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Barbara i Stelian Kulig zapraszają

CARL SANDBERG

Rudowłosa kasjerka w restauracji

Odrzuć włosy do tyłu nagłym ruchem głowy, ruda dziewczyno. Roześmiej
       się głośno i pokaż z dumą dwa piegi na policzku.
Jest gdzieś mężczyzna, który szuka rudowłosej dziewczyny i może któregoś
       dnia spojrzy ci w oczy, kasjerce w restauracji, a znajdzie może kochankę.
Krąży i krąży wokół dziesięć tysięcy mężczyzn polujących na rudą
       dziewczynę z dwoma piegami na policzku.
Widziałem jak chodzą i wypatrują.
Potrząśnij włosami i odrzuć je do tyłu. Roześmiej się głośno.

przełożył Robert Stiller

Miłość murarza

Chciałem się zabić, bo jestem tylko
murarzem, a ty kobietą, która kocha człowieka, co ma sklep.
Nie obchodzi mnie to, jak obchodziło.
Kładę cegły prościej niż dawniej
i śpiewam wolniej, poruszając kielnią po południu.
Kiedy słońce jest w oczy i drabiny się
chwieją, i wapno się rozlewa, wtedy myślę o tobie.

przełożył Czesław Miłosz

„Jeśli nie zbudujesz swojego 
marzenia, ktoś inny Cię zatrudni, 

abyś pomógł mu zbudować jego.”
 /Tony Gaskins/

   Spotykaliśmy się ze sobą wielokrot-
nie i w różnych konfiguracjach. Praco-
waliśmy razem, obok siebie, niekiedy 
w warunkach konkurencji. Często ze 
sobą rozmawialiśmy. Trochę chyba się 

sobie przyglądaliśmy. Czasami za-
zdrościliśmy, że nie jesteśmy tacy jak 
oni czy one albo nie uczestniczymy 
w czymś co jest ich udziałem. Nie-
rzadko i nie bez zdziwienia konstato-
waliśmy, że on, one mówią dokładnie 
to, co urodziło się i krąży w naszych 
głowach. Coraz częściej zaczynaliśmy 
zwracać się do siebie, mimo że dooko-
ła nas było wielu innych. Kiedy poja-

wiały się zlecenia do pracy z jedną czy 
kilkoma osobami, wybieraliśmy do
współpracy kogoś z nich, czy raczej… 
coraz częściej – kogoś z nas. Tak za-
czął powstawać nasz Zespół.
  Połączyła nas potrzeba zbudowania 
dla środowiska, w którym pracowa-
liśmy, czegoś wartościowego, atrak-
cyjnego, pozwalającego lepiej nazy-
wać wyzwania, wobec których staje-

my i formułować cele, które pozwo-
liłyby tym wyzwaniom sprostać. Pra-
cowaliśmy w dużych zadaniach syste-
mowych. Dostrzegaliśmy ich mocne 
i słabe strony. Docenialiśmy, że duże 
gwarantuje stabilność, możliwość sze-
roko zakrojonego wpływu na system, 
ale też zdawaliśmy sobie sprawę, że 
to, co ma być dla wszystkich, mocno
ogranicza to, co jest potrzebne dla każ-

dego. A w nas rosła potrzeba pode-
jmowania działań spersonalizowa-
nych. Działań skierowanych bezpo-
średnio do ludzi i skupionych na stwa-
rzaniu możliwości osiągnięcia sukcesu 
bez względu na specyfikę tych, z któ-
rymi zdecydujemy się pracować. Zda-
rzyło się nam takie marzenie i dzięki
Bogu udało nam się w porę zoriento-
wać, że wspólnie możemy je spełnić.

Zespół
JAROSŁAW KORDZIŃSKI
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