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Słuchaj, sztuka to praca! Podcast o pracy twórczej i planowaniu drogi zawodowej w świecie sztuki i 
branżach kreatywnych. Zaprasza Instytut Kultury Miejskiej.  
Wracamy po krótkiej przerwie z podcastami, w których twórczynie i twórcy dzielą się swoim 
doświadczeniem i opowiadają o swojej drodze zawodowej. Rozmawiamy nie tyle o samym procesie 
twórczym, ale o pozostałych aspektach tej pracy. Ja się nazywam Anna Matusewicz, a moją gościnią w 
pierwszej rozmowie tego roku jest reporterka Stasia Budzisz. Cześć, Staszka.  
- Dzień dobry, cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu. Jest mi niezmiernie miło, czuję się 

wyróżniona. 
Jesteś teraz w ferworze kończenia książki.  
- Tak. Jeżeli jej nie skończę do końca marca, to obiecuję państwu, że popełnię seppuku.  
Chcemy tego uniknąć.  
- Dlatego skończę.  
Ale twoja deklaracja sugeruje, że mało śpisz, mało jesz i toczysz walkę twórczą na jakiejś ostatniej prostej. 
Tak wygląda kończenie pracy nad książką zawsze? 
- Nie wiem. To jest moja druga książka. Poprzednia wyglądała bardzo podobnie, ale przy poprzedniej 

więcej jadłam niż przy tej, to trzeba przyznać. Natomiast faktycznie jest tak, że marzę o tym, żeby ten 
ferwor się zakończył. Rzeczywiście niewiele śpię, budzę się już w tym momencie z taką paniką i 
oczywiście z tym wielkim stresem, że już nie zdążę, no bo oczywiście deadline’y mnie gonią, to już jest 
trzeci raz przekładany deadline. Tak, jest już nerwowo.  

Czyli jeśli chodzi o pisanie książek, to jesteś jedną z tych autorek i autorów, którzy właśnie potrzebują kilku 
deadline’ów, żeby dokończyć.  
- Tak. Tylko że te deadline’y też wynikają z różnych przyczyn. Gdy pisałam książkę o Gruzji, to 

potrzebowałam tylko jednego dodatkowego deadline’u, dodatkowego kwartału. Nie oszukujmy się, to 
nie jest tak dużo. On jest jakby z reguły już tak założony na samym wstępie rozmowy z reporterem czy 
reporterką, kiedy się pracuje nad jakąś książką. A w przypadku tej książki było troszeczkę inaczej. Przede 
wszystkim dlatego, że w 2020 roku, kiedy ja rozpoczęłam prace nad tą książką, mówimy o momencie 
podpisania umowy, bo rozpoczęcie pracy nad samą książką jest troszeczkę dłuższym procesem, bo trzeba 
wymyślić sobie, jak chciałoby się, żeby ona wyglądała. Potem to ma niewiele wspólnego z efektem 
końcowym, ale generalnie ten podstawowy plan jakiś trzeba mieć. I 2020 rok był rokiem dla mnie bardzo 
trudnym, chyba najgorszym w moim życiu, więc nie do końca ze swojej winy, a z powodu winy po prostu 
depresji, w którą wtedy wpadłam, ten okres się przedłużył o pół roku. Byłam w na tyle kiepskim stanie, 
że nie byłam w stanie skoncentrować się nie tylko na książce, ale na niczym nie byłam w stanie się 
skoncentrować. A propos mówienia o stanach depresyjnych w otwarty sposób – myślę, że to ważne jest 
dzisiaj. I to pół roku mi wtedy uciekło rzeczywiście. A potem, kiedy już wróciłam do takiego stanu, że 
mogłam się zająć pracą nad książką i rzeczywiście bardzo dużo czasu jej poświęcałam, no to okazało się, 
że ona zaczyna puchnąć. I z tematu, który wydawał mi się początkowo, że go tak pyknę w pół roku, bo 
temat jest mi bliski, żyłam w nim, wychowałam się w min, właściwie jest to takie moje życie, więc co w 
tym jest takiego trudnego, no to rzeczywiście okazało się, że temat spuchł. I jednocześnie, tak trochę na 
moje szczęście, ponieważ miałam oddać książkę do końca roku 2021, to był ten drugi deadline, to wyszło, 
że kolega Tomek Słomczyński wydał książkę na bardzo podobny temat, mianowicie też książkę o 
Kaszubach, reportaż o Kaszubach. Więc razem z wydawnictwem stwierdziliśmy, że musi być taki rok 
oddechu od jednej do drugiej, bo po co mają się zjadać. A rok dla książki to jest tak okej, żeby była na 
rynku. Więc dało mi to tak trochę więcej tego czasu. Natomiast byłam przekonana, że faktycznie zdążę 
do końca 2021, ale nie zdążyłam.  

Chciałam cię o to zapytać trochę później, ale skoro już jesteśmy przy tym procesie wydawniczym, to 
mnóstwo osób, które piszą do szuflady czy podejmują jakieś próby pisarskie, zazwyczaj pytają, jak wydać, 
jak być drukowanym. Oczywiście w przypadku reportażu to są też inne media niż książki, gdzie te 
reportaże mogą się ukazać, ale za chwilę do tego dojdziemy. Więc reportaż w postaci książki – od czego 
zacząć? 
- Jeżeli mówimy o debiutach, to myślę, że warto zacząć od tego, żeby mieć jakiś pomysł na książkę. I 

pomysł, który przede wszystkim nie będzie jakimś odgrzewanym kotletem, albo czymś, co ktoś już 
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napisał, albo ktoś nad czymś pracuje w danym momencie i my to wiemy. Oczywiście czasem tak się 
zdarza, że nie wiemy. Nikt nie jest Duchem Świętym, nie ma czegoś takiego, że możemy zaplanować 
wszystko dookoła, więc czasem się te książki pokrywają i one są zupełnie niezależne od siebie. Więc 
przede wszystkim trzeba mieć jakiś pomysł. I ten pomysł mieć na tyle dobrze zresearchowany albo 
wymyślony, żeby móc przekonać wydawcę. I chodzi o to, żeby ten pomysł był chwytliwy. Ta książka nie 
musi mieć tytułu. Ta książka musi mieć pomysł. Jeżeli mówimy o reportażu, to to też nie może być 
książka, która już z założenia nie może mieć oczywiście tezy. Bo wszystkie reportaże, które są pisane z 
tezą, są błędem w sztuce. In ten pomysł powinien być chwytliwy. On powinien być taki, że on powinien 
zachwycić tego wydawcę już, natychmiast. Ja chyba nie znam nikogo, komu się tak zdarzyło, ale nie 
wykluczam, że istnieją takie osoby. Chodzi o to, żeby nie przywiązywać się tak bardzo do tego swojego 
pierwotnego pomysłu, bo ten pierwotny pomysł zawsze ewoluuje i w najmniej oczekiwanych 
momentach, nawet przy końcu pracy ewoluuje. I to z reguły jest dobrze dla tego reportażu, więc tego się 
nie ma co bać.  

Ale jak próbujesz sprzedać ten pomysł na książkę wydawcy, to umawiacie się co do jakichś ram. Mówisz, 
że to może ewoluować, zmieniać się. Wspomniałaś, że temat twojej książki spuchł. Jaka jest możliwość 
manewru dla reportera? 
- Duża. To są moje doświadczenia. Jest bardzo duża, dlatego że każdemu, i autorowi, i autorce, i wydawcy 

zależy na tym, żeby ta książka, która wychodzi, była jak najlepsza. W związku z tym to pole manewru, 
przynajmniej w założeniu, powinno być jak największe, dlatego że po co mamy pisać kolejne przedmioty 
o czymś tam albo żeby te książki były oczywiste? Właśnie chodzi o to, żeby one nie były oczywiste, żeby 
one wkurzały, bo o to też chodzi w reportażu. Żeby to nie był reportaż, który jest ugładzony, ładny, miły 
dla wszystkich. Bo jeżeli coś jest miłe dla wszystkich i nikogo nie wkurza, no to ja uważam, że to wcale nie 
są fajne książki.  

Co jest zawarte w umowie wydawniczej? 
- Musiałabym sobie przypomnieć, bo dawno podpisywałam tę umowę. Na pewno tam jest zawarta ilość 

znaków. Nie mam zielonego pojęcia, ile mam znaków w tej umowie zawartych.  
Mamy nadzieję, że wydawca tego nie słucha. 
- Może sobie słuchać. Ja powtarzam właśnie to, że wydawcy, autorowi i autorce zależy na tym, żeby ta 

książka była jak najlepsza. To nie znaczy, że mamy umowę na 300 tysięcy znaków, a oddamy 20 tysięcy 
znaków, bo wiadomo, że tak się nie na napisać. Ale chodzi też o to, żeby ta książka była o czymś, a nie 
żebym ja zrobiła wierszówkę. Więc są znaki. To jest oczywiście umowa finansowa, są deadline’y podane. 
Zawsze można podpisać aneks do umowy. I do tego są oczywiście prawa autorskie, to jest jasne. I są 
warunki finansowe, na które się dogadujemy z wydawcą. One dotyczą oddzielnie audiobooka, jeżeli 
wychodzi, ebooka, no i oczywiście papieru. 

A zaliczki? 
- Tak. Ja nie mam też dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o innych wydawców, ale tak. Natomiast pisanie 

książek to nie jest hiperdochodowy interes, a już w ogóle sam proces tego pisania, ponieważ te zaliczki 
po pierwsze, nie są takie, za które my jesteśmy w stanie się utrzymać, a po drugie, z reguły te zaliczki są 
zaliczkami zwrotnymi, co oznacza, że z tej pierwszej tury sprzedanych przez nas książek w zależności od 
tego, jaki jest okres rozliczeniowy, te pieniądze, które dostaliśmy na zaliczkę, są zabierane. I to jest mało 
miłe akurat, ale tak jest.  

Szczególnie jak masz je już wydane.  
- Masz, bo praca nad książką, zwłaszcza reporterską, to jest minimum dwa lata. Na pewno je wydasz.  
Wróćmy trochę w czasie, bo chciałabym dotrzeć do początków twojej reporterskiej drogi, która 
zaprowadziła cię do tego momentu pełnego męki. Ty z wykształcenia jesteś filolożką. Z tego, co wiem, 
byłaś tłumaczką języka rosyjskiego. Mieszkałaś w Gruzji, gdzie prowadziłaś biznes. Potem zaczęłaś pisać.  
- Dość pokrętna droga. Jeszcze 10 lat pracy w korporacji było po drodze. Tak, taka dość pokrętna droga 

była do tego wszystkiego. Ja jestem w ogóle takim przykładem człowieka, który się bardzo długo 
wszystkiego uczy i mi strasznie wolno różne rzeczy przychodzą. Bardzo powoli. A druga rzecz jeszcze jest 
też taka, że ja bardzo długo podejmuję bardzo ważne decyzje. I mam z tym gigantyczny problem. Takie 
krótkoterminowe rzeczy to spoko, to jestem w stanie podjąć na pstryknięcie palcem. Ale już jeżeli chodzi 
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o takie ważne życiowe rzeczy, to jest droga przez mękę. Nie lubię tego strasznie u siebie. W każdym razie 
faktycznie droga do tego, że zaczęłam pisać, była bardzo długa. Ja kończyłam filologię polską w 2005 
roku, to mi się wydawało, że jak ktoś kończy filologię polską, to potrafi świetnie pisać. To jest w ogóle 
jakimś absurdem, jak dzisiaj na to patrzę, bo znam mnóstwo polonistów i polonistek, które nigdy w życiu 
nie powinny brać pióra do ręki. Ale tak mi się wydawało. Później jak poszłam na filologię rosyjską, to też 
mi się wydawało, że jak ktoś kończy filologię rosyjską, to mówi świetnie w języku rosyjskim, co jest 
kolejnym absurdem i w ogóle kłamstwem wierutnym. I rzeczywiście ta droga była długa. Ona gdzieś tam 
wiodła przez różne meandry. Jak kończyłam filologię polską, to gdzieś tam miałam jakieś krótkie 
doświadczenie dziennikarskie, ale to też był 2005 rok, to był trochę inny rynek. Te zarobki w ogóle nie 
pozwoliły mi się w Gdańsku utrzymać, bo ja też nie jestem z Gdańska, tylko ze wsi spod. Więc musiałam 
iść do normalnej pracy, która będzie dawała mi konkretne pieniądze, bo te z mediów nie starczały nawet 
na przetrwanie w tamtym czasie. Ja przypominam, że 2005 rok, my jesteśmy świeżo w Unii Europejskiej, 
jeszcze wychodzimy z bezrobocia. To nie był jakiś mega pozytywny dla freelancerów czas. A poza tym ja 
też musiałam do pewnych rzeczy dorosnąć i ja tego nie żałuję. Bo te 10 lat w korpo, które rzeczywiście 
dały mi potężny zastrzyk gotówki takiego ustabilizowania finansowego przynajmniej na jakiś czas, było 
dla mnie ważnym doświadczeniem. Nigdy nie myślałam, że tak do tego podejdę, bo wychodząc z 
korporacji, ja rzeczywiście byłam przykładem człowieka, który wychodzi jak wyżęta cytryna. Kompletna 
eksploatacja. I myślałam, że absolutnie nigdy nie powiem, że ta robota dała mi cokolwiek dobrego. Ale 
dzisiaj tak nie myślę absolutnie, wręcz przeciwnie, uważam, że to było jedno z bogatszych doświadczeń. 
W tym tak zwanym międzyczasie skończyłam jeszcze właśnie filologię rosyjską. Wtedy byłam tłumaczką 
języka rosyjskiego. Szukałam jakichś takich różnych rzeczy. Wyjechałam do Gruzji. To kompletnie inna 
historia, ale tak, faktycznie mieszkałam tam z przerwami 5 lat. I kiedy tam mieszkałam, zaczęłam pisać. 
Skończyłam wtedy Polską Szkołę Reportażu, która faktycznie pokazała mi, że wcale nie każdy musi pisać 
rzeczy, że nie każdy się do tego nadaje, że pisanie to jest bardzo trudna praca i że to wcale nie jest takie 
coś, że jak my sobie tak na Instagramie widzimy tych wszystkich pisarzy i pisarki, że oni tak wśród tych 
książek i to jest takie ładne. Przyjdź do mojej kuchni, to zobaczysz, jakie to jest super. I tak mi się też 
wydawało, że to jest takie ekstra, że ja sobie rano będę parzyła ziółka, potem będę siadała do komputera 
i będę tak ładnie pisać, i te okrągłe zdania będą mi wychodzić. Nie. To tak nie wygląda. Jest dużo bardziej 
przyziemnie. Jestem freelancerem 7 lat. To nie znaczy, że ja narzekam. Oczywiście są gorsze i lepsze 
momenty, ale po tych siedmiu latach rzeczywiście mogę powiedzieć, że na freelansie da się żyć godnie.  

Spróbujemy rozłożyć to na czynniki, ale na chwilę zatrzymajmy się przy tej Polskiej Szkole Reportażu. 
Swoją książkę o Gruzji wydałaś już po tym, jak skończyłaś szkołę. I wydaje mi się, że Polska Szkoła 
Reportażu jest trochę takim fenomenem na polskim rynku, bo wielu reporterów/reporterek ma w swoim 
CV ten kurs. Moje pytane brzmi, czy w Polsce, na tym polskim rynku reporterskim, nazwijmy to tak, można 
się przebić bez tej szkoły? 
- No pewnie, oczywiście, że tak. Znam mnóstwo, jeżeli nie większość świetnych polskich reporterów i 

świetnych polskich reporterek, które w ogóle nie miały nic wspólnego z ta szkołą. Tak, jak najbardziej. 
Aczkolwiek myślę, że szkoła jest ułatwieniem, ponieważ ona daje kontakty. To jest taka branża, gdzie 
bardzo wiele rzeczy się wydarza za pośrednictwem innych ludzi, jakichś znajomości kuluarowych. I 
rzeczywiście nie ma co ukrywać, tak jest, ta szkoła w tym pomaga. Ale faktycznie znam mnóstwo ludzi, 
którzy nie kończyli tej szkoły i też osiągnęli bardzo duży sukces na tym rynku reporterskim.  

Spodziewałam się, że powiesz coś o kontaktach. Pamiętam, że Monika Długa, która jest dyrektorką 
wydawniczą Wydawnictwa Poznańskiego, opowiadała, że ona się zapisała kiedyś do Polskiej Szkoły 
Reportażu nie po to, żeby się nauczyć pisać, tylko żeby poznać ludzi, łowić talenty, żeby wyłapać, kto tu 
teraz będzie z tym najbardziej gorącym, najbardziej ciekawym tematem próbować szukać wydawcy. 
- Nie zapominajmy też o tym, że Polska Szkoła Reportażu oprócz tego, że to jest taki mocny chrzest 

bojowy, bo tam nikt nikogo nie głaszcze i nie mówi, że ładnie piszesz i jesteśmy z ciebie zadowoleni, tylko 
tam jest wręcz przeciwnie, i uważam, że teraz zrobiłam jej najlepszą reklamę, ona też kosztuje pieniądze. 
I to nie są wąskie pieniądze. To też trzeba jasno powiedzieć. Aczkolwiek jeżeli mam mówić o swojej 
perspektywie, to ja polecam bardzo. Ale ja lubię, jak mnie się krytykuje.  
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Ja jestem wierną czytelniczą reportaży zarówno tych prasowych, jak i książkowych. I obserwuję teraz na 
rynku taki fenomen, że wiele książek nazywanych reporterskimi zostaje napisanych, wydanych przez 
osoby, które ja bym nazwała bardziej podróżnikami, którzy dzielą się swoimi wrażeniami, doznaniami na 
Instagramie, na YouTube, kręcą filmy, często bardzo dobre zresztą, ale mam takie wrażenie, że wielu z nich 
chce napisać książkę, wydać tę książkę.  
- A kto nie chce napisać książki? 
Właśnie zastanawiam się, czy wydanie książki to jest jakaś taka wisienka na torcie, potwierdzenie czegoś, 
twojego statusu, że jesteś pisarzem, reporterem? 
- Takie +100 do lansu? 
Tak.  
- Chyba tak. Jeżeli ktoś powie, że tak nie jest i jeżeli ktoś pisze książki, bo czuje jakąś wielką ideę i potrzebę, 

i w ogóle nie myśli o tym, że to jest +100 do lansu, to ja mu nie wierzę. Nie oszukujmy się. Ludzie, którzy 
coś robią, którzy coś tworzą, chociaż akurat reportaż uważam za rzemiosło, to robimy to dlatego, żeby 
ktoś to czytał. Bo jeżeli byśmy to robili tylko dla siebie, to byśmy to wkładali do szuflady. I okej, to jest 
nasz wybór. Ale jeżeli ktoś zaczyna z tego żyć albo ma taki plan na życie, że będzie pisał i z tego żył, no to 
musi mieć czytelników i czytelniczki. Teraz jesteśmy w trochę takim dziwnym czasie, że przede wszystkim 
napisać książkę i wydać książkę może każdy. Nawet największy chłam można wydać. I bardzo dużo 
wychodzi i takich, i takich. Wychodzi super dużo świetnych książek i super dużo książek, które są średniej 
jakości albo wręcz słabe. Ale tak, wydaje mi się, że prestiż napisania książki spadł właśnie z racji tego, że 
każdy może. Więc to już nie jest takie wow, napisałaś książkę. Mnie się tak wydawało, że jak ja dotknę 
swoją książkę, to ja się poczuję taką pisarką. Dzisiaj mi się chce z tego absolutnie śmiać, bo w ogóle się 
nie czuję pisarką, bo napisałam jedną książkę. Napisałam jedną książkę, więc jaka ze mnie tam pisarka. 
Ale w jakimś tam stopniu faktycznie to pomaga w takim zaistnieniu, zwłaszcza jeżeli ta książka albo 
zbiera dobre opinie, albo jest bardzo mocno kontrowersyjna, albo dotyka tematu, który rzadko jest 
poruszany. Rzeczywiście taka książka otwiera bardzo dużo drzwi. Bo wiadomo, że książka jest dużo  
bardziej obiektem medialnym niż tekst w prasie, który gdzieś tam może mignąć, uciec z zniknąć. Życie 
książki trwa dłużej. Więc w pewnym sensie myślę, że to może być jakaś wisienka na torcie. Ale czy ja bym 
już dzisiaj po tym swoim debiucie ją tak traktowała? Ja nie wiem. Bo mam też takie poczucie, wiadomo, 
że zawsze można być autorem albo autorką tylko jednej książki. To jest trochę wtedy porażka. Chyba że 
się umrze, no to nie masz wyjścia. Ale jak żyjesz dalej, to jest taka trochę porażka. 

Ale reporterka nie tylko książkami stoi, bo mnóstwo fantastycznych i ważnych tekstów pojawia się w 
mediach.  
- Nawet jeżeli nie więcej.  
Jadąc tutaj, próbowałam sobie przypomnieć, jakie tytułu cenię w kontekście publikowanych reportaży. W 
moim odczuciu jest to np. „Duży format”. „Pismo” publikuje takie poszerzone, pogłębione reportaże, Znak 
czasami coś ma. Jakie jeszcze redakcje? 
- „Przekrój”.  
Teraz pracujesz nad książką o Kaszubach, ale twoje teksty reporterskie poruszające jakieś tematy 
kaszubskie w „Przekroju” pamiętam już dobre kilka lat wcześniej.  
- Tak. Bo to się tak właśnie zaczynało małymi kroczkami, na moja przygoda z Kaszubszczyzną, z szeroko 

pojętą tożsamością kaszubską.  
Wracając do tych redakcji. Opowiadałaś o tym, jak dotrzeć do wydawcy, jak go zainteresować, na co 
wydawca może zwrócić uwagę. A jeśli chodzi o te redakcje, które są cenione przez reporterów, przez 
czytelników, że szukamy tam dobrych treści i dobrych tekstów, to jak sobie otworzyć drzwi do takiej 
redakcji? 
- Przykro mi to powiedzieć, ale główną rolę grają znajomości.  
Czyli Polska Szkoła Reportażu.  
- Nie tylko. Też kuluarowe różnego rodzaju.  
Czyli nie opłaca się wysyłać tekstu? 
- Nie, to nie jest tak, że się nie opłaca. Ja też nie pracuję w redakcji, więc nie mam takiego oglądu. 

Natomiast dużo łatwiej jest wejść do takiej redakcji, kiedy ktoś ciebie wprowadza albo zna się kogoś z 
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jakichś festiwali literackich na przykład albo jakiegoś takiego miejsca, to jest dużo prościej. Co nie znaczy 
oczywiście, że nawet jak się znamy skądś tam, to te teksty będą opublikowane, bo one się po prostu 
mogą nie spodobać i to święty Boże nie pomoże, jeżeli to nie będzie pasowało do profilu tej gazety. To 
się tam nic nie wydarzy. Ale to nie znaczy, że nie można wysyłać nic na skrzynki pocztowe do różnych 
redakcji. Ja co prawda nigdy nie próbowałam, ale z tego, co wiem, to trzeba się dobijać bardzo mocno 
przez cały czas. To nie jest tak, że się wyśle maila z tekstem albo z propozycją jakiegoś tematu i on np. 
zostanie odczytany, bo on może wpaść w odmęty Internetu, bo ci ludzie naprawdę mają dużo pracy w 
tych redakcjach i trzeba się po prostu przypominać. To nie jest tak, że my teraz dumnie będziemy czekać 
na odpowiedź, bo wysłaliśmy tekst do jakiegoś ważnego pisma. I nam nie odpowiedzieli, no to my się 
obrażamy i już dalej nie będziemy tego robić. To tak też nie działa, bo ci ludzie po pierwsze, mają kupę 
roboty, mają teksty bieżące, mają teksty, które im wysyłają wszyscy krewni i znajomi Królika, z od czasu 
do czasu jeszcze zerkają na pewno na tego maila, do którego piszą wszyscy ci nieznajomi Królika. Ja wiem 
o tym, znam takie historie, że zdarzały się tego typu perełki i nagle się okazywało, że jest ktoś super. 
Więc nie można się tak zrażać. Ale ja też nie mam takiego dużego doświadczenia, bo też nigdy nie 
pracowałam w takiej redakcji, więc nie mogę tego powiedzieć ze swojej perspektywy, raczej redaktorów 
naczelnych albo tematycznych w takich pismach.  

Jeśli chodzi o współpracę z redakcjami, obecnie jest zasada freelancerska, że redakcje współpracują z 
reporterami, reporterkami na zasadzie freelancu. I mam znajomą, która jest reporterką publikującą w 
prasie. Opowiadała mi, że trudnością dla niej w tej współpracy jest to, że praca nad jakimś materiałem 
trwa dosyć długo, że czasami musi gdzieś pojechać, zatankować, kupić bilety, czasami na drugi koniec 
Polski, żeby się z kimś spotkać, zrobić kwerendę i tak dalej, natomiast płacone jest za wierszówkę. I nie 
zawsze jest to adekwatne przełożenie finansowe na poświęcony czas czy zwrot kosztów.  
- Z reguły nie jest.  
To w takim razie czy się opłaca być reporterem publikującym w mediach? 
- To jest bardzo trudne pytanie. Na początku tej rozmowy powiedziałam coś takiego, że da się z tego żyć 

godnie. Bo też tak uważam. Ja nie mogę mówić o stawkach, które dają różne redakcje, natomiast są 
redakcje, które płacą świetnie, a są redakcje, które płacą tak, powiedzmy, normalnie, a są redakcje, które 
płacą bardzo źle. I teraz w zależności od tego, co piszemy. Jeżeli to ma być tekst, który powstaje zza 
biurka i ja mogę, tylko że to wtedy już nie jest reportaż, tylko to jest jakiś explainer albo coś takiego, no 
to wtedy mogę się zgodzić na mniejszą stawkę, ponieważ wystarczy mi telefon do kogoś. Tylko ja tego 
typu tekstów nie nazywam reportażami, tylko to są jakieś felietony albo coś takiego. Natomiast średnio 
reportaż, nawet jeżeli to jest taki na 20 tysięcy znaków, to jest minimum 3 tygodnie roboty. No i teraz 
zależy. Bo to też bardzo zależy od tej redakcji, do której to piszemy, że niekiedy jest tak, że jest zwrot za 
podróż. Niekiedy jest tak, że jedziemy zagranicę na przykład, to możemy się z daną redakcją umówić na 
cykl tekstów za określoną sumę. I to jest moment, w którym nam się to w jakimś stopniu zwraca. Plus 
koszty dojazdów. Nie wszyscy to praktykują. To wszystko zależy od wielu rzeczy, przede wszystkim od 
zasobności portfela wydawcy. To jest proste. Możemy się też dogadać, jak jedziemy na jakiś wyjazd 
zagraniczny i możemy robić stamtąd korespondencję, z trzema mediami na przykład, do których piszemy 
te teksty. To ten wyjazd się na pewno zwróci i jeszcze coś tam zostanie. To jest też tak, że trzeba sobie 
łatać różnymi rzeczami. I rzeczywiście jest też tak, że ta robota na freelansie musi mieć 
zdywersyfikowane źródła. Trzeba jeść z iluś talerzy. Bo jeżeli jemy tylko z jednego, no to wiadomo, może 
się różnie skończyć z różnych przyczyn, czasem niezależnych od tego, że ten wydawca nie chce 
opublikować naszego tekstu, ale np. Covid pokazał, że wiele gazet po prostu splajtowało. Więc trzeba 
mieć kilka różnych miejsc, z których się je.  

A jak ty zdywersyfikujesz swoje dochody? 
- Ostatni rok akurat miałam super, bo tak się złożyło, że minister kultury dał mi stypendium na napisanie 

tej książki o Kaszubach, więc miałam takie spokojne 12 miesięcy, naprawdę na spokojnie mogłam 
przetrwać ten rok i ewentualnie dorabiać jakimiś dodatkowymi rzeczami. Ja jeszcze dodatkowo 
prowadzę podcast Wydawnictwa Poznańskiego. Teraz w marcu rusza kolejny podcast, na który 
otrzymałam stypendium Miasta Gdańska, które nazywa się „Kaszëbskô paradnica” i to jest taki właśnie 
podcast o Kaszubach. W tłumaczeniu na polski to „Salon kaszubski”, na który też dostałam środki. Oprócz 
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tego współpracuję z kilkoma gazetami, do których piszę albo reportaże, albo wywiady, albo felietony. I 
dodatkowo jeszcze prowadzę spotkania autorskie oraz sama jestem bohaterką spotkań autorskich, na 
których również zarabiam pieniądze. I zawsze mnie śmieszy, jak ktoś mi proponuje, żebym poszła na 
spotkanie autorskie. To znaczy, że taką gratyfikacją dla mnie będzie np. wyjazd na drugi koniec Polski z 
Gdańska gdzieś tam, nieważne dokąd. Ostatnio dostałam taką właśnie propozycję. W ogóle tam nie 
dojeżdża pociąg i trzeba by było czymś się dostać. I nie chodzi o to, że ja nie chcę tam pojechać. To w 
ogóle nie jest ta kwestia. Tylko część osób, nie wszyscy oczywiście, ale część osób myśli, że na książkach 
zarania się tak wielkie pieniądze, że sama promocja tej książki załatwi mi ten cały wyjazd. A nikt nie 
patrzy na to, że jeżeli ja z Gdańska będę miała jechać na południe Polski dalekie i głębokie, to ja tracę tak 
naprawdę nie jeden dzień, tylko trzy dni, bo ja jadę, jestem i wracam. I czasami to się po prostu nie uda 
w ciągu dwóch dni ogarnąć. Więc to jest ta kwestia. I ktoś mi np. proponuje, że mi zwróci za dojazd. To 
jest trochę żenujące, że jeszcze w XXI wieku proponuje się w ogóle takie rzeczy. To też nie chodzi o to, że 
my nic nie będziemy robić za darmo. Jeżeli jest możliwość zrobienia czegoś charytatywnie albo 
przekazania środków na coś, albo pojechanie do domu dziecka i zrobienie warsztatów, jakieś tego typu 
działania, to jest okej. Ale jeżeli ktoś prowadzi jakąś instytucję kultury, no to albo ma na to pieniądze, 
albo ich nie ma. Jak ich nie ma, to nie organizuje takich eventów i nie zaprasza ludzi nie wiadomo skąd, 
tylko za to, że te osoby przyjadą i na spotkaniu sprzedadzą 10 swoich książek. Ja tu nie będę gołosłowna, 
bo z dziesięciu sprzedanych moich książek ja mam 30 zł.  

Więc dementujmy takie mity. Musimy o tym głośno mówić.  
- My też musimy coś jeść, więc za spotkanie autorskie po prostu inkasujemy jakąś gażę.  
Zresztą to też jest praca.  
- Tak, czas.  
Wspomniałaś o stypendiach, o grantach, o które aplikujesz i które dostajesz. Są jeszcze takie możliwości 
dostania się na rezydencje literackie. Niektóre miasta organizują nabory dla tłumaczy, dla pisarzy, poetów. 
Więc też warto czasami sobie zreaserchować takie różne możliwości, które pozwalają ci w spokoju przez 
jakiś czas skupić się na pracy, na jakimś temacie, zapewniając honorarium, mieszkanie.  
- Czyli takie najbardziej podstawowe rzeczy, które są człowiekowi potrzebne, kiedy rzeczywiście trzeba się 

skupić. Ja nawet aplikowałam na kilka rezydencji literackich, jeszcze mi się nie udało żadnej otrzymać. Ale 
faktycznie tak, myślę, że to jest świetny pomysł. Chętnie bym zmieniła też otoczenie, bo to też zawsze 
pomaga. Mam wrażenie, że to jest mocno odświeżające.  

Jest tego strasznie dużo. Teraz jak powiedziałaś o wszystkim, czym się zajmujesz i z jakich źródeł budujesz 
ten swój budżet, w którego żyjesz, no to jest tego bardzo dużo. Jak to robisz? Układasz sobie w Excelu? 
- Tak, planuję. Teraz z racji tego, że siedzę nad pisaniem książki o tożsamości kaszubskiej, okazuje się, że 

we mnie jest tak dużo pruskich cech chyba odziedziczonych, zabór pruski spowodował, że ja rzeczywiście 
jestem jednak mimo wszystko uporządkowana, chociaż zawsze mi się wydawało, że jestem roztrzepana. 
Umiem sobie zaplanować, umiem sobie poukładać i umiem się zorganizować. Ja wiem, że to jest trudne i 
nie każdy to potrafi albo potrafi zapanować nad różnymi rzeczami. Oczywiście zawsze mi się wydaje, że 
robię to źle, bo zawsze mi brakuje tego czasu, nie wyrabiam się z deadline’ami. Ale pewnie nie wyrabiam 
się z deadline’ami ze względu na te ileś talerzy, z których jem i gdzieniegdzie naprawdę nie mogę 
przekroczyć deadline’ów. Bo to nie jest też tak, że zawsze je przekraczam. Nie, ja nie układam sobie nic w 
Excelu. Mam komórkę, w której mam kalendarz w Google i tam sobie zaznaczam różne rzeczy, które 
mam do zrobienia. Bez komórki bym zginęła.  

Ale napisanie książki czy praca nad jakimś większym materiałem to jest taki cały projekt.  
- Tak.  
Budżetujesz go? Myślisz sobie, że np. jeżeli poświęcisz tyle i tyle czasu na jakiś temat, no to musisz sobie 
zapewnić pieniądze na ten czas? 
- Tu znowu wychodzi ta pruskość. Ja jestem nauczona z domu tego, że ja nie mogę żyć, jak nie mam jakiejś 

tam kwoty na koncie, która jest moją poduszką bezpieczeństwa. Jak odchodziłam z korporacji, to 
zrobiłam sobie taką poduszkę na rok, ponieważ nie wiedziałam, co ze mną w ogóle będzie. Bo to był też 
taki czas, w którym ja myślałam, że w ogóle nic nie potrafię. To tak głupio brzmi, ale chyba naprawdę ta 
pruskość we mnie nauczyła mnie… albo wychowanie w domu, nie wiem, ale pewnie wszystko się na to 
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składa, to pozwala mi zaplanować mój budżet na rok. Ja chyba umiem oszczędzać pieniądze. Ale ja 
jednocześnie też bardzo lubię wydawać pieniądze. Więc ja nie ściubię. Ja nie lubię żyć tak, że mam takie 
ograniczone te budżety. Ja nie lubię tak żyć. Ja lubię mieć pieniądze. Jak pisałam „Pokazuchę”, to miałam 
chyba taki najbiedniejszy okres w całym swoim freelancerskim życiu. I wtedy rzeczywiście musiałam się 
utrzymywać za takie minimum minimum. I to mnie wpędzało w dużą frustrację. Nie lubię takich stanów. 
Później wiadomo, ten zeszły rok był taki całkiem niezły finansowo, bo było to wsparcie stypendialne, ale 
ja też potrafię jakoś tak zarządzić tymi pieniędzmi, że rzeczywiście wiem, że nie będę pracować przez 3 
miesiące albo mam jakieś takie naprawdę drobne fuchy, ale to nie są takie fuchy, które mi pozwolą się 
utrzymać, no to żyję z oszczędności. Ale je mam, bo sobie wcześniej nazbierałam, żeby je mieć. To głupio 
brzmi, co? Bo tak się ludzie nie powinni chyba chwalić.  

Właśnie powinni o tym opowiadać i rozmawiać w moim odczuciu, bo jest trochę inna perspektywa u osób, 
które np. pracują na etacie albo mają stałe zlecenia.  
- To my tak nie możemy robić. Ja mogę mówić za siebie. Ja muszę mieć zaplanowanych kilka miesięcy do 

przodu, że ja wiem, że jeżeli w danym miesiącu właśnie ktoś mi zabierze ten mój jeden talerz, no to ja 
będę miała mój background, bo wtedy ewentualnie go ruszę. A wiadomo, że chodzi o to, żeby nie żyć z 
oszczędności. Chociaż teraz żyję.  

Staszka, bardzo ci dziękuję, że tak otwarcie o tym opowiadasz, bo myślę, że to jest bardzo ważna 
umiejętność w zasadzie dla każdego freelancera, żeby sobie planować do przodu. O tym też bardzo często 
rozmawiamy w „Sztuce to praca”, że tą pracę należy rozplanować, pomyśleć i o kwestii finansowej, i o 
kwestii czasowej. Ty masz doświadczenie korpo i wiesz, że nieraz tam się słyszy pytanie, jak siebie widzisz 
za 5 lat. Czy ty w ogóle się zastanawiasz nad tym, gdzie byś chciała być za 5 lat, ty jako reporterka? Czy to 
jest takie płynięcie za tematem? 
- W moim przypadku, powiem absolutnie szczerze, że to jest płynięcie za tematem. Dla mnie w dalszym 

ciągu jest takim dużym zaskoczeniem to, gdzie ja jestem dzisiaj. Naprawdę, mówię to absolutnie 
poważnie. Gdyby mi ktoś półtora roku temu powiedział, że ja będę prowadziła podcast, to bym się 
popukała w głowę i powiedziała, że chyba, człowieku, oszalałeś, bo ja ledwo włączam dyktafon, a 
opanowanie sprzętu jest naprawdę poza moim zasięgiem. Ale okazuje się, że jakoś to idzie i że nie ma 
rzeczy, której nie można się nauczyć. To jest pierwsza rzecz. Na pewno nigdy nie myślałam o sobie jako o 
kimś, kto może pisać książki. Oczywiście mówię o takiej perspektywie dużo wcześniejszej. Myślałam, że 
jeżeli w ogóle cokolwiek będę pisała, to będą jakieś takie krótkie formy, właśnie krótkie reportaże, że to 
na pewno nie będzie nic takiego wielkiego. To się po prostu wydarzyło. I rzeczywiście jest trochę tak, że 
idę za tematem. Ja nigdy nie wiem, dokąd to coś, co zaczynam robić, mnie doprowadzi. Jak pracowałam 
w korporacji, to rzeczywiście było tak, że to wszystko było w miarę nakreślone, że ja mogłam rozpocząć 
pracę w tej korpo i ta ścieżka rozwoju tak zwanego była ściśle w ramach tych struktur ustalona i można 
było nią podążać albo nie, w zależności od różnych rzeczy. No i ja tam jakoś nią nie podążałam za 
specjalnie, też z różnych przyczyn. I ja też wiedziałam, że w końcu z tej korporacji odejdę, bo to jest 
zastój. To był dla mnie rzeczywiście zastój. Natomiast teraz mam takie poczucie, że ja robię tak inne 
rzeczy niż robiłam w korpo. W ogóle odejście z korpo i wyjechanie do Gruzji, prowadzenie jakichś 
biznesów turystycznych, które nie wyszły, bo ze mnie taka biznesmenka jak… no wiadomo, jak 
bankowiec, więc no nie. Ale nigdy w życiu bym się nie podejrzewała o jakieś takie decyzje, które 
podejmę. Coś się gdzieś wydarzyło i ja podjęłam taką, a nie inną decyzję. Czy ona była dobra, czy ona 
była zła – życie różne weryfikuje nasze drogi. Ale jakaś była. Na tamten moment wydawała mi się 
najlepsza, jaką mogę podjąć. Nie, ja nie wiem, gdzie będę za 5 lat. Na ten moment wydaje mi się, że mam 
jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia w kwestii pisania. Bardzo chciałabym w tym się rozwijać. Bardzo 
chciałabym pisać, żeby ktoś kiedyż za ileś tam lat powiedział, że to jest spoko, że to jest okej. Ja widzę ten 
rozwój. Widzę, że łatwiej mi coś tam przychodzi i czasem to jest ładniejsze, nie jest takie koślawe. Nie 
zawsze oczywiście, bo to też nie jest reguła, ale to jest też taka robota, w której się trzeba rozwijać przez 
cały czas. I to jest super. Super jest jeszcze w tym wszystkim to, że jest ciągle taka niewiadoma. Ale nie 
niewiadoma, za co ja będę żyć, bo to też jest niewiadoma i ona wcale nie jest fajna, ale taka niewiadoma, 
że wow, w życiu bym nie pomyślała, że ja naprawdę zajmę się kiedyś Kaszubami. W ogóle nie przyszłoby 
mi to w najgorszych koszmarach mojego życia do głowy.  
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Bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę.  
- Dziękuję bardzo.  
Gościnią podcastu była Stasia Budzisz, reporterka obecnie pracująca nad książką o Kaszubach.  
Podcast jest częścią programu edukacyjnego online „Sztuka to praca”, kierowanego do artystek i artystów 
oraz przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych, tych rozpoczynających pracę, jak i tych 
chcących poszerzać swoje kompetencje. Wspieramy w profesjonalizacji i rozwoju zgodnie z własnymi 
wartościami i celami artystycznymi. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Kultury Miejskiej 
www.ikm.gda.pl. 
 


