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Zostań 
samurajem 

biznesu
Rozmawiamy z Piotrem Karolewskim – człowiekiem, który porzucił korporację, 
by promować „samurajskie” postawy w biznesie, uosabiające honor, uczciwość, 

lojalność oraz silny kręgosłup moralny. Dowiedźcie się jak według dalekowschodnich 
narzędzi pracować nad harmonią ciała i umysłu.

„Koncepcja budowania przywództwa poprzez 
integrację sfery fizycznej i mentalnej w prze-
strzeni biurowej, w oparciu o kodeks samura-
ja”– brzmi jak opis filmu fantastycznego. Proszę 
o kilka słów wyjaśnienia.
Po wielu latach spędzonych w korporacjach 
mamy świadomość jak duże obciążenia fizycz-
ne, psychiczne i emocjonalne towarzyszą me-
nedżerom na co dzień. Koncepcja Samuraja 
Biznesu powstała z myślą o menedżerach, którzy 
potrzebują wzmocnienia swojej energii, ducha  
i mocy wewnętrznej do skutecznej realizacji co-
dziennych zadań. Nasza koncepcja opiera się 
na dwóch głównych aspektach funkcjonowa-
nia menedżera: fizycznym, nazwanym Trenin-
giem Samuraja (praca z ciałem) oraz mental-
nym, określonym jako Droga Samuraja (praca 
z umysłem i świadomością). Naszym celem jest 
umożliwienie firmom i menedżerom skorzysta-
nia z prostych i wysoce efektywnych, dalekow-
schodnich narzędzi i metod do pracy z ciałem 
i umysłem w przestrzeni biurowej. Wykorzystywa-
ne przez nas narzędzia to WingTsun Kung Fu, Tai 
Chi Chuan, Chi Kung, etos samurajski oraz filo-
zofia Zen.

Kiedy zainteresował się Pan kulturą Dalekiego 
Wschodu i środowiskiem japońskich i chińskich 
sztuk walk?
Moją przygodę z magiczną kulturą Dalekiego 

Wschodu rozpocząłem około 20 lat temu. Zain-
trygował mnie wówczas odmienny od zachod-
niego sposób myślenia, naturalne, holistyczne 
podejście do życia, człowieka oraz jego po-
trzeb. Zafascynowały mnie proste, a zarazem 
niesamowicie potężne narzędzia pozwalające 
na integrację ciała i umysłu. Pierwszy kontakt 
dotyczył Karate Tsunami, by następnie zaanga-
żować się w japońskie Aikido oraz izraelską sztu-
kę wojenną – Krav Maga. Poszukując swojej dro-
gi rozpocząłem następnie intensywną praktykę 
Wing Tsun Kung Fu oraz doskonale go uzupełnia-
jącego Tai Chi Chuan. Od 11 lat praktykuję Wing 
Tsun Kung Fu w Międzynarodowym Stowarzy-
szeniu Leung Ting Wing Tsun oraz Tai Chi Chuan  
w międzynarodowej organizacji Yang Martial 
Arts Association. I właśnie te dwie sztuki stały się 
pasją mojego życia, którą staram się przekazy-
wać innym.

Czym są ćwiczenia Wing Tsun Kung Fu oraz Tai 
Chi Chuan?
Zarówno Wing Tsun Kung Fu, jak i Tai Chi Chu-
an są arcydziełami chińskich mistrzów sztuk 
walk, myślicieli i filozofów sprzed tysięcy lat! Są 
nie tylko pięknymi sztukami walki, ale stanowią 
niezgłębioną skarbnicę wiedzy na temat filozofii, 
kultury, myśli i strategii starożytnych Chińczyków. 
Zdumiewające jest też pełne przełożenie sztuk 
walki na biznes. Dobry menedżer to przecież 
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wojownik, który podejmuje walkę z konkurencją  
o pozycję na rynku, możliwość rozwoju organi-
zacji, czasem wręcz o jej przetrwanie. Wing Tsun 
Kung Fu to wywodzący się z Chin system samo-
obrony, oparty na zasadach fizyki oraz biome-
chaniki ludzkiego ciała. Uczy obrony przed więk-
szym i silniejszym napastnikiem poprzez omijanie 
siły i stosowanie prostych, bezpośrednich technik 
pokonywania przeciwnika sposobem i sprytem. 
Z kolei Tai Chi Chuan to system opracowanych 
w XI wieku w Chinach harmonijnych, płynnych 
ruchów praktykowanych dla poprawy zdrowia 
i uzyskania umiejętności samoobrony. Będąc 
głęboko zakorzenionym w chińskiej medycynie, 
taoizmie, konfucjanizmie oraz Księdze Przemian 
– I Ching, jest jednym z najdoskonalszych osią-
gnięć chińskiej kultury i filozofii. 

Czym są wartości samurajskie?
Określenie „samuraj” zapożyczyliśmy z kultu-
ry japońskiej jako odniesienie do niezłomnego 
wojownika działającego od XII do XVII wieku  
w feudalnej Japonii. Samuraj uosabia te warto-
ści, które naszym zdaniem powinny budować 
moc, charakter i ducha współczesnego wo-
jownika i wojowniczki biznesu. Mówimy o takich 
cechach jak: honorowe postępowanie, uczci-
wość i prawość, szacunek dla innych, odwaga, 
lojalność, integralność postaw, czy przejrzysty  
i spójny system wartości… Samurajowie żyli i pra-
cowali w ściśle zorganizowanych klanach, w któ-
rych tradycyjne wartości i więzy rodzinne pełniły 
bardzo ważną rolę. Rozgrywała się bezpardono-
wa walka o władzę, wpływy i pieniądze, otocze-
nie było nadzwyczaj niebezpieczne, najeżone 
ciągłymi spiskami i intrygami. Z drugiej zaś stro-
ny wygrana lub przegrana determinowały losy 
nie tylko samego samuraja, ale często również 
i jego bliskich. Aby przetrwać w tak niepewnym 
i agresywnym środowisku samurajowie musieli 
kierować się zatem jasno określonymi zasadami  
i promować postawy, które przynosiły korzyści 
zarówno im samym, jak i organizacjom, którym 
służyli. Z tymi samymi problemami borykają się 
dzisiejsi menedżerowie walczący z przeciwno-
ściami i starający się odnieść sukces w ogromnie 
konkurencyjnym i twardym środowisku współcze-
snych korporacji. Nierzadko jednak posługują się 

metodami z pogranicza etyki i moralności, hoł-
dując zasadzie: „cel uświęca środki”. Tego typu 
zachowania manifestują się zwłaszcza w cza-
sach kryzysu, gdyż znakomicie usprawiedliwiają 
je trudności rynkowe i konieczność przetrwania 
za wszelką cenę... Dlatego właśnie tak ważnym 
staje się posiadanie uniwersalnego, moralnego 
kodeksu, który pozwoli liderowi działać w trud-
nych chwilach z pełnym przekonaniem i bez 
potrzeby oglądania się na to, jak zachowują się 
inni… Znakomicie w tej roli sprawdza się Bushido, 
czyli Kodeks Samurajów.

Lojalność, ofiarność wobec współpracowników 
i samodyscyplina to podstawa?
Lider samuraj to osoba, dla której słowo i uścisk 
ręki są ważniejsze, niż jakakolwiek umowa pi-
semna. Lojalność i szacunek do osób, z którymi 
współpracuje, jest dla niego kwestią honoru. 
Każdy uczynek samuraja jest sygnowany jego 
honorem. Jeżeli samuraj nie szanuje innych, 
nie szanuje również siebie, a tym samym plami 
własny honor. Dobry menedżer powinien być 
również dobrym wojownikiem, nie agresywnym, 
ale zawsze przygotowanym do walki. Do tego, 
by pozostawać w gotowości, niezbędna jest 
dyscyplina ciała i umysłu. Im wojownik jest lepiej 
przygotowany, tym mniej stacza walk. Przeciw-
nicy przekonawszy się bowiem o niezłomności, 
odwadze i sile spokoju lidera samuraja odcho-
dzą w poszukiwaniu łatwiejszej ofiary. 

Fundamentem Aikido jest zasada: „prawdzi-
we zwycięstwo jest zwycięstwem nad samym 
sobą”. Czy zgadza się Pan z tym stwierdze-
niem?
Zdecydowanie się zgadzam. Jest to idea, która 
przyświeca uprawianiu sztuk walki jako takich. 
Nie chodzi już w nich bowiem jedynie o samo-
obronę, ale o sztukę nieustannego doskonalenia 
samego siebie, pokonywania własnych słabości 
i ograniczeń, zarówno fizycznych, jak i mental-
nych… sztukę hartowania charakteru i budowa-
nia niezłomności ducha…  

Czy w Polsce możliwe jest holistyczne podejście 
do pracownika?
Moim zdaniem, holistyczne podejście do pra-
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cownika jest w Polsce trendem nieuniknionym. 
Do  niedawna organizacje kładły nacisk na kom-
petencje pracowników przekładające się na 
krótkoterminowy zysk dla firmy. Dzisiaj pracownik 
nie chce być jedynie zbiorem kompetencji, ale 
pragnie być traktowany holistycznie, jako uoso-
bienie również emocji, pasji, samopoczucia, pra-
gnień, marzeń i stanu zdrowia psychofizycznego. 
Ze względu na fakt, iż spędzamy w pracy znacz-
ną część swojego życia, oczekujemy czegoś 
więcej niż tylko wynagrodzenia i ścieżki kariery. 
Oczekujemy, aby organizacja była dla nas rów-
nież źródłem inspiracji w życiu, rozwoju osobiste-
go, zdrowia i poczucia szczęścia… Co więcej, 
dynamiczne czasy, zwiększające się wymagania 
biznesowe i złożoność procesów powodują, że 
lider nie jest w stanie w pełni kontrolować ota-
czającej go rzeczywistości. Pojawia się zatem sil-
na potrzeba korzystania nie tylko z lewej półkuli, 
racjonalnej i analitycznej, ale również z prawej 
– odpowiedzialnej za emocje, intuicję, kreatyw-
ność, syntezę informacji, zdolności humanistycz-
ne, czy empatię. „Nowy” menedżer jawi się tutaj 
jako uniwersalny lider wspaniale zarządzający 
swoimi emocjami, posiadający wysoką świado-
mość siebie i swojego funkcjonowania w oto-
czeniu, żyjący w pełnej harmonii ciała, ducha  
i umysłu. 

Co da menedżerowi uczestnictwo w programie 
„Samuraj Biznesu”?
Z pewnością nauczy się regularnej pracy nad in-
tegracją ciała i umysłu w miejscu pracy, popra-
wi koordynację i sprawność fizyczną; rozładuje 
napięcie w ciele, odczuwając ulgę w bólach 
kręgosłupa. Ponadto zwiększy zakres ruchu i po-
prawi elastyczność stawów. Dzięki temu progra-
mowi zwiększy się u niego również ilość energii 
do realizacji codziennych zadań. Pozbędzie się 
on stresu i negatywnych emocji, wzmocni się 
jego koordynacja psychiczna i odporność na 
stres. Bardzo szybko zauważy też, że jest bardziej 
kreatywny i pewniejszy siebie.

Według waszej koncepcji, przemodelowanie 
sposobu działania w miejscu pracy gwarantuje 
harmonizację i poprawę jakości życia zawodo-
wego i prywatnego. Ale czy każdego mene-

dżera da się zmienić?
Zmiana sposobu funkcjonowania menedżera  
w miejscu pracy faktycznie gwarantuje harmoni-
zację i poprawę jakości jego życia zawodowego 
i prywatnego. Jednak nie każdego menedżera 
da się zmienić. Jest to kwestia jego świadomości 
i chęci zmiany swojego życia. Część menedże-
rów w ogóle nie widzi potrzeby zmian twierdząc, 
że doskonale nad swoim życiem panują. Zmian 
dokonują dopiero wówczas gdy ich organizm 
upomni się o swoje…

Zachęcacie do aktywności fizycznej w miejscu 
pracy. Czy to przypadkiem nie jest pomysł, 
który możliwy jest do zrealizowania wyłącznie 
w korporacji?
Absolutnie nie. Każda firma, bez względu na 
ilość zatrudnionych osób i profil działania, może 
wdrożyć program mający na celu poprawę 
jakości życia i zdrowia pracowników. W korpo-
racjach jest to faktycznie łatwiejsze ze względu 
na istniejące modele w zachodnich centralach, 
w których tego typu praktyki są standardem od 
wielu lat. W wielu firmach w Polsce panuje jed-
nak przekonanie, że aktywność fizyczna w miej-
scu pracy to czysta fanaberia, oderwanie pra-
cownika od pracy i poświęcanie czasu na rzeczy 
trywialne, czy mało istotne z perspektywy wyniku 
finansowego organizacji. Tymczasem już wiele 
lat temu czołowe amerykańskie firmy, jak choć-
by Google czy Facebook, przekonały się, że 
pracownik zdrowy i zrelaksowany – to pracownik 
bardziej wydajny, kreatywny, rzadziej chorujący 
i inspirujący innych. Co ciekawe, najlepsze i naj-
bardziej innowacyjne pomysły powstają właśnie 
wtedy, gdy pracownicy są oderwani od swoich 
regularnych obowiązków!

Zwracacie uwagę na szkodliwość pracy w po-
zycji siedzącej. Czy ćwiczenia, które polecacie 
związane są z medycyną Dalekiego Wschodu?
Pracujemy w oparciu o starożytne, chińskie na-
rzędzia do pracy z ciałem i umysłem jak Wing 
Tsun Kung Fu, Tai Chi Chuan, Chi Kung, etos 
samurajski oraz filozofia Zen. Akademia Kręgo-
słupa jest naszą propozycją przeciwdziałania 
negatywnym skutkom pracy w pozycji siedzą-
cej. Zawiera zestaw ćwiczeń przygotowanych 
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specjalnie pod kątem rozluźniania, masowania 
ruchem i wzmacniania poszczególnych części 
kręgosłupa. Opiera się on na sztuce Chi Kung, 
Zen oraz wybranych elementach Tai Chi Chuan. 
Wspomniane powyżej Tai Chi Chuan, Chi Kung 
oraz Zen są zgodne z założeniami tradycyjnej 
medycyny chińskiej, mają wspólne korzenie  
i opierają się na tej samej filozofii wyjaśniającej 
funkcjonowanie świata i tłumaczącej zasady 
nim rządzące. 

Prowadzi Pan badania na temat roli płci w śro-
dowisku biznesowym. Co z nich wynika?
Prowadzone przeze mnie badania i obserwacje 
dotyczą roli płci w środowisku biznesowym oraz 
relacji hierarchicznych pomiędzy kobietą i męż-
czyzną w kontekście zarządzania i przywództwa 
(ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska „ma-
chismo”). Krótko mówiąc, moje dotychczasowe 
obserwacje dowodzą, że kobiety liderki wydają 
się być bardziej elastyczne i skuteczne w sytu-
acjach kryzysowych. Mężczyźni lubią hierarchię, 
rywalizację i pragną nieustannego potwierdza-
nia swojej pozycji i siły. Stosują często wobec 
swoich podwładnych taktykę wymuszania, 
która „motywuje” pracowników do natych-
miastowego działania, które przynosi wpraw-
dzie krótkotrwałe, ale szybkie efekty. Kobiety 
liderki kładą natomiast nacisk na budowanie 
lojalności pracowników, starają się zwiększać 
ich zaangażowanie, promują samodzielność  
i kreatywność oraz poprzez otwartość wzmac-
niają kulturę organizacyjną. Niezależnie od re-
alizacji krótkoterminowych celów biznesowych 
są zorientowane na tworzenie trwałej wartości 
organizacji i oparcia jej na stabilnych funda-
mentach. Kobiety liderki budują swoją reputa-
cję poprzez integrowanie ludzi wokół wspólne-
go celu, wzmacniając przez to „siłę rażenia” 
całej organizacji, bez potrzeby skupiania się na 
doraźnych technikach manipulacji czy wpływu 
na poszczególnych pracowników. Właściwe 
kobietom cechy, jak wysoka odporność psy-
chiczna, empatia i wrażliwość interpersonalna, 
wyrozumiałość, przywiązywanie dużej uwagi do 
dobrych relacji i zdrowej atmosfery w miejscu 
pracy, znakomicie wzbogacają osobowość ko-
biety lidera i dają w tym obszarze przewagę nad 

będącymi u władzy mężczyznami. Moim odkry-
ciem jest tutaj fakt, iż paradoksalnie, właśnie ze 
względu na swoją konstrukcję psychiczną oraz 
preferowany styl działania, kobiety wykazują 
większą, naturalną skłonność do zachowań „sa-
murajskich”, niż mężczyźni!

Czy Panu z łatwością udaje się żyć zgodnie  
z koncepcją work-life balance?
Z powodzeniem wdrożyłem koncepcję równo-
wagi we własnym życiu. Po 15 latach doświad-
czeń korporacyjnych (Executive Search & Talent 
Management) postanowiłem połączyć biznes 
doradczy z pasją dalekowschodnią, czego 
efektem jest Akademia I-Ching Tao oraz pro-
jekt „Samuraj Biznesu”, który stanowi uzupełnie-
nie świadczonych wcześniej usług doradztwa 
personalnego, rekrutacji, planowania kariery, 
pomocy menedżerom w poszukiwaniu nowych 
wyzwań o część mającą na celu wzmocnienie 
fizycznej i duchowej energii niezbędnej do osią-
gania sukcesów i uzyskania harmonii w życiu. 
Innymi słowy, pomagam menedżerom wdrażać 
w życie ideę „corporate wellness”, czyli harmo-
nizację życia zawodowego i prywatnego oraz 
integrację ciała, ducha i umysłu w środowisku 
korporacyjnym. Prowadzenie zrównoważonego 
życia nie zawsze jest łatwe. Wymaga bowiem 
wyjścia ze swojej strefy komfortu, zwiększenia 
wewnętrznej dyscypliny i wzięcia swojego ży-
cia we własne ręce. Dużo łatwiej jest kontynu-
ować dotychczasowe, wygodne życie, bez po-
trzeby dokonywania w nim żadnych większych 
przemeblowań. Z perspektywy lidera samuraja 
jednak taki typ zachowania cechuje brak od-
wagi oraz szacunku do samego siebie. Zgodnie 
bowiem z kodeksem samuraja, jeżeli jest coś, co 
uważasz za słuszne i co powinieneś zrobić, ale  
z różnych powodów tego nie robisz, świadczy to 
wówczas o braku odwagi. Mówię o tym również 
na bazie własnych doświadczeń. Moja decyzja 
dotycząca połączenia pasji z biznesem wiązała 
się także z koniecznością wyjścia ze strefy kom-
fortu. Uznałem jednak, że życie pasją i robienie 
tego, co się kocha oraz wkładanie w to całego 
serca zawsze przynosi oczekiwane rezultaty.
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