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Na dzień dobry

Nasze życie składa się z historii. Niektóre są tylko nasze, inne współdzielone ze znanymi lub
przypadkowymi ludźmi, jeszcze inne to opowieści które ktoś nam opowiedział. Niezależnie jakiego
rodzaju, coś nam podpowiadają, czegoś nas uczą.
Być może na tym polega mądrość życiowa, żeby dostrzegać - pamiętać - rozumieć, to co ważne
w naszym życiu i losach innych ludzi.
Z prawdziwą przyjemnością, nawet z pewnym wzruszeniem, oddaję Waszym oczom (a może i uszom)
kolejny numer naprawdę wyjątkowego wydawnictwa MAGAZYNU ROZWOJU BRANDO GROUP.
Pozwólcie, że napiszę skąd owo wzruszenie się bierze.
Kiedy czytałem przesłane przez autorki teksty przeżywałem nie tylko warstwę literacką, ale przede
wszystkim wyjątkowość i piękno opisanych doświadczeń, chwil, przygód...
Każdy z tekstów jest inny. Każdy opisuje z pozoru inny fragment życia. Bycie w związku, relacja z końmi,
sztuka walki, rozwój talentów, żeglowanie i ... trzewia. Abstrakcyjny zestaw, prawda? A jednak coś te
historie łączy. Tego, co znalazłem w każdym z tekstów z osobna i we wspólnym zbiorze, Wam nie
zdradzę. Poświęćcie czas na spotkanie z Martą, Michałem, Izabelą, Ewą, Kamilą i Małgorzatą. I znajdźcie
czas na chwilę refleksji. To, co odkryjecie będzie Was budowało. Moim skromnym zdaniem, budowało
pięknie i mocno. Czego Wam w tym letnim czasie życzę.

Redaktor
Sebastian Ciszewski, Brando Group
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ZWIĄZEK

WAŻNE WAŻNIEJSZE NAJWAŻNIEJSZE
Marta i Michał Jasińscy

fot. M. Jasińska

Teoretycznie wiesz, co jest w życiu ważne. Gdy masz 6 lat, jesteś pewny, że najważniejsze jest to, że
mama codziennie robi tacie kanapki do pracy, a on całuje ją w policzek i mówi Kocham cię. I że, jak wróci,
pójdziecie razem na spacer. Proste! Prawda? A później mija dzień za dniem, wszystko zaczyna się
komplikować i nagle okazuje się, że wcale nie jesteś już tego taki pewny. Z czasem w ogóle przestajesz
o tym myśleć i tylko co jakiś czas zwalniasz na chwilę, patrzysz na swoje odbicie w lustrze i pytasz sam
siebie: Co ja, do cholery, właściwie robię? Ale to nic. Idziesz dalej tą samą drogą, bo Nie potrafię, bo Nie
mam czasu, bo Po co? Zgadza się? I kurczę, wiesz co? Masz do tego prawo! To twoje życie!

Nie

oszukujmy się, ciągle gdzieś biegniemy,

mijamy ludzi, mijamy miejsca, mijamy swoje
własne życie. Zbyt wiele spraw odkładamy na
później. To przypadek układa nam życie, dyktuje

coś może nam odebrać wszystko, co mamy,
zaczynamy to tak naprawdę dostrzegać. Tylko
strach może dać nam porządnego kopniaka
w tyłek. Nic innego. Taka jest prawda.

warunki naszej własnej gry. A my mu na to

Dla nas takim kopniakiem był jeden dzień,

z jakiegoś powodu pozwalamy. Dostosowujemy

w którym zmieniło się wszystko. 28 lutego 2015

się, gubiąc po drodze siebie. To niesamowite.

roku. Nigdy nie zapomnimy tej daty, chociaż nie

Możemy bez problemu zrzucić winę za to, że nie

zamierzamy co roku zapalać świeczek na torcie.

dostrzegliśmy kolejnej zmarszczki na twarzy
ukochanej osoby na brak czasu i przemęczenie.
Nie jest dobrze. Żyjemy byle jak.
Niestety, zazwyczaj musi się wydarzyć wiele, zbyt

Dopiero, kiedy dotrze do nas, że w jednej chwili

fot. M. Jasińska

wiele, żebyśmy mogli w końcu to zrozumieć.
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To właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy,

w tamtym ośrodku – Michał został wypisany ze

że lekarze zdiagnozowali u Michała złośliwy

szpitala na własne żądanie.

nowotwór mózgu. Była złość, były łzy, a rzadko
płaczemy,

naprawdę.

Nie

byliśmy

na

to

przygotowani. Bo niby jak?

Już dwa tygodnie później, po prawie 10 latach
razem i odrzuceniu przekonań - Nie. Jeszcze nie
teraz. Mamy czas. Zdążymy. - wzięliśmy ślub.
Zupełnie

nieplanowany.

Zupełnie

nieprzemyślany. Hop siup i już! Nagle okazało się,
że no właśnie, nie mamy czasu. Już za kilka dni
Michał miał zgłosić się do szpitala na biopsję.
Oboje byliśmy mocno wystraszeni i zagubieni. Nie
wiedzieliśmy, co nas czeka, ale wiedzieliśmy, że
ten to-tylko-papierek może nam wiele spraw
ułatwić. Termin ślubu i obrączki załatwiliśmy
fot. K. Sękowska i K. Woźniak

w jeden dzień. Chyba sami do końca nie
wierzyliśmy w to, że może nam się to udać.
A jednak! 14 marca zostaliśmy małżeństwem.
Wtedy wydawało się nam, że bardziej na złe, niż
na dobre, ale dziś, z perspektywy czasu, wiemy

O chorobie Michała dowiedzieliśmy się przez

już, że i na dobre i na złe. Zdecydowanie.

przypadek. Nowotwór nie dawał praktycznie

Biopsja wykazała glejaka II stopnia złośliwości.

żadnych typowych dla siebie objawów i gdyby nie

Byliśmy przerażeni. Musieliśmy zmierzyć się

poważny uraz głowy i lekarz, który tak na wszelki

z niełatwym przeciwnikiem, ale wtedy nie

wypadek zdecydował się skierować Michała na

wiedzieliśmy jeszcze, jak trudna droga przed

badanie tomografem komputerowym, pewnie do

nami...

dziś nic byśmy nie wiedzieli… Badanie wykazało

przeprowadzona

tak dużego guza uciskającego na bardzo ważne

z najwybitniejszych neurochirurgów w Polsce już

struktury mózgu, że lekarze sami nie mogli

w czerwcu. Jej wynik dawał nam mnóstwo

uwierzyć, jak to w ogóle możliwe, że Michał czuł

nadziei, że wszystko będzie OK. Udało się usunąć

się tak dobrze.

guza w całości – taką informację otrzymaliśmy od

Przez kilka następnych dni został poddany

lekarza prowadzącego.

kolejnym

I trzymaliśmy się jej mocno, bardzo mocno…

badaniom,

jego

przypadek

był

Pierwsza

operacja
przez

została
jednego

konsultowany z wieloma specjalistami, jednak

Dopóki

o pomyłce nie było mowy. Potwierdzeniem

przeprowadzony 3 miesiące po operacji, nie

diagnozy miała być biopsja, jednak z różnych

wykazał obecności dwóch guzów, pozostałości

przyczyn,

pierwotnego

nie

zdecydowaliśmy

się

na

nią

kontrolny

guza

rezonans

magnetyczny

nieusuniętych

podczas

operacji. Chyba w całej naszej historii to właśnie
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ten moment był najtrudniejszy, ale i on dał nam

Michała pokazała nam, co w życiu jest tak

najwięcej siły.

naprawdę najważniejsze. Pozwoliła nam poznać

W kilka dni musieliśmy podjąć decyzję dotyczącą
dalszej drogi leczenia – mogliśmy wybrać
operację,

po

której,

ze

względu

na

umiejscowienie guzów, Michał mógł nie chodzić,
nie mówić, nie pamiętać lub umrzeć, ale która
jest podobno najskuteczniejszą metodą walki
z nowotworami mózgu, jaką zna medycyna
akademicka, lub radioterapię, która niesie ze
sobą podobne skutki uboczne, choć ryzyko ich
wystąpienia w tym przypadku jest mniejsze.
Wybraliśmy radioterapię, choć nie była to łatwa
decyzja. Dopiero z czasem dowiedzieliśmy się, że
tak naprawdę nie mieliśmy żadnego wyboru…
Nowotwór,

na

który

choruje

Michał

jest

radiooporny, nie działa na niego standardowa
chemioterapia, a do tego nie da się go w całości

wielu wspaniałych ludzi. Dzięki niej powstał nasz
blog, na którym codziennie opowiadamy naszą
historię z nadzieją, że może komuś pomóc, że
może choć jednej osobie będzie dzięki temu
łatwiej. Jasne, bywają takie momenty, kiedy
chcemy jedynie zawinąć się w koc po sam czubek
nosa i udawać, że nas nie ma, że to, co się dzieje
nas nie dotyczy. To prawda. Ale dla nas
najważniejsze jest to, że siedzimy pod tym kocem
razem ogrzewając sobie nawzajem zmarznięte
stopy.

MARTA I MICHAŁ JASIŃSCY O SOBIE
Para od 10 lat. Małżeństwo od ponad roku.
Zupełnie nieplanowane, na przekór wszystkiemu,
a jednak jesteśmy. Naszą receptą na szczęście jest
trzymać się razem. Zawsze.

usunąć operacyjnie.
Jednak nie poddajemy się! Każdy nasz dzień to
walka z chorobą, to walka o wspólną przyszłość,
realizację planów, spełnianie marzeń, o bycie

Kontakt do nas:
www.guzmnietoobchodzi.pl
www.facebook.com/guzmnietoobchodzi/

blisko. Chwytamy każdą wspólną chwilę. Choroba

fot. M. Jasińska
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Zaproszenie kierujemy do:
 psychologów i pedagogów (w tym studentów, którzy ukończyli 21 rok życia)
 trenerów i coachów
 mediatorów i pracowników pomocy społecznej
 doradców zawodowych
 nauczycieli i wykładowców akademickich
 menadżerów
 liderów zespołów
 każdego zainteresowanego
świadomości.

rozwojem

osobistym

i

pogłębianiem

własnej

Więcej informacji: www.facebook.pl/brandogroup tel. 509 779 003
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ZWIERZĘTA

ROZWAŻANIA
PEDAGOGA
Z KOŃMI W TLE
Izabela Górska
fot. I. Górska

Zostałam poproszona o napisanie kilku słów w temacie konie i ja, słów, które będą bardziej o mnie, mniej
o koniach, ale jednak z nimi w tle. Co ciekawego i odkrywczego czego jeszcze nie było można napisać
w tej kwestii? Wszak sięgając do "klasyki", koń jaki jest, każdy widzi. Podchodząc do zadania na początku
uzmysłowiłam sobie, czego nie zrobię. Nie jest moim zamiarem przedstawianie wielowiekowej historii
fascynacji Polaków końmi, uprawiania różnych form jeździectwa, ani też opisywanie wszelkich
możliwych zastosowań konia w życiu człowieka. Nie chciałabym też aby moja wypowiedź była banalną
opowiastką o tym, jak bardzo lubię konie, choć to akurat prawda:)

O czym zatem będzie? Opisuję spojrzenia na

szeroko

konia w odniesieniu do człowieka z mojej

ukierunkowaną na wsparcie edukacji i rozwój

osobistej perspektywy, którą kształtuje w dużej

młodzieży (główne w formie warsztatów,

mierze moje wykształcenie i praca zawodowa.

szkoleń,

Jestem pedagogiem społeczno-opiekuńczym,

młodzieżowych). Dodatkowo, a może przede

w

wszystkim,

mojej

codzienności

studentami

kierunków

(pedagogika
resocjalizacja,
zajęciowa)

spotykam

a

jestem

projektową

zawodowych,

mamą,

więc

wymian

kwestie

wychowania, stymulowania rozwoju, obecności

społeczno-opiekuńcza,

ludzi dookoła są mi bliskie. W tym kontekście

ostatnim

pozapedagogicznych

ze

stażów

działalność

pedagogicznych

animacja
w

się

rozumianą

kultury,

terapia

moje spojrzenie na konie jest spojrzeniem

czasie również

relacyjnym, rozwojowym, które można opisać

(fizjoterapia).

Jestem

w kategorii szczególnego spotkania człowieka

również aktywnym członkiem i pracownikiem

ze zwierzęciem, gdzie ma miejsce pewien

stowarzyszenia młodzieżowego, które prowadzi

transfer wartości, gdzie odbywa się jakaś nauka.
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www. pixabay.com

Moja historia z końmi w tle zaczęła się dość

młodzieńczy szukałam wszelkich okazji, by

dawno i całkiem zwyczajnie, można powiedzieć

usiąść w siodle. Na przestrzeni lat byłam stałym

typowo.

byłam

bywalcem różnych stajni, członkiem klubów

zauroczona końmi z gospodarstwa moich

jeździeckich, „wolontariatów przystajennych”,

dziadków, długie godziny spędzałam w stajni,

których celem była nie tylko jazda konna, ale

czy na pastwisku wpatrując się w te piękne

także udział w karmieniu, pojeniu, pielęgnacji

zwierzęta, szukając okazji, by je dotknąć,

koni, jak również wykonywanie szeregu prac

pogłaskać, podsunąć im jakiś koński przysmak.

porządkowo-gospodarczych niezbędnych dla

Jako

mała

dziewczynka

Mój pokój był

pełen zabawkowych

wszelkiej

i

maści

rasy,

prawidłowego funkcjonowania każdej stajni.

rysunkowe

Przez wszystkie te lata ukształtował się we mnie

zapełniały się bardziej lub mniej udanymi

i nadal trwa silny emocjonalny stosunek do tych

rysunkami

niezwykłych zwierząt. Składają się na niego

wierzchowców.

bloki

koni

Gdy

trochę

podrosłam, zaczęła się nauka sztuki jeździeckiej,

szacunek,

która szła mi całkiem dobrze. Im pewniej czułam

charakteru, ambicji, chęć obcowania z nim

się na końskim grzbiecie, im więcej czasu

i poznawania ich „końskiego świata", troska,

poświęcałam na jeździectwo, tym silniejsza była

wdzięczność za radość, szczęście i energię jakich

moja potrzeba ciągłego obcowania z końmi.

doznaję przebywając na końskim grzebiecie.

Z całą świadomością mogę przyznać, że stało się
to moim uzależnieniem. Przez cały okres

Próbując

podziw

dla

podsumować

ich

moje

piękna,

siły,

wieloletnie

doświadczenie jeźdźca i miłośnika koni zarazem,
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mogę powiedzieć, że dla mnie jeździectwo to

płynie

długotrwałe budowanie relacji, której bazą

poprowadzić. Zaangażowanie jeźdźca, wyczucie,

powinno

czujność, kontakt jaki utrzymuje z koniem za

być

zaufanie,

współpraca

od

jeźdźca

pozwolić

pedagogiki, z tą różnicą, że uczestnikami tej

(przykładanie

relacji jest człowiek i zwierzę[1]. Relacja ta jest

bezpośrednio

obustronna,

poruszania się i zachowania konia. Im więcej

zależy

od

działanie

oddziaływają

(ciągnięcie za wodze, bacik) mogą sprawić, że

stron jest zatem niezbędna, tak samo, jak

koń mniej chętnie wykonuje polecania jeźdźca,

odpowiedzialność i szacunek. Odpowiedzialność

a nawet próbuje odmówić mu posłuszeństwa.

którym

kieruję

się

jedynie

chęcią

wykorzystania konia, bez względu na jego
reakcję, jako środek, żeby zaspokoić swoje
potrzeby, sprawić sobie przyjemność. Moim
zdaniem w relacji człowieka z koniem chodzi
o coś więcej, niż tylko użyteczność konia. To
„coś” może funkcjonować w kategorii celu,
zadania i wskazywać, że relacja tu zachodząca
jest

głębsza

(przypomina

bardziej

sposób

w wychowaniu). Współpraca i aktywność obu

w

one

dosiadem)

pomocy,

że moje odniesienie do konia jest jednostronne,

są

na

stosuje

zaangażowania i nastawienia obu stron (tak jak

to zadanie jeźdźca. Trudno mi sobie wyobrazić,

im

łydek,

jakie

mu

pomocą

powodzenie

pomoce

się

i zaangażowanie. Stąd już bardzo blisko do

jej

wodzy,

i

agresywne

W jeździeckim świecie panuje przekonanie, że
zwierzęta te mają doskonała pamięć, rozpoznają
jeźdźców i sposób, w jaki są przez nich
traktowane. Mówi się, że ktoś ma dobra rękę do
koni, ma podejście, podczas gdy inna osoba nie
potrafi się z koniem porozumieć, nie czerpie
radości z jazdy. Z tego wynika, że obcowanie
jeźdźca z koniem jest sztuką pracy nad relacją.
Jest to relacja dwukierunkowego przepływu,
można powiedzieć relacja uczeń – nauczyciel.

relację

wychowawczą). Może to być przejażdżka
w teren, która sprawia przyjemność nie tylko
jeźdźcowi, ale również zwierzęciu, stanowi dla
nich wyzwanie, radość i odprężenie. Wymaga od
jeźdźca zdecydowania, dostosowania chodu
konia do podłoża, czujności na sygnały płynące
od zwierzęcia, przewidywania sytuacji czy
bodźców, które mogą konia wystraszyć. Ze
swojej

strony

koń

powinien

być

ufny,

zrelaksowany, nastawić się na odbiór, tego, co
1

fot. I. Górska

Z pewnością niejeden pedagog złapie się za głowę czytając to
stwierdzenie i zapyta, gdzie tu ma miejsce pedagogika skoro
mowa o relacji człowieka ze zwierzęciem, a nie człowieka
z człowiekiem. Będąc świadoma prawideł pedagogiki jako
nauki o człowieku, mimo wszystko zaryzykuję moje relacyjnopedagogiczne podejście określające obcowanie człowieka
z koniem, które rozwijam, i którego bronię w powyższej
wypowiedzi.
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dopasowaniem się. Pozwalając się wozić na
swoim grzbiecie, wyzwala ogromne pokłady
energii, którą dzieli się z jeźdźcem, pozwala
czerpać wiele radości z jazdy (zwłaszcza
w galopie), co przyczynia się do odczuwania
przez jeźdźca szczęścia, poprawy samopoczucia.
Obcowanie z koniem w czasie jazdy, niezależnie
od tego, czy jest to ujeżdżalnia czy teren,
wyzwala poczucie dobrze wykonanego zadania,
zgrania się i istnienia jakiegoś niezwykłego,
pozawerbalnego

porozumienia

człowieka

i zwierzęcia.
www. pixabay.com

Koń w relacji z człowiekiem może być również
terapeutą.

dobroczynne

świecie

był wydajny, potrzebuje mądrego nauczyciela,

jest

kontaktu

dziecka

koniem

podczas

uzupełniającą

tradycyjną

i

zaburzeniami

rozwoju.

Bezpieczny i niewymuszony kontakt z koniem,

skłonności do ucieczki w chwilach zagrożenia.

jego uspokajający i kołyszący ruch pozwala

W sytuacji wspólnego trenowania przykładowo

młodszym i starszym pacjentom nabrać zaufania

do startu w zawodach ujeżdżeniowych czy

do siebie i otoczenia, otwiera na budowanie

ambicję,

wytrzymałość,

metodą

dysfunkcjami

potrzebę ruchu oraz łagodzić instynktowne

zaangażowanie,

opisane

rehabilitację psychofizyczną dziecka z wieloma

który pozwoli mu realizować swoją dominującą

przejawia

z

i

hipoterapii. Jest ona uznaną i praktykowaną na

ciekawski i spostrzegawczy, ale aby ten proces

koń

znane

działanie

niepełnosprawnego

Koń chętnie się uczy, jest z natury energiczny,

skokowych

Obecnie

kontaktów społecznych i je rozwija, poprawia

chęć

ogólny stan psychofizyczny, stymuluje rozwój

współpracy, porozumienia z jeźdźcem. Sukces,

motoryki, daje możliwość kształtowania się

wykonanie poprawnie zadania, które się trenuje,

poczucie

jest sukcesem duetu – konia i jeźdźca.

bezpieczeństwa

i

jednocześnie

sprawstwa, daje uśmiech, radość i odprężenie.
Ważne jest, by w relacji koń- człowiek dostrzec,

Badania

że w roli nauczyciela występuje nie tylko

wskazują,

że

udział

pacjentów

w fizjoterapii przyspiesza i zwiększa efekty

jeździec. Koń jako nauczyciel, uczy pokory

tradycyjnych oddziaływań rehabilitacyjnych[2].

wobec swoich pragnień i ambicji, stawia granice,
które należy respektować. Uczy szacunku,
odpowiedzialności,

z

chęcią

współpracuje,
2

nawet przy trudnych zadaniach, jeśli spotyka się
z

dobrym

traktowaniem,

łagodnością,

A. Strumińska, Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, Państwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003
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Koń jest bardzo dobrym terapeutą między

współobecność,

innymi z uwagi na fakt, iż nie ocenia, akceptuje

zaangażowanie, szacunek, energia, optymizm,

w pełni i pozwala na kontakt z sobą każdemu,

szczęście, odprężenie, wdzięczność, refleksja

niezależnie od stopnia dysfunkcji, odchylenia od

nad

normy.

człowiekowi odnaleźć się w swojej naturze –
jako

Na koniec przytoczę jeszcze przykład pracy

i

warsztatowej ośrodka HorseSense[3] opartej

za

wiele

istocie

innych.

Koń

relacyjnej,

współodczuwającej

z

pozwala

obcującej,

innymi.

Z

całym

z koniem uczynił ze mnie bardziej świadomą

i człowieka, który zarazem stanowi mocny
przemawiający

i

troska,

przekonaniem mogę powiedzieć, że kontakt

o swoisty sposób postrzegania relacji konia

argument

sobą

odpowiedzialność,

i sprawną w kontaktach społecznych osobę.

sensownością

mojego, pedagogiczno-relacyjnego rozumienia
obcowania

człowieka

z

koniem.

IZABELA GÓRSKA O SOBIE

Firma

HorseSense prowadzi indywidualne i zbiorowe

Pedagog,

programy szkoleniowe, w ramach Horse assisted

w

education, gdzie koń przyjmuje rolę trenera,

pracownik Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji

przewodnika. Jest to innowacyjna metoda

Młodzieży

uczenia się ludzi, w której uczestniczą konie. Jej

międzynarodowe

celem jest szeroko rozumiany rozwój osoby,

pozaformalnej.

samoświadomości, przywództwa, umiejętności

i mama. Najchętniej spędzam czas w gronie

psychologicznych i społecznych. Jak piszą

rodziny i znajomych, przy dobrej kawie

trenerzy ośrodka: „nawiązujemy z końmi relację,

i daniach kuchni włoskiej. Często można mnie

która poprzez wzajemny szacunek i zaufanie

spotkać na basenie, rolkach czy na rowerze.

tworzy

Trzy życiowe pasje: konie, żagle i tango

bezpieczną

i

dobrą

merytorycznie

przestrzeń rozwojową. Nie tresujemy koni i nie

nauczyciel

krakowskiej

akademicki,

AWF

oraz

STRIM

Ignatianum,

koordynujący

projektu
Prywatnie

adiunkt

edukacji

spełniona

zona

argentyńskie.

wymagamy od nich posłuszeństwa (…) Bazujemy
Kontakt do mnie:

na ich osobowości i tym kim są. W tym sensie

E-mail: izabela.maria.gorska@gmail.com

nasze warsztaty nie są drogą do panowania nad
końmi, czy uzyskiwania od nich czegoś, żeby coś
zrobiły. Proponowane ćwiczenia nie są po to żeby
wyszły, najważniejsze jest wspólne bycie.”
Podsumowując, obcowanie z końmi jest dla

Kontakt do mnie:

mnie relacją, w której daję i jednocześnie

istotne
3

wartości

jak

współpraca,

www.horsesense.pl; A. Wiatrowska, I. Poplawska, Menedżer
uczy się od koni, Innowacyjne zarządzanie inspirowane Horse
Assisted Education, Difin, Warszawa 2013

REKLAMA

otrzymuję. Przedmiotami tej wymiary są takie

SIECIOWISKA
warsztatowe spotkania Sieci Rozwoju

fot. M. Juszczak

Najbliższe terminy spotkań:
20 września 2016
18 października 2016
22 listopada 2016
w godz. 18:45 - 21:30

www.facebook.pl/siecrozwoju
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DUCHOWOŚĆ

DĄŻENIE
DO DOSKONAŁOŚCI,
CZYLI KUNG FU
Ewa Żakowska - Lolo
fot. E. Żakowska

Pierwszy raz na trening kung-fu modliszki przyszłam, kiedy miałam 10 lat. Na początek, może bardziej na
zachętę, odbył się krótki pokaz. Starsi uczniowie mojego Shi-fu, czyli nauczyciela, zrobili ogromne
wrażenie na sali pełnej widzów, którzy nigdy wcześniej nie spotkali się ze sztukami walki.
Tak zaczęła się moja przygoda z tradycyjnym systemem Modliszki – Tang lang men, która trwa do tej
pory. Na szczęście, gdyż nadal nie jestem w stanie zrozumieć zawiłych mądrości jakie przynosi kung-fu
oraz tradycyjne jego nauczanie.

"Kiedy szabla i miecz krzyżują się…”

mnie było to wyzwanie. Przecież nie poddam

Forma stania: wydaje się krótka (to przecież
tylko kilka minut), a jednak trwanie bez ruchu
nawet kilkudziesięciu sekund w każdej pozycji
wymaga

niemałego

wysiłku,

a

służy

się, skoro nawet nie wiem, co mnie czeka dalej,
bo nie przekroczyłam granicy podstawowych
technik. Dlatego ćwiczyłam w domu, żeby
szybciej przejść dalej.

wypracowaniu mocnych korzeni, podstaw, na

Kung-fu nauczyło mnie (a może potwierdziło..?),

których opierają się kolejne techniki. Staliśmy

że wytrwałością spełnia się marzenia. Wystarczy

tak wytrwale przez pierwsze kilka miesięcy

dobra

treningów. Inne ćwiczenia były tylko dodatkiem,

uczestnictwo w zawodach, a wybierani byli

dopóki nie opanujemy podstaw. Wiele osób

najlepsi reprezentanci. Więc byłam najlepsza

zrezygnowało, bo treningi innych sztuk walki

i mogłam poznawać kolejne szkoły sztuk walki,

były bardziej wciągające, mniej wymagające,

nowych ludzi, a wszystko to w duchu sportowej

szybciej można było zaobserwować postępy. Dla

motywacja.

Wcześniej

było

to
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rywalizacji. W pewnym momencie zaczęłam

różnych,

innych

ćwiczyć dla siebie. Tak po prostu.

wykorzystuję

niż

pierwotnie

czekające

na

źródeł

mnie

i

nowe

możliwości interpretacji i zrozumienia. Na

„...nie ma w tym nic przerażającego…”

każdym treningu poświęcamy czas na ćwiczenie
Formy, czyli układy technik ćwiczyliśmy najpierw
w grupie, potem samodzielnie, ale zawsze
minimum po kilkanaście razy. Wyczerpujące. Nie
dość, że trzeba zapamiętać skomplikowane,
często abstrakcyjne ruchy, których znaczenie

podstawowych technik i za każdym razem
zwracam uwagę na coś innego. Dostrzegam
nowy detal - Naprawdę łokieć bliżej..? Tak, ale
dopiero teraz byłam na tyle uważna, że dotarła do
mnie ta informacja. Jak dobrze, że to dzisiaj.

zrozumie się być może dopiero za jakiś czas to
jeszcze robić je szybko i dokładnie, pamiętając o
przerwach po każdej sekwencji. Na naukę nowej

„...jeśli

formy poświęcaliśmy około 3 miesięcy. Dzięki

wrogowie…”

temu dziś, nawet nie powtarzając ich regularnie,
pamiętam

wszystko

doskonale.

Pamięć

mięśniowa działa cuda.

fot. E. Żakowska

Oddycham z ulgą, bo to detale tworzą całość.
z

czterech

Sparingi.

Sanda.

stron

otaczają

Walka.

mnie

Poprzebierani

w zatrważającą ilość tarcz i ochraniaczy (Skoro
potrzebujemy aż tylu pancerzy, to chyba będzie

Kiedy uczę czegoś nowego zaczynam od

bardzo

odświeżenia podstawowej wiedzy, żeby mieć na

naprzeciwko siebie i na sygnał rozpoczynaliśmy

czym budować, dodawać kolejne elementy. Nie

walkę.

ma nic przerażającego w tym, że pamięć

i nieuzasadnioną ilość czasu na wcześniejsze

zawodzi.

wymyślenie

Na

szczęście.

Gdyby

wszystkie

ciężko…?)

stawaliśmy

Poświęcałam

technik,

dzielnie

nieproporcjonalną

których

mogę

użyć,

informacje były na wieczność wyryte w mózgu,

a w praktyce miałam zawsze i mam do teraz

oznaczałby to stagnację. Zapominając sięgam do

kilka swoich ulubionych, takich które robię
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z bezbłędną skutecznością (no, prawie).

kolejnej okazji stać na podium nad cyfrą „1”.

Lubię korzystać ze sprawdzonych rozwiązań.

Moja sprawdzona metoda.

Jeżeli mnie nie zawiodły, to znaczy, że zasługują

„...nie ma czego się bać." (Motto systemu tang

na kredyt zaufania. Nie oznacza to bezmyślnego

lang men)

powtarzania technik kogoś innego, ale szukanie
swoich rozwiązań. Dopasowanych do mojej
budowany ciała i charakteru. Moje sprawdzone
rozwiązania

obejmują

sposób

myślenia,

działania czy podejścia do zadania i sytuacji.

Nogę przekręcasz przy uderzeniu. Nie nowość, po
prostu na tym poziomie musisz już zwracać na to
szczególną uwagę - w ten sposób, po latach
treningów dowiedziałam się, co zrobić, żeby
uderzenie było skuteczniejsze.
Od 16 lat ćwiczę styl siedmiogwiezdnej modliszki
i każdą taką poprawkę, nawet mogłoby się
wydawać

nieistotnego ruchu,

traktuję jak

wyróżnienie. Mistrzowie tak właśnie sprawdzają
swoich uczniów – latami bacznie obserwują
fot. E. Żakowska

„Wrogowie” czyhający z czterech stron mogą
kryć się pod szukaniem wymówek: że za trudne,
że jutro, że na pewno się uda to nie warto
próbować, że to niemożliwe. Jak na uczciwą
walkę przystało atakują jednocześnie. Chcę

i oceniają czy uczniowie zasługują na zaufanie
i wtajemniczenie w kolejne poziomy technik.
Takie „odkrycia” wzbudzają we mnie szczere
zdumienie i głęboki szok, że tak niuans, jak na
przykład podniesienie pięty, może tak bardzo
ułatwić poruszanie w walce. A potem dociera do
mnie, że przecież już kiedyś to słyszałam, ale nie
potrafiłam, aż do tej pory tego zrozumieć.

zostać najlepszą zawodniczką czy specjalistką

Boks Modliszki wypełnia dużą część mojego

w swojej dziedzinie, ale ile to wymaga czasu

życia. Są momenty, w których ćwiczę bardzie

i wysiłku! A może jutro będzie lepszy dzień, żeby

intensywnie, czasem mam chwilową przerwę,

zacząć?

już

ale zawsze wracam na treningi. Choćby po to,

próbowało, to niemożliwe, żebym ich dogoniła.

aby się przywitać i zapytać co słychać,

Za trudne? Czyli wyzwanie! Będę najlepsza! Jutro

obserwuję wtedy

zrobię te część, której nie zdążę dzisiaj. Jeżeli mi

kolejne „nowe” ruchy. Największą wartością są

się nie uda to nie dlatego, że nie próbowałam.

dla mnie treningi, na których uczę nowe osoby.

Wszystko jest możliwe – po to są marzenia.

Opanowanie podstaw jest zawsze ogromnym

Z

...To

zawodów

bez

nie

sensu.

zawsze

Tyle

osób

przyjeżdżałam

z medalami, ale nigdy nie żałowałam samego
startu. Wiedziałam, jakich umiejętności mi
brakuje i nad czym muszę pracować, aby przy

ćwiczących

i zauważam

przeżyciem – i dla ucznia i dla uczącego. Nigdy
nie przestanie mnie zadziwiać, jak trudne są
podstawowe techniki, jak trudno jest znaleźć
sens w ruchach, które na początku wydają się
niezrozumiałe. Wtedy też przypominam sobie
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moje pierwsze treningi. Jednocześnie jestem

sytuacjach: uczymy się czegoś, osiągamy poziom

wdzięczna, że ten etap mam już za sobą

mistrzowski (albo prawie), wkrada się rutyna

i

i nuda, aż w końcu przy przekazywaniu tej

bardziej

przykładam

się

do

ćwiczeń,

wzmacniam ducha.

wiedzy można zobaczyć jak wiele jeszcze nie

Motto systemu wskazuje na postawę i właśnie

wiemy, ile informacji umknęło.

ducha, z jakim należy zaczynać walkę. Duch
wyraża

siłę.

Myślenie

o

przeciwniku

w kategoriach śmierci i życia ma wzmocnić
ducha, przygotować na wysiłek i odniesienie
lub

niemożliwe

porażki.
jest

Bez

silnego

pełne

ducha

zaangażowanie,

wykorzystanie całej odwagi i mocy, która

fot. E. Żakowska

sukcesu

gwarantuje sukces. Lata treningów budują
mocne korzenie, mocne podstawy, aby rozwijać

rozgrzewka, ćwiczenia kopnięć, formy stania,

umiejętności.
To motto, a raczej jego interpretację pamiętam,
kiedy

wytyczam

sobie

cele,

te

osobiste

i zawodowe. Bez odpowiedniego nastawienia
i przygotowania ducha nie byłabym w stanie
osiągać i spełniać tego, do czego dążę. Nie
zrażam się tym, że nieprzewidziane okoliczności
zmuszają mnie do modyfikacji planu działania –
nieefektywne jest ćwiczenie nieustannie tych
samych technik, co do których nie jestem pewna
czy wykonuję je poprawnie. Po jakimś czasie
wracam

do

nich,

po

przemyśleniu

i zweryfikowaniu z Shi-fu, źródłem wiedzy. Ten
sam

schemat

Na treningu obowiązuje ustalony porządek –

sprawdza

się

w

rożnych

ćwiczenia

podstawowe

w

parach,

formy,

przygotowanie do walk - w pewnym sensie
rutyna. W tradycyjnych stylach przez wiele
miesięcy na początku ćwiczy się to samo. Potem
każdy trening ma części, które musi zawierać,
aby doskonalić technikę i sprawność. Po kilku
latach powtarzania tych samych ruchów wkrada
się rutyna. Wtedy wystarczy spojrzeć na osobę,
która dopiero zaczyna trenować. Wystarczy
spróbować jej wyjaśnić podstawowe ćwiczenia
i ćwiczyć razem z nią. Widać jak trudne jest
opanowanie podstaw, które ułatwiają rozwój.
Pasja to rozwój i dążenie do doskonałości. To
kung-fu.

EWA ŻAKOWSKA - LOLO O SOBIE
Jestem psychologiem i anglistą w dziale rekrutacji&HR, więc spędzam dnie na szukaniu wspólnego języka ze
specjalistami w branży IT; czasami prowadzę, czasami tylko ćwiczę na treningach kung fu w klubie „Alien”
w Łodzi.
Kontakt do mnie:
E-mail: ewa_zakowska@onet.pl
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Trener
Interpersonalny
SZKOŁA TRENERÓW
KURS I STOPNIA (232 godz.)
KURS II STOPNIA (168 godz.)
INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA
ROZWOJU TRENERSKIEGO

UCZESTNIK KURSU OTRZYMUJE
DYPLOM Z ILOŚCIĄ GODZIN
ORAZ WYKAZEM ZAJĘĆ.
MOŻLIWOŚĆ CERTYFIKACJI
TRENERSKIEJ I, II i III STOPNIA.
WYBRANE OSOBY ZAPROSIMY DO
STAŁEJ WSPÓŁPRACY
SZKOLENIOWEJ.

Szczegóły i zapisy na stronie
www.brandogroup.pl lub pod numerem
telefonu 509 779 003
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TALENTY

ABYŚMY
ROZKWITALI
JAK PĄKI
Anna Iwona Staszek
fot. A. Staszek

Od dziecka interesowało mnie co i jak robić, aby czuć się szczęśliwym. Zależało mi, aby bawić się z innymi
i tworzyć nowe zabawy czy też ciekawe je rozwijać. Oczywiście – nie miałam wtedy świadomości tego, co
robię, ale pamiętam że bardzo dobrze czułam się kiedy coś wychodziło pozytywnie, a w emocjach
pojawiała się lekkość i zadowolenie. Lubiłam być z innymi dziećmi i czuć nieskrepowaną radość działania
i eksplorowania otoczenia. Dziecięco, beztrosko, ale jednak z dobrym, pozytywnym efektem. Naturalnie
lubiłam też bazgrać, śpiewać, łatwo przychodziło mi naśladowanie zasłyszanych dźwięków. Mówiąc
poznanym już w dorosłości językiem Szymborskiej - odczuwałam radość tworzenia – naturalną energię,
przyjemność. Kiedy sięgnę wspomnieniami – co wyda się oczywiste - punktem zwrotnym - w rozwijaniu lub
wspieraniu naturalnych talentów jest szkoła. A o tym jest moje dzisiejsze pisanie – o naturalnym talencie,
o tym jak to się stało, a jak się mogło stać lub nie inaczej w moim życiu.

Moje szkolne wspomnienia skupiają się wokół

w owym czasie gry i zabawy. Szkolne otoczenie

doświadczania

było na tamten czas mocno atrakcyjne dla wielu

w

pierwszych

podstawowej.

zabawy
trzech
Otoczenie,

–

szczególnie

klasach
w

szkoły

którym

z nas – stało się miejscem spotkań. Czas płynął –

się

podczas edukacji pojawiały mi się mniejsze lub

rozwijałam – mała wiejska szkoła – otoczona

większe fascynacje nauką. Szybko wychwyciłam,

sadem, ogrodem, zielonym boiskiem mocno

że świat cyferek nie jest moim królestwem, za to

temu sprzyjała. Chętnie spędzałam czas na

świat bohaterów przeżywających emocje, świat

świeżym powietrzu, bawiłam się w dostępne

spotkań, gier i zabaw zespołowych – to moja
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pasja. Obok przyjemności i pozytywnych emocji

żyjemy.

wydarzały się jednak rozmaite historie.

docenienie moich zainteresowań ludźmi, ich

Z serii tych przyjemnych pamiętam – lekcje
języka polskiego, prowadzone przez młodą
pełną natchnienia i pasji nauczycielkę. Wzbudziła
w nas zaciekawienie, chęć poznawania historii
innych, biografii. Pamiętam jak w wypiekami
fascynowałam się biografią Jana z Czarnolasu,
rysując drzewo genealogiczne, jego i jego braci.

Z

perspektywy

historią,

ich

czasu

przeżyciami,

nieświadoma

myślę,

aż

postawa

że

wreszcie

zauważania

i wzmacniania tego, co dobre u innych stała się
moim wzorcem postępowania. Stad wybór kierunek studiów psychologicznych - dalsze
kilkunastoletnie badanie tematu predyspozycji,
mocnych stron i talentów innych. Stad wyraźna
u mnie tendencja do widzenia w innych
potencjałów i wszystkiego, co najlepsze. Stąd
w przysłowiowy sposób szklanka, którą widzę
jest zawsze do połowy pełna a nie pusta. Stąd –
patrzenie na zasoby, na mocne strony, na to co
może

wspierać

i

ułatwiać

patrzenie

na

możliwości a nie tylko ograniczenia. Stąd często
w gabinecie czy też na sali szkoleniowej
odwołuję

się

do

poszukiwania

zasobów

i mocnych stron w danej relacji, czy też trudnej
sytuacji. Pokazuję innym, że mogą, że warto….
Historia moich mocnych stron ma również
cienie. Jako dziecko chętnie udzielałam się
wokalnie i artystycznie. Lubiłam wydawać różne
fot. A. Staszek

dźwięki i naśladować naturę. Interesowała mnie
historia muzyki i instrumentów. Na pewnej lekcji

Bardzo często spotykałam się z dobrym słowem,

muzyki nauczyciel postanowić zrekrutować

pochwałą, byciem docenioną. Usłyszałam wiele

dzieci do choru szkolnego. Jako wyznacznik do

pozytywnych i budujących informacji. Wtedy

konkursu

jako dziecko nie zdawałam sobie sprawy jak to

wojennym

wpływa na moje osobiste poczucie wartości i na

z głodujących miast”. Moją trudnością okazała

podejmowane

aktywności

się treść piosenki, która nie mogła przejść mi

życiowe. A jednak tak! Tak zwane znaczące

przez gardło. Nie byłam zatem w stanie jej

osoby – a najczęściej są to rodzice lub

zaśpiewać

nauczyciele – wywierają mocny wpływ na nasze

intensywnych emocji w moim gardle, zatem nie

późniejsze wybory i decyzje. Sprawiają, ze nasze

wydobyłam z siebie niemalże głosu. Z całej

naturalne

rozkwitać

grupy jedynie ja i moja koleżanka nie zostałyśmy

i stawać się użyteczne w społeczności, w której

zakwalifikowane do chóru szkolnego. Zdarzenie

w

przyszłości

predyspozycje

mogą

wybrał
–

z

„My

piosenkę

o

charakterze

ze spalonych wsi, my

powodu

pojawiających

się
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to wywołało we mnie dość duży szok, z którym

pracy i jest on dla mnie szczególnie ważny.

borykałam się przez wiele lat.

Przestałam

Rzeczywiście duży problem stał się okazją

śpiewać, trudno było mi kreatywnie używać

w przebraniu, pozwolił mi świadomie poznawać

głosu.

się

możliwości

na temat

i charakter.

W

moim

gardle

zakodowały

negatywne emocje i przekonania
swoich umiejętności.

mojego głosu,

jego

brzmienie

Opisując te dwie osobiste historie uświadamiam
sobie jak ważne jest przede wszystkim widzenie
tego, co w innych unikalne i wyjątkowe. Jak
jesteśmy wrażliwi i podatni na moc słowa, na
przynależność do grupy. Moje doświadczenia
nauczyły mnie uważności i szacunku do innych,
dbałości o słowo w kontakcie z uczniem,
uczestnikiem moich szkoleń i warsztatów.
Chętnie dzielę się swoimi sposobami, jak
www.pixabay.com

wychwytywać mocne strony u innych, jak je
Dopiero po latach jako dorosła osoba wróciłam

obserwować,

do

Poprzez

kompetencjami je badać i kształtować. Co robić,

świadomą pracę z głosem odzyskuję jego

abyśmy rozkwitali jak pąki, a następnie wydawali

brzmienie i dostęp do werbalnej ekspresji.

owoce w postaci dzielenia się tym co mamy

Używam go jako swoistego narzędzia w swojej

najlepszego.

tego

zapomnianego

wątku.

jakim

narzędziami

czy

też

ANIA STASZEK O SOBIE
Jestem z wykształcenia i zamiłowania psycholożką o specjalności szkoleniowo - trenerskiej. Moje
zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół: rozwijania kompetencji miękkich, zarówno dla liderów,
menedżerów,

jak

i

innych

grup

odbiorców

(nauczyciele,

organizacje

pozarządowe).

Z

pasją

i zaangażowaniem projektuję i pisze programy szkoleniowe z obszaru: m.in. komunikowania, motywowania,
budowania

satysfakcji

w

życiu

osobistym

i

zawodowym.

Promuję

mocno

rozwijanie

i zarządzanie talentami, zarówno własnymi, zespołu czy tez organizacji. Wolny czas spędzam: ćwicząc jogę,
tańcząc, przygotowując się do półmaratonów, oraz zamieniając marzenia na cele.
Kontakt do mnie:
Tel. 501 673 971
E- mail: staszekannaiwona@gmail.com
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ŻYWIOŁY

MOJA DŁUGA
DROGA NA MORZE
Kamila Ostrowska
fot. K. Ostrowska

Pasja jest jak żywioł. Nie da się o niej zapomnieć, zamknąć do pudełka i schować. Zawsze wróci, zapuka,
a jak nie otworzysz, to wyważy drzwi. A co się dzieje, jeśli pasją jest jeden z żywiołów?

KUTER
Kolejne

skrycie cieszyła się z krótkiego rejsu. Pozostali
wakacje

w

nadmorskich

Rowach

patrzyli nieufnie na falującą wciąż mocno wodę.

upływały pod znakiem plaży. Zawsze było nas

W

kilkanaście

obozowisko

odcumował i skierował łódź do główek portu.

i spędzaliśmy cały dzień na wdychaniu jodu. Po

Przed nami otworzył się Bałtyk. Pierwszy raz

dwie kanapki, kabanos, krówka i drożdżówka -

w życiu widziałam wszystko z odwrotnej

przysługiwały po kąpieli w zimnym Bałtyku.

perspektywy. Plaża została za nami. Przed nami

Opalanie, spacery, długie wycieczki rowerem.

tylko woda. Aż po horyzont. Martwa fala

Wieczory z rybą na grillu. Konkursy, wspólne

układała się szerokimi wzgórzami. Kuter lekko

muzykowanie, zawody w scrabble i brydża.

wspinał się na nią i opadał. Niektórzy pobladli,

osób.

Rozbijaliśmy

Każde wakacje były piękne. Gdy była gorsza
pogoda,

robiliśmy

wycieczki

poza

Rowy.

końcu siedzieliśmy

w

kutrze.

Kapitan

a potem zzielenieli.
Dzieci kręciły się i nie chciały usiedzieć na

Jednego dnia, gdy sztorm się uspokoił i deszcz

miejscu,

mimo

przestał padać, w ramach urozmaicenia rodzice

siedziałam nieruchomo. Ułożyłam się blisko

zabrali nas do Ustki. W porcie stał kuter

dziobu

przerobiony na statek wycieczkowy. Jak to bywa

przedramieniu i wpatrywałam się w wodę.

z dziećmi, gdy już raz coś zobaczą, muszą to

Marzyłam o niemożliwym. Żeby tak nasz sternik

mieć. Rodzice nie mieli wyjścia. Część grupy

postanowił nie wracać do portu. Żebyśmy

na

upomnień

burcie.

rodziców.

Oparłam

brodę

Ja

na
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popłynęli na drugą stronę morza. Aż do Szwecji.

Miałam szczęście do załogi i instruktora.

W naiwnej wyobraźni dziecka to marzenie

Zgraliśmy się szybko, dzięki czemu staliśmy się

wydawało się na wyciągnięcie ręki. Niestety

jedną z najlepszych załóg. Kopnął nas zaszczyt

kuter w końcu zaczął zakręcać i obrał kurs

żeglowania na pełnomorskim jachcie, podczas

z powrotem na Ustkę.

gdy pozostałe załogi uczyły się na niewielkich

ŻEGLARZ
Trzy lata starszy brat przetrwał obóz żeglarski

„Puckach”

(łódka

podobna

Instruktor

sukcesywnie

do

Omegi).

przekazywał

nam

wiedzę i zarażał pasją.

w Pucku, więc rok później rodzice postanowili
wysłać tam i mnie. Razem z kuzynkami miałyśmy
spędzić trzy tygodnie na nauce żeglowania,
która miała zakończyć się egzaminem. Obóz
przypominał

wojskowe

koszary.

Noclegi

w domkach z kartonu, paskudne jedzenie, jeden
telefon w bazie, do którego dzieci wypłakiwały
rodzicom żale. Codziennie zbiórki, szorowanie
pomostu,

nauka,

sprawdziany

wszystkim długie godziny na wodzie.

fot. K. Ostrowska

i

przede

Po dwóch tygodniach bez problemu zdałam
egzamin i miałam w kieszeni patent żeglarza
jachtowego.
OŚWIECENIE
Od zdania patentu minęło kilka lat. Nie
wiedziałam,

jak

wykorzystać

umiejętności

i uprawnienia. Rodzice kiedyś żeglowali, ale nie
pływaliśmy razem. Przyszło kolejne lato. Tym
razem wyjechałam na obóz konny. W pobliżu
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było

też

jezioro.

Jednego

z

pierwszych

wieczorów wybrałam się na spacer. Przy
pomoście zobaczyłam żaglówki. Podeszłam
bliżej i doznałam wrażenia, jakby ktoś pokazał
mi coś, na co czekałam całe życie, ale nie
potrafiłam

tego

sprecyzować.

Na

ludzie i jedli kolację. Na stoliku paliły się świeczki.
Patrzyłam zahipnotyzowana, a przez głowę
przebiegały setki myśli, które sprecyzowały się
w jedno solidne postanowienie. Za rok ja też tak
będę siedziała na jachcie, jedząc śniadania,

z obcymi ludźmi. Nie bałam się. Na szczęście
rodzice też nie – zapłacili i puścili w świat,
a dokładnie do Chorwacji.
W ciągu dwóch tygodni rejsu spełniłam wiele
swoich długoletnich marzeń, a do tego kilka
takich, o których istnieniu nie wiedziałam.
Żeglowałam po morzu, kąpałam się w lazurowej
wodzie,

poznałam

nocne

żeglowanie,

zakochałam się po raz pierwszy.
Miłość do faceta nie przetrwała. Miłość do

kolacje, pływając – po prostu żyjąc na wodzie.

morza tak.

CHCĘ WIĘCEJ
spakowany,

Wyjazd znalazłam przez Internet. Miałam jechać

jednej

z żaglówek kabinowych, w kokpicie siedzieli

Worek

MORZE

szekla

przypięta

fot. K. Ostrowska

na

szczęście. Stoję z rodzicami przy autokarze
i patrzę na towarzyszy, z którymi spędzę
najbliższe dwa tygodnie na Mazurach. Byłam
przekonana, że kochają żeglarstwo tak jak ja.
Na wodzie okazało się, że może i kochają, ale nie
tak bardzo jak ja. Jako neofitka chłonęłam każdą
chwilę. Rozglądałam się na boki, patrzyłam
zakochana na żagle, rwałam się do steru.
Koledzy i koleżanki woleli leżeć pod pokładem
i oddawać się uciechom towarzyskim.
Jeden z kapitanów zauważył mój entuzjazm
i zaczął dawać mi wskazówki. Jeszcze tego lata
spotkaliśmy się ponownie, na innym obozie,
o innym temacie. Ale ja już byłam głową na
wodzie. W ramach wolnego czasu, między

JA I MORZE

zajęciami tenisa, wypożyczyłam omegę, wzięłam

Po pierwszym rejsie w Chorwacji zaczęło się

dwóch kolegów i żeglowaliśmy. Wtedy też

moje żeglarskie życie. Wszystkie skromne

powiedziałam po raz pierwszy na głos, że jeziora

oszczędności

to za mało, że chcę na morze. Znajomy

Popłynęłam na Bałtyk, gdzie zrealizowałam

instruktor z Mazur pomógł mi doprecyzować

marzenie o dopłynięciu do Szwecji. Potem do

marzenie i przekuć je w plan na kolejne wakacje.

Grecji, na Sycylię, na Alandy. W międzyczasie

studenckie

szły

na

rejsy.
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żeglowałam też po Mazurach. W końcu zrobiłam

żeglarskie stały się proste do zorganizowania.

patent sternika. Stopniowo też udało mi się

Urlop jest, pieniądze zawsze się znajdą. Lęk

zebrać grupę żeglujących przyjaciół. W końcu

przed samodzielnym prowadzeniem jachtu po

zorganizowaliśmy swój prywatny rejs i tak zaczął

morzu zaczął znikać w ferworze przygotowań.

się następny etap żeglarskiego życia. Miałam
z kim pływać, ale w tym gronie był też kapitan,
który zawsze prowadził rejs. Tym samym
zarzuciłam marzenie o byciu tak zwanym
skiperem (osoba prowadząca jacht).
Pływałam jako załoga, jako oficer. Było mi
dobrze.

Żeglowałam

i

nie

musiałam

się

stresować, bo odpowiedzialność spoczywała na
kapitanie. Wydawało mi się, że się uczę.
Wydawało mi się, że jak będę chciała to po
prostu zacznę pływać samodzielnie. Tymczasem

zdobyta na szkoleniu na sternika pokrywała się
kurzem, a ja nawet o tym nie wiedziałam.

fot. K. Ostrowska

rzadko robiłam kluczowe manewry, wiedza

JA – SKIPER
Po dziesięciu latach od pierwszego rejsu
morskiego, mój żywioł staranował drzwi, zalał
moje dotychczasowe bezpieczne, ustawione
życie i powywracał wszystko do góry nogami.
Bolesne rozstanie z kapitanem i zaprzyjaźnioną
załogą otworzyło drzwi do realizacji celu, który
teraz wydaje mi się tak oczywisty. Wyszłam ze
strefy

komfortu.

Zaczęłam

się

doszkalać,

a wymówki znikały jedna po drugiej. Wyjazdy

Jeszcze rok temu były strachy, a teraz jest
kompletna załoga, zapłacony jacht, kupione
mapy. Niedawno było „nie wiem”, „może”,
„może kiedyś”, „może za rok”. Teraz zostało
kilka miesięcy do oddania cum. Kilka miesięcy
i postawię nogę na swoim pokładzie, z moją
załogą. I nawet jeśli będzie ciężko (na morzu
nigdy nie jest gładko), wiem, że to dopiero
początek.

KAMILA OSTROWSKA O SOBIE
Pasjonatka słowa pisanego i czytanego. W planach ma napisanie wspaniałej powieści. Żeglowanie to
jej drugie imię. Wytrwale przygotowuje swój pierwszy kapitański rejs. Zawodowo związana
z obszarem szkoleń e-learningowych. Potrafi grać na wielkich organach ;-).
Kontakt do mnie:
E-mail: kamila.ostrowska@gmail.com
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TRZEWIA

fot. A. Kamińska

FLACZKI
Z HUNCHEM
Małgorzata Mazur

„Feel it in your gut”, „z głębi trzewi” . Takich wyrażeń używa się do określenia czegoś, co tkwi głęboko
w środku. Hiszpanie używają powiedzenia „tripas llevan corazón, que no corazón tripas”, zgodnie
z którym to trzewia, o które dbamy (przez dobre odżywianie) dają sile sercu (do działania). Trzewia
oznaczają coś głębokiego, niezbadanego, trochę tajemniczego. I obrzydliwego. Nie wszyscy lubią flaczki.

A dla mnie trzewia to barometr. Serce to

urodziłam.

emocje,

trzewia

międzynarodową karierę, a jestem freelancerką

podpowiadają mi, czego naprawdę chcę. Nawet

bez ogromnych zawodowych osiągnięć na

jeśli się tego boję. Czasem mózg mówił jedno,

arenie nawet krajowej, za to z ogromną

serce drugie, a trzewia trzecie. I to one u mnie

satysfakcją w sercu i zamiłowaniem do pracy,

zawsze mają rację, choć anatomicznie znajdują

którą wykonuję. Miałam wreszcie mieć wielką

się najniżej. Może myśl przechodzi proces

rodzinę, a jestem szczęśliwą singielką. Wszystko

„trawienia” podobnie jak pokarm? U mnie

na opak i wszystko przez trzewia.

mózg

to

rozsądek,

a

z pewnością tak jest. Nauczyło mnie tego
doświadczenie.
Z pozoru moje życie to jeden wielki chaos.
Chciałam być lekarzem, skończyłam prawo,
a jestem lektorem języków i tłumaczem.
Chciałam podróżować, mieszkać za granicą,
wyjechałam nawet z Polski, ale mieszkam w
domu, w którym się wychowałam i mieście,
które jest moim rodzinnym, choć się w nim nie

Miałam

robić

wielką

Gdy patrzę na swoją ścieżkę, widzę serię
pozornych

przypadków,

które

jednak

z perspektywy wydają się mało „przypadkowe”.
Są serią decyzji, które podjęłam, ale dopiero
niedawno dotarło do mnie, jak ważne było dla
mnie zawsze podążanie za swoim „hunchem”,
przeczuciem, a nie za radami innych. Zawsze tak
robiłam, czasem dostawałam za to po głowie,
ale nigdy nie żałowałam żadnego z wyborów,
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których

dokonałam

pod

wpływem

tego

Pamiętam doskonale, jak podjęłam decyzję

dziwnego ścisku w trzewiach, który za każdym

o uczeniu się hiszpańskiego. Angielski już znałam

razem podpowiadał mi, czego naprawdę chcę.

bardzo

dobrze,

translatorskie.

chciałam

iść

Zobaczyłam

na

studia

ogłoszenie

w rektoracie o kursie języka hiszpańskiego i po
prostu poszłam. Teraz jestem magistrem filologii
hiszpańskiej, spędziłam pół roku na stypendium
w Hiszpanii i uczę tego języka (a także
angielskiego) innych. Lubię też hiszpańską piłkę
nożną (Barçaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!). Nie jestem
fanatyczną fanką futbolu, ale lubię obejrzeć
dobry mecz na wysokim poziomie. Hiszpanie to
potrafią 
Pamiętam, jak zaczęłam przygodę z bluesem.
Byłam w Warszawie na szkoleniu, gdy koleżanka
przysłała mi zaproszenie na otwarcie nowego
fot. M. Mazur

klubu muzycznego „Centrala” w moim mieście.
Nie mogłam tam być, ale pamiętam, że miała
występować Magdalena Piskorczyk. Nie miałam
pojęcia, kto to, ale obiecałam sobie, że muszę
Pamiętam doskonale, kiedy przekonana, że

tam

pójdę

decyzję

przypadkiem, i zostałam na dwa lata, czyli do

ulicą

końca istnienia tego klubu. Centrali już nie ma,

i pomyślałam, że lubię filmy o prawnikach

ale znajomości, muzyczne fascynacje bluesem

i chciałabym być, jak oni. Życie pokazało, że

i zamiłowanie do koncertowania i jamowania

rzeczywistość to nie film, ale swojej decyzji nie

zostało.

żałuję. Wiele się dzięki tym studiom nauczyłam.

osobiście, jest jedną z moich ulubionych polskich

Cierpliwości, czytania tekstów prawniczych,

wokalistek bluesowych. Bywam na festiwalach,

rozumienia żargonu, który teraz w pracy

słucham bluesowych audycji, poznaję nowe

tłumacza tak bardzo mi się przydaje. Nauczyłam

odcienie, odblaski i odpryski tej muzyki, a jest

się też, że nie ma egzaminu nie do zdania, że

tego tyle, że niejednego życia nie starczy. Można

wszystkiego można się nauczyć, wystarczy tylko

poznawać i poznawać. Muzyka się nie kończy.

znaleźć dla siebie odpowiednią metodę. A to

Największym jednak skarbem są niezliczone

przydaje mi się dziś w pracy z uczniami. Tego ich

znajomości, które dzięki tej muzyce zawarłam,

uczę.

wymiana myśli, emocji, radość płynąca ze

o

na

medycynę,

studiowaniu

podjęłam

prawa…

szłam

iść.

Poszłam

Magdalenę

kilka

miesięcy

Piskorczyk

później,

poznałam

wspólnego przebywania ze sobą i przeżywania
muzycznych uniesień. To element nie do
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przecenienia w moim życiu i jedno z najbardziej

krokami się spełnia, bo słucham tego, co

pozytywnych doświadczeń.

w moich trzewiach.

Pamiętam, jak zaczęłam przygodę ze sportem.
Nigdy nie byłam zbyt wysportowana, całe życie
zmagam

się

z

nadwagą.

Przypadkowo

zobaczyłam w telewizji kogoś uprawiającego
nordic walking. Pomyślałam „podoba mi się”.
I poszłam za głosem trzewi (follow your guts!).
Kupiłam kijki, nauczyłam się chodzić, a dziś już
rozważam

branie

udziału

w

marszach

długodystansowych. I kto wie, może zostanie
instruktorem w przyszłości. Pływam, jeżdżę na
rowerze, robię to, co lubię. Niekoniecznie to, co
modne. Kilka lat temu, gdy zaczynałam z kijami,
ludzie patrzyli na mnie dziwnie. W małym
fot. M. Mazur

mieście to coś nawet i teraz dziwnego. Wielu się
śmieje, ale ja mówię sobie „follow your guts”.
To właśnie lubię robić, więc jakie znaczenie ma
opinia tych, którzy nawet nie spróbowali?
I znów, ludzie, z którymi sport można uprawiać,

We wszystkich moich wyborach niemałą rolę

którzy się nim cieszą, bo wiedzą, że aktywność

odegrał strach. Przed niepowodzeniem, przed

i zdrowie to nie tylko slogany z plakatów

brakiem aprobaty innych, przed odrzuceniem,

w gabinecie lekarskim. Chodzenie z kijkami

przed tym, co nowe. A jednak trzewia były

zaprowadziło mnie do ludzi, którzy patrzą na

silniejsze, to, co we mnie i tak wyszło na jaw, nie

życie w tym aspekcie podobnie i czerpią radość

zawsze w takiej formie, jakiej się spodziewałam

ze wspólnego uprawiania sportu.

i nie zawsze w dogodnym dla mnie momencie.

A moje „trzewia” ciągle podpowiadają mi coś
nowego. Zainteresowałam się zdrową kuchnią,
urządziłam balkon kwiatowy, zaczęłam czytać
biografie

muzyków,

zainteresowałam

się

coachingiem, także tym językowym, który jest
moim zdaniem przyszłością w nauczaniu języka,
eksperymentuję

z

nowymi

sposobami

nauczania. Kolekcjonuję sowy, planuję wyprawę
do Ameryki Południowej i przejście Camino de
Santiago w Hiszpanii. To wszystko małymi

Zdarzało mi się słuchać strachu, odpuszczać, ale
nigdy nie wyszłam na tym dobrze i zawsze
w

końcu

stawałam

przed

nieuniknionym.

Zawsze to, co w moich trzewiach okazywało się
najlepsze dla mnie. Nigdy z podjętymi w ten
sposób decyzjami nie czułam się źle, choć
niektóre z nich miały daleko idące konsekwencje
i nie zawsze byłam dumna z drogi, którą
musiałam przejść słuchając lęków i obaw
w swojej głowie. Mam szczęście spotykać na
swojej drodze ludzi, którzy pomagają mi
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zrozumieć sens niektórych z podjętych przeze

tych zmian będzie o wiele więcej, bo życie to

mnie decyzji i obserwować zmiany, jakie

ciągle otwarta jama brzuszna możliwości. Trzeba

zachodzą

tylko posłuchać swoich trzewi i skusić się na

w

moim

sposobie

myślenia

i rzeczywistości. Mam szczęście stwierdzić, że

flaczki.

fot. M. Mazur

jestem z nich zadowolona. I mam nadzieję, że

MAŁGORZATA MAZUR O SOBIE
Prawnik, iberysta i tłumacz z wykształcenia, lektor i tłumacz języka angielskiego i hiszpańskiego
z zamiłowania. Fanka bluesa, książkoholiczka, wiecznie zajęta poszukiwaczka sensu i celu. Pije czarną kawę
naturalną, bez cukru i mleka, najchętniej w towarzystwie osób podobnie narwanych.
Kontakt do mnie:
Tel. 693 438 897
E- mail: mazur.eme@gmail.com
REKLAMA

SEKCJA TURYSTYCZNA
Sieci Rozwoju Brando Group
zaprasza na rajdy turystyczne
szczegóły na
www.facebook.pl/siecrozwoju
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