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  Kiedy dojrzewamy do czasu, gdy 
swoje plany możemy przeobrażać w 
czyny, po raz pierwszy mamy okazję 
sprawdzić kim tak naprawdę jesteśmy 
– Dyziem Marzycielem, Frustratem 
Kalutkiem czy Osobą Biorącą Od-
powiedzialność za swoje cele. Pierw-
szych dwóch niemal całe swoje życie 
trwoni na rozmyślaniu o tym, co by 
się stało gdyby. I to mógłby być na-
prawdę atrakcyjny sposób spędzania 
czasu, gdyby nie fakt, że w którymś 
momencie zamiast skupiać się na moż-
liwościach realizacji swoich planów,
planów, zaczynamy się skupiać na po-
szukiwaniu winnych, z powodu któ-
rych te wymarzone przez nas zamiary 
nie dochodzą do skutku.

  By w pełni skutecznie decydować o 
własnym życiu warto wyjść ze swo-
jej strefy komfortu i ruszyć w drogę, 
która może zagwarantować nam roz-
wój. Dobremu, bezpiecznemu i wręcz 
rozwojowemu funkcjonowaniu w ob-
szarze tych zmian może pomóc głębo-
ka świadomość celów, dla jakich robi-
my to, co zamierzamy zrobić. W cie-
kawy sposób opisali to autorzy jednej 
z książek o samorozwoju: „Osoby nie-
widzące celu w życiu popadają w de-
presję, tracą zapał, miewają kłopoty 
zdrowotne (…) Dopiero po zdefinio-
waniu wyraźnego celu możliwa jest 
transformacja życia w doświadczenie 
harmonijne (…) Cel jest zatem istot-
nym czynnikiem motywującym. Z ko-
lei brak celu to wampir energetyczny 
pozbawiający nas snu, dobrego samo-
poczucia i wydajności1. 
  Wielu z nas w kiedy kładzie się do 
łóżka z trudem próbuje zasnąć. Nie-
którzy długo wpatrują się w krajobraz 
przesuwający się z mozołem za okna-
mi pędzącego pociągu. Inni lubią cup-
nąć na plaży i patrzeć z jakim uporem 
fale powtarzają swój nakładający się 
ruch w jedną i w drugą stronę. Za-
zwyczaj, w tych i w wielu podobnych 
chwilach pojawiają się w naszych gło-
wach rozmaite plany. Myślimy o tym,
co było. Myślimy o tym, co chcieli-
byśmy, żeby się stało. Myślimy o tym, 
jak świetnie by było, gdyby… 
  Od czasu do czasu w takich chwi-
lach przywraca nas do równowagi ów 
zapamiętany z dzieciństwa głos: „A ty
znowu myślisz o niebieskich migda-
łach!”. Czy inny: „Przestań wreszcie 
marzyć. Weź się do jakiejś konkret-

Wierzę, że mamy wpływ na nasz los. Wierzę, że możemy być tym, kim 
chcemy. Człowiek zawsze może się zatrzymać i powiedzieć: „Nie, nie będę 

tego robić. Nie będę się więcej tak zachowywać. Jestem samotny, 
potrzebuję innych ludzi. Być może muszę zmienić swoje zachowanie”. 

A potem – z własnej woli – może to postanowienie wprowadzić w czyn. 
Spróbujcie sami!

L. F. Buscaglia

Nic nie dzieje się samo przez się

nej roboty”. I wielu z nas w takich 
momentach wraca do rzeczywistości. 
Zaczynamy myśleć o tym, czego nie 
zrobiliśmy. Co zrobiliśmy nie tak jak 
należy. Co nam się znowu nie udało. 
Kogo zawiedliśmy. Robi się nam tak 
jakoś smutno... 
 Ryszard Kapuściński w swoich „Po-
dróżach z Herodotem” napisał: „Prze-
ciętny człowiek nie jest specjalnie cie-
kaw świata. Ot, żyje, musi jakoś się
z tym faktem uporać, im będzie to 
kosztowało mniej wysiłku – tym le-
piej. A przecież poznawanie świata 
świata zakłada wysiłek, i to wielki, po-
chłaniający człowieka. Większość lu-
dzi raczej rozwija w sobie zdolności 
przeciwne, zdolność, aby patrząc – nie 
widzieć, aby słuchając – nie słyszeć”. 
Nie warto odcinać się od możliwości 
poznawania, refleksji i rozwoju. Każ-
dy człowiek może być dla nas tram-
poliną do wyzwolenia zupełnie nie-
spodziewanych emocji. Każda sytua-
cja, nawet trudna i smutna, może być
pretekstem do przeżycia chwil pod-
niosłych, nierzadko decydujących o 
naszym życiu. Kiedy bowiem myśli-
my o swojej własnej sprawczości i 
skuteczności, podejmujemy na ogół
efektywne i uwieńczone sukcesem 
działania. I przeciwnie, kiedy myśli-
my o tym, kto i co powinien dla nas 
zrobić – czekamy. Niekiedy w nie-
skończoność. 
  Poszukiwanie pomysłu na siebie, 
tego, co chcielibyśmy zrobić dla nas 
samych i dla świata – to jeden z naj-
lepszych powodów, by wziąć się za 
własny rozwój. To dużo lepsze niż 
zaakceptowania faktu jakim jest praca 
w środowisku, które jest dla nas trud-
ne do zaakceptowania. Wykonywanie 
zadań, które są sprzeczne z naszymi
celami. Pewnie nie zawsze mamy 
wybór, ale warto pomyśleć o tym, co
możemy. I warto to po prostu zrobić. 
Nie zawsze przecież musimy wywo-
ływać rewolucję. Można się realizo-
wać także w małych, codziennych ce-
lach.
  Konfucjusz powiedział, że najlepiej 
wybrać sobie zawód, który lubimy, a 
całe życie nie będziemy musieli pra-
cować. George Bernard Shaw dodał 
– Oto prawdziwa radość życia: być 
wykorzystanym do celu, który uwa-
żasz za szczytny i być siłą natury, a nie 
jakimś małym, gorączkowym, samo-
lubnym zlepkiem dolegliwości, żalów 
i narzekań na to, że świat nie poświę-
ca się, by uczynić cię szczęśliwym. 
A Wayne W. Dyer, amerykański wy-
kładowca i mówca motywacyjny po-
wiedział, że wobec wszystkiego, co 
nam się przydarza, możemy sobie albo 
współczuć, albo traktować to, co się 
stało, jako prezent. Wszystko jest albo 
okazją do rozwoju, albo przeszkodą, 
która nasz rozwój zatrzyma. Wybór, 
jak mówią w amerykańskich filmach, 
zależy od nas samych.

1 Knoblauch J. W., Hüger J., Mock-
ler M., Nadaj życiu kierunek, Gdańsk 

JAROSŁAW KORDZIŃSKI

  Czy wyobrażacie sobie dwieście 
ogryzków zgromadzonych w jednym 
miejscu i czasie? Dwieście ogryzków 
mówiących równocześnie, przekrzy-
kujących się i gestykulujących? Praw-
da, że trudno sobie wyobrazić. A jed-
nak stało się. Ogryzki spotkały się na 
Pierwszym Ogólnokrajowym Spot-
kaniu Krzepkich Aktywnych Cierpli-
wych Znajomych – słowem pierwszy 
POSKACZ. Właściwie można zary-
zykować stwierdzenie, że do zjazdu to 
miało się tak, jak piernik do wiatraka. 
Żadnej organizacji, programów, teczek 
– słowem jedno wielkie zbiegowisko. 
- Koledzy – próbował zaprowadzić 
porządek Świeżak (dopiero co ogry-
ziony). - Koledzy, ja, że tak powiem, 
proszę, a nawet apeluję o spokój.
- Ogonek w kubeł – przerwał mu 
Rdzewiak (ogryziony znacznie wcześ-
niej).
- Ależ ja protestuję – zrezygnowanym 
tonem Świeżak próbował przebić się 
przez Rdzewiaka. - To skandal, żeby 
tak i tego...
 Tak upłynął dzień i wieczór pierw-
szy POSKACZ-a. Następnego dnia 
nic się nie zmieniło. Trzeciego dnia 
połowa delegatów milczała, druga zaś 
mamrotała coś pod nosem. 

POSKACZ – ZJAZD

 Dzień czwarty został przywitany cał-
kowitą ciszą. Około południa na małą 
scenkę zrobioną z pustego pudełka po 
papierosach wszedł Ogryzek z Sępim 
Nosem.
- Hm – zaczął.
- Ale co hm? – spytał Rdzewiak.
- No, nic, po prostu hm – odparł Sę-
pinos.
- A w jakiej sprawie? – Rdzewiak nie 
popuszczał.
- Hm, właściwie bez sprawy.
- Jak to bez sprawy? – sapnął Świe-
żak.
- No tak – powiedział Sępinos.
- Bez sprawy, tak po prostu bez ni-
czego? – nie wierzył Rdzewiak.

- Bo chciałem powiedzieć, że... – Sę-
pinos szukał słów.
  Wszystkie ogryzki zwróciły uwagę 
na Sępinosa.
- Śmiało – zachęcały go głosy.
- Bo, to... – Sępinos wyraźnie się 
rozkręcał. – Chciałem zauważyć, że 
my, ten zjazd POSKACZ-u. Pierw-
szy zjazd. Bo my nigdy tak razem, a 
właściwie osobno. Problemy, tego no 
może by tak parlament, i tu ładnie jest.
- Bardzo ładnie – zaryczał tłum. – Da-
lej!
- Bo ja tu mieszkam – jąkał się Sępi-
nos – i dlatego.... Wypierdalajcie 
stąd!!!
  I... wypierdoliły.

Z krainy Ogryzka
MAREK BRAND


