miesiące temu. 

 

Być "razem" to robić coś wspólnie, to trwać w jedności, to działać 

ponad podziałami. 

 

Taka jest właśnie Społeczność #PBD. Mimo różnic poglądowych, 

kulturowych i osobowych stanowi jedność. To muzyka sprawia, że co 

piątek jesteśmy RAZEM. 

 

Dlatego dziś playlista jest otwarta i każdy może dodać swoje 

propozycje tematu "Razem" do mojej co piątkowej 15tki. 

Jak to zrobić? (jest łatwiej niż wygląda       ) 

    Zaloguj się na swoje konto YouTube. 

    Najpierw musisz dodać u siebie na koncie playlistę z linka (ikona 

plusa z lewej strony) 

    Link do playlisty w komentarzu      

    Wyłącz YT i wejdź jeszcze raz. Odczekaj kilka minut. Serwery 

mogą potrzebować chwili      

    Potem wyszukaj swojego utworu w ikonie "lupka" i na piosence 

klikając "..." (trzy kropki) rozwiń listę i kliknij "zapisz" na playliście 

"Odc. 85. Razem" 

    Sprawdź, czy utwór jest na playliście. 

    Będzie widać, że to od Ciebie 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pbd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6682149307283472384
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   Jeśli nie masz konta lub masz problem z dodaniem do listy, prześlij 

propozycję (link YouTube) do mnie a ja dodam ją w Twoim imieniu. 

 

     Playlista Spotify również jest otwarta. 

Otwarta playlista     YouTube i     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuB-MtQZ3vY_07PzaCQ4x4I&jct=DwgdlpxZXVLAAa7-HG5bdpKEq6Lw7w
https://open.spotify.com/playlist/1kxMsDXg7dbAbEyk5Pq203?si=2NCZnWZ2RJKOb-Dt_5-qdw
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Odc. 86. Nie negocjuj! 
 

"Nie negocjuj!" 

Duża część mojego zawodu to negocjacje. Wydaję cudze pieniądze, 

więc dbam o to by były wydane najlepiej jak to możliwe. 

O tajnikach negocjacji napisano już wiele, choć na LinkedIn więcej 

mówi się o negocjacjach sprzedażowych, czyli tych w kontrze do 

zakupów, ale dla mnie to akurat dobre źródło "podpatrywania" 

strategii sprzedawców, wśród których często spotyka się opinie, że 

"zakupy i zło są na Z" :) 

Negocjacje, odwrotnie niż muzyka, nie powinny wywoływać emocji. 

Jeśli czujesz się jak przed rozpoczęciem koncertu swojego 

ulubionego zespołu (lub jego odwołaniem)... nie negocjuj! 

 

Przez 15 lat w zakupach przeprowadziłem tysiące negocjacji. Wśród 

nich były (i są) takie szczególnie trudne, przy których nie potrafię 

wyłączyć emocji. Negocjacje z moimi dziećmi. 

Ja nie wiem kto je szkolił, ale znają się na tym        Domaganie się 

więcej niż wiesz, że możesz uzyskać, powoływanie się na wyższą 

instancję, czyli "Mama mi pozwoli", potrafią udawać 

"niezdecydowanego sprzedawcę", czyli "a w sumie to mi nie zależy". 

Mimo, że ja próbuję stosować "imadło", czyli "musisz się bardziej 

postarać" to i tak one stoją na stanowisku, że "musisz się czymś 

odwzajemnić". A gdy próbuję je znowu podejść, to w końcu słyszę: 

"Tata... nie negocjuj!" 

 

Nienegocjowalna playlista na     YouTube :) 

Nienegocjowalna playlista     Spotify   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSt67zrGGbLuUtH3tVlDTtJo
https://open.spotify.com/playlist/6BmIJ2qj1xzB6YPr08dCiT?si=L5HpjnGXRaaCISuPD_pCPg
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Odc. 87. Wybory 
 

Na którym boku ułożyć się w łóżku nad ranem? Czy ustawić 

"drzemkę" czy wyłączyć budzik? Którą nogę postawić poza granicami 

łóżka jako pierwszą? (tu akurat przesądni nie mają problemu).  

Czy ubrać się stosownie do pogody czy stosownie? Pieczywo jasne 

czy ciemne? Którą drogą jechać do pracy, żeby być na czas... a może 

jednak zjechać... i w Bieszczady. Mamy już cały tabun dokonanych 

wyborów a to dopiero początek dnia. Czasem nawet nie zdajemy 

sobie sprawy, że wśród czynności, które wykonujemy, nieustannie 

podejmujemy decyzje. 

 

Niestety większość naszych decyzji dokonywanych jest intuicyjnie 

albo "z automatu" a kiedy coś nagle, niespodziewanie, staje na drodze 

naszej rutyny to my niczym kapitan Francesco S. na statku Costa 

Concordia wpływamy na mieliznę, bo robimy to z rozpędu. 

A wystarczyłoby wcześniej przemyśleć możliwe scenariusze. Wziąć 

pod uwagę te najbardziej abstrakcyjne jak... kwarantanna całego 

świata (prawda, że absurd?). Moglibyśmy wtedy podjąć decyzję, 

o której wcześniej byśmy nawet nie pomyśleli... jak na przykład 

cykliczne publikacje muzyczne na platformie biznesowej. Kolejny 

absurd prawda? 

 

#PiątekBrzmiDobrze to także moje cotygodniowe wybory... często 

muzycznie bardzo trudne:) 

 

Do wyboru:       

Playlista pełna wyborów na     YouTube :) 

Wybierasz     Spotify? :)  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6687222390327443456
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuqy99bDic8vHkZnM32JYwt
https://open.spotify.com/playlist/67qRCsJaY7zwTT1GQmWAx6?si=L783fZf6TKmtqCYC0BedZw
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Odc. 88. Używki 
 

Aromat porannej, czarnej kawy... z nią współgra pyszna czekolada, 

która słodyczą łamiąc smak goryczki cudownie rozpływa się 

w ustach. Albo herbata z cytryną i łyżeczką miodu (nie napiszę, że 

używam cukru, bo mnie dietetycy, nomen omen, zjedzą). 

 

Od lat jestem biernym palaczem, bo w firmie najłatwiej jest ustalić 

coś..."na papierosie". 

Będąc w USA namówili mnie do żucia tytoniu. Szczególnie modnego 

w Missouri czy Texasie. Ostrzegali mnie wtedy żebym za nic na 

świecie nie połykał tylko wypluwał. Jednak mój mózg 

przyzwyczajony, że żucie połączone jest automatycznie 

z uruchomieniem mięśni przełyku i skierowaniem potrawy do 

żołądka zrobił to do czego był przyzwyczajony... to był trudny czas. 

 

W Polsce za to powszechnie wiadomo, że dziura po bombie to... LEJ! 

Jak się rozbudzić, kiedy ciało i umysł układają się do snu a skrzynka 

mailowa wręcz przeciwnie, goni jak rozkład lotów na londyńskim 

Heathrow przed pandemią? Moją używką jest wtedy yerba mate. 

Kopie niczym byk na rodeo trzymany w zagrodzie i równie szeroko 

otwiera oczy i czujność umysłu. Istna bomb(ill)a. 

Jest za to jedna używka, od której jestem uzależniony i przyznaję się 

do tego z dumą. Muzyka. 

 

W "Dniu Tabaki" playlista pełna używek      

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsIEZi6evZFAUy0I0HxH99G
https://open.spotify.com/playlist/2wIm0Woeue91oVKA2z5WYi?si=mPaQ3_UDQtG_eqE5eCmeyA
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Odc. 89. Wakacje 
 

Do dziś pamiętam słowa moich rodziców, które co roku 

wybrzmiewały mocno i oddziaływały silnie jak przemówienia Martina 

Luthera Kinga do ludu, w którego sercach i umysłach tętniły jeszcze 

długo. "Już koniec lipca, za niedługo połowa wakacji, potem żniwa 

i trzeba będzie do szkoły wracać" 

 

Ej! Jak wracać? Dopiero skończyła się szkoła przecież! Wakacje miały 

trwać w nieskończoność, aż mi się znudzi a tu już połowa? Czyli druga 

połowa minie tak samo szybko? Czy ktoś może zatrzymać to 

szaleństwo czasoprzestrzeni wakacyjnej? Przecież ja nie zdążę 

odpocząć. Błogi był to stan nieświadomości, że później będzie już 

tylko gorzej, że nie 2 miesiące tylko 2 tygodnie a resztę ciepłych dni 

trzeba będzie spędzić w pracy, a nie na rowerze, z kolegami, albo 

w górach, albo na wsi, albo nad jeziorem. 

Uciekam myślami do tych chwil beztroski, nowych odkryć, 

wakacyjnych przygód i wspominam takie chwile jak ta, w której mama 

przyłapuje mnie z papierosem palonym pod starym mostem na 

brzegu rzeki Warty, nocne malowanie graffiti, czy pierwszy pocałunek 

(na tym samym moście co papieros)      

Do dziś pamiętam Tatry, ruchome wydmy w Łebie, jezioro Liny 

w zielonogórskiem i podczęstochowską wieś Korwinów, w której 

spędzałem większość wakacji. 

 

Playlista pełna tchnień wakacyjnych      

    YouTube     Spotify 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVStL4lYHBwLuV_tCX1_Y9VD3
https://open.spotify.com/playlist/6UuVPxLq2F8cJxWlMWFRZt?si=eP0lMxCeRtS8lopb2x1LfA
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Odc. 90. Woda 

 

Woda i życie. To niezwykle trafny "synonim". Nie ma życia bez wody, 

która jest jego podstawą. 

 

Gdyby cała woda na świecie zmieściła się w 4-litrowym dzbanku, 

dostępna, pitna woda równałaby się tylko jednej łyżce stołowej. 

 

Meduza i ogórek to w 95% woda. Jeśli to meduza z lornetą to mamy 

do dyspozycji jeszcze dodatkowe 40%..., ale to na inny odcinek. Mózg 

to 80% wody. 

 

Do produkcji 1kg wołowiny potrzeba ok 4 000 litrów wody. Do 

wyprodukowania 1 tony stali, 300l. Do produkcji kawy ok 200l, a piwa 

ok 150l. Pijąc piwo ratujesz planetę. 

 

Ponad 1/4 wody butelkowanej pochodzi z miejskiego wodociągu – 

tego samego, z którego pochodzi woda z kranu... 

 

Przeciętnie mieszkaniec Afryki Subsaharyjskiej zużywa około 10 

litrów wody dziennie, mieszkaniec Europy ok. 200 litrów wody 

dziennie a Amerykanin 400l. Mają większe... samochody? 

 

Cztery litry benzyny (ok 1 galona dla czytelników z USA) mogą 

zanieczyścić około 2,8 miliona litrów wody. 

 

Do 2025 roku połowa ludności świata będzie miała trudności 

z uzyskaniem wystarczającej ilości czystej wody do picia 

https://www.linkedin.com/posts/jedraszkiewicz_pretty-lights-finally-moving-activity-6466525734495227904-5JBA
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Ponoć są w Polsce sklepy monopolowe, w których klient przed 

kupnem przechodzi test trzeźwości za pomocą wody. Musi 

wypowiedzieć płynnie "woda... niskozmineralizowana"          

 

Playlista, bez lania wody      

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsOF50dIAFBp3mLtEQ6roOK
https://open.spotify.com/playlist/3fUeDXIcWPLYtX2gHq23Qn?si=EoujXH5SRBeQJQfgxCoO0A
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Odc. 91. Oczy 
 

Urodziłem się z wadą wzroku. Mając dwa lata oglądałem wieczorynkę 

bardzo blisko telewizora (powodem nie była wypukłość kineskopu 

czy brak 75 cali) i to zaniepokoiło rodziców. Tzn. nie kupili większego 

odbiornika tylko zabrali mnie do okulisty. Wtedy nie rozumiałem tej 

decyzji      

Do dziś pamiętam te grube, ciężkie szkła osadzone w oprawkach, 

które wrzynały mi się w nos powodując taki dyskomfort jakby mi ktoś 

kazał cegłówkę na twarzy dźwigać. Bawiąc się w berka co chwilę 

gdzieś mi spadały, a bez nich... no cóż istniało ryzyko, że dostanę 

w głowę huśtawką, której nie zobaczę, już nie mówiąc o dzieciach      

 

Nie wiem co to znaczy widzieć "kątem oka", bo widzę tylko tam, gdzie 

sięgają szkła okularów. Notorycznie przez to nie myję patelni. Palnik 

jest 45st. w prawo od zlewu. Nie do zauważenia      

 

80% informacji dociera do mózgu poprzez narząd wzroku. Nasze 

wspomnienia są zdeterminowane przez to co widzimy. 

 

Jeszcze jedno. Mężczyźni muszą mieć "oczy dookoła głowy". Autentyk 

z hotelu: Pani pomyliła się i nie zalała herbaty wrzątkiem tylko puściła 

kawę zbożową z samowaru. Wzdrygnęła się, po czym dolała wrzątek 

mówiąc pod nosem "e tam, to dla męża, nie zorientuje się" 

 

Dziś playlistę odtwórz z otwartymi oczyma      

Puszczam oko na:  

    YouTube i     Spotify  

https://www.linkedin.com/posts/jedraszkiewicz_pretty-lights-finally-moving-activity-6466525734495227904-5JBA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuXryN1pcDlpy3qfhb9Qc_5
https://open.spotify.com/playlist/3tt6ZDTkNLUbEVioaXNToO?si=cwFGX77JREeEz5eHARhdUA
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Odc. 92. Sto lat Tato! 
 

"Na głowie kwietny ma wianek, 

W ręku zielony badylek, 

A przed nią bieży baranek, 

A nad nią lata motylek" 

Ta piosenka Kultu to 1sza, którą przywołuje pamięć z dzieciństwa 

zacnej dyskografii mojego taty. 

 

Mówi o sobie, że jest ekstremalnym morsem. Faktycznie jest. Nasze 

strefy komfortu cieplnego są oddalone od siebie jak Arktyka od budki 

z lodami w Katowicach. Mówi, że jest biegaczem. Faktycznie jest. 

Codzienny dystans biegowy dzieli nas kilkanaście kilometrów z czego 

ten mój liczę raczej w metrach :) On w sprzedaży, ja w zakupach. 

 

Co w takim razie łączy ojca i syna, oprócz oczywistych więzów krwi 

i wypadających z wiekiem włosów? Naturalnie muzyka, którą tata 

zarażał mnie od dziecka. Pokazywał nowe światy na trzeszczących 

winylach w domu a w aucie królowały kasety. Dziś te dźwiękowe 

"wyprawy" dojechały do #PiątekBrzmiDobrze. 

 

Dzisiejszy odcinek jest prezentem - niespodzianką dla mojego taty 

urodzonego 14go sierpnia... jakiś czas temu       

Playlista      to mała podróż w przeszłość i zbiór utworów, które 

"pokazał" mi tata i które zostały ze mną do dziś, a są dla niego 

szczególnie ważne. 

Tato życzę Ci stu lat w tej kondycji 20-latka, którą masz, niech każdy 

Twój dzień brzmi dobrze (szczególnie te spędzane w przeręblu) 

i żebyś wreszcie dał się zarazić rapem       

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6699917210539868160
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Playlisty YouTube i Spotify z dedykacją dla Mirek:  

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSv2--LA_DS_Vj-r87wM_PPg
https://open.spotify.com/playlist/3la8PedAOrJnZ3hsXYe4LA?si=-P4P8UAMTSaYVJy6bgrpHA
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Odc. 93. Powroty 
 

Wróciłem. Jak co roku. 

 

Czerwiec/lipiec to już u mnie czas dużego przesilenia i jazdy na 

rezerwie. Urlop to moje odcięcie od codzienności. Nie ma znaczenia 

czy to wypoczynek stacjonarny w bezruchu leżakowym, czy też 

aktywność fizyczna przyprawiająca o spalone plecy podczas 

budowania zamków i rzeźb z piasku, czy też zakopywanie ojca przez 

dzieci w dziurze tak, żeby mu głowa tylko wystawała. W każdej z tych 

sytuacji cieszę się z czasu wolnego i ładuję baterie. Lubię swoją 

pracę, więc nawet lądując na okulistyce z piaskiem w oczach nie 

myślę "i tak lepiej niż w robocie", ale odpoczynek jest mi potrzebny. 

Ale takie przyjemności wiecznie nie trwają i trzeba wrócić do 

obowiązków - bez krótkich spodenek i ciemnych okularów (po 

powrocie to nawet te różowe nie pomagają     ). 

 

Otwierasz laptopa próbując przypomnieć sobie hasło do systemu... 

i otwierasz skrzynkę mejlową i odbierasz pierwsze telefony i łza 

w oku się kręci (już bez piasku) na myśl, że jeszcze wczoraj o tej 

porze słyszałeś szum fal... i mini-przegląd hitów tego lata z głośników 

bezprzewodowych plażowiczów parawanowych. 

Po weekendzie będzie łatwiej      

A jakie Ty masz sposoby na złagodzenie traumy pourlopowej?        

U mnie bez zmian - Muzyka              

 

Playlista pełna trudnych powrotów      

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvONY2z5K_gXmvKfs7Zhz6l
https://open.spotify.com/playlist/1rRTMUweYYVDkhmu1Prc6Y?si=pZiyPGqsRiOwnfjIQEkj-Q
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Odc. 94. Słoneczny 
 

Wiele wczesnych kultur postrzegało Słońce jako boga. Starożytni 

Egipcjanie czcili boga słońca zwanego Ra a w mitologii Azteków 

istniał bóg słońca zwany Tonatiuh. Zaćmienie oznaczało gniew boga. 

Nie wiedzieli wtedy, że następuje ono, ponieważ Słońce jest dokładnie 

400 razy większe niż Księżyc, a Księżyc jest 400 razy bliżej Ziemi niż 

Słońce. 

 

Jest szczególnie piękne, gdy zachodzi. Zachód słońca nad morzem to 

jeden z najcudowniejszych widoków, który zostaje w pamięci na czas 

między urlopami... a na wschód ciężko mi się dobudzić jak nie muszę 

iść do pracy..., więc się nie wypowiem        

 

Gdy go mało i pada to narzekamy. Gdy go dużo i upał to też źle, a nie 

wiemy, że w ciągu każdej sekundy Słońce traci 4 miliony ton swojej 

masy. Śpieszmy się je kochać, bo gdyby Słońce zniknęło to Ziemia 

krążyłaby w ten sam sposób jeszcze przez 8 minut, a później 

poleciałaby w siną dal Kosmosu      

 

Szczególnie w okresie pandemii nie należy zapominać, że po nocy 

przychodzi dzień a po burzy... słońce      

 

Załóż ciemne okulary, bo dzisiejsza playlista jest bardzo słoneczna: 

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSvzB4Z4-umJNT5jSjAJnbwM
https://open.spotify.com/playlist/1nTnA6ztaoW3rbPLuMIPYb?si=nQM06LNOQTqGR0TgjZnXDg
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Odc. 95. Szkoła (nareszcie) 
 

Pamiętam swoje powroty do szkoły po wakacjach, kiedy żegnałem się 

z wakacyjnymi kolegami widziałem domy wsi Korwinów w tylnej 

szybie samochodu, okoliczne pola tuż po żniwach i (zburzony już) 

przystanek z moim 1szym graffiti. Pamiętam, jak otwierałem plecak, 

w którym była kanapka z poprzedniego roku szkolnego i szybko go 

czyściłem, żeby mama nie widziała.          

 

Wkładałem kasetę do magnetofonu Pioneer i puszczałem Liroya albo 

Wzgórze Ya-Pa 3.           ♂ To był mój wewnętrzny bunt przed powrotem 

po 2 miesiącach wolności. Podobne zachowania widziałem u córki 

(tym razem pilnowałem kanapek), aż do teraz. Do czasu zamknięcia 

w domu, nauki zdalnej, brakiem kontaktu z rówieśnikami. 

 

Świat musiał się na chwilę zatrzymać, żeby chęć powrotu do szkoły 

nabrała mocy. Ciekaw jestem czy i mnie jako dziecko taka sytuacja 

nawróciłaby na tory miłośnika edukacji i zacząłbym wtedy słuchać, 

nie wiem, Wagnera.           

 

Stojąc w kolejce do przedszkola słyszę zamieszanie. Jeden 

z rodziców nie oddał zaświadczenia Covid-19. "Proszę podpisać" woła 

dyrektorka. "No właśnie się zastanawiam czy mogę" odpowiada 

rodzic... Myślę, że obecny stan szkolny długo trwać nie będzie, ale 

mimo wszystko to był najbardziej wyczekiwany i radosny powrót do 

szkoły.       

Radosno-szkolna playlista      

    YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/posts/jedraszkiewicz_pretty-lights-finally-moving-activity-6466525734495227904-5JBA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSuwtQHVbC2LCIUGg16hgADt
https://open.spotify.com/playlist/4IDvwmvMU6AcqSVZDaLzTh?si=mEvs4zNoRC-1_vub5o8hUw
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Odc. 96. Terroryzm 
 

Moja wymarzona podróż do USA. Mały dom w niewielkim miasteczku 

Seymour w stanie Missouri. Ulica o nazwie WildCat Road. Faktycznie 

był to kawał dzikiego terenu. Godz. 8:45 rano. Wtorek. Zdziwiłem się, 

że już tak rano w TV puszczają film katastroficzny..., ale jak śpiewał 

Artur Rojek grając z Myslovitz: "to nie był film". 

 

Kevin Cosgrove i jego koledzy są uwięzieni na 105. piętrze WTC. Prosi 

o pomoc dyspozytorkę numeru 911. Krzyczy, że nie chcą tu umierać. 

Wokół nich gryzący, czarny dym, którym się duszą. Atakuje strażaków 

i nie dowierza dyspozytorce, iż ktoś naprawdę zmierza im z pomocą. 

Wszystko kończy przeraźliwy krzyk, po którym następuje straszna 

cisza. Wieża World Trade Center runęła... 

 

Mija 19 lat od tamtego momentu a ja nadal wspominając ten czas czuję 

emocje, które tam wszystkim wtedy towarzyszyły. Ludzi opanował 

strach, lęk, zagubienie. Co chwilę nowe informacje: że znaleziono 

bombę w pobliskim supermarkecie, że ponoć oddziały armii USA 

mają nas odciąć od prądu, że terroryści mają zaatakować nasze 

miasteczko. Nie wiadomo było, ile jeszcze samolotów uderzy i gdzie. 

Ludzie patrzyli w niebo z przerażeniem, jakby widzieli piekło. 

 

Od tamtego czasu terroryzm przybierał różne formy, ale cel miał ten 

sam - wywołanie lęku. 

 

Playlista:     YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSu-rOcBZeK0wifiC97cuF5T
https://open.spotify.com/playlist/0BneAJ41zVJoOEsfo8KLR3?si=KA_Ey5SITZ2AF3XcJAA8fw
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Odc. 97. Rolniczy. 
Gościnnie Michał Nowacki 

 

Jeśli na myśl o rolniku masz przed oczyma obraz faceta bez górnej 

jedynki, z przekrzywionym beretem, w człapiących gumiakach, 

i niczym Posejdon z widłami w ręku - to chcę Cię zaskoczyć. Na 

LinkedIn jest rolnik, który łamie te stereotypy i jest przedsiębiorcą 

przez duże P. 

 

Michał Nowacki będzie dziś na roli i... w roli bohatera odcinka 

#PiątekBrzmiDobrze. 

Czego słucha rolnik oprócz stukotu silnika w ciągniku? 

Michał: 

"Gospodarstwa rolne wyglądają dziś zupełnie inaczej niż 10 czy 20 lat 

temu, a sami rolnicy poważnie myśląc o ich rozwijaniu traktują je jak 

każdą inną firmę - mamy budżet, określone cele, dbamy o HR 

zatrudniając pracowników i o marketing, gdy prowadzimy sprzedaż 

produktów poza gospodarstwo. Z tym, że często potencjał naszego 

kapitału nie zależy od nas samych, a od lokalizacji gospodarstwa czy 

pogody. Świetnie prosperującego gospodarstwa nie da się też 

zbudować w kilka lat - często jest to praca wielu pokoleń! 

Gospodarze dziś to osoby wykształcone, z wiedzą praktyczną i... 

coraz częściej są to kobiety! A muzyka jest nieodłącznym elementem 

dnia codziennego, w ciągniku, w budynkach inwentarskich, podczas 

rolniczych integracji. I niekoniecznie musi być to... disco polo      ” 

Wspólna playlista zaorała        

Dziś na roli ja od 1-10 a Michał sieje od 11-19         

    YouTube     Spotify  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C4%85tekbrzmidobrze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6712583908220829696
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsqxWzh6Ud0Aa73jPGA0ueb
https://open.spotify.com/playlist/7gj12hYvqZfvcUarfreO9C?si=x4Vl06mRQ72IT3xF8XDUIg
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Odc. 98. Odwaga 
 

Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, ale na umiejętności 

działania mimo niego. 

 

Mój pierwszy krok przez próg szkoły, uczelni, pierwszej pracy, próg 

domu teściów, kiedy chciałem prosić o rękę dziewczyny. Potem przez 

próg własnego domu (a wcześniej banku, żeby wziąć na niego kredyt), 

próg sali porodowej, mój pierwszy krok w wystąpieniach publicznych, 

pierwszy krok w publikowaniu na LinkedIn i pierwszy krok bez kul po 

operacji zerwanego ścięgna Achillesa. 

Wszystkie te wydarzenia były dla mnie otwarciem nowego rozdziału 

w życiu i, oprócz 1go kroku, łączył je strach i niepewność tego, co 

nastąpi za chwilę. 

Pojawiały się czarne scenariusze, a stres wywoływał naturalne 

instynkty, które nakłaniały mózg do ucieczki i rezygnacji. Kluczowe 

było ZAAKCEPTOWANIE lęków i współgranie z nimi tak, by przejąć 

kontrolę nad ciałem, które w znacznym stopniu otumanione 

odmawiało posłuszeństwa sprawiając, że nogi były jak z waty, serce 

biło jak dzwon Zygmunta, oczy zachodziły mgłą jak te Zygmunta 

sprzed monopolowego, a w płucach brakowało tlenu. 

W każdej takiej sytuacji zrobienie kroku naprzód, mimo że wydaje się 

krokiem w przepaść jest odwagą. 

Jeszcze jedno. Męstwo to synonim odwagi a przecież ona jest 

rodzaju żeńskiego        

Odważna playlista YouTube i Spotify:  

    YouTube     Spotify  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsTdTZlc5adBQkdzhRd7UBv
https://open.spotify.com/playlist/1UzwP7Tk28yIuXRaJWgucN?si=NpsJpW7ZRl2QnFOUBXV_1A
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Odc. 99. Sukces i porażka 
 

Pani pyta Jasia w szkole, co chce osiągnąć jak będzie dorosły. 

- Chcę być żulem – mówi. 

25 lat później Jaś stoi na 30. piętrze swojego biurowca z Rolexem na 

nadgarstku i Ferrari w garażu, patrzy przez okno na kamienice, 

których jest właścicielem i pyta sam siebie: 

- "Ku*wa, co poszło nie tak?" 

 

Gdy na początku mojej ścieżki zawodowej dostałem do rąk magiczny 

dokument sprawiający, że praca znika (wypowiedzenie) to była to dla 

mnie porażka dotkliwa niczym kleszcze stomatologa. Coś nagle 

zostało mi wyrwane, zostawiło ranę i bolało.  

Trochę czasu upłynęło zanim uznałem, że gdyby nie ta porażka to nie 

miałbym szans na rozwój i osiąganie kolejnych celów, a gdyby nie 

wyrwany ząb to na 7mkę zabrakłoby miejsca. 

 

W 2018 roku usłyszałem, że muzyka na Linkedinie to jakiś 

"porażkowy" pomysł.  

A ja przez 99 tyg. miałem możliwość poznania wielu wspaniałych, 

mądrych ludzi o niezwykłych historiach i potrafiących mnie niebywale 

inspirować. To bez wątpienia mój osobisty sukces. O tonach 

wspaniałej muzyki nie mówiąc. 

 

Zarówno sukces jak i porażka są częścią naszego życia. 

 

Wstań za każdym razem, gdy upadasz a wchodząc na sam szczyt 

góry... miej w sobie pokorę. Gdy porażka nie dołuje a sukces nie 

oślepia... rodzi się dojrzałość. 

 

Playlista:     YouTube     Spotify  

https://lnkd.in/e5FhtGD
https://open.spotify.com/playlist/6VxyLRajjooyMKVsSOI4OY?si=K-ssSv2oR1Oj7pE9AtAbGA&utm_source=copy-link
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Odc. 100. STO 
 

"Zmieniłem zdanie. Setkę proszę". Powiedział Bogusław Linda 

w filmie "Tato". Ja też zmieniłem zdanie - na setce nie poprzestanę 

       

Muzyka? Na Linkedinie?         

 

    publikacji.     piątków.     tygodni.     przemyśleń.     tematów. 

    selekcji najbardziej pasujących utworów.     playlist. 

    muzycznych podróży w nieznane. Wreszcie     wspaniałych 

spotkań.    % zaangażowania. 

 

Nie powiedziałem nigdy    P. 

 

Taką liczbę odcinków udało się osiągnąć dzięki tym wszystkim 

niezwykłym ludziom, którzy co piątek dodawali mi mocy i inspirowali 

- gdyby nie Wy, dawno bym przestał.         

 

To dzięki 𝐖𝐀𝐌 #PiątekBrzmiDobrze. To dzięki 𝐖𝐀𝐌 muzyka płynie 

na Linkedinie!! 

Wspaniała muzyczna społeczność na portalu biznesowym to 

fenomen, który zrozumieć można tylko będąc jej częścią. 

 

Nowy, trzycyfrowy rozdział #PBD uważam za otwarty!              

 

Playlista nr         YouTube i     Spotify 

https://www.linkedin.com/posts/jedraszkiewicz_pretty-lights-finally-moving-activity-6466525734495227904-5JBA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLksf9LTmuVSsGYKheP_mhFf190w4LQGW3
https://open.spotify.com/playlist/3V47acO65CRJS43ewtIeid?si=bM2B1114S6Cb5rV-z4K0bg&utm_source=copy-link

