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Pierwszy podcast o edukacji finansowej dzieci i młodzieży.  

Poznajmy się. 

Odcinek 1 

Przynajmniej od kilku lat słyszę, że szkoła nie przekazuje dzieciom lub młodzieży praktycznej wiedzy o 

pieniądzach lub ekonomii. Statystyka z kolei pokazuje, że około 90% dorosłych Polaków uważa, że wiedza 

ta jest potrzebna i niezbędna, aby młody człowiek w przyszłości potrafił mądrze zarządzać swoimi 

pieniędzmi. Co z tego, jeśli tylko 1/3 z nas uczy tego w sposób świadomy. Na systemowe rozwiązania i 

powszechną edukację finansową dla najmłodszych przyjdzie nam pewnie jeszcze trochę poczekać.  

Czas pędzi nieubłaganie, nasze dzieci rosną, poznają świat, który pędzi i zmienia się w ekspresowym 

tempie. Także w sferze finansów. I choć złota, uniwersalna zasada „gromadź oszczędności, wydając mniej 

niż zarabiasz” będzie zapewne aktualna jeszcze przez lata, to jednak opieranie edukacji finansowej tylko 

na tym jednym stwierdzeniu może nie wystarczyć. Dziś coraz częściej płacimy telefonem, Blikiem, czy 

chociażby naklejką zbliżeniową, a niebawem płatności w Internecie będziemy autoryzować odciskiem 

palca.  

Z trudem to wszystko ogarnąć i jednocześnie przekonać się do nowych rozwiązań, nie zapominając o 

podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W takich warunkach przyjdzie żyć i funkcjonować naszym 

dzieciom. Skoro szkoła nie będzie w stanie (a przynajmniej na to wygląda) przygotować ich do tak szybko 

zmieniających się warunków w sferze finansowej, to kto miałby to robić? 

Czy jesteś na tyle odważny, by pozostawić swoje dziecko lub nastolatka samemu sobie w tym właśnie 

obszarze, licząc, że tą finansową wiedzę zdobędzie chociażby z Internetu lub dopiero w praktyce, kiedy 

osiągnie pełnoletność? Zaryzykujesz? 

A może brak zainteresowania tym tematem, to przejaw po prostu wielkiej nieodpowiedzialności, tym 

bardziej, że być może Ty również należysz do zdecydowanej większości Polaków, która uważa, że temat 

edukacji finansowej jest ważny. 

Ja, na te wszystkie pytania odpowiedziałem sobie mniej więcej rok temu. Mój syn miał wówczas 4 lata, a 

ja obiecałem sobie i postanowiłem, że nie będę czekał aż edukacją finansową syna zajmie się chociażby 

szkoła lub ktokolwiek inny. Do momentu kiedy osiągnie pełnoletność lub opuści rodzinny dom, chcę być 

dla niego przewodnikiem po świecie finansów. Mam mniej więcej 13 lat, żeby przygotować go do 

dorosłego, odpowiedzialnego życia, także pod względem finansowym. Kimkolwiek zostanie lub 

czymkolwiek będzie się zajmował, nie chciałbym, aby pieniądze były dla niego problemem. Zrobię 

wszystko, aby wesprzeć go w mądrym podejściu do pieniędzy, by realizował swoje pasje i marzenia. 

Pomaga mi w tym m.in. pisanie bloga.  

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zechcesz towarzyszyć mi w tej drodze, a jeszcze milej będzie, kiedy 

będąc rodzicem zdecydujesz się wziąć odpowiedzialność za edukację finansową swojego dziecka. Ten 

blog i podcast ma Ci właśnie w tym pomóc. 

A jeśli zostaniesz jeszcze chwilkę, to dowiesz się nieco więcej o mnie, o moim blogu, podcastcie, oraz o 

moich planach. Jednym słowem – witam Cię serdecznie. Nazywam się Łukasz Grygiel i zapraszam do 

wysłuchania pierwszego odcinka podcastu Sto Monet. 
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Dzień dobry. Cześć, witam. 

Bardzo się cieszę, że zostałeś/zostałaś. To znaczy, że albo zainteresował Cię wstęp, albo spodobał Ci się 

ten wstęp, albo temat edukacji finansowej dzieci i młodzieży jest dla Ciebie ważny, albo po prostu 

zostałeś tu z ciekawości. Ja nie będę wnikał, natomiast bardzo się cieszę się zdecydowałeś się słuchać 

tego podcastu, ja tym bardziej się cieszę, że ten moment wreszcie nastąpił, że mogę nagrywać podcast, 

który chodził mi po głowie od kilku miesięcy i którego traktuję jako kolejny etap rozwoju mojego bloga. 

I w związku z tym, że jest to pierwszy odcinek tego podcastu, to wypadałoby się przedstawić, powiedzieć 

nieco więcej o sobie i o czym będzie ten podcast, czego możesz się tu spodziewać. Pomyślałem, że 

opowiem Ci o tym odpowiadając jednocześnie na 3 pytania: 

1. Pierwsze pytanie – dlaczego to robię?, czyli dlaczego zdecydowałem się prowadzić bloga o 

edukacji finansowej dzieci i młodzieży, dlaczego akurat ten temat i to zajęcie, 

2. Drugie pytanie – Co do tej pory udało mi się zrobić i osiągnąć, po roku prowadzenia bloga 

(przypomnę blog powstał w styczniu 2017r) 

3. I trzecie pytanie – W jakim kierunku będę podążał, jakie tematy podejmował, również właśnie w 

podcastach. 

I uznałem właśnie, że odpowiadając na te pytania, będę mówił zarówno o swojej działalności, jak i o 

sobie – co pozwoli Ci bliżej mnie poznać i mam nadzieję, że zachęci Cię jednocześnie do pozostania ze 

mną na dłużej.  

*** 

No dobrze. 

To w takim razie przejdźmy do pierwszego pytania – dlaczego to robię?. W ogóle uważam, że to jest 

bardzo dobre pytanie, które powinniśmy sobie zadawać zawsze na początku jakiejkolwiek działalności. I 

w moim przypadku doszukałem się 4 powodów, dla których uznałem, że tym tematem edukacji 

finansowej warto się zająć.  

a) Po pierwsze – jestem rodzicem. W czasie kiedy nagrywam ten podcast, syn – Bartek ma prawie 5 

lat, a ja czuję odpowiedzialność i jednocześnie obowiązek, aby tą wiedzę finansową i 

ekonomiczną mu przekazywać. Tak jak wspominałem na początku podcastu, nie chciałbym, żeby 

w przyszłości pieniądze były dla niego problemem, a chciałbym, żeby zdrowo do nich podchodził i 

dzięki nim rozwijał swoje pasje i marzenia. Tym bardziej czuję obowiązek, mając świadomość, że 

szkoła tego go nie nauczy. I właśnie pisanie bloga, czytanie o różnych sposobach na taką ciekawą 

edukację w tym obszarze, doświadczanie tego w praktyce, pozwala mi się rozwijać się w tym 

temacie, no i być po prostu bardziej świadomym i lepszym rodzicem, 

b) Po drugie – pisanie bloga, jego rozwój bardzo mi się podoba, po prostu. Lubię ten rodzaj pracy i 

nie ukrywam, że mam takie marzenie, aby zajmować się tym na pełen etat. Aktualnie nie mogę 

sobie na to pozwolić. Pracuję obecnie w banku, w bankowości ogólnie pracuję ponad 10 lat. 
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Obecnie kieruję zespołem, który rozpatruje reklamacje klientów. To są reklamacje związane z 

kartami bankowymi, w centrali jednego z banków w Warszawie. I tutaj z doświadczenia, może 

nie z bezpośredniej obsługi klienta, ale na podstawie właśnie reklamacji, mogę stwierdzić, że 

brak takiej podstawowej wiedzy na temat produktów bankowych, może powodować stres, 

frustrację, a niekiedy nawet i utratę pieniędzy. Dlatego tym bardziej widzę, jak ta edukacja 

finansowa jest potrzebna, tym bardziej, że bankowość i ogólnie finanse zmieniają się.  

Wracając jeszcze do rozwoju osobistego, to po roku prowadzenia bloga, dochodzę do wniosku, 

że rzeczywiście taka działalność rozwija mnie w obszarach, w których właśnie chciałem się 

rozwijać, np. wystąpienia publiczne. Blog dał mi okazję i nadal daje do poznania fantastycznych 

ludzi. Gdyby nie blog nie rozpocząłbym współpracy, którą miałem właśnie okazję nawiązać w 

zeszłym roku z Union Investment, przygotowując serię artykułów do akcji prowadzonej przez tą 

firmę. Swoją drogą polecam zajrzeć na stronę rodzinaifinanse.pl . To właśnie tam możesz 

przeczytać moje (ale nie tylko moje) artykuły, ale również zebrać dodatkowe materiały, które 

pomogą Ci w edukacji finansowej Twojego dziecka. Link do tej akcji umieszczę w notatce do tego 

podcastu.  

To, co dzięki blogowi osiągnąłem w 2017r. z czego jestem dumny i zadowolony, to np. udział w 

debacie jako uczestnik, na konferencji o edukacji finansowej organizowanej przez „Partnerstwo 

na rzecz edukacji finansowej”. Link do tego wydarzenia też umieszczę w notatce. 

No i na koniec, w grudniu miałem okazję po raz pierwszy wziąć udział w audycji radiowej, w 

Polskim Radiu, też o rozmawiając o edukacji finansowej.  

I to wszystko było możliwe dzięki temu, że podjąłem taką decyzję, żeby ten blog po prostu 

uruchomić. A więc to jest niezwykle dla mnie mobilizujące i budujące. 

c) Trzeci powód dla którego zdecydowałem się założyć tego bloga, to taka wewnętrzna potrzeba 

dzielenia się tym ze światem. Skoro i tak będę uczył swojego syna, to dlaczego miałbym się tym 

nie dzielić ze światem, tym bardziej, że ktoś na tym może skorzystać. 

d) No i czwarty powód - to potrzeba popularyzacji tego tematu. Edukacja finansowa najmłodszych 

jest potrzebna i im więcej materiałów o tym powstaje i takiego publicznego szumu im jest więcej, 

tym lepiej. Swoją drogą jestem chyba jedynym facetem w Polsce, który prowadzi tego typu blog 

w tym temacie. Jest kilka blogów, które też poruszają tą tematykę, ale prowadzą go kobiety i w 

ogóle zauważam, że w ten temat angażują się bardziej kobiety. Nie wiem z czego to wynika, ale 

nie wnikam. Chciałbym, żeby po prostu w przestrzeni publicznej mówiło się o tym częściej, bo to 

na pewno będzie wszystkich mobilizować, szczególnie rodziców, żeby po prostu uczyć tej wiedzy 

w praktyce.  

No i podsumowując tą część i odpowiadając na pytanie – dlaczego to robię – to wychodzi na to, że robię 

to czysto z takich osobistych pobudek, bo mówię, że to dla syna, dla mojego rozwoju, ale też nie 

zapominam o odbiorcach, a więc o czytelnikach, czy teraz również o słuchaczach. 

I to co jest dla mnie w tym wszystkim najważniejsze, to to, że każda z tych stron na tym korzysta. Syn 

zyskuje bardziej świadomego i odpowiedzialnego rodzica, ja rozwijam się, odbiorcom mam nadzieję, daję 

jakąś wartość i mam wrażenie, że robię coś dobrego dla ogółu i na większą skalę.  
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Piękne, prawda?    

**** 

No dobrze, wiesz już mniej więcej dlaczego zajmuję się tym tematem, jakie są moje motywy działania, to 

teraz krótko o tym, co możesz spotkać na moim blogu do tego momentu, czyli od momentu powstania 

bloga do około lutego 2018r. 

W 2017r. opublikowałem około 40 artykułów. W większości były to praktyczne wpisy dotyczące budżetu 

domowego. A więc zachęcam w nich rodziców do tego, aby przy okazji prowadzenia swojego budżetu, 

rozmawiali o nim ze swoimi dziećmi lub nastolatkami. Ale rozmawiali na tyle szczegółowo, aby omówić 

niemal wszystkie możliwe kategorie budżetowe. Czyli powstał wpis o tym, np. jak rozmawiać o 

wydatkach na jedzenie – przy okazji podpowiadam jakiego rodzaju działania możemy podejmować, żeby 

omawiać te tematy w praktyce, angażując w to aktywnie nasze dziecko. Podobnie z wydatkami na 

rachunki, transport czy mieszkanie. Pisałem również o tematach takich dyskusyjnych, np. czy mówić 

swojemu dziecku, a jeśli tak to w jakim momencie o naszych zobowiązaniach czy kredytach, albo o 

wysokości naszych zarobków.  

Budżet to jest bardzo obszerny temat, który omówię w drugim odcinku podcastu.  

Pozostałe tematy jakie poruszałem do tej pory to np. jaki jest wpływ rówieśników albo reklamy na 

decyzje zakupowe nastolatków, jak nie wychować materialisty. Opublikowałem też wywiad ze zwycięzcą 

Olimpiady Ekonomicznej z 2017r. z Piotrem Cieplińskim. To jest fantastyczny młody, mądry człowiek. Ten 

wywiad był zresztą najchętniej czytanym wpisem w 2017r. u mnie, na moim blogu. Dla mnie osobiście 

ten wywiad jest źródłem wielkiej inspiracji i motywacji.  

Pod koniec zeszłego roku coraz bardziej czułem potrzebę poukładania treści na blogu w jakiś sensowny 

schemat. Zbliżał się też koniec roku, a więc też okazja ku temu, żeby zastanowić się w jakim kierunku 

chciałbym podążać i jakie tematy podejmować na blogu i w podcastcie. I właśnie o tym w trzeciej części 

tego podcastu.  

*** 

Jeżeli odwiedzałeś mój blog jeszcze kilka tygodniu temu, to wchodząc teraz na stronę stomonet.pl 

zauważysz zmianę. Zmieniłem szablon bloga i stworzyłem coś w rodzaju takiego szkieletu, konstrukcji 

która będzie sukcesywnie rozbudowywana o konkretne treści i materiały. No i właśnie chciałbym to 

omówić, bo przy okazji dowiesz się czego możesz spodziewać się w przyszłości odwiedzając mój blog, czy 

słuchając chociażby podcastu. 

Pierwszy obszar to – kategoria – Czego uczyć? Będę tutaj umieszczał artykuły, które będą praktyczne i 

będą angażować w naukę finansów i również ekonomii – bo o niej też chciałbym pisać – zarówno Ciebie, 

jak i Twoje dziecko/nastolatka. A więc konkretne zabawy, ćwiczenia, propozycje spędzenia wolnego 

czasu, jakieś metody, sposoby na naukę określonego zagadnienia.  

Tematy będą poukładane w takie kategorie jak oszczędzanie, pożyczanie, inwestowanie, ekonomia, 

przedsiębiorczość, bezpieczeństwo finansowe – też ważny temat, czy chociażby ubezpieczenia.  

Druga kategoria – to strefa tylko dla rodzica. Ponieważ swój blog kieruję głównie do rodziców, to 

pomyślałem, że skoro taki rodzic chciałby zaangażować się aktywnie i nieco bardziej w edukację 
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finansową swojego dziecka, to będzie on potrzebował wsparcia. I zastanowiłem się, czego może 

brakować takiemu rodzicowi? No i wymyśliłem, że przede wszystkim wiedzy – a więc będę publikował 

materiały, wpisy merytoryczne, które będą wyjaśniać jakieś konkretne zagadnienia, np. przedstawię, 

opiszę produkty finansowe, które pomagają zabezpieczyć przyszłość dziecka.  

Po drugie pomyślałem, że skoro tak szybko ten nasz świat pędzi i w obszarze finansów czy bankowości 

tak wiele się zmienia, to wszystkie te nowości będą dotyczyć naszych dzieci. I żeby edukować, to z tym 

trendami po prostu trzeba być na bieżąco. A więc będą się pojawiać artykuły, które pokażą w jakim 

kierunku i czego można się spodziewać w przyszłości, właśnie w obszarze finansów. Czyli zależy mi na 

tym, żeby ta nasza edukacja nie zatrzymała się jedynie na skarbonce i kieszonkowym. 

Po trzecie wydaje mi się, że nam rodzicom brakuje czasem motywacji w tym wszystkim. I chociażby 

takimi wpisami jak ten wywiad o którym wspominałem, chciałbym tą mobilizację u Ciebie pobudzać.  

I po czwarte – ale to pewnie temat na nieco bardziej odległą przyszłość, ale uznałem, że warto tutaj też 

się zagłębić, a więc tematy związane z psychologią dziecięcych finansów – tak to określiłem i nazwałem. 

Chodzi mi o sytuacje, w których np. rodzice mają problem z dotarciem do dziecka, w takim kontekście 

nauki o pieniądzach. Czyli np. rodzic chce, żeby dziecko oszczędzało, ale po prostu te najprostsze metody 

nie działają, dziecko nie daje się przekonać do regularnego oszczędzania, albo sytuacja w sklepie, kiedy 

dziecko uprze się i chce coś kupić, robi histerię. I wydaje mi się, że wtedy potrzeba jest tutaj znajomości 

pewnych technik psychologicznych, które też chciałbym na blogu podejmować.  

Mam świadomość tego, że mi osobiście tej konkretnej wiedzy na tą chwilę może brakować, dlatego z 

chęcią w tej części bloga zaprosiłbym do współpracy po prostu specjalistę w tej dziedzinie, no ale to nie 

oznacza, że nie będę w tym kierunku samemu się kształcił, także zobaczymy.  

 

Trzecia kategoria – to moja książka – tutaj nie ukrywam pracuję nad napisaniem swojej książki, która 

krok po kroku podpowiadałaby rodzicom w jaki sposób uczyć swoje dzieci finansów i ekonomii. Takiej 

książki mi brakuje. Są co prawda książki, które podpowiadają właśnie w jaki sposób uczyć finansów, ale są 

to książki amerykańskich autorów i one są osadzone w takim dosyć amerykańskim klimacie. Brakuje mi 

książki w obszarze naszych polskich realiów. Ta książka jest w trakcie pisania, to dopiero moje początki. I 

pomyślałem, że w tej części pokażę po prostu tematy, albo wręcz fragmenty tej nowopowstałej książki z 

myślą o czytelnikach, ale też z taką prośbą jednocześnie (prawdopodobnie w formie ankiety) , gdzie 

byłaby możliwość w tej zakładce zaznaczenia obszaru tematycznego, który według osoby odwiedzającej 

blog, powinien się znaleźć w książce. Czyli zakładam, że na mój blog wchodzi rodzic, jest zainteresowany 

moją książką, widzi, że jest ona w trakcie tworzenia i zaznacza te obszary, które chciałby aby ukazały się 

w tej książce. I ja na tej podstawie po prostu będę ją tworzył.  

Dodatkowo, w związku z tym, że chciałbym ją wydać osobiście, na własną rękę, prawdopodobnie 

utworzę swój profil w serwisie „Patronite” i ten czytelnik, który będzie miał ochotę wesprzeć mnie 

finansowo w realizacji mojego planu, to właśnie będzie miał okazje to zrobić, w zamian oczywiście za np. 

otrzymanie tej książki, po jej wydaniu. Ciekawa opcja. Myślę, że z niej skorzystam. 

Czwarta kategoria – jak ja to robię - no i właśnie. To jest ta część, w której chciałbym pokazywać w jaki 

sposób konkretnie ja uczę swojego syna finansów i ekonomii. Tutaj najlepszą formą pokazania tego 

byłyby filmy. Przyznam szczerze, że to jest dla mnie chyba największe wyzwanie na tą chwilę. Bo żeby to 
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robić, to oczywiście nie mogę zmuszać do tego mojego syna. On musiałby się sam do tego przekonać, 

więc filmy mam nadzieję w przyszłości, natomiast obecnie pewnie pozostanie forma pisana, ale poparta 

zdjęciami, więc mam nadzieję, że będzie to dodatkowa wartość i forma inspiracji.  

Tutaj też na pewno wspomnę o takim projekcie, który nazywa się Bakcyl. To jest projekt organizowany 

przez Warszawski Instytut Bankowości i tworzą go bankowcy, a więc osoby pracujące w bankach, które 

jako wolontariusze idą do szkół i uczą młodzież podstaw finansów. I ja również takim wolontariuszem 

jestem. Mam okazję uczyć młodzież w szkole. Są to oczywiście jakieś pojedyncze lekcje, ale one są mi 

potrzebne do tego, aby w praktyce poznać też reakcje tych młodych ludzi na konkretny rodzaj wiedzy. Im 

więcej takich lekcji przeprowadzę, tym większy będę miał pogląd o ich finansowej świadomości, o ich 

potrzebach oraz reakcjach. I to pomoże mi jeszcze bardziej ich zrozumieć i tym samym przełoży się mam 

nadzieję na jakość powstających tutaj na blogu i w podcastach treści i materiałów.  

Kolejnym obszarem, kategorią na moim blogu jest dział księgarnia – tutaj będę polecał, książki które 

czytam, które są wg mnie warte polecenia w kontekście wychowania dzieci, ale też w kontekście edukacji 

finansowej 

Następna kategoria – to mapa edukacyjna – tutaj chcę stworzyć coś w rodzaju spisu treści, ale 

poukładanego wg treści od zagadnień od najłatwiejszych do najtrudniejszych oraz wg rekomendowanego 

wieku dziecka, dla którego byłby określony wpis, artykuł czy materiał. Czyli taka nawigacja dla 

czytelników.   

Kolejną kategorią jest sklep – to byłaby chyba najbardziej zaawansowana forma mojej działalności 

blogowej w obszarze edukacji finansowej. Tutaj mógłbym sprzedawać np. swoje kursy, szkolenia – bo to 

też jest ta działka, która też mnie interesuje -  materiały, gadżety, które wspierałyby rodziców w edukacji 

finansowej dzieci. Ta część na razie będzie niedostępna, ale zależało mi na tym, aby się pojawiła, bo 

będzie mnie to mobilizować do kolejnych działań. I ta część, mam nadzieję, pomoże mi mam nadzieję w 

przyszłości zamienić etat w banku na samozatrudnienie 😊. 

No i ostatnia kategoria to Podcast – zastanawiałem się, jakie tematy poruszać w podcaście. Myślałem o 

tym, żeby było w nich więcej zagadnień ekonomicznych i aby ta tematyka uzupełniała tą część blogową. 

Ale nie chciałbym tego deklarować. Na tą chwilę wiem jedno, że tworzenie podcastów jest czasochłonne 

a z tym czasem, kiedy tworzy się coś po nocach, może być trudno. Chciałbym w tym roku nagrywać 1 

podcast miesięcznie. No chyba, że dostanę od Was setki maili typu „ chcemy Cię więcej słuchać” „masz 

świetny głos” „jesteś potrzebny w świecie podcasterów” – to wtedy chyba zastanawiać się nie będę i 

zmienię nieco strategię swojego działania 😊.  

*** 

Słuchajcie. Pora kończyć.  

To wszystko co dzisiaj chciałem Ci przekazać. A więc chciałem żebyś mnie poznał, żebyś poznał mojego 

bloga, moją działalność oraz kierunek moich działań, abyś po prostu wiedział, że jest taki kawałek w 

Internecie, który jest przeznaczony właśnie dla rodziców, którzy chcieliby świadomie uczyć swoje dzieci i 

nastolatków finansów i ekonomii. I ja do tego mojego świata, do tego kawałka serdecznie Cię zapraszam. 

Zachęcam do polubienia bloga na facebooku, do zapisania się na newsletter., będziemy wtedy w 

kontakcie, no i zachęcam do słuchania moich kolejnych podcastów. Mam nadzieję, że nie było strasznie 
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dzisiaj. W głębi serca gdzieś czuję, że to jest fajny sposób komunikacji, że to naprawdę polubię i będę 

częściej nagrywał.  

Tymczasem, życzę Ci owocnej nauki ze swoimi dziećmi. Pamiętaj, że pieniądze są w życiu ważne. I 

pieniądze mogą być świetnym narzędziem do mądrego wychowania dzieci, do budowania relacji z nimi, 

bo to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Bawcie się razem dobrze, bawcie się tą edukacją, bo to 

ma być przyjemność. Zaglądajcie na bloga, ja będę Wam w tym pomagał, w końcu też jestem rodzicem i 

też jest to dla mnie ważne.  

To tyle, dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam.  

 


