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  Buchnęło z pierwszej strony pozy-
tywną energią i wszystko wokół się 
zapozytywniło. 
  W pobliskim Trout Lake Parku mło-
da, ładna Azjatka z prowadzonym za 
rękę małym chłopczykiem uśmiecha 
się uroczo na mój widok i z lekkim 
ukłonem mówi „Hello”. Zawsze, 
kiedy mnie widzi, z takim samym 
uśmiechem mówi „Hello”. Jeśli aku-
rat czytam na ławce książkę, zatrzy-
muje się naprzeciwko mnie i mówi 
to „Hello” głośniej, żebym podniósł 
wzrok znad książki, zauważył ją i od-
powiedział na pozdrowienie. Dopie-
ro wtedy rusza dalej.
  W tym jej „Hello”, uśmiechu i ukło-
nie jest sympatia, ale zarazem coś 
z zachowania młodego człowieka na 
widok swojego ulubionego nauczy-
ciela. Tylko że nie jestem przecież 
nauczycielem i na pewno nigdy ją w 
niczym nie pouczałem. W ogóle nie 
wiem, skąd wzięła się ta jej sympa-
tia do mnie, to wyłuskiwanie mnie 
wzrokiem spośród wielu spacerowi-
czów jak dobrego znajomego – i ten 
uśmiech, ten lekki ukłon, i to „Hello”. 
Pamiętam tylko, że poprzedniego lata 
było zupełnie tak samo. A najdalszy 
związany z tym moment, do którego 
mgliście sięgam pamięcią, to było po-
południe, kiedy przysiadła obok na 
ławce z ustawionym przed sobą, wte-
dy jeszcze, niemowlęcym wózkiem. 
Ale co z tego? Nie przypominam so-
bie, abyśmy wdali się w rozmowę. 
Wydaje mi się, że jedynie wymie-
niliśmy wówczas ze sobą „Hello”. 
Tak mi się wydaje.
  Tajemnica. Taka nie do rozwiąza-
nia, ponieważ nie uważam, że mógł-
bym zapytać ją kiedyś: „- Przepra-
szam, ale dlaczego właściwie mnie 
pozdrawiasz mijając? Skąd my się 
znamy?” Oczywiście, że nie mogę 
tego zrobić. Ważne, że jest przepięk-
nie, jest uśmiechnięta tajemnica, jest 
bardzo, bardzo pozytywnie…
  Tak mało trzeba.
  Wrzesień to miesiąc pozytywny. 
Młodzież wraca do szkół, rośnie na-
dzieja na odczuwalny w porównaniu 
z rozpalonym sierpniem spadek tem-
peratury, długotrwałe zachmurzenia 
i zwyczajne tu kilkudniowe deszcze 
– czyli powrót do normalności. Czło-
wiek nabierze rześkości i kroczyć bę-
dzie raźnie ku nowym dniom. 
  Ostatni numer „Aha!” lata 2016. O-
statni letni numer – prawie bez filo-
zofii, za to z odczuwalną dawką po-
lonijnej epistolografii. Cóż...

Polish-Canadian Literary Magazine
“AHA!”

Published in Canada by
THE AHA! SOCIETY

FOR CULTURAL DEVELOPMENT
#316-3640 Victoria Drive
Vancouver, BC, V5N 5P1

tel. 604-251-1485
e-mail: magazine.aha@gmail.com

editor-in-chief
Andrzej Jar

The Aha! welcomes letters to the editor, 
however, we reserve the right to edit 

all letters for taste, legality and lenght, 
or to refuse publication.

All letters to the editor must be signed 
and have an address and phone number 
for verification. We will not run a letter 

that cannot be verified

„Sukces to nie to, co masz, 
ale to, kim jesteś.”

 /Bo Bennet/

  Różne teorie prezentują bardzo roz-
maite definicje i ścieżki budowania 
zespołu. Ale to nie jest tekst o tym jak 
go zbudować czy nim zarządzać. To 
jest historia grupy osób, która Zespo-
łem się stała. Zespół mogą łączyć 
wspólne działania, cele i wartości. 
Ważnym aspektem tak rozumianej 
grupy są również specyficzne, indy-
widualne cechy osób, które ją tworzą. 
A my jesteśmy różni. Większość z nas 
to kobiety, choć jest i jeden mężczyz-
na. Wiekowo różnimy się w skali ok. 
20 lat. Mamy też różne metody, nawy-
ki i indywidualne rozwiązania na po-
zyskiwanie innych do współpracy czy 
radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 
   Do tego mamy za sobą tysiące go-
dzin pracy z innymi. Pamięć odniesio-
nych sukcesów i świadomość ponie-
sionych porażek. Tego, co każde z nich
nam dały i czego dzięki nim się na-
uczyliśmy. Poza tym, nie ma co ukry-
wać, każde z nas jest rzeczywiście 
Kimś. Mamy swoje środowiska, jesteś-
my rozpoznawalni, współpracujemy 
bądź jesteśmy zapraszani do współ-
pracy przez topowe organizacje, co
również sprzyja rozwojowi naszego 
miejsca na rynku. W zasadzie każde 
z nas mogłoby pracować w pojedynkę 
i doskonale dawałoby sobie radę. A
przecież chcemy i pracujemy razem.
 

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret 
sukcesu, to jest to umiejętność 
przyjmowania cudzego punktu 

widzenia i patrzenia 
z tej perspektywy z równą łatwością 

jak z własnej.”
 /Henry Ford/

  To, co lubimy najbardziej, to wspól-
na praca nad nowymi wyzwaniami. 
Zjeżdżamy się z różnych miejsc, wy-
ciągamy laptopy, flip chart, kolorowe 
markery, duże albo małe kartki i…
tworzymy. Zawsze spotykamy się po
coś. Wspólnie uzgadniamy agendę, te-
maty, które zamierzamy przepraco-
wać i cele, które decydujemy się osiąg-
nąć. Nigdy nie rozstajemy się z pusty-
mi rękoma. Wyjeżdżamy z konkret-
nymi zadaniami, podziałem ról, odpo-
wiedzialności, krokami, które każde
każde z nas będzie musiało wykonać. 
   Zwykle trwa to około doby, dwu-
dziestu czterech godzin, podczas któ-
rych przede wszystkim się spieramy. 
A mówiąc bardziej poprawnie – ucie-
ramy różne racje. Nawiasem mówiąc 
robimy to nieustannie na Skypie czy 
wymieniając tysiące maili. Nic jednak 
nie daje takiej siły naszym rozmowom 
jak to, że przedstawiając swoje argu-
menty, możemy spojrzeć sobie w oczy. 
Bo w tych oczach jest mnóstwo pozy-
tywnej energii. Kiedy czytamy napi-
sane słowa „nie masz racji”, często 
odbieramy je, jak równoznaczne ze 
sformułowaniem „nie masz racji, po-
słuchaj, co ja mam do powiedzenia”. 
Kiedy rozmawiamy ze sobą i widzi-
my się wzajemnie, spostrzegamy, że 
cytowane sformułowanie znaczy coś 
skrajnie różnego – mówi: „nie masz 
racji, nie mogę się doczekać, kiedy 
powiesz, dlaczego tak uważasz – to 
musi być fascynujące, skoro się przy 
tym tak upierasz”. 
  Może dlatego tak często się śmieje-
my podczas tych rozmów? Bo to na-
prawdę radosna rzecz, kiedy człowiek 
zrozumie drugiego człowieka. A jesz-

cze bardziej, kiedy z różnych stano-
wisk uda się wypracować nowe. Na-
prawdę dobre i naprawdę nasze. Dob-
rze jest móc dzielić się z innymi. Miło 
jest z wielu różnych elementów bu-
dować zgrabne, atrakcyjne całości. 
W pojedynkę byśmy tego nie dokona-
li na pewno.

„Wybierz pracę, którą kochasz, 
i nie przepracujesz ani jednego dnia 

więcej w Twoim życiu.” 
/Konfucjusz/

   To rodzaj pracy, którą naprawdę ko-
chamy. Sprzyja podejmowaniu kolej-
nych kroków, którymi są działania po-
dejmowane na rzecz innych. Działa-
nia wykorzystujące naszą wiedzę i na-
sze umiejętności. Dopasowane do re-
prezentowanych przez nas wartości. 
W efekcie działania, które sprawiają 
nam wiele przyjemności. Ponieważ 
ich część dzieje się w ramach opra-
cowanych przez nas „szkół”– wielo-
etapowych kursów trenerskich czy 
coachingowych, praca nad ich realiza-
cją również nas ze sobą łączy. To co 
sprawia nam sporo przyjemności, to 
zasłyszane od uczestników naszych 
szkoleń, że znają również innych człon-
ków naszego Zespołu i że ich sobie 
bardzo cenią. Nasz Zespół używa na-
zwy Grupa POWER i wiele osób, dla 
których działamy podkreśla, że praca 
z nami daje im rzeczywiście siłę. My 
ją czerpiemy ze współpracy z sobą, ale 
też z tego, co się dzieje na sali szkole-
niowej. Jedna z grup uczestniczących 
w naszym szkoleniu trenerskim uzna-
ła, ze też będą pracować ze sobą i że 
nazwą siebie Young POWER. Bar-
dzo im kibicujemy. To świetni ludzie. 
Zresztą tacy przyszli na nasze szko-
lenie. Nawiasem mówiąc najczęściej 
spotykamy na sali świetnych ludzi. 
Lubimy ich. Oni nas zdaje się rów-
nież. Czy pracujemy nad nimi? Raczej 
towarzyszymy w rozwoju. Zresztą, 
jeśli nawet coś dla nich robimy, to po-
wiedzmy sobie szczerze, nie mniej my 
czerpiemy od nich. To fajne spotykać 
się w pracy z fajnymi ludźmi.

„Prawdziwa decyzja jest mierzona 
poprzez fakt podjęcia nowego 

działania. Jeśli nie ma działania – 
tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.” 

/Tony Robbins/

  Kiedy podejmowaliśmy decyzję o
zbudowaniu naszej Grupy, równo-
legle rozmawiało o tym wielu w wie-
lu miejscach. Sami uczestniczyliśmy 
w wielu takich rozmowach z wieloma 
osobami z naszego środowiska. Bo też 
wielu z nas zdawało sobie sprawę, że
kończy się dotychczasowy model orga-
nizacji pracy dla trenerów i trzeba coś
będzie zrobić, żeby znaleźć właściwy 
kawałek dla siebie. Wielu z nas poszło 
w kierunku coachingu czy doradztwa 
zawodowego zamieniając salę szkole-
niową na indywidualny trening karie-
ry. Część podjęła próby podłączenia 
się do instytucji, które zajmują się wy-
szukiwaniem szkoleń i zatrudnianiem 
trenerów. Niektórych skusiła praca na 
etacie. 
   Nam się na szczęście trafiła jedna 
Zosia. Niezwykle Ważna Osoba dla 
naszego zespołu. Nie żeby była jedyna, 
najlepsza czy najważniejsza. Po prostu 
była tą, która powiedziała zróbmy to! 
I co ważniejsze dopilnowała tego, że-
by tak się stało. I jeśli teraz uważamy 
ją za swoją Liderkę, to nie dlatego że 
potrzebujemy lidera, ale dlatego, że 
ona po prostu nim jest. Jest osobą, 
której oddaliśmy prawo kierowania 
nami, decydowania w sytuacjach, któ-
re wymagają jednoosobowej decyzji, 
wysłuchiwania nas i posługiwania się 
nami, kiedy jest coś co jest ważne dla 
Grupy i co wzmacnia jakość naszego 
zespołu.

„Liderem jest ten, kto widzi więcej 
niż inni, patrzy dalej niż inni 

i kto dostrzega rzeczy, 
zanim zobaczą je inni.” 

/Leroy Eims/

  Nawiasem mówiąc szybko nauczy-
liśmy się, że przewodzenie, odpowie-
dzialność i skupienie na konkretnych 
zadaniach, to zadanie, które dotyczy 

tych, którzy za nie odpowiadają. Na-
uczyliśmy się i zaczęliśmy się dzielić 
przewodzeniem. Każde z nas ma ja-
kieś predyspozycje, każdemu bliżej 
do konkretnych wybranych spraw, 
każdego bardziej niż innych zajmują 
określone sprawy. W efekcie zajmu-
jemy się tym, w czym czujemy się 
najlepiej. Nie ma potrzeby znać się 
i odpowiadać osobiście za wszystko, 
podobnie jak nie ma potrzeby, by za 
wszystko odpowiadała tylko jedna
osoba. Czerpiemy z każdego z nas 
możliwie jak najwięcej tego, co jest 
jego czy jej siłą. To przyczynia się do 
skuteczności pracy zespołu a jedno-
cześnie daje sporo satysfakcji każde-
mu z nas. Powoduje, że razem osią-
gamy więcej i równocześnie rozwija-
my się i wzmacniamy swoją pozycję 
jako zespół.

„Jakość pamięta się o wiele dłużej 
niż cenę” 

/motto rodziny Gucci/

  Nie jesteśmy rodziną. Choć… kiedyś 
uczyliśmy się razem obsługi nowego 
dla nas oprogramowania, usłyszeliśmy 
od naszej nauczycielki słowa, które 
wszyscy uznaliśmy za ważne. „Musi-
cie być ze sobą bardzo blisko”. I coś 
w tym zapewne jest. Jest taki żart o 
rodzinie, że nie warto się z nią wspól-
nie fotografować, a jeśli już to trzeba 
stanąć gdzieś z boku, żeby się można 
było odciąć. My w którymś momen-
cie uznaliśmy, że potrzebujemy współ-
nego zdjęcia. Umówiliśmy sesję zdję-
ciową i daliśmy się sfotografować na 
wiele rozmaitych sposobów. Jedno 
z tych zdjęć zainteresowało Redaktora 
Jara z „Aha!” – zapytał, czy może je
wykorzystać w swojej gazecie. To py-
tanie zainspirowało mnie do napisania
tego tekstu. Rodzina Gucci wypraco-
wała swoje motto, które brzmi „Jakość 
pamięta się o wiele dłużej niż cenę”.
Grupa POWER ma swoje: „Nasze 
działania pozostawiają ślad”. Już wie-
wiemy, że to prawda. I będziemy pra-
cować dalej, żeby tę prawdę utrwalać. 
W końcu jesteśmy Zespołem.

(dokończenie ze str. 1)

  Ogryzek postanowił odwiedzić Su-
szaki. Suszaki to dalecy krewni Ogryz-
ka, tylko że kiedyś wysuszono ich na 
kompot wigilijny. Rodzina Suszaków 
sk³ada³a się z Taty Śliwki, Mamy Mo-
reli i synków Gruszczaków. Mieszka-
li za lasem po drugiej stronie polany.   
Ogryzek zabra³ ze sob¹ Elipsę (jajko 
Wrony). Ogryzek chcia³, aby ma³e 
odetchnę³o œwie¿ym powietrzem. 
Elipsa przeturliwa³o się wte i wewte 
wygl¹daj¹c na zadowolone. Co jakiś 
czas spod skorupki wydobywa³y się 
s³owa – DUPA, OXFORD, SAKSY. 
- Wiesz Elipsa, życie to jest ciekawost-
ka – powiedzia³ filozoficznie Ogryzek
- DUPA – pisnę³o Elipsa, co znaczy³o, 
że Ogryzek ma rację.
- Na przyk³ad takie powietrze, które 
nas otacza, to jest dopiero coś...
- OXFORD – znaczy³o mniej więcej, 
że Elipsa uważa tak samo.
- Nie widać nie s³ychać go, a jest.
- DUPA – pisnę³o Elipsa.
- A ja mam pewn¹ myśl. Co byś po-
wiedzia³o, gdybyś mog³o przewidzieæ 
przysz³oœæ, albo zna³o datê narodzin 
s³ońca, albo wiedzia³o dok¹d zmie-
rzamy?

- Kurwa,  Ogryzek, przestań już ma-
rudzić – powiedzia³ nagle obcy g³os.
  Ogryzek rozejrza³ siê, ale oprócz 
Elipsy nikogo nie by³o w pobli¿u. 
Elipsa zaœ sta³o nad szyszk¹ œwierko-
w¹ i mówi³o do niej DUPA, Oxford  
DUPA. Ogryzek zaniemówi³.
- Ty Elipsa – spyta³ zdziwiony Ogry-
zek, czy ty coś mówi³o?
- SAKSY, SAKSY, SAKSY – co 
znaczy³o – nie, nie, nie.
  K³opot z Elipsą polega³ na tym, że 
zawsze mówi³o prawdę. 

Objawienie

  Kiedy okaza³o siê, ¿e Elipsa nic nie 
mówi³o – Ogryzek zblad³. Odwróci³ 
siê na piêcie i pobieg³ do Reb Apelma-
na. 
- Rebe zosta³em nawiedzony przez...
no w³aœnie nie wiem kogo? I opowie-
dzia³ Rabinowi przygodê.
- No cóż – powiedzia³ Rebe – Nie 
wszystko da siê wyt³umaczyæ, ale 
wiesz co? Przestań ty już filozofowaæ 
po lesie. Chociaż na jakiś czas.
  I Ogryzek przesta³.

MAREK BRAND

Z krainy Ogryzka


