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Wszystkie teksty powstały podczas warsztatów pisania książki
w okresie kwiecień-lipiec 2018. Są one zapowiedziami książek, które
piszą autorki tekstów. Jeśli zainteresuje Cię któryś z rozdziałów
i będziesz chciała wiedzieć więcej – zajrzyj na stronę autorki lub
wyślij jej maila i powiedz, co Ci się najbardziej w opowiedzianej
przez nią historii podobało. Będzie to świetna pomoc i motywacja
do dalszego pisania książki.

Poszukującym własnej ścieżki

Radości z nagości.
O kobiecości na oceanie życia
Dorota Chudzik

Dorota Chudzik
Głęboko wierzę, że świat zmienią kobiety. Ja, moje córki, moje
przyjaciółki i Ty. To my, odzyskując swoją moc i wewnętrzną radość,
przywrócimy równowagę. W swoim życiu kieruję się ku ścieżkom,
gdzie spotykam siebie nagą, gdzie moje serce bije mocno, a pod
stopami czuję gorący od słońca piasek. Moja natura przegląda się
w drugiej kobiecie. Uwielbiam zaglądać tam, gdzie oczy jeszcze nie
dotarły, a stopy już mnie tam poprowadziły. Mam wiele ciepłych
i głębokich relacji z kobietami, swoją książką zapraszam Cię do tego
grona, gdzie spotykamy się takie, jakie jesteśmy, bez udawania,
z pełną akceptacją na to, co nas właśnie spotyka i co czujemy.
https://www.facebook.com/twojamockobiety/
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Oto ja, 37 lat . Matka trójki dzieci. Żona. Córka. Siostra.
Przyjaciółka. Kobieta. Pełna historii jak saga rodzinna. Pełna
zwrotów akcji jak thriller. Pełna łez szczęścia jak harlequiny z lat
dziewięćdziesiątych dostępne w kioskach. PEŁNA. Lubię to słowo,
ostatnio bardzo. Moje życie wydawało mi się takie zwyczajne,
normalne. Dzieci, mąż, grono bliskich przyjaciółek . Przerwana
przez macierzyństwo praca zawodowa, w której się realizowałam.
Zwyczajność. Codzienność. Tak jeszcze niedawno patrzyłam na swoje
życie. Nic szczególnego, ot kobieta, która po narodzinach dziecka
przechodzi wielką zmianę, jej życie nabiera nowych barw, patrzy
na stare w nowym świetle. Zwykła kobieta. Może nie szara, bo
w mojej szafie znajdziesz dużo kolorów. Nie czarno– biała, bo jednak
to nie są moje soczewki, przez które spoglądam na świat. Zatem
jaka? Kim dzisiaj jestem?
Łatwo było mi podjąć decyzję – tak, chcę napisać książkę.
Łatwo, bo często w moim życiu do czegoś się zgłaszałam, by potem
martwić się, co to faktycznie będzie. Wyrażałam zachwyt nad projektem, by po pewnym czasie zastanawiać się, czy ja rzeczywiście
tego chcę. Znam wiele sytuacji z ostatnich lat, w których dałam się
ponieść fali, by dopiero po wielu sztormach zorientować się, że to ja
jestem kapitanem tego statku i to ode mnie zależy, dokąd ta łajba
płynie. I zdarzały się porty, w których niezauważalnie wymykałam
się z pokładu. Chciałam uciec, zniknąć, nie brać już więcej na swoje
barki, bo czułam, że nuży mnie codzienność, stabilizacja. Nawet te
powracające sztormy stały się nudne, znane. Kończyła się nowość,
zaczynało się zwyczajne życie, statek płynął tak jak przed burzą.
Moja rola ograniczała się do trzymania steru, lekkiego przechyłu
w tą lub w tamtą, a ocean, niezmiennie ten sam przede mną, raz
na mapach nazywany był Atlantykiem, innym razem Spokojnym.
Jedyną różnicę, stanowiła temperatura wody, którą czułam, gdy
krople pryskały na moją twarz.
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Nuda. Tak widziałam moje zaangażowanie, gdy minął efekt
nowości. Tak było też z tą książką. Zmykałam do mniejszych lub
większych portów, które pojawiały się na mojej trasie. Znikałam
w bezkresie plaży, zatapiałam się w gorący piasek, cieszyłam chwilą,
by pozwolić książce odpłynąć. Oddawałam się spotkaniom z przyjaciółmi, którzy nagle gromadnie nas zaczęli odwiedzać, opowiadałam
jaki to mam cudowny statek– książkę pod swoimi stopami i nie
wracałam na jedną...drugą...kolejną noc na pokład. Książka znów
odpływała beze mnie. Ja, kapitan tego statku, z ukrycia patrzyłam
na białe żagle, nie czując nic, a może nie chcąc czuć? Co by było,
gdybym poczułam, co by to było…
Z łatwością podejmuję decyzje, potrafię to robić. Jednak decyzja
to tylko początek długiego rejsu. Odpowiedzialność to słowo– klucz
do udanego rejsu. Moc, siła, poczucie sprawczości przypływają do
mnie, gdy trzymam ster w rękach i czuję, że to ja nadaję kierunek.
Mam przed sobą mapę, wybieram punkt, do którego zmierzam i po
drodze wprowadzam zmiany w trasie, jeśli warunki są zbyt trudne,
niebezpieczne lub zapragnę popłynąć w inną stronę. Jestem na
statku i nawiguję jego kurs. Jestem odpowiedzialna, a nie oddaję
się napotkanym falom, żeby mnie niosły. Ta zewnątrz-sterowność
jest przyjemna, bo zdejmuje odpowiedzialność. Jednocześnie mój
statek ciągle mnie przywołuje. Książka, tak jak życie, woła o moją
obecność, zaangażowanie.

Proces pisania książki okazał się dużo bardziej wymagający niż
kiedykolwiek przypuszczałam. Był jak kolejny rejs, ale taki, gdzie
spokojnych portów było coraz mniej. Różne porty, do których uciekałam ze statku, wcale nie przynosiły ukojenia dla mojej duszy.
Wręcz przeciwnie, zabierały mnie w najciemniejsze uliczki, zakamarki mojej duszy. Przez miesiąc przygotowywania się do pisania,
przyglądania się historii, bohaterom, strukturze, zaskakująco sprawnie trafiałam w ciemne rewiry. Schodziłam ze statku pod osłoną
nocy, zmykałam, gdy ocean stawał się za bardzo wzburzony, gdy
tematy z książki nabierały zbyt osobistego rysu lub gdy wymagały ode mnie wysiłku napisania jej tak, by inni zrozumieli mój
przekaz. Kilka razy już prawie chwytałam ster, czułam pod palcami
moc, ale… odpuszczałam. Chciałam, żeby było łatwo, żebym nadal
mogła sterować tym statkiem, ale bez dużego zaangażowania.
Żeby ta książka była o mnie, ale żebym nie musiała się całkowicie
odsłaniać. Bliskość, nagość. Doskonale znałam ta kierunki, ale też
świetnie wychodziło mi ich omijanie. Jako doświadczona wilczyca
morska snułam opowieści o tym, co osiągnęłam, jak łatwo przychodzi mi to czy tamto. Inspirowałam innych bujnym i kolorowym życiem, sama przed sobą nazywając je zwyczajnym. Próbując
pisać książkę, stanęłam oko w oko ze swoim najciemniejszym
cieniem. Mrokiem. Swoją ciemną stroną mocy. Tą częścią mnie,
która uwielbia siebie, wpada w samouwielbienie, samozachwyt,
samo… wszystko.

Chciałam napisać książkę o kobietach dla kobiet. Książkę
przyjaciółkę. Książkę, z którą położysz się w hamaku w ciepły
letni wieczór i odpłyniesz. Książkę, z którą zaszyjesz się pod ciepłym, wełnianym kocem w deszczowy, listopadowy dzień, gdy
pogoda za oknem oddaje nastrój twojego serca. Książkę, którą
spakujesz do plecaka, gdy wyruszasz w samotną podróż nad
morze.

Oczami wyobraźni widziałam już jak tysiące kobiet sięgają na
półkę w księgarni po moją książkę. W swojej głowie stałam się
sławną i popularną autorką… jednej książki. Moje magiczne myślenie sprowadziło mnie na manowce własnego ego.
Książka...Phi! Pikuś. Napiszę ją w jeden wieczór. Mam tyle
materiału, że będzie z czego wybierać. Związek – proszę bardzo.
Macierzyństwo – proszę, już nadchodzę. Kobiecość – kto jak nie ja.
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Pamiętasz jeszcze początek mojej opowieści? Zwyczajność,
codzienność, nuda? Jakże daleko od tego, gdy czytasz zdania o sławie, lekkim piórze, wielkim wolumenie sprzedaży.
Sprzymierzeńcem mojego rozwoju jako pisarki okazał się księżyc. Cykl, pływy, poziom wody, znajomość odczytywania map terenów przybrzeżnych, jak wprowadzić statek do portu, by nie utknąć
na mieliźnie. Gdy księżyc błyszczał w pełni na nieboskłonie, czułam
w sobie życie, energię, twórczy potencjał. Porty, do których wówczas
zawijał mój statek, niemal rozwijały przede mną czerwone dywany.
Ja kroczyłam po nich w towarzystwie pięknych słów, głębokich
metafor, które bezwysiłkowo wypływały ze mnie i przelewały
się na papier. Twórczy chaos nie przeszkadzał mi. Byłam królową
tej nocy, w tym porcie. To było najważniejsze. Mój zachwyt nad
własną kreatywnością był w pełni. Mniej interesowałam się czytelniczkami, do kogo rzeczywiście chcę skierować swoją książkę, czy
zostanę zrozumiana, czy w dostępny sposób przekażę swoje myśli
i doświadczenie. Najpiękniejsza, najpewniejsza siebie, niewidząca
wiele poza czubkiem własnego nosa.
Ocean szalał, sztorm za sztormem. Czerwone dywany z portów, do których uciekałam sama przed sobą, spalały ostatki mojej
wysokiej samooceny. Ale poczucie własnej wartości to nie to samo
co wysoka samoocena. Stanęłam naga. Przed sobą. I to mnie przeraziło. Myśli i przekonania na swój temat nie pokryły się z tym,
co zobaczyłam.
Akceptacja. Tolerancja. Otwartość. To jak puste hasła z pięknej
ramki na ścianie w kajucie. Zobaczyłam, co jeszcze niosę w sobie.
Pogarda. Brak tolerancji. Zerojedynkowość. To nie były moje wartości. Nie o takich stronach siebie chciałam pisać.
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Czerwone dywany znikły, ale ich ślad w mojej głowie pozostał.
Cień, który rzucił na moje życie, był trudny do uniesienia. Jak to,
ja? Dojrzała, rozwinięta, wrażliwa ja stanęłam na atłasowym dywanie i poczułam pogardę do tych wszystkich kobiet, które wybrały
zwyczajne życie? Do kobiet, które nie czują energii księżyca lub ten
język jest dla nich obcy, trudny, dziwny. Które nie biegną na strajk
kobiet, bo nie widzą zagrożenia dla siebie i swoich córek. Które
mają odwagę powiedzieć, że im dobrze w świecie rządzonym przez
mężczyzn. Które nie czują, że wartości kobiece są mniej cenione,
mniej obecne w świecie polityki, nauki, biznesu.
Tak właśnie było. Ten czerwony dywan, i ja na nim, to kwintesencja mojej słabości. Pomimo że światło księżyca dodaje blasku,
u mnie oświetliło ono te fragmenty duszy, które skrywałam nawet
sama przed sobą. Projekt “książka” wywołał duże poruszenie na
pokładzie.
I nadszedł nów. Księżyc zniknął z nieba, a wraz z nim moja
natchniona wizja książki. Energia księżyca, którą czułam dwa
tygodnie temu, z którą kroczyłam po czerwonym dywanie blasku
i sławy, zniknęła. Rozpłynęła się. A ja wraz z nią. Ukryłam się
w nowym miejscu – w zakątkach introwertyzmu. Opowiadając
na prawo lewo jak mi z tym dobrze, jak ważne jest dla mnie to
doświadczenie bycia sama ze sobą, dla siebie, ku sobie. Już nie dla
świata, dla innych. Objęłam się własnymi ramionami i ukryłam
w otchłani smutku, niemocy, ciemności. Ja – dotychczas taka pozytywna, pełna energii, kochająca życie, ludzi – nagle znikam?
Ten nowy, mało znany mi port, do którego teraz wpłynęłam,
na początku budził strach w mojej głowie. Ale o dziwo przynosił
wiele spokoju w sercu. Te opowieści, które snułam o swojej niemocy i smutku to pozostałość z przeszłości, resztki z czerwonego
dywanu. Teraz publiczność była bardzo nieliczna. Po kolejnym
intensywnym dniu na pokładzie odnajdywałam wiele przyjemności
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wpływając do zacisznych marin, cumowałam bez innych podróżników w pobliżu. Mogłam tam posłuchać siebie, usłyszeć, co skrywa
moja dusza, czego pragnie, a co głęboko ukryła pod gadatliwością
pewnej siebie żeglarki. Proces twórczy się zatrzymał.
I tak, kolejnego dnia dryfowania po oceanie...bum! Mój statek, niespodziewanie rozbił się o skałę, pod osłoną nocy, bez
księżyca oświetlającego taflę oceanu pogubiłam się. To było mi
potrzebne. Moja wysoka samoocena miała się rozbić z trzaskiem
i rozpaść w drobny mak. Bez tego nie ruszyłabym dalej. Bez tego
dreptałabym na wyimaginowanym czerwonym dywanie. Bez tego
pozostałabym maskotką patriarchatu. Pięknie mówiącą o potrzebie
równowagi w świecie, obecności obu energii – męskiej i żeńskiej,
ale też nieświadomie wspierającą ustalony porządek świata. Czując
pogardę i brak tolerancji do kobiet innych niż ja, pozostałabym
więźniem w męskim świecie.

ocean, dała mi na koniec najważniejsze zadanie. Kim jesteś? To już
ostatni punkt mojej aktualnej podróży ku kobiecości. Stoję naga
przed sobą i z zaufaniem wkraczam taka na pokład statku. Pokażę
innym najgłębsze zakamarki swojej duszy. W ostatnich latach
intensywnie odkrywałam i wreszcie poczułam kobiecość w sobie.
Wolność. Wrażliwość. Siłę. Seksualność. Mądrość. Intuicję. Zaufanie.
Projekt “książka” kończy się w tym miejscu. Kończy, bo rozpoczyna się zupełnie nowy. Jaki? Zapraszam do lektury, byśmy na
końcu wspólnie przyjrzały się, dokąd zaprowadzi Ciebie i mnie
ta podróż. Moja książka o kobiecie z krwi i kości, pełnej emocji,
niekiedy wewnętrznych burz i rozterek, innym razem obejmującej
swoją mądrością i miłością najmniejszą istotę na świecie. Ta książka
leży przed Tobą. Oddaję książkę przyjaciółkę w Twoje ręce.

Ja nie chciałam pisać książki o kobiecie wydmuszce. W głębi
serca pragnęłam książki o prawdziwej kobiecej bohaterce. Która
czuje, która żyje, która jest kobietą poszukującą, a może nawet tą,
która znalazła swoją moc. Jak pisać o pełni kobiecości, gdy takową
kobietą jeszcze się nie stałam? Gdy sama w sobie niosłam wiele
agresji i męskiej dominacji? Gdy zarzucałam światu, że nie jest
otwarty na różnorodność, a sama w sobie jej niewiele miałam? Ja,
która w pracy zawodowej, w globalnej korporacji, przed urodzeniem trzeciego dziecka, nazywałam się ekspertem od różnorodności,
ze szczególnym naciskiem na rozwój kobiet w biznesie? Te różne
etykiety, które nadałam sobie w ciągu swojego życia, okazały się
wydmuszkami, pięknie zdobionymi, ale pustymi skorupkami.
Moja droga bohaterki, pełna przypadkowych portów, ucieczek
i powrotów, czerwonych dywanów, ciemnych uliczek i zacisznych
marin, droga która, zaprowadziła mnie nad kojący serce i duszę
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Ślubu nie będzie
Anna Grzegórska

Pamiętam tego maila, jakby to było wczoraj. Dokładnie opisane
wymagania wraz z podanym zakresem obowiązków, który miał mi
posłużyć do wyceny usługi organizacji ślubu i wesela. Założyłam,
że będę mieć do czynienia z finansistami. To właśnie oni lubią mieć
wszystko perfekcyjnie dopasowane.

Anna Grzegórska
Konsultantka ślubna, właścicielka marki Beautifulday. Blogerka,
recenzentka książek o tematyce ślubnej. Recenzent Merytoryczny
Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu „organizator imprez ślubnych”, realizowanego dla Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
Urodzona organizatorka, która zawsze z wielkim sercem i zaangażowaniem podchodzi do każdego projektu. Dla której ludzie są
najważniejsi. Dlatego wybrała pracę, w której mierzy się z ich emocjami, uczuciami, relacjami oraz marzeniami. Swoje już zrealizowała,
dlatego pomaga zakochanym rozpocząć nowy etap życia ze spokojem i poczuciem bezpieczeństwa, tak aby sprawy organizacyjne były
dla nich łatwe, przyjemne i prawie niezauważalne, by móc w pełni
celebrować piękno uczuć, które się w nich zrodziło. To duża odpowiedzialność i ogromne wyzwanie, ale wspaniale jest być częścią
tego ważnego dnia!
http://beautifulday.pl
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W związku z tym, że Kinga i Paul mieszkają w Anglii, umówiliśmy się na spotkanie na Skype. Wtedy po raz pierwszy dowiedziałam się, że termin ślubu jest za trzy miesiące. Miejsce co prawda
znaleźli już wcześniej, ale potrzebowali wsparcia w negocjacjach
dobrych warunków umowy. Tak naprawdę potrzebowali wsparcia
we wszystkich kwestiach. Tym bardziej, że większość umów podwykonawcy mają w zwyczaju wysyłać w języku polskim, a Kinga
ubolewała nad brakiem czasu i dużą ilością obowiązków zawodowych. Ciężko byłoby jej jeszcze tłumaczyć wszystkie zapisy narzeczonemu. Dodatkowo wspomniała o różnicach w kulturze biznesowej.
Bardzo obawiała się nierzetelnych podwykonawców i fizycznego
braku umów, w tym przewagi ustaleń ustnych. W końcu pracowała
w kancelarii prawnej i umowy to dla niej rzecz święta. Przeszliśmy
do omawiania koncepcji przyjęcia. Opowiedzieli mi swoją historię w dwóch zdaniach, o tym jak poznali się w autobusie. To była
miłość od pierwszego wejrzenia. Wystarczyło jedno spojrzenie, a już
wiedzieli, że chcą spędzić ze sobą resztę życia. Dlatego podjęli decyzję o ślubie, bo po co czekać?
Polskie wesela stały się legendą, więc nie mogło być inaczej.
Ślub musiał odbyć się w Polsce. To chyba właśnie wtedy po raz
pierwszy pomyślałam sobie, że nie mogli trafić lepiej, przecież specjalizuję się w międzynarodowych weselach. Łączenie dwóch kultur
to dla mnie chleb powszedni. Wyzwaniem jest organizacja przyjęcia
na 100-120 osób w dwa miesiące, ale postanowiłam spróbować.
W końcu właśnie tego chcieli. Tym bardziej, że znajomi Kingi
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opowiadali, że teraz standardem jest organizacja wesela z dwuletnim wyprzedzeniem. Wspominali też o kłótniach i braku innych niż
ślub tematów do rozmów. Kinga i Paul, byli przerażeni tymi wszystkimi dobrymi radami. Wtedy przyszły pan młody wziął sprawy
w swoje ręce i podjął decyzję. Teraz albo nigdy.
Szeroko się uśmiechnęłam. Jestem tylko konsultantką ślubną,
a nie dobrą wróżką, która wyczaruje wszystko w dwa miesiące.
I tym ich trochę przestraszyłam, ale od razu dorzuciłam:
– Do realizacji waszych planów i założonych celów, gdyż każde
wesele traktuję jako projekt z określonymi kamieniami milowymi,
potrzebuję szybkich decyzji. Nie mamy czasu na przeciąganie terminów rezerwacji, to musi przypominać grę w ping–ponga. Rozumiem,
że pracujecie, że nie zawsze jesteście dostępni, dlatego proponuję
następujący układ: wysyłam pytania mailem i oczekuję odpowiedzi
do 48 godzin.
Pokiwali głowami ze zrozumieniem, jednak z pewnym grymasem, a może nawet przerażeniem na twarzach. Myślałam, że się nie
zdecydują na ślub, a tym bardziej na moje usługi. Zaskoczyli mnie.
Podpisaną umowę wysłali jeszcze tego samego dnia, z dopiskiem
w mailu, że brakuje zobowiązania o odpowiedziach w ciągu 2 dni!
Byłam w szoku, ale jednak pozytywna energia pchnęła mnie do
działania.
Stanęłam przed nie lada wyzwaniem. Równolegle musiałam
pociągnąć kilka ważnych punktów harmonogramu, a przecież z tego
powodu nie mogę wstrzymać prac nad innymi weselami. Grunt to
dobry plan, dlatego następnego dnia rano usiadłam z asystentką
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do ustalania podziału obowiązków. Ja zajęłam się nowym klientem, a ona przejęła kilka innych ważnych tematów do zamknięcia
w ciągu najbliższych dni. Dla Kingi i Paula przygotowałam od razu
długiego maila z pierwszymi pytaniami.
Z doświadczenia wiem, że każda para ma bzika na jednym
punkcie. W ekspresowej odpowiedzi napisali, że zależy im na ładnej pamiątce jaką są zdjęcia. Na ten cel przewidzieli odpowiednią
kwotę w ślubnym budżecie, znacznie wyższą od pozostałych. Na
szczęście oboje zdawali sobie sprawę, że ładne zdjęcia to nie tylko
oni, ale też i całe otoczenie: tło, kwiaty i dekoracje. Kindze zależało, żeby te ostatnie były widoczne i efektowne. Widziałam, że
Paul włączył się w konwersację. Optował za tym, że jeśli będzie
dobra muzyka, goście będą się dobrze bawić. Szybko dodał „że to
nie tylko dobra muzyka, ale też dobre jedzenie i alkohol, dlatego
koniecznie musimy zatrudnić barmana.” Poprosił o szczegółową
listę polecanych DJ– ów wraz z linkami do ich kont na portalach
społecznościowych. To był jego konik i jego udział w organizacji.
Zanotowałam na boku, że to zadanie Paula, a ja mam znaleźć takich
podwykonawców, których on zaakceptuje. Najlepiej z najwyższej
półki, do tego rozsądnych cenowo. Tak mi się przynajmniej wydawało. Nie minęło pięć minut, kiedy przyszedł mail od Kingi, że to
ona decyduje o wszystkim, że nie ma sensu angażować Paula, bo
i tak zapyta ją o ostateczne zdanie. Nie wiedziałam co robić. Z jednej
strony doceniłam zaangażowanie i chęć pomocy pana młodego, ale
nie chciałam też narazić się pannie młodej, która lubi mieć wszystko
pod kontrolą.
Postanowiłam wysyłać maile do ich obojga, ale przed ostatecznym kliknięciem zmieniłam zdanie i Paula załączałam jako „do
wiadomości”. Od tej pory wszystko poszło jakoś niespodziewanie
gładko. Umowa o rezerwację miejsca wydarzenia została podpisana
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szybko, w następnej kolejności wybraliśmy fotografa. Sama nie
mogłam się nadziwić, jak dobrze idzie nam odhaczanie kolejnych
zadań. Do tego trzymaliśmy się harmonogramu i obietnicy 48
godzin na odpowiedź. Cudowny klient!
Umówiliśmy się na pamiętne spotkanie przez Skype, na którym omawialiśmy muzykę. Kinga nie wyobrażała sobie, jak można
zatrudnić DJ– a. Przecież nie ma nic lepszego niż muzyka na żywo.
Paul upierał się przy swoim. DJ i koniec, przecież w Polsce nie
zaśpiewają poprawnie po angielsku, a Queen musi brzmieć jak
Queen! Zaczęło się spieranie o to, kto ma rację, chociaż wyglądało
to bardziej jak sprzeczka o to „kto tu rządzi”. Próbowałam udawać,
że robię notatki ze spotkania, co jednak zupełnie nie sprawdziło
się w tym przypadku. Zastanawiałam się nad problemami z zasięgiem… Nie chciałam być świadkiem tej kłótni. Chociaż sama miałam ochotę się wtrącić i sprostować, że Polacy umieją śpiewać po
angielsku.
I gdy tak rozmyślałam, jak by tu opanować emocje, zapadła
cisza. Rozłączyli się. Kinga napisała wiadomość, że bardzo przeprasza
za zaistniałą sytuację i że odezwie się później. Nie odezwała się,
co wcale nie było dobrym znakiem. Co dalej? Czy rzeczywiście tak
bardzo się pokłócili, że teraz ciche dni dotyczą również mnie? Może
powinnam zadzwonić? A może lepiej dać im chwilę dla siebie?
Nie lubię takich sytuacji. Nie potrafię wtedy skupić się na niczym
innym, myślę tylko o tym czy przyszli małżonkowie się pogodzą.

20 | Kobiece Ścieżki Życia

Jeszcze przed zaśnięciem sprawdziłam pocztę w telefonie. Brak
jakiejkolwiek informacji sprawił, że ciężko mi było zasnąć. Stres
trwał do południa. Około dwunastej dostałam maila, że od dziś
wszystkie decyzje podejmuje Kinga i to z nią mam się kontaktować.
Paul jest zapracowany i nie da rady zająć się organizacją. Kamień
spadł mi z serca. Ucieszyłam się, że się dogadali.
Zgodnie z umową od tego momentu kontaktowałam się tylko
z Kingą. To z nią wybierałam ekipę video. Nawet nie musiałam
prosić o szybką odpowiedź. Kinga bardzo dobrze zdawała sobie
sprawę, że mamy mało czasu. Wysyłałam pytanie, a za minutę
dostawałam odpowiedź . Filmowcy zostali wybrani jeszcze
tego samego dnia, kiedy przesłałam oferty z porównaniem cen.
Nadszedł czas by zapytać o drażliwy temat jakim była muzyka.
Ale ku mojemu zaskoczeniu, wszystko już było ustalone. Ma być
i zespół i DJ! I nawet wybrali już pierwszych faworytów z przesłanych linków. Ucieszona, że nie zatrzymamy się w tym punkcie
harmonogramu, rzuciłam wszystko, żeby obdzwaniać zespół za
zespołem. W międzyczasie stworzyłam prezentację z propozycjami
całej koncepcji i stylizacji przyjęcia. Pracy było dużo, nie mogłam
pozwolić sobie na zwolnienie tempa, nie wówczas, kiedy najważniejsze elementy były prawie dopięte.
Tym najważniejszym są zawsze formalności. Najwyższy czas
udać się do Urzędu Stanu Cywilnego – to zdanie mój wewnętrzny
głos podpowiadał mi od tygodnia. Wciąż czekałam na skany dokumentów od Kingi. Zaczynałam się poważnie stresować, bo przecież
nie mogliśmy udać się tam później niż trzydzieści dni przed ślubem. Takie są wymogi formalne i raczej nie udaje się ich ominąć.
Kinga na pewno zdawała sobie z tego sprawę, tym bardziej więc
nie rozumiałam, dlaczego tych dokumentów jeszcze nie ma na
mojej skrzynce mailowej. Przecież przed ich przyjazdem miałam
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udać się do kierownika urzędu, żeby zweryfikować poprawność
dokumentów, żeby w ostatniej chwili nie okazało się, że czegoś
brakuje i nie możemy podpisać dokumentów. Co prawda ślub
jest pod Warszawą, więc udało nam się wstępnie zarezerwować
termin, ale jeśli nie stawimy się z kompletem właściwych dokumentów, do tego z ich tłumaczeniami dokonanymi przez tłumacza
przysięgłego… Nawet nie chciałam myśleć o tym, co będzie…
Ślubu nie będzie!!!
Zastanawiałam się jaką strategię przyjąć. Czy skoro Kinga
unikała tego tematu, powinnam zapytać Paula? Z drugiej strony
obiecałam Kindze, że tylko z nią będę ustalać wszystkie rzeczy.
Do tego Paul dostał za zadanie przetłumaczyć treść zaproszeń na
język hiszpański. Kinga stwierdziła, że to idealne zadanie dla niego.
Tym bardziej, że od jakiegoś czasu przestał udzielać się w procesie
organizacji. Może powinnam dać mu spokój z tymi dokumentami?
Wtedy dostałam wiadomość z drukarni, że tekst wkładek do zaproszeń jest zbyt długi i trzeba go zmodyfikować. To był dobry pretekst
żeby umówić spotkanie na Skype. Plan był następujący: omówić
za długi i nieczytelny tekst, ustalić jak go zmienić, by nie pominąć
żadnej ważnej informacji dla gości, a zaraz po temacie zaproszeń
wypytać o postępy z dokumentami.
Ku mojemu zaskoczeniu, do konwersacji zaproszony został
Paul. W sumie to może lepiej, bo przecież to on przygotowywał
hiszpańską wersję tego tekstu. Zresztą miło było zobaczyć ich
znów razem, jak się uśmiechają i próbują wspólnie rozwiązać
problem. Tłumaczyłam im, jak ważna jest wielkość czcionki, że
może część tekstu o prezentach dobrze byłoby zamienić w ikonki,
dzięki czemu zyskalibyśmy potrzebną przestrzeń. Kinga poprosiła
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o wizualizację, gdyż ciężko jej było to sobie wyobrazić. I wtedy
Paul zaproponował swoje rozwiązanie – napisanie listu i dołączenie do koperty z zaproszeniem. Kinga złapała się za głowę i poirytowana powiedziała do Paula:
– Jak zawsze ci nie zależy, zrobiłbyś wszystko na odwal. Już
lepiej nie proponuj nic więcej, bo nie pomagasz tylko przeszkadzasz.
– O co ci chodzi, jak zwykle tylko się czepiasz – odburknął Paul.
– Może jeszcze wydrukujesz te listy na domowej drukarce
z czcionką Times New Roman w wielkości 10? – wykrzyczała Kinga.
Zapadła krępująca cisza. Kinga zaczęła przepraszać.
– Ania, poniosło mnie. Przepraszam, że musisz być świadkiem
takich kłótni, ale naprawdę mam dość jego pomysłów i beznadziejnych rozwiązań.
– Kinga, urwało połączenie, chyba źle zrozumiałam. Czy aby na
pewno chcecie użyć Times New Roman jako czcionki w zaproszeniach? Mam nadzieję, że nie! – odpowiedziałam, żeby nie czuli się
skrępowani całą sytuacją.
Na szczęście oboje wybuchnęli śmiechem i przeszliśmy do rzeczy
ważnych. Zaproponowałam podzielenie tekstu na kilka wkładek, jak
również stworzenie strony internetowej, co im bardzo przypadło do
gustu. Oczywiście nie obyło się bez komentarza, że na Paula nie ma
na co liczyć, przecież nie mamy jeszcze hiszpańskiego tłumaczenia
tekstu zaproszeń. Obiecałam, że zorientuję się w cenach tworzenia
takich stron, gdyż do tej pory korzystaliśmy tylko z gotowych rozwiązań dostępnych w sieci.
Przyszedł czas na najważniejsze pytanie jakie miałam zadać, o te
nieszczęsne formalności, bez których nic się nie wydarzy, a ślub nie
będzie miał skutków prawnych. Delikatnie sformułowałam pytanie
czy już złożyli wnioski o wydanie aktów urodzenia i zaświadczeń
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o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Kinga
ma ułatwioną sytuację, bo jest obywatelką Polski i wszystkie dokumenty są dostępne w urzędzie od ręki. Paul musiał postarać się
bardziej. Z szerokim uśmiechem na twarzy oznajmił, że wszystko
jest pod kontrolą i nawet kupił już bilety do Warszawy, żeby złożyć oficjalne podpisy na prawie ostatnim dokumencie w urzędzie.
Ten ostatni podpisuje się w dniu ślubu. Razem z Kingą byłyśmy
pozytywnie zaskoczone. Paul ukrywał wszystko w tajemnicy. Kinga
rzuciła mu się na szyję i pocałowała w policzek. Ja też nie mogłam
uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Nie spotkałam jeszcze pana
młodego, który miałby wszystko pod kontrolą, mimo że oficjalnie
został wyłączony z całego procesu organizacji. „Musi mu bardzo
zależeć. To będzie cudowne wesele. Nie dla gości, nie na pokaz,
tylko dla nich” – pomyślałam.
W dniu ich przylotu do Warszawy odebrałam zaproszenia. Aż
chciało się je pakować. Przy okazji wizyty odbiorą te zaproszenia,
które zamierzali wręczyć osobiście. Ja zaś sprawdzałam chyba ze
trzy razy, czy na pewno odpowiednie zaproszenie włożyłam do
odpowiednio spersonalizowanej koperty z wklejką. Potem już
tylko uwolniłam dwustronny plaster, zamknęłam zestaw lakiem
z inicjałami pary, żeby cały piękny komplet włożyć do zwykłej białej koperty z etykietą zaadresowaną do każdego gościa
z osobna.
To był długi i monotonny dzień. Było dość późno, nalałam
sobie lampkę wina w nagrodę. Myślami byłam już w ciepłej kąpieli,
kiedy nagle zadzwonił telefon. To Kinga. Nie chciałam odbierać,
ale skoro zadzwoniła po 21:00, to na pewno coś pilnego. To nie
w jej stylu, dlatego zaciekawiona przycisnęłam zieloną słuchawkę
na ekranie telefonu. Wśród łez i szlochu usłyszałam tylko niewyraźne „Ślubu nie będzie”. Próbowałam ją uspokoić, jednak moje
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zdawkowe „Spokojnie, oddychaj” nie pomogło. Czekałam chwilę,
starając się dać jej poczucie, że jestem z nią, chociaż nie fizycznie, ale
jestem. Kinga złapała w końcu dwa głębokie wdechy i zaczęła opowiadać. Pokłócili się, on nie miał nic na swoje usprawiedliwienie,
spakował się i wyszedł. Nie, to ona go wyrzuciła, krzycząc „Ślubu
nie będzie, przez ciebie!”
Nie chciałam dopytywać o szczegóły, ale Kinga kontynuowała
opowieść. Paul nie załatwił najważniejszego dokumentu, bez którego polski Urząd Stanu Cywilnego nie udzieli im ślubu. A przecież obiecywał, że wszystkim się zajmie i wszystkiego dopilnuje!
Przywiózł komplet, nawet przetłumaczony, ale bez tego jednego,
najważniejszego papierka! Na domiar złego Kinga odebrała rano
zaproszenia, śliczne i gotowe do wręczenia. Co teraz? Przecież to
wszystko nie ma sensu?!
W tym momencie kamień spadł mi z serca. Pomyślałam „Jest
dobrze, nikt nikogo nie zdradził, nie pokłócili się o poglądy, to tylko
formalności”. Na szybko wymyśliłam plan A i plan B. Zrobiłam
notatki, czym w pierwszej kolejności powinnam zająć się z rana.
Poprosiłam, żeby zadzwoniła do Paula, przecież jakoś sobie z tym
poradzimy. Od czego są ambasady, może oni będą mogli pomóc?
W ostateczności możemy przesunąć całe przyjęcie na inny termin.
W 15 minut przygotowałam cztery różne opcje rozwiązania tej sytuacji. Która z nich będzie najskuteczniejsza i najszybsza – wkrótce
się okaże. Czas gonił, w tej kwestii przepisy są niemiłosierne i nie
ma co liczyć na odstępstwa. Jednak cztery i pół tygodnia powinno
wystarczyć.
Kinga podziękowała i pospiesznie zakończyła rozmowę.
W końcu musiała poszukać Paula. Rozumiałam jej stres i zdenerwowanie. Do Warszawy przyjechali w konkretnym celu.

Ślubu nie będzie | 25

Mieli podpisać dokumenty w USC , a w weekend rozdawać
zaproszenia. Przez całą noc nie mogłam spać. Wstałam wcześniej niż zazwyczaj. Niech już wybije 8:00, powtarzałam.
Chcę rozwiązywać problemy. Każda minuta dłużyła mi się
niemiłosiernie.
Sprawdziłam skrzynkę, nic palącego nie było do załatwienia
przy innych realizacjach. Mogłam więc spokojnie skupić się na
ceremonii Kingi i Paula. W radiu usłyszałam „Minęła ósma”,
wykręciłam więc numer do ambasady. Sama nie mogłam uwierzyć w to, co usłyszałam. Chyba naprawdę miałam ogromne
szczęście! Pani poinformowała mnie o zmianie przepisów między
państwami, dzięki czemu potrzebne nam zaświadczenie wydają
od ręki. Jakby tego było jeszcze mało, to dokument od razu
wystawiają w języku polskim, więc nie musimy tracić czasu na
tłumaczenia. Miałam ochotę wyściskać panią po drugiej stronie
słuchawki. Pospiesznie wpisałam adres www w wyszukiwarkę.
No nie, pierwsze wolne terminy spotkań są za dwa tygodnie!
Wzięłam się więc za realizację innej opcji. Tę ostatnią, z przesunięciem terminu, odrzuciłam.
Postanowiłam zadzwonić do urzędnika odprawiającego śluby
symboliczne. Niech to będzie plan awaryjny, ostateczny, gdyż nie
będzie miał skutków prawnych. Ewentualnie, prawdziwą ceremonię możemy zorganizować dzień wcześniej, a symboliczną, dla
wszystkich gości, tak jak ustalaliśmy w sobotę. Na pewno nie było
to rozwiązanie, którego spodziewała się Kinga. Tym razem na klawiaturze telefonu wystukałam numer do Paula. Opowiedziałam mu
o sytuacji z ambasadą, planie zapasowym i zapytałam czy orientuje
się jak długo musiałby czekać na certyfikat z londyńskiego City Hall.
Podobno oferują tryb ekspresowy z załatwianiem dokumentów,
ale problem może być z ponownym przylotem w celu podpisania
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dokumentów. Może mama Paula byłaby w stanie dostać go od
ręki i wysłać kurierem? Co prawda wiązałoby się to z wydłużeniem
pobytu sprawcy tego całego zamieszania, ale uważałam że warto.
Paul obiecał weryfikację formalności w Anglii.
Trzymałam kciuki i stresowałam się równie mocno jak oni.
W oczekiwaniu na wieści odpisałam na maile i zapytania ofertowe.
Tak bardzo pochłonęły mnie bieżące sprawy firmy, że nawet nie
zauważyłam kiedy wybiła 17:00. Wciąż niczego się nie dowiedziałam. Dzień uciekł, a ja straciłam wiarę w najlepsze rozwiązanie.
Niestety nie miałam na to wpływu, co wkurzało mnie jeszcze bardziej. Cóż, postanowiłam pojechać po dzieci do przedszkola.
W drodze zadzwonił telefon. To Paul! Dowiedział się, że tryb
ekspresowy wcale nie jest taki ekspresowy. Czas oczekiwania jest
porównywalny z najbliższym wolnym terminem spotkania konsula w ambasadzie. Zaczęliśmy przeliczać koszty ponownej podróży
i zaświadczeń. Wtedy Paul powiedział coś, co mnie zaskoczyło.
Przyznał, że był w ambasadzie osobiście. Przekonał ochroniarzy,
żeby wpuścili go, mimo iż nie był umówiony. Nie mógł zadzwonić
wcześniej, bo telefon zabrali mu przy wejściu. Odcięty od świata
oczekiwał, aż ktoś się spóźni lub nie przyjdzie. Tylko pod takim
warunkiem pani w okienku mogła go przyjąć. Niestety stało się to
tuż przed zamknięciem ambasady.
Ze łzami w oczach opowiedział jej całą historię. O tym, jak
wszyscy na niego liczyli, a on zawiódł. Że najbardziej boli go
fakt, że zawiodła się na nim jego narzeczona. Jak teraz może mu
zaufać, spędzić z nim resztę życia, skoro zapomniał o najważniejszym dokumencie? Ona tak na nim polegała. Czy to wszystko
ma teraz sens? Jak ma udowodnić, że jest jej wart, jej miłości?
Do tego te procedury. Przecież prawie wszystko gotowe, brakuje
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tylko tego jednego zaświadczenia, żeby zarezerwować termin
ceremonii. Pani uważnie go wysłuchała, powiedziała coś o tym,
że procedury są potrzebne, on tylko przytaknął, że to wszystko
rozumie, bo w końcu po coś zostały stworzone. Pani ciągnęła
dalej nudną historię o formalnościach, po czym poprosiła o paszport i zniknęła z nim na chwilę. Wróciła z jakąś kartką i poprosiła o 75 funtów. Paul podobno był tak zaskoczony, że nawet
nie zapytał za co płaci. Koniec końców wyszedł z odpowiednim
zaświadczeniem i zadzwonił do mnie żeby zapytać, czy mogłabym jutro rano pojechać z nimi do urzędu.
Byłam zaskoczona. Przede wszystkim determinacją Paula, uprzejmością urzędniczki, a przede wszystkim samym faktem, że nic nie
musimy przesuwać. Chociaż tak naprawdę wszystko miało się okazać następnego dnia. Jak polscy urzędnicy podejdą do dokumentów? Nie było czasu, żeby je zweryfikować z kierownikiem USC .
Niby wszystko wyglądało na poprawne, dokument wystawiony
został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Nie ma literówek,
wszystko zgodne z aktem urodzenia i paszportem. Wydawało mi się,
że nie ma powodów do niezaakceptowanie dokumentów. Ponowna
wizyta w ambasadzie raczej nam nie groziła, ale zawsze jest jakiś
cień wątpliwości.
Myślałam, że to jedyny problem tego wieczoru. Niestety nie.
Z zachrypniętym, a raczej zapłakanym głosem zadzwoniła Kinga.
Byłam przekonana, że coś nie tak zrobili jej z włosami w trakcie
próbnej fryzury. Ale w odpowiedzi usłyszałam, że nie, że fryzura
wybrana, make – up też. Ale trudno jej ocenić czy jest trwały, bo
płacze od godziny. Zaniepokojona zapytałam o co chodzi, przecież
jeszcze dwie godziny temu wszystko było dobrze. Kinga przez zaciśnięte zęby wycedziła jedynie:
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– Nie wiem. – Ale czego nie wiesz? – zapytałam, wciąż zaniepokojona sytuacją. Próbowałam wyciągnąć z niej więcej informacji.
Szło mi kiepsko, do chwili kiedy zapytałam czy chodzi o Paula.
Wtedy usłyszałam:
– Ania, ja nie wiem czy to ten jeden jedyny. Jutro idziemy do
urzędu, odwrotu nie będzie. A ja tak bardzo zastanawiam się, czy my
do siebie pasujemy. Widzisz… potrafimy pokłócić się o błahostkę,
jak wtedy z muzyką, potem z zaproszeniami. Ja nie chcę spędzić
reszty życia z facetem, któremu muszę mówić, co ma robić i w jaki
sposób. Ja chcę kogoś, kto się mną zaopiekuje. A teraz już nie wiem,
czy to może nie za szybko? Może powinnam go poznać lepiej, pobyć
dłużej ze sobą. Nie wiem, mam mętlik w głowie i nie wiem co
robić. Poradź proszę…
Zamurowało mnie! Spodziewałam się już chyba wszystkiego,
ale nie tego, że Kinga ma wątpliwości. Przecież oni są stworzeni
dla siebie! Starałam się przypomnieć jej wszystkie te opowiastki,
te drobne rzeczy, o których mówiła między wierszami. O tym jaki
jest wrażliwy, jak pokochał jej kota, jak niespodziewanie przyjeżdżał po nią do pracy, albo gotował kolację, wiedząc że siedziała po
godzinach.
– Moim zdaniem dopadł Cię stres i welonowy zawrót głowy.
Tempo jest szybkie, przyznaję. Wiele decyzji, wiele zmian. Chociażby
stresować może cię fakt, że zmieniasz nazwisko. Tę decyzję musisz
podjąć jutro. Dla niektórych to ogromna zmiana. Ale na decyzję
o tym, czy chcesz tego, czy nie, masz jeszcze chwilę czasu. Nic nie jest
jeszcze przesądzone. Moim zdaniem to całkiem normalne mieć wątpliwości. Chyba wszystkie „moje” panny młode miały wątpliwości.
Jedne większe, drugie mniejsze, ale chyba nigdy nie masz stuprocentowej pewności, że to ten jeden jedyny do końca życia. Kinga,
pomyśl co cię w nim urzekło w tym autobusie, co sprawiło, że się

Ślubu nie będzie | 29

w nim zakochałaś. Problem z muzyką i zaproszeniami rozwiązaliście,
czyli nie jest tak źle – zażartowałam. – Nie podejmuj pochopnych
decyzji. Na pewno jesteś zmęczona, lot mieliście bladym świtem. Do
tego ta cała sytuacja z dokumentami, z samym ślubem. To wszystko
cię stresuje i masz prawo się wkurzać. Dlatego zrób sobie dobrą
herbatę, obejrzyj komedię i odpocznij.
– Może masz rację… Chciałabym chwilę przerwy… Chciałabym
gdzieś zniknąć na chwilę.
– Kinga, wiem, że kochasz Paula, ale jeśli to wszystko was przytłacza i chcecie się wycofać z tego ślubu, to niczym się nie martwcie.
Może rzeczywiście lepiej będzie przesunąć to wszystko na następny
rok?
– Nie, nie, to chwilowe załamanie. Masz rację. Kocham go i chcę
tego ślubu, bo z kim miałabym spędzić resztę mojego życia, jak
nie z Paulem? Dziękuję i przepraszam, że znów zawracam ci głowę.
Widzimy się jutro.
– Kinga, nie przepraszaj. Nie masz za co. Wszystko będzie dobrze
i wątpliwości też miną. Są elementem harmonogramu, ale jakbym
je tam wpisała, to wtedy na pewno zwątpilibyście we mnie.
Kinga roześmiała się. Odłożyłam telefon z pewną dozą niepewności. Chyba nie zrezygnują?
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Chcę Mieć Teraz Święty Spokój…
Edyta Niewińska

1.

Edyta Niewińska
Powieściopisarka, autorka recenzji i wywiadów, mentorka literacka. Jej debiutancka powieść „Kosowo” (Mademesis, 2012) została
entuzjastycznie przyjęta przez czytelników i krytykę, zyskując miano
portretu własnego współczesnych trzydziestolatków. Opowiadanie
„One night stand” opublikowane w tomie „Bookopen. Bo po
trzydziestce wiele się zmienia” (Nowy Świat, 2013) ugruntowało
jej pozycję jako autorki psychologicznych opowieści pełnych prostych, tnących głęboko jak skalpel zdań. Kolejna książka „Levante”
(BookFlow, 2015) przyniosła pisarce popularność jako specjalistce
od trudnych tematów. Związki międzyludzkie, seksualność, trudne
wybory życiowe, lęki trzydziestolatków, poszukiwanie siebie, własnej tożsamości i utraconego czasu – wyzwania pokolenia po transformacji Niewińska opisuje z odwagą i bezkompromisowo.
Dla portalu Zupełnie Inna Opowieść prowadzi cykl wywiadów
z polskimi pisarkami. Dla polskich magazynów z pasją opisuje
swoje podróże. Uczy pisania książek, prowadzi podcast o pisaniu
oraz literacki mentoring. Z wykształcenia socjolog sztuki, z zamiłowania trenerka międzynarodowych organizacji pozarządowych.
Na stałe mieszka w Andaluzji, choć przez większość czasu prowadzi
nomadyczny tryb życia. Nie lubi słów „muszę”, „to się nie uda”
i „niemożliwe”, lubi za to wyzwania i eksperymenty. Wielbicielka
pieszych wycieczek, jogi i niespiesznego, samotnego podróżowania.
www.edytaniewinska.com

34 | Kobiece Ścieżki Życia

Zadzwonić do szpitala. Przez kilkanaście minut Susana powtarzała to sobie w myślach. Nie na tyle jednak skutecznie, żeby to
zrobić. Kręciła się po domu bez celu. Weszła na górę, potem zeszła
znowu do kuchni. Bała się. Wiedziała, że nie uniknie zderzenia
z rzeczywistością. Musiała jechać na to badanie, to była jej ostatnia
szansa. Jego wynik miał zadecydować o życiu lub śmierci. Właśnie
myśli o śmierci tak skutecznie unikała przez ostatnie tygodnie. Aż
do teraz.
Bo jak to będzie teraz wyglądać? Ma wrócić do życia
w Madrycie? Poświęcić życie rodziny dla swojego zdrowia?
Wysypały się z niej myśli, uzbierane przez całe życie przekonania,
jak monety z kieszeni spodni rzuconych na podłogę. Nie chcę teraz
stąd wyjeżdżać, choć to dziecinne. Tu mi dobrze.
– Dzień dobry. Nazywam się Susana Sanchez Lopez. Ktoś do
mnie dzwonił z informacją, że mam potwierdzić badanie, na które
jestem umówiona we wtorek.
– Dzień dobry. Może pani podać jeszcze raz swoje nazwisko?
– Susana Sanchez Lopez.
– Susana… Tak, mam. Tomografia PET, we wtorek. Proszę być
punktualnie, ma pani wyznaczone badanie na jedenastą dwadzieścia.
Wyjazd do Madrytu. Trzeba będzie spotkać się z matką.
Opowiedzieć jej o tym, co się stało. Kiedy ostatnio do niej dzwoniła? Czy minął miesiąc od tej rozmowy? Chyba nie, uspokoiła
się w myślach, jeszcze nie. Raz na miesiąc długa rozmowa telefoniczna to dobra norma dla dorosłej matki i córki, z których każda
żyje swoim życiem. Matka. Ona potrafi się życiem cieszyć. Czemu
mnie tego nie nauczyła? Kiedy żył ojciec, było inaczej. Domowe
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i rodzinne obowiązki, praca w galerii na etacie. Dopiero, kiedy
umarł, matka poszła na swoje i zaczęła żyć. Prawdziwą pełnią życia.
Czy jej zazdroszczę? Chyba nie, raczej cieszy mnie to. Czy chciałabym
tak, jak ona? Trochę tak, ale tylko trochę. Ona to ona, ja to ja. Moja
radość jest inna.
Dzień był zadziwiająco ciepły, słoneczny. Zrezygnowała z kawy,
równie dobrze mogła ją wypić w barze. Odstawiła do kuchni kosz
z listami Juana. Nie była w stanie tak po prostu ich wyrzucić. Nie
należały do niej. Nie chciała już o tym myśleć. Wzięła torebkę,
klucze i wyszła na ulicę.
W barze za rogiem ludzie siedzieli pod parasolami, jedząc śniadanie. Przystanęła, położyła torebkę na krześle. Usłyszała śmiech
osób siedzących przy sąsiednim stoliku. Byli głośni, zadowoleni,
rozmawiali tak, jakby w ogóle nie krępował ich fakt, że każdy może
usłyszeć szczegóły tej rozmowy. Zresztą jakie to miało znaczenie,
gadali przecież o niczym. Susana sięgnęła po torebkę. Nie miała
ochoty na takie towarzystwo. Wiedziała, że jeśli tylko sobie na to
pozwoli, uczucia wyleją się z niej niekontrolowanym strumieniem.
Nie chciała dopuścić do siebie żadnych złych myśli. Martwienie
się na zapas to była jej domena. Tym razem martwienie się miało
solidne podstawy. Co za ironia, że ten jeden raz mogła mieć prawie
pewność, że nie skończy się dobrze.
Ruszyła przed siebie, po drodze uświadamiając sobie, że idzie
w kierunku knajpy Eryka. Tylko nie to, pomyślała. Nie po takiej
nocy, nie po tym spotkaniu. Nie tak to ma wyglądać.
Zatrzymała się przy fontannie na Plaza España. Za rogiem była
La Piccolina. Szybkim krokiem podeszła do pierwszego lepszego
baru, zajęła stolik. Zamówiła sok pomarańczowy i tostadę. Sięgnęła
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po gazetę, żeby ją mniej lub bardziej bezmyślnie poprzeglądać. Nie
opuszczało jej poczucie lęku. W tym nowym świecie, którego nie
wybrała, ale który być może wybrał ją, w blasku słońca, pod parasolem, czuła się bezpiecznie. Ta myśl zaskoczyła ją samą.
– Przepraszam. Pamiętasz mnie? – kobieta podeszła do stolika.
– Czy ja cię pamiętam? – Susana podniosła wzrok znad gazety
i spojrzała na nią, zastanawiając się, skąd to pytanie.
– Spotkałyśmy się na ulicy. Jesteś znajomą Eryka.
Rzeczywiście, spotkała już tę kobietę. Wtedy, kiedy szła
z Erykiem do jego domu na śniadanie. Wpadła na nią, kiedy tamta
wychodziła. Ciemne okulary, rozwiane przez wiatr włosy, kwiecista
sukienka. Tyle zapamiętała.
– Tak, rzeczywiście.
– Słuchaj, mogę mieć do ciebie prośbę?
– Jaką? – Susana poczuła się niepewnie. Jedno przypadkowe
spotkanie na ulicy to jeszcze nie powód, żeby mieć do kogoś prośbę.
– Zapomniałam portfela – kobieta przysiadła na brzegu krzesła, w rękach ściskając torebkę. – Nie mam jak zapłacić rachunku.
Możesz mi pożyczyć pięć euro?
Susana patrzyła na nią zaskoczona. Pożyczyć? Pięć euro? Tylko
dlatego, że spotkały się na ulicy?
– Słuchaj, daj mi do siebie numer telefonu. Zadzwonię do ciebie
i spotkamy się po południu. Oddam.
– Dobrze. Jesteś znajomą Eryka… – Susana szukała jakiegoś
sensu w tej całej sytuacji.
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Nie bardzo rozumiała, co tu się dzieje. Ostatecznie przecież nie
musiała rozumieć, wystarczyło zareagować. Pięć euro to nie majątek,
najwyżej odda jej pieniądze przez Eryka. Susana sięgnęła po torebkę
i portfel. Wyjęła banknot i podała kobiecie. Ta wyjęła ze swojej torebki
telefon.
– Podaj mi numer. Jak masz na imię?
– Susana. Słuchaj, nie trzeba. Możesz oddać Erykowi, przy okazji,
jak go spotkasz.
– Nie, nie, zadzwonię do ciebie. Po południu – zauważyła, że
kobiecie lekko trzęsą się ręce. Podała jej numer, dla świętego spokoju. – Muszę już iść – kobieta wrzuciła telefon do wielkiej torby
i wstała. – Dziękuję ci.
– Nic się nie stało.
– Zadzwonię po południu. Dziękuję.
Kelner, stawiający na stoliku talerz z tostadą, skutecznie przerwał tę
niezręczną sytuację. Kobieta podała mu pieniądze i, nie czekając na resztę,
odwróciła się i poszła. Susana obserwowała jej oddalającą się sylwetkę.
Przemierzała teraz Plaza España. Nie poszła w kierunku domu, uświadomiła sobie Susana. Dlaczego? No przecież to nie moja sprawa, nawet jej nie
znam, skarciła siebie w myślach za tę niepotrzebną ciekawość. Odruchowo
sięgnęła po gazetę, a potem ją odłożyła. Śniadanie nie będzie czekać.
2.

– To chyba pomyłka – Susana podniosła się z łóżka, zła, że ktoś
niepotrzebnie ją obudził.
– Spotkałyśmy się dzisiaj rano w kawiarni. Pożyczyłaś mi pięć
euro. Masz teraz czas? Możemy się spotkać?
– A tak, rzeczywiście. Wiesz co, właśnie wstałam. Może za pół
godziny?
– Dobrze. Za pół godziny. W La Bodeguita.
– Jasne. Nie ma problemu.
– To do zobaczenia.
– Cześć.
Susana rozłączyła się. Czy ja w ogóle wiem, gdzie jest La
Bodeguita. No trudno, mam pół godziny, znajdę w internecie.
Dlaczego się zgodziła? Może gdyby nie była zaspana zastanowiłaby
się, czy w ogóle ma ochotę na spotkanie. Ta sytuacja ją kompletnie
zaskoczyła. Z jednej strony nie wypadało odmówić, kobieta chciała
jej oddać pieniądze. Z drugiej, czy ona w ogóle miała coś lepszego
do roboty? Sięgnęła po telefon, żeby zapisać jej numer. Jak ona ma
na imię? Nie mogła sobie przypomnieć.
Pół godziny. Susana już wiedziała, że tutaj nic nie jest punktualnie. Ale one się nie znały, więc wolała być na czas. Oby się nie
okazało, że ten bar czy jakiekolwiek byłoby to miejsce, jest daleko.
Nie miała ochoty nigdzie się ruszać. Poleżę sobie jeszcze chwilkę,
a potem wstanę i pójdę. Susana opadła na łóżko i przymknęła oczy.
Po chwili przyszedł sen.

– Cześć, tu Laura – telefon wyrwał Susanę ze snu.
Odebrała połączenie z nieznanego numeru. Zazwyczaj tego nie
robi, ale przecież to mogła być znowu recepcjonistka albo lekarz.
Dlaczego oni dzwonią w porze siesty?
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Obudziła się i sięgnęła po komórkę. Zaspała. Było dziesięć po
ósmej. Piętnaście minut temu miały się spotkać. Zerwała się błyskawicznie i zbiegła na dół. Chwyciła torebkę, kurtkę i szal. Wybiegła
z domu. Na ulicy uświadomiła sobie, że nie wie, gdzie jest bar, w którym się umówiła. Gorączkowo zaczęła szukać w torbie telefonu.
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– Susana! – ktoś zawołał ją po imieniu. Nie teraz, boże, nie teraz.
Odwróciła się. To była ona. – Właśnie biegnę na spotkanie z tobą,
bo jestem strasznie spóźniona. Tutaj mieszkasz?
Susana odetchnęła z ulgą. W tej samej chwili pomyślała, że
pewnie głupio wygląda i tusz jej się rozmazał w trakcie snu. Kobieta
przyglądała się jej przez chwilę.
– Idziemy do Bodeguity? Czy wolisz tutaj przysiąść w okolicy?
– Wszystko jedno.
– No to chodźmy, Bodeguita jest fajna. Długo tu mieszkasz?
– Nie. Znasz Juana?
– Kogo?
– Juana, to jego dom – Susana wskazała na okna mieszkania,
który teraz był jej domem.
– Nie, chyba nie. On tu mieszka, czy wyjechał?
– Teraz jest w Peru.
– No to na pewno go nie znam.
Szły w milczeniu. Susana nie wiedziała, o czym ma z nią rozmawiać. Z kobietą, której imienia nie pamięta. Z sąsiadką Eryka, która
szła teraz obok niej, tym razem bez ciemnych okularów. Nie ma
siniaków, pomyślała Susana. Eryk powiedział wtedy, że mąż ją bije.
Ale jakoś tego po niej nie widać.

– Ja nie palę.
– No to przepraszam. Jeśli chcesz, możesz wejść do środka i tam
na mnie zaczekać.
– Ale mogę zostać tutaj.
– Możesz – kobieta przyjrzała się jej, jakby nieco zaciekawiona.
Jak ona ma na imię? Zapytać? Czy zaczekać, aż ktoś ją zawoła?
Susana poczuła się niezręcznie.
– Słuchaj, przepraszam cię. Nie miałam portmonetki przy sobie.
Oni mnie tam nie znają, w tym barze, nie wiedziałam co zrobić. Nie
było tam nikogo znajomego, zobaczyłam tylko ciebie.
– Nie mogłaś iść do bankomatu? – Susana miała wrażenie, że
przez ciało kobiety przebiegł lekki dreszcz. Ale mogło jej się wydawać. Wcale nie było przecież zimno.
– Karta też została w domu.
– No tak. Głupie pytanie.
– Bardzo ci dziękuję, że mi pomogłaś. Bo w sumie nie musiałaś,
nie znamy się.
– To prawda.
Kobieta zgasiła papierosa w popielniczce, więc Susana odwróciła
się do wejścia.
– Mogę coś dla ciebie zrobić? Jakoś ci się odwdzięczyć?

Kiedy doszły do kościoła i skręciły w uliczkę po lewej, Susana
przypomniała sobie, że była tu z Erykiem. Wydawało jej się, że
szły do tego samego baru, do którego zabrał ją wtedy Eryk. Tuż
przed wejściem kobieta zatrzymała się. Wyciągnęła z kieszeni paczkę
papierosów.
– Chcesz zapalić? – zapytała, odpalając papierosa.
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Susana przystanęła.
– Nie musisz – chciała spojrzeć jej w oczy. Chciała, żeby to było
szczere, choć sama do końca tak nie czuła. Ta cała sytuacja była dla
niej po prostu dziwna.
– To przynajmniej postawię ci drinka. Na co masz ochotę?
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– Piwo bezalkoholowe – Susana poczuła się jeszcze bardziej
głupio. Tu wszyscy piją. Wszyscy, tylko nie ona.
Kobieta wyminęła ją, weszła do środka i podeszła prosto do
baru. Susana szła za nią, trzymając mały dystans.
– Jedno bezalkoholowe i jedno w butelce – powiedziała do
kelnera w bluzie i czapeczce.
Nie było dziś tej pięknej dziewczyny. To szkoda, pomyślała
Susana. Kobieta wręczyła jej butelkę piwa i usiadła na stołku przy
barze. Susana zajęła miejsce obok. Zastanawiała się, czy przelać piwo
do szklanki.
– Skąd znasz Eryka?
– Zaczepił mnie w barze – boże, jak to banalnie brzmi. Facet
zaczepia dziewczynę w barze i tak się poznają. Jak bardzo tani
romans.
– A ty?
– Jesteśmy sąsiadami. Jego bar jest za rogiem. Myślałam, że
może od niedawna u niego pracujesz.
Czyli ma romanse z kelnerkami. Intuicja mnie nie zawiodła. Jaka
intuicja?
– Nie, nie przyjechałam tu… Nie pracuję dla niego – nie była to
do końca prawda. Pracowała przecież, jako housesitterka.
– No jasne. Po prostu poznaliście się w barze – czy w jej głosie
była ironia? A może nawet jakaś ukryta pogarda? Susana pożałowała, że zgodziła się na to spotkanie.
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– Opiekowałam się… – nie, w ogóle nie było sensu wyjaśniać.
To nie jej sprawa. Romanse Eryka z kelnerkami, to dopiero rewelacja. – A ty co robisz?
– Widać, że nie jesteś stąd – kobieta się uśmiechnęła i odchyliła
na krześle, żeby odrzucić na plecy włosy spadające jej na twarz.
– Jak to?
– Tutaj nikt nie pyta, co robisz. To nie jest ważne.
– Przepraszam – Susana poczuła, że ze sobą walczą. Że zadają
sobie ciosy, dość celne jak widać, albo że zbierają punkty w grze.
– Słuchaj, mnie z Erykiem…
– Ale to nie moja sprawa – kobieta przerwała jej w pół zdania.
– Tak w ogóle to świetny facet.
Kto tutaj komu zadawał ciosy? Kto zdobywał punkty? Czy ona
się z nią spotkała, żeby sprawdzić, czy Susana ma romans z Erykiem?
– Skoro to nie twoja, sprawa, to… – Susana pociągnęła łyk
piwa. Kilka kropel z mokrej butelki spadło na jej spodnie. To po co
pytasz? Mogłam jednak poprosić o szklankę, przemknęło jej przez
głowę.
– Jestem gospodynią domową. Głupio brzmi, co?
– Nie, nieprawda. Masz dzieci?
– Dwoje.
– No to poważna robota. Jak na etacie – Susana poczuła ulgę, że
rozmowa zeszła na inny temat. – Często tu przychodzisz?
– Właściwie nie mam okazji. Chyba wyświadczasz mi kolejną
przysługę.
Dziwna jest ta kobieta. Pożycza od niej pieniądze. Umawia się
z nią w barze. Wie, gdzie mieszka. Może wcale nie przez przypadek
przechodziła tamtędy, może na nią czekała? A teraz jeszcze wypytuje
o Eryka.
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– Kiedyś było inaczej. Miałam koleżanki, miałam czas…
– A teraz?
– Mam rodzinę.
Ma dzieci. I męża. Kocha się w Eryku. I umówiła się z nią
z zazdrości. To wszystko teraz układało się w całość. Co za bezsensowna sytuacja.
– A te koleżanki? – znów zapytała, zanim pomyślała.
– Też mają rodziny. I pracę.
– A ty, nie mogłaś iść do pracy? – Jezu, co to za przesłuchanie.
Susana pożałowała, że nie mogła cofnąć tego pytania.
– Nie musiałam. Mąż dobrze zarabia. Maluję.
– Co malujesz?
– Paznokcie – Susana chyba musiała wyglądać na zdziwioną, bo
kobieta głośno się roześmiała. – Obrazki. Akwarele.
– Sprzedajesz gdzieś obrazy? Wystawiasz?
– Nie bardzo, czasem komuś dam w prezencie. Widziałaś te
obrazki na ścianie w sklepie Diego? To moje.
– Nie wiem gdzie.
– Od dawna tu mieszkasz?
– Przyjechałam niedawno.
– Racja, mówiłaś, zapomniałam. A do Diego warto się przejść,
ma najlepsze wino. Chyba, że ty nie pijesz – kobieta spojrzała na
butelkę piwa bezalkoholowego.
– Czasami…
Kobieta dopiła swoje piwo, postawiła pustą butelkę na blacie.
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– Muszę już iść. Rachunek – kiwnęła na kelnera. Susana sięgnęła do torebki. – Ja stawiam – kobieta podała banknot chłopakowi za barem. Z reszty wyciągnęła piątkę i podała ją Susanie.
– Dziękuję. Gdybyś kiedyś chciała pogadać, masz mój numer.
Zadzwoń, pójdziemy na kawę. Miło mi było cię poznać.
– Wzajemnie – Susana zupełnie nie wiedziała, jak się zachować.
Tymczasem kobieta po prostu wstała, machnęła jej ręką na pożegnanie i wyszła.
Bardzo dziwna sytuacja. Chyba będę musiała podpytać o nią
Eryka. Wciąż nie mogę sobie przypomnieć jej imienia, pomyślała
Susana zirytowana. Odwróciła się w kierunku baru i zamówiła kieliszek wina. I tak nie miała teraz nic lepszego do roboty.
3.
– Mam pięć minut spóźnienia. Ale nie martw się, zdążymy –
Susana słyszała w telefonie wyraźniej wiatr, niż Eryka.
– Nie martwię się.
– To dobrze. Czekaj na mnie na parkingu – Eryk jak zwykle
rozłączył się bez pożegnania.
Walizka spakowana. Kurtkę w razie czego mam, trampki na
nogach, dokumenty i wydrukowany z internetu bilet w torebce.
Susana po raz ostatni sprawdzała w myślach, czy niczego jej nie
brakuje. To przecież tylko dwa dni w Madrycie. Dwa dni, jedna
noc. Uprzedziła matkę, że przyjeżdża, ale okazało się, że ona z kolei
leci do Francji w tym czasie. Mogła się więc u niej zatrzymać, klucze
będzie musiała odebrać w galerii. Może i lepiej, uniknie niewygodnej rozmowy. I nie musi wracać do swojego dawnego mieszkania.
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Mieszkanie matki było dla niej obce. Po śmierci ojca matka
sprzedała ich rodzinny dom i kupiła dwa mniejsze, dla siebie
i Susany. Dom Irene był sam w sobie dziełem sztuki. Susana czuła
się w nim zawsze jak w ekskluzywnym hotelu. Obrazy, rzeźby, szykowne zasłony i niebanalne, zabytkowe meble, odrestaurowane
z gustem i posmakiem nowoczesności. Od kiedy była małym dzieckiem, Susana podziwiała styl matki, jej klasę, ubrania i przedmioty,
którymi się otaczała. Choć nigdy nie żałowała, że nie odziedziczyła
po niej tak wyjątkowego wyczucia estetyki.
Nie było jej łatwo ciągnąć walizkę na kółkach po brukowanych uliczkach starówki. Postanowiła tym razem zejść do parkingu
schodami, obok posągu kobiety ubranej w tradycyjny vejerski strój,
przypominający arabskie burki. Na dole schodów zorientowała się,
że rozciągająca się przed nią droga nie prowadzi na parking, tylko
biegnie powyżej. Parking był zwykłym kawałkiem ziemi poniżej
murów miejskich. Było jasne, że teraz miała przed sobą przejście
do dalszej części miasta, a na parking mogła tylko z góry popatrzeć.
Przystanęła zrezygnowana. Dostrzegła machającą do niej z dołu
postać. Zrobiła kilka kroków przed siebie. Eryk już wspinał się po
zboczu parkingu w jej kierunku.
– Przerzuć walizkę. Przez mur. Złapię ją.
– No co ty, zwariowałeś?
– Chodź, nie bój się. Przełaź przez murek.
– Eryk…
– Dawaj. Nie ma sensu iść naokoło.
Susana podniosła walizkę i chwiejnie przesunęła po murku.
Chwilę potem Eryk zmierzał już w kierunku samochodu, więc nie
miała wyboru. Pozostało jej tylko zejść po stromym urwisku, bo
przecież musiała zdążyć na ten pociąg.
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– Łatwiej jest zejść drogą koło La Oficiny. Mogłabyś tam spokojnie potoczyć swoją walizkę aż na sam dół – Eryk otworzył jej
drzwi do samochodu.
– Nie wiedziałam.
– No ale daliśmy radę. Polubiłaś już niespodzianki?
– Nie wiem. Trochę ich było za dużo ostatnio – Susana pomyślała o spotkaniu z kobietą w La Bodeguicie. – Spotkałam twoją
sąsiadkę.
– Którą? – Eryk przechylił się w jej kierunku, żeby ustawić
lusterko. To było ich więcej? Drgnęła, gdy jego dłoń musnęła jej
kolano.
– Spotkaliśmy ją kiedyś na ulicy, szliśmy wtedy do ciebie na
śniadanie.
– A, Laurę! No i co u niej?
No tak, Laura! Przecież przedstawiła się, dzwoniąc. Dlaczego nie
mogłam zapamiętać jej imienia? Eryk skojarzył ją od razu. Pewnie
nie brakuje mu okazji do spotykania się z nią.
– Nic. Nie ma z kim wyjść, koleżanki mają dzieci. Zadzwoniła
do mnie.
– Laura też ma dzieci.
– Wiem, powiedziała mi. Widziałeś jej obrazy?
– Tak. Podobają mi się.
Sami artyści w tym mieście, pomyślała Susana z sarkazmem.
Jeden ma restaurację, druga kochanka za sąsiada. Ciekawe, co Eryk
maluje po godzinach. To niesprawiedliwe, odezwał się wewnętrzny
głos. Nic o nich nie wiesz. I tak łatwo przychodzi ci wydawać
wyroki, oceniać? Myślisz, że to wszystko jest takie proste? To nerwy,
zaczęła się usprawiedliwiać Susana. Po prostu się denerwuję tym
wyjazdem, badaniem, które…
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– Muszę zatankować – Eryk spojrzał na nią przelotnie. – Nie
martw się, stacja benzynowa jest po drodze. Dojedziemy tam na
rezerwie. Zdążymy na pociąg. Po co jedziesz do Madrytu?
– Od… – nie wiedziała, co powiedzieć. Odwiedzić lekarza?
Odwiedzić matkę? Odczep się ode mnie? W końcu to nie jego sprawa.
– Nie martwię się. Wiem, że zdążymy.
– Mogę cię odebrać po powrocie. Autobus do Vejer nie zatrzymuje się na dworcu kolejowym.
– Możesz mnie odebrać. Wracam pojutrze – jeśli to jest sposób
na podryw, to tym lepiej. Przynajmniej będzie mogła wygodnie
podróżować.
– Laura mnie martwi. Coś jest nie tak. Coś ci powiedziała?
– Eryk, my się nie znamy. Spotkałam ją w barze i tyle. Może już
jej nigdy więcej nie spotkam.
– To raczej niemożliwe. W Vejer wszyscy ciągle na siebie wpadają. Chyba, że będziesz siedzieć w domu, housesitterko.
Susana nie zamierzała odpowiadać. Chciała już wsiąść do
pociągu i mieć święty spokój. Uwolnić się od tych gierek, dziwnych
zagrywek, od których robiło jej się niedobrze. To wypytywanie,
ona o Eryka, on o Laurę. Zupełnie, jakby jedno i drugie próbowało
z niej coś wyciągnąć. Weźcie ze sobą w końcu pogadajcie, zamiast…
Dobra, nie moja sprawa.
Na stacji benzynowej wysiadła z samochodu. Weszła do sklepu,
rozglądając się bezradnie po półkach. Może powinna kupić wodę na
podróż, kanapkę? Nic nie przygotowała, w ogóle o tym nie pomyślała. W końcu jej wzrok padł na lodówkę pełną lodów. Powinnam
kupić sobie jednego. Pasuje idealnie w dniu, w którym czuję się jak
dziecko rozwodzących się rodziców. Każde z nich wysyła mnie do
drugiego na przeszpiegi. A ja chcę mieć teraz święty spokój.
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Wilcza gwiazda
Katarzyna Rybicka

Kawałek gwiezdnego pyłu, z lekkim ociąganiem, zdecydował
się w końcu dotknąć dziwnej, ziemskiej powierzchni. Wiedział
z czym to się wiąże. Z ograniczeniem, z cielesną formą, z powolnością. Ale tak wybrał.

Katarzyna Rybicka
A gdyby tak... otworzyć oczy w ciemności i zobaczyć w niej
ogrom miłości. I gdyby tak stanąć w pełnym świetle i odczuć
przyjemność bycia sobą. A potem uśmiechnąć się szeroko, rozejrzeć dookoła i zobaczyć innych ludzi, którzy robią to samo... Tak
wygląda moja wioska, moje ludzkie stado, które zwołuję listami
niosącymi spokój i spotkaniami ożywiającymi ducha.
Nazywam się Katarzyna Rybicka i pomagam wrażliwym
ludziom nazwać tęsknoty ich serca, przytulić samotność i rozświetlić
ich ścieżkę na nowo bijącym sercem.
https://www.subscribepage.com/katarzynarybickaNEWSLETTER

Wołanie, które słyszał, było zbyt silne, aby je zignorować.
Poruszało wszystkim, czym był. Mówiło do niego w każdej przestrzeni w której przebywał i którą mijał. Musiał odpowiedzieć,
musiał tu przybyć. To było najważniejsze. Dla tego spotkania istniał, a przynajmniej w to wierzył.
I teraz właśnie ten pierwszy krok, krok na nowej planecie… Zaskoczył go na tak wiele sposobów. Miękkością w której
wylądował. Mieszanką tak wielu zapachów, które wydawało
się, wypełniły go całego. Ciemnością wokoło i jego własnym
blaskiem. I cielesną formą, jaką sprezentowało mu to spotkanie. Wilczą formą.
Ja... świecę. No tak, nie mogło być inaczej. Właściwości gwiezdnego pyłu nie znikają tak po prostu. Świetlisty Wilk . Srebrny
Wilk, jeśli wszystko się uda i będę trochę zwyczajniej wyglądać.
Nie chciałbym tak bardzo rzucać się w oczy. Nie zanim odnajdę to
miejsce, które mnie tak woła. Nie zanim ukoję moją tęsknotę, która
mnie tu sprowadziła…
Wilk usiadł wśród wysokiej trawy, w której wylądował i spojrzał w górę, starając się odnaleźć przestrzeń, z której przybył. Stąd
wszystko wygląda na bardzo, bardzo odległe, pomyślał, wpatrując
się w nocne niebo, pełne migoczących punkcików. Nagle poczuł się
bardzo zmęczony.
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Nowe ciało odczytało historię jego podróży i postanowiło zrobić przerwę. - Tak wiele nauki tu czeka, ciało też ma swoje racje
- zauważył. Zanim jego głowa nie opadła lekko na łapy, zdążył
jeszcze raz zachwycić się rześkim, nocnym powietrzem, wypełnionym zapachami wielu kwitnących roślin i stworzeń, których nazw
nie znał.
Jutro cię znajdę, mruknął jeszcze w przestrzeń, zapadając w swój
pierwszy ziemski sen.
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Historia osobistej miłości
do kreatywności
Monika Serafin

Monika Serafin
Jestem kreatorem, kreatywnym twórcą, projektantem. Tworzę
marki i opiekuję się markami moich Klientów. Buduję wizualne
imperia. Używam do tego wiedzy z trzech obszarów: brandingu,
marketingu i komunikacji. Powołuje do życia obrazy, wymyślam
mechanizmy, struktury, platformy i wyposażam je w słowa, by
komunikowały jeszcze skuteczniej wartości, korzyści danej marki
i tego co się pod nią kryje. Wnikliwie pytam czego Klienci potrzebują i uważnie słucham ich odpowiedzi. To mój klucz i tajemnica
do celnych i efektywnych rozwiązań. Konkretnie, śmiało i z uwagą
przeprowadzam przez cały proces kreatywny od koncepcji do realizacji. Dostarczając przy tym cenne wskazówki, wiedzę i unikalne
rozwiązania. Znajduję rozwiązania odpowiadające potrzebom. Łączę
dwa światy: twórczy i biznesowy.
https://www.instagram.com/monika_serafin/
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Odważyłam się. Bo myślę, że chyba trzeba mieć trochę odwagi
by publicznie opisać coś intymnego. Coś, co opowiadać będzie
o bliskości, niemoralnych propozycjach, niebezpiecznych trójkątach,
graniu na uczuciach, zdradach, rozstaniach i powrotach. W historii
tej jest więcej dramatu niż romantycznych uniesień. Ale kto by się
spodziewał czegoś innego, skoro scenariusz pisze nikt inny jak samo
życie? Żeby nie było, będą też i dobre momenty – strategiczne,
przełomowe, nawet z elementami katharsis. Ale ostrzegam – do
happy endu jeszcze nam daleko. Myślę, że być może jakieś 60 lat.
Ale już wiem, że warto będzie czekać na to zakończenie.
Rozpoczynając tę historię muszę zmazać wypieki na twarzy
tym, którzy myślą, że to pikantna relacja jakich wiele. Nic bardziej
mylnego. Tego rodzaju związki raczej się zaniedbuje, stroni przed
nimi, ukrywa. Jednak tylko one nas odmieniają i pozwalają nam
żyć pełnią życia. Są pełnoetatową pracą, siedem dni w tygodniu.
Na zawsze. Nie wszystkich stać na lojalność, trud i wyzwania.
Większość odpuszcza, żyjąc w cieniu własnych możliwości, własnego ja.
Moja fascynacja kreatywnością zaczęła się dość wcześnie.
Przyglądałam się jej, obchodziłam z wielu stron. Początek naszej
relacji był fazą testów, jak przy każdej inicjacji. Sprawdzałam
czym jest, jak smakuje, w jakim wariancie lubię jej doświadczać
najbardziej. Była mi obietnicą tego, czego poszukuję od dnia narodzin. Wolności. Spełnienia. Radości. Podobała mi się szczególnie
dlatego, że jest niejednoznaczna, kontrowersyjna, wielowarstwowa
i tak nieokiełznana jak pędzący mustang. Jak ja! Dokładnie tak
poczułam, że ja jestem nią, a ona jest częścią mnie. Częścią, za
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którą tęskniłam, którą odkrywałam latami, którą zdradziłam
nie raz, z którą się rozstawałam i którą porzucałam bez słowa
wyjaśnienia. Powroty były różne. Ona zawsze czekała. Zraniona.
Poturbowana. Jednak nigdy, przenigdy mnie nie odtrąciła.
Był a jak mat k a , pr z yjac ió ł k a , ment ork a i wyroc z nia .
Zapewniała mi byt, otaczała akceptacją, wyznaczała ścieżkę
rozwoju i jednym celnym wnioskiem potrafiła przyszpilić mnie
do ściany, kiedy nie byłam jej i sobie wierna. Pani K . jest jak
papierek lakmusowy, jak lustro. Przeglądam się w niej w pełni
prawdy. Widzę wszystkie swoje skazy, niedociągnięcia i ciemne
zakamarki. I po latach szukania siebie, z nią u boku czuję, że
dzięki niej mogłam siebie odkryć, zrozumieć, pokochać. To moja
droga do samopoznania. Do wiary w siebie. Do przeznaczenia.
Do MIŁOŚCI.
Pani K . to metaforyczna kobieta, moje alter ego, moje ja.
Zmaterializowała się w moim życiu jako nieposkromiona kreatywność. Stąd jej dumne, duże „K A” z kropką. I o niej chcę opowiedzieć. O tym, że może być celem, procesem i narzędziem. Że
nadaje rytm moim zawodowym dniom, karmi moje artystyczne
dziecko. Jest manifestem tego jak chcę żyć. Jest lekiem, jest pomysłem na siebie, stacją energetyczną, która mnie zasila. Jest moją
misją, moim środkiem ekspresji, sposobem w jaki pracuję, myślę
i widzę świat.

Tym samym umierać od środka. Stracić nadzieję.
Żyć i nie być.
Wiem, że jest nas więcej. Tych, którzy błądzą i szukają. I chcę
wam właśnie powiedzieć, że są i ci, którzy odnajdują. Ta książka jest
tego namacalnym przykładem. Chcę wam powiedzieć, jak można
błądzić, by ostatecznie odnaleźć siebie. Jak dbać o źródło siły do
poszukiwań, by nie wyschło. Jak wsłuchiwać się, by dostawać
odpowiedzi. Jak doświadczać miłości własnej i dopuścić ją do głosu.
Myślę, że to jeden z najbardziej zawiłych, ale i ekscytujących
związków w naszym życiu. Związek z samym sobą. Rozwijanie go
i dbanie o niego kończy się z ostatnim oddechem. Nic nie jest tak
pewne jak to, że będziemy się budzić ze sobą do końca swych dni.
Ja zamarzyłam by te poranki, tygodnie i lata były szczęśliwe, świadome i w pełni moje.
Towarzyszy mi w nich Pani K. Tobie może Tobie towarzyszy
Pani Ciekawość, Przedsiębiorczość albo Intuicja. Myślę, że relacje
z nimi mają podobne punkty styku, podobne wyzwania i rozterki.
Jestem jednak pewna, że wszystkie napędza to samo….
MIŁOŚĆ.

I tym właśnie chcę się podzielić. Moim spojrzeniem. Po co?
Wiem, że proces odkrywania siebie może być żmudny i wyniszczający. Wiem co to się poddać, utknąć, zrezygnować, dryfować.
Wiem, co to znaczy czuć niepokój, bezsens, niewiarę. I uciekać, kłamać, oszukiwać. Ranić i sabotować. Siebie.
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Jaskółka
Iwona Owczarek

Iwona Owczarek
Absolwentka Kreatywnego Pisania w Instytucie Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk . Z wykształcenia filolożka,
z zawodu marketingowiec i project managerka, z zamiłowania dłubie w słowach i czyta. Mieszka w Anglii z mężem i kotem, uprawia
tai chi i uwielbia deszczową aurę, bo w chłodzie lepiej jej się myśli.
W swoich opowieściach mierzy się z trudnymi tematami wartości, priorytetów, wolności dokonywania własnych wyborów.
Obecnie pracuje nad pełną czarnego humoru powieścią w której
główni bohaterowie – lingwistka Maria Jaskółka i pisarz Jerzy
Pietruszka – rzuceni w świat węglowego imperium starają się
zachować swoje prawo do pragnień i marzeń.

https://www.facebook.com/iwonaowpisze/
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Kiedy Maria Jaskółka, znana warszawska lingwistka i wykładowczyni szykowała się na spotkanie z rektorem uczelni, na której
wykładała od lat, Marta Jankowska, aktywistka i organizatorka
demonstracji antyrządowych szykowała się do kolejnego marszu
ulicami Warszawy. Słońce zalewało miasto, głośne od warkotu
maszyn do wydobywania węgla, a ludzie o pustych spojrzeniach,
choć zadowoleni z wszechobecnego dobrobytu, spacerowali bez
celu, wypełniając miasto jak statyści w kiepskim filmie. Tu był
ktoś w kapeluszu, tutaj para z dzieckiem, a tam kwiaciarka układała kwiaty w srebrnych wiadrach z wodą. Zdawało się, że jest
to typowy dzień z końca sierpnia i mieszkańcom Warszawy pod
rządami Nowej Władzy nie przytrafi się nic ciekawego, nic wartego zapamiętania i nic, co doprowadziłoby kogokolwiek do chwili
refleksji nad sobą i światem.
***
Jest coś niepokojącego w topolach, szczególnie w tych drżących,
których listki na początku są podszyte kutnerem, delikatnym meszkiem chroniącym przed zimnem i suchym wiatrem. Szybko jednak
tracą okalający meszek i stają się nagie. Nagie w słońcu, na wietrze,
zupełnie nieochronione przed światem, odporne na zimno i upał,
niczego się nie boją. Myśli o topolach, wspomnienia o kwitnących
osikach, jakby osnutych wtedy tiulowym welonem, dopadły Marię
znienacka, gdy wychodziła z gabinetu Rektora. Tak bardzo pragnęła
teraz usłyszeć ten ukochany szelest topolich listków i poczuć… niepokój, nadchodzącą zmianę. Zmiana w życiu Marii przyszła nagle.
Czy naprawdę nie spodziewała się odesłania na „spoczynek”? Dobre
sobie, spoczynek. Tyle lat ciężkiej pracy, tyle nerwów, wymagań
i wypracowywania cierpliwości w obliczu przeobrażeń, zamykania
kolejnych wydziałów, zmian programu nauczania i skrupulatnego
przygotowywania każdego wykładu. A teraz ma zaszyć się na jakiejś
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nadwiślańskiej wsi, zaprowadzić ogród, zasiać zioła, może uprawiać
jakieś niewymagające warzywa. Taką przyszłość ma dla mnie Polska!
Ogród na starość, ogród, żeby zająć czymś ręce, ogród, żeby wypełnić
pustkę codziennych dni! A co na emeryturze robią ogrodnicy?
Ogród w oblepionej smogiem i dymem Polsce!? Co za niedorzeczność nonsens, brednie, duby smalone.
„Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni”
czytamy w utworze Mickiewicza „Romantyczność”. Duby smalone
to związek frazeologiczny oznaczający robienie czegoś nadaremno.
Źródła znaczenia związane były z wyplataniem przedmiotów
z gałęzi drzew. W staropolszczyźnie istniał nawet rzeczownik „dubiel”
czyli prostak i głupek.
Maria uśmiechnęła się do siebie na wspomnienie wykładu
o związkach frazeologicznych. Kiedy wyszła w zadymione, rozbuchane hukiem i warkotem miasto, zakręciło jej się w głowie. Nie
będzie teraz o tym rozmyślać, kupi jabłka i upiecze ciasto, zajmie
ręce. Może to wcale niegłupie, żeby zająć się ogrodem? Poczuła
nagle, że rzeczywiście nie ma już w niej siły i ochoty na edukowanie. Lingwistyka co prawda fascynowała ją, potwierdzała jej
przekonanie, że słowa mają niewyobrażalną moc, ale z biegiem lat
było coraz mniej studentów, a jeszcze mniej było takich, którzy czuli
potrzebę zmiany świata. Złościli Marię zapatrzeni w siebie aroganci,
którzy wybierali jej wykłady, aby przypodobać się władzy i znaleźć
jakąś ciepłą posadkę w Biurze Ochrony Czytelnictwa czy innych
instytucjach. I choć Maria czuła, że nie powinna nikogo oceniać,
mierzyła wszystkich jedną miarą. Na ignorancję nie dawała przyzwolenia. Pamiętała jedną studentkę, która tak ochoczo weszła z nią
w dyskusję o derywatach żeńskich, tłumacząc, że miałyby jakoby
być jedynie wyrazem zacofania i rusycyzacji. Ech! Już dawno lekarz
zalecił jej mniej stresu, mniej nerwów, więc może powinna cieszyć
się z emerytury?
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Zamyśliła się Maria nad swoją pracą, naszły ją i dobre i złe
wspomnienia związane z wykładami na uczelni. Chciała odpłynąć myślami od grzmotów maszyn, być jak najszybciej w domu.
Założyć najwygodniejsze domowe spodnie i sweter, którego nikt
nie będzie oceniał. Albo lepiej piżamę, flanelową! Ubrać ciepłe
skarpety, zasiąść z książką w julianowym fotelu, odpłynąć od
świata, który jej już nie chce. Schować się, zakopać w pościeli,
wtulić w męża. Nie będzie czekać na żadne tramwaje, autobusy,
pociągi nadmiejskie. Pójdzie szybko, pobiegnie, ucieknie od tego
wszystkiego. Czarne czółenka coraz głośniej i mocniej stukały
w chodnik, jakby wybijały pieśń kobiety wzburzonej, rozdrażnionej, rozwścieczonej, wkurwionej!
I taka była garstka ludzi, w których wpadła Maria z całą
swoją wściekłością, z żalem i pustką. „Przeproście i spierdalajcie”
głosiły najśmielsze sztandary, „Wolność nie umiera, wolność jest
w nas”.
– TAK! – krzyknęła Maria w tłum – TAK! – poczuła to całą sobą,
całą stopą mocno obuwioną czarnym, wypastowanym czółenkiem.
Poczuła jak prostuje się całe ciało, jak napinają się mięśnie i zaczyna
krzyczeć z tłumem: „Wolność jest w nas”.
Nagle z tłumu wyłoniła się postać. Maria kątem oka zauważyła
wyciągniętą rękę, a w niej megafon. Bez zastanowienia chwyciła
go z całą mocą swoich dłoni i krzyknęła jeszcze głośniej. Tłum daje
energię, tłum we mnie jest – myślała Maria, a ludzie wokół niej,
z oczami pełnymi nadziei, dawali jej siłę.
– Dubiel – krzyknęła w megafon, a tłum skandował – Dubiel,
dubiel!
Przed oczami Marii stanęły wszystkie niepowodzenia, każda
niesprawiedliwość, stanął Rektor z głupim uśmiechem, wręczający jej list jak wyrok. List, który stwierdzał, że Marii już nie ma,
że Maria zniknie, rozpłynie się w powietrzu jak zapach kwiatów
topoli, nie pozostawiając po sobie niczego namacalnego. I była też
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głowa Naczelnika. Widziała ją Maria wyraźnie; wielka, coraz większa, powiększająca się, rozdzierająca usta, z oczami rozchodzącymi
się na boki, twarz wydłużona w krzywym, nieszczerym, bezzębnym
uśmiechu. Nagle wszystko pękło.
– Wszystko w porządku? – dotarł do Marii mocny, kobiecy głos,
kiedy po chwili otworzyła oczy.
– Co się stało? – Maria spojrzała na swoje dziwnie rozrzucone na
ziemi nogi i zobaczyła, że brakuje lewego buta.
– Upadła pani, proszę, pomogę pani wstać – mocny głos, mocne
ręce, pomyślała Maria i wsparła się na łokciach, żeby dać sobie
chwilę zanim stanie na nogi.
– Twarz Naczelnika... wybuchła – spostrzegła uśmiech na twarzy
kobiety i zastanowiła się, czy to jest ten moment, w którym może
sama siebie uznać za wariatkę.
– Tak – parsknęła śmiechem kobieta – Wybuchła mu twarz, łajdakowi – wskazała na postrzępione resztki balonu.
To balon! BALON. Maria roześmiała się i zaczęła rozglądać się
za lewym butem. Kiedy się podniosła, tłumu już nie było. Zostały
resztki pękniętego balonu i rozpromieniona twarz młodej, na oko
trzydziestoletniej kobiety.
– Maria Jaskółka – wyciągnęła rękę na znak przywitania.
– Marta Jankowska – kobieta uśmiechała się.
Maria pomyślała, że to ciekawe, jak niektórzy wykrzywiają
tylko usta, jakby napili się wody po ogórkach, a inni śmieją się całą
twarzą; nosem i szklistymi od szczerości oczami. Taki uśmiech miała
Marta i naszły Marię dziwne myśli o twarzach i uśmiechach. Może
uderzyła się w głowę? A jeśli ma udar?
– Chyba nic pani nie jest – Marta podała Marii lewy but
i podtrzymała ją, aby nie straciła równowagi wkładając stopę
do buta.
– Chyba nie. Nie jestem jednak pewna co tutaj się wydarzyło.
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– Nadal organizujemy demonstracje, mimo że zainteresowanych
już prawie nie ma – twarz Marty wyraźnie posmutniała, kąciki ust
opadły. – Trzeba walczyć o swoje wartości… – dokończyła Marta
jakby już wcale nie zwracała się do Marii, ale gdzieś w eter, w ulicę,
w szum.
– Wartości? Zdaje się, że w ludziach miejsce po wartościach
wypełniły pieniądze i domy. Spokojne życie, ogród – przypomniało
się Marii o uprawnianiu ogrodu, teraz już będzie miała na to czas,
za dużo czasu.
– Ogród? W takiej Polsce ogród? – zdziwiła się Marta.
– Nic więcej mi nie pozostało – Maria rozpłakała się nad nieistniejącym ogrodem, nad straconą pracą, nad obawą o przyszłość.
A jeśli zwariuje? Jeśli nuda i brak zajęcia zupełnie odbiorą jej
rozum? Czytała kiedyś, że jeśli starszy człowiek, po siedemdziesiątce, leży przez cztery dni, to jego ciało starzeje się o dziesięć lat!
– Przepraszam, muszę już iść, spieszę się do domu – zabrzmiało to
tak głupio, tak żałośnie. Żałosna emerytka śpieszy się do domu, po
drodze kupi jabłka i upiecze ciasto. A jutro co? Jutro może sernik?
Albo pieczeń, albo jakieś wykwintne danie kuchni francuskiej; deser
może.
– Odprowadzę panią, chyba wszystko w porządku, ale nigdy nic
nie wiadomo. A poza tym mam bardzo ważne pytanie.
Maria bała się ważnych pytań, sama je sobie teraz stawiała.
Co zrobi jutro? Co powie Julianowi? Czy będzie w stanie spojrzeć
swoim kolegom i koleżankom w oczy, czy jej nie ocenią? Czy uznają
jej decyzje i wybory za porażkę? Dlaczego nie poradziła sobie lepiej
w życiu? Dlaczego nie jest siłaczką, nie zmienia słowami świata?
Dlaczego utraciła sens i wszystko ogarnia pustka?
– Co to jest dubiel? – Marta wyrwała Marię z rozmyślań.
A więc jest jeszcze w ludziach ciekawość? Jest chęć rozmowy,
dowiedzenia się czegoś od innych. Przecież mogła sobie sprawdzić w myzianym telefonie, albo w ogóle o nic nie pytać. Nie
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zainteresować się ani Marią, ani zgubionym butem. I nagle poczuła
Maria, że nie jest sama w tym warkocie, w tym gwarze świata
Naczelnika. Że jest jeszcze Marta. Marta… Jankowska chyba. A co mi
tam, pomyślała Maria i opowiedziała Marcie o dubielach, o liście
od Rektora, o braku planów i o smutku. Mówiła długo, wspominając o ogrodnictwie, na które wcale nie była gotowa. Rozmawiały
z pasją o słowach i powoli stawało się jasne, że między nimi będzie
jeszcze wiele takich rozmów; o sztandarach, wartościach i planach.
***
Maria wróciła do domu jeszcze przed wieczorem. Powietrze
w mieszkaniu było świeże. Julian zostawił otwarte okno, lecz
nigdzie go nie było. Zdjęła buty i ze smutkiem spojrzała na opuchnięte stopy. Ból był raczej do zniesienia, choć widok niewielkich, czerwonych otarć i pęcherzy potęgował jego siłę. Odłożyła
torebkę na stolik w przedpokoju, w której nadal, jak cierń, tkwił
podpisany ręką Rektora wyrok skazujący ją na nudę, bezczynność i ogrodnictwo. Nie miała teraz do tego głowy. Spojrzała
w lustro i z trudem przyznała, że nie wie kto się w nim odbija.
Zastanawiała się kim teraz jest, kim będzie i kim była, kiedy
działo się to wszystko, o czym opowiadała jej Marta. Zdawało
jej się, że to musiał być sen, że spotkanie z Rektorem i cała ta
demonstracja nie zdarzyła się naprawdę. Jednak ciężkie stopy
i ból potwierdzały, że Maria nie śniła. Wpatrywała się w swoją
nieco krągłą, ale nadal atrakcyjną twarz.
Miała dość zaznaczone policzkowe kości, pełne usta, choć dolna
warga wyraźnie była większa od górnej. Brązowe włosy, lekko już
przyprószone siwizną w okolicach skroni, nadal lśniły w promieniach słońca wpadających przez otwarte okno. I oczy. Zielone, albo
szare, trudno było stwierdzić w tym świetle. Jak północne morze –
mawiał czasem Julian – wzburzone i z głębią. Nie widziała w swoich
oczach morza, choć wzburzenie w niej pozostało.
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Nadal targał y nią szalone myśli po rozmowie z Mar t ą .
Wyobrażała sobie scenariusze współpracy, jak mogłaby pomóc
niewielkiej grupce demonstrantów, jak przebić się przez skorupę,
skamielinę głuchej na inność władzy? Marta przyznała, że zasięg
drukowanych ulotek, broszur i plakatów, które jednak niezbyt
długo goszczą w przestrzeni publicznej, jest niewielki. Ludzie
zasiedzeni w swoich pięknych domach, jakoś odpuścili. A przecież
dziesięć lat temu było zupełnie inaczej. Maria pamiętała jeszcze
tamte tłumy, kiedy dziesiątki tysięcy zatroskanych o los kraju
ludzi regularnie maszerowało ulicami miast, miasteczek i wsi.
W myślach Marii pozostało wiele obrazów z tamtych czasów;
była kobieta, która samotnie demonstrowała w niewielkiej wsi
na Kaszubach, były rodziny z dziećmi na marszach w stolicy,
były nocne zgromadzenia. Było jeszcze wtedy czuć w ludziach
chęć budowania wspólnoty, brania odpowiedzialności za siebie
nawzajem, traktowania ze zrozumieniem i empatią tych słabszych,
bardziej potrzebujących. Maria czuła, że wszyscy byli razem na
tych zgromadzeniach, w rozmowach. Jednak już wówczas rosła
w siłę butna władza, która sprawnie odpowiadała na potrzeby
najprostszych ludzi. A te były w oczach Marii zawsze takie same.
Dla większości pieniądze rozwiązywały problemy, uciszały tych
najbardziej krzykliwych. A protesty były pokojowe, ciche, czasem nocne, kiedy ludzie po prostu stali z zapalonymi świecami
i demonstrowali jedynie swoją obecność. Julian nazwał to kiedyś
kawiarnianym intelektualizmem. Większość ludzi dywagowała,
dyskutowała, przerzucała się argumentami i wytrzeszczała oczy
na coraz to śmielsze posunięcia władzy. TO musi się skończyć ,
zgadzali się jednogłośnie znajomi Marii. Nie było innej drogi,
Maria też w to wierzyła, że świat Naczelnika po prostu sam się
rozpadnie. Nie przetrwa. W końcu ludzie już tyle wycierpieli i tyle
znieśli, że nie można ich będzie kupić i sprzedać, praktycznie za
czapkę śliwek.
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Był w Marii jakiś żal, tęsknota do czasów, w których jako
wykształcona kobieta mogła się bardziej zaangażować, a po
prostu robiła swoje i wykładała na uczelni. Nie czuła się winna,
po prostu nie odczytała zagrożenia. Sądziła, że przecież jest tylu
innych ludzi, którzy mogą zakładać komitety opozycyjne, protestować, edukować. Czuła, że kraj potrzebował jej wtedy gdzie
indziej. A może to ona potrzebowała czegoś innego? Może pragnę ła wtedy wierzyć, że własną pracą zachowa błogie, choć
mylące poczucie wolności? Wolność! Rozmarzyła się Maria nad
wolnością wyrażania myśli i przekonań. Władza oczywiście
nikomu nie zabraniała wyrażania poglądów. Nie wprost, bo
zawsze znaleźli się beneficjenci nowej władzy, którzy zaciekle
bronili wszystkiego, co od niej dostali. Zwykli ludzie, sprzedawcy,
rodziny wielodzietne, górnicy. Oni przede wszystkim! Wspierali
każdy pomysł Nowej Władzy, każdą dobrą zmianę, bo wydobycie
węgla stało się narodową dumą.
Maria czuła, że robi jej się coraz ciężej na sercu i duszy. Nie
chciała już myśleć o Marcie, o tamtych czasach, o stracie pracy.
Przeszła do salonu i ze zdziwieniem odkryła, że julianowy fotel,
najwygodniejszy, jaki Julian kiedykolwiek zakupił, leży rozłożony
w częściach, a wokół niego walają się śrubki.
– Co za licho? – zdziwiła się Maria i dostrzegła karteczkę przyczepioną do jednej z części fotela. Julian przepraszał w niej za bałagan
i wyjaśniał, że „coś” się zepsuło i naprawi jak tylko wróci do domu.
Wyczerpana przeszła do sypialni i padła na łóżko. Obiecała
sobie, że tylko na chwilę zamknie oczy i zaczęła wsłuchiwać się
w dobiegające z zewnątrz odgłosy deszczu. Padało coraz mocniej,
ciężej, aż zrobiło się zupełnie ciemno.
***
Deszcz stukał o parapety i szyby, jak jesienny deszcz Leopolda
Staffa. Julian czuł dziwny niepokój, jakby melodia deszczu przechodziła w coraz straszniejsze tony. Może z powodu deszczu, a może
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dlatego, że Maria jeszcze spała, choć było już po ósmej? Musiała
wrócić od Rektora zupełnie wyczerpana, bo zastał ją pogrążoną we
śnie w sypialni. Nie chciał jej budzić, więc położył się cicho obok
niej. Rano nie mógł sobie znaleźć miejsca. Zawsze przed siódmą
robił kawę, przygotowywał śniadanie i gdy nie było umówionych
spotkań, dyskutowali o języku, teatrze i starych czasach, w których
oboje byli piękni i młodzi. Julian śmiał się, że mimo upływu lat
piękni pozostaną na zawsze. Może to przez deszcz, spadające ciśnienie? Zaparzył kawę i już miał zabierać się za dokręcanie fotela, kiedy
ktoś załomotał do drzwi.
Dwóch młodych mężczyzn, w cokolwiek śmiesznych kapeluszach, stało w drzwiach. Deszcz spływał po ciemnych płaszczach, tak
ciemnych jak w filmach o czasach zimnej wojny. Julian nie pomyślał
zapraszać ich, czy częstować kawą. Właściwie odruchowo przymknął
drzwi tak, aby nie mogli nawet zajrzeć do środka. Czuł, że nie jest
to wizyta, która może wróżyć cokolwiek dobrego, a wychowany
w czasach głębokiego komunizmu wiedział swoje. Ułożył ręce na
biodrach, dając im do zrozumienia, że jeśli chcą wejść, to muszą go
ze sobą wnieść lub przejść po nim.
– Julian Jaskółka?
– A o co chodzi? – zapytał mocnym tonem.
– Pana żona, Maria, jest w domu?
– Jest, ale śpi – miał nadzieję, że mężczyźni, których już zdążył
nazwać w myślach „płaszczami”, dadzą spokój i wrócą kiedy indziej.
– To proszę ją obudzić.
Julian zwątpił nieco w swój stanowczy wygląd i asertywność
postury. Mimo tego, co wcześniej sobie umyślił, zaprosił płaszczy
do środka.
– Panowie zaczekają – wskazał na środek salonu, a sam po
cichu wszedł do sypialni. Dziwne, pomyślał, Maria nie obudziła
się. Zazwyczaj budzi ją kapiący kran, wycie psa czy zbyt głośno
stukająca obcasami sąsiadka.
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– Mario, jacyś panowie do ciebie – pogłaskał ją delikatnie
po ramieniu. Zerwała się jakby trafiona piorunem. Na jej twarzy
zobaczył zdziwienie, jakby właśnie wróciła z jakiegoś wspaniałego
miejsca do niezbyt ciekawej rzeczywistości.
– Jestem wariatką – rzuciła prawie szeptem i wyszła do salonu,
gdzie czekali mężczyźni.
– O wspaniale! Panowie już są. Julian nie stój tak, podaj panom
po kawałeczku ciasta. Panowie zmęczeni?
Mężczyźni w płaszczach spojrzeli na siebie zdziwieni, kiedy
Maria pstryknęła palcami, jakby chciała pośpieszyć męża.
– Funkcjonariusze Ochrony Cywilnej Hierarchii – wybełkotał
mężczyzna wyciągając biało–czerwoną kartę z żółtym emblematem.
– Że kto? Z ochrony? Julian? A gdzie są moje kanarki? – rozejrzarzała się Maria po salonie z miną małej dziewczynki, która zaraz się
rozpłacze. Julian dałby wiarę, że trzęsła jej się broda.
Do cholery, jakie kanarki, pomyślał Julian i wtedy przypomniał
sobie o starej ciotce Marii, która pod koniec życia zwariowała, biedaczka. Opowiadała przedziwne historie o nieistniejących psach,
rozmowach z kotami, czasem w kłótni powoływała się na autorytet niewidzialnych i chyba nieistniejących krewnych. Jedynym jej
ukojeniem były dwa kanarki, trzymane w niewielkiej ptasiej klatce
na oknie.
– Panowie wybaczą, żona ma dziś gorszy dzień. Chodź – zwrócił
się Julian do żony i podtrzymując ją pod ramię zaprowadził do
sypialni.
– Co to ma znaczyć?! – płaszcze zaczynały się niecierpliwić, kiedy
Julian wrócił.
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– No widzą panowie, żona ma ciężki dzień, możliwe nawet, że
zupełnie zwariowała. Po ciotce – widział niedowierzanie w oczach
funkcjonariuszy, więc ciągnął dalej – O, proszę zobaczyć, w środku
nocy rozkręciła fotel. Wyjęła wszystkie śrubki, o tu, proszę – wskazał Julian na garść grubych śrub – A potem zapewniała mnie, że
napadli nas kosmici.
– Kosmici? Co pan pieprzy?
– No tak, proszę zobaczyć, wszystkie śrubki są srebrne, tak?
– Tak – zgodzili się mężczyźni i wbili wzrok w śrubki, jakby tam
znajdowała się odpowiedź na każde nurtujące ich pytanie.
– No właśnie nie. Ta jedna śrubka jest miedziana – Julian trzymał w palcach śrubkę, a funkcjonariusze wyglądali, jakby mieli
zaraz krzyknąć „wow, rzeczywiście, jak on to zrobił?”.
– No i moja żona jest przekonana, że tę jedną, miedzianą śrubkę
podrzucili kosmici, żeby nas szpiegować.
Mężczyźni zastanowili się, w tym czasie Julian przełknął ślinę
i z trudem wstrzymał śmiech. W końcu orzekli, że nie mają tutaj co
robić i przepraszają za kłopot.
– Oby się żonie poprawiło. I niech dostarczy zaświadczenie
lekarskie, nie będziemy więcej tracić czasu na wariatów – rzucili na
koniec, wymieniając się głupawymi uśmieszkami i zniknęli w korytarzu. Julian odetchnął głęboko, zamykając za nimi drzwi. Poczuł
dłoń Marii na ramieniu.
– Ty mi lepiej zaraz wszystko opowiedz.
Maria podsunęła taborek i zaczęła opowiadać. Im dłużej opowiadała, tym szerzej Julian otwierał oczy.
***
– Nie sądzisz, że to stracona sprawa? – zapytała Maria Juliana,
upinając włosy w niewielki, elegancki kok.
– Demonstracja? Nie wiem, co byś tam miała robić? Ludziom
się, myślisz, chce jeszcze?
– A Tobie?
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– Ja bym ich wszystkich… Za matkę, za ojca internowanego,
kiedy to było… – Maria widziała, jak w Julianie odżywa wspomnienie czasów złych, mrocznych i czerwonych – Ale tak Marysiu,
chce mi się, ale terrorystą nie zostanę. – Julian uśmiechnął się i wrócił do skręcania fotela.
Maria denerwowała się czasem, że Julian potrafi wszystko
zamienić w żart. W najgorszych momentach znajdował bez problemu jakąś małą rzecz, która doprowadzała ich do śmiechu.
Sytuacja zdawała się jednak wymagać powagi i Maria czuła, że nie
może w tej kwestii liczyć na Juliana.
– A może ja bym jednak rozważyła ten ogród? W sumie, co mi
szkodzi, może to lepsze zajęcie?
– Starej babie dajcie grabie – zaśpiewał Julian – Dajże spokój. Ty
jesteś profesorem, naukowcem! Językoznawcą, do cholery!
Maria wiedziała, że Julian ma rację. Zawsze podważała swoje
możliwości, zawsze pragnęła więcej i czuła potrzebę udowadniania innym, że ją na to stać. A może musiała to udowodnić sobie?
Zaciekle pracowała na swoją pozycję, lecz z biegiem lat nie udało jej
się wyrobić w sobie arogancji. Czuła, że nie pasuje do wielkich konferencji językowych, że najlepiej jej się myśli w zaciszu własnego
gabinetu i ewentualnie wśród tych zdolnych studentów, których
było już tak niewielu, że trudno było zobaczyć w tym motywację
do wykładania.
– Pójdę – rzuciła z przedpokoju – Kupię jabłka na bazarku i zajrzę
do lekarza.
– Chciałbym zobaczyć jak zdobywasz zaświadczenie o byciu
wariatem – roześmiał się Julian.
– Myślisz, że sobie nie poradzę? Z taką frustracją i historią
rodzinną, to bym dawniej wyjechała na turnus do sanatorium.
– Pod klepsydrą?

– Akurat do Schulza zachowam szacunek i podziw – rzuciła
Maria z powagą i zacytowała – Cóż można począć w takim świecie?
Jak nie zwątpić, jak nie upaść na duchu, gdy wszystko jest zamknięte
na głucho, zamurowane nad swoim sensem, i wszędzie tylko stukasz
w cegłę, jak w ścianę więzienia*?
Zostawiła Juliana majstrującego przy fotelu i zamyśliła się nad
tymi słowami. A jeśli zwątpiła w siebie pozostawiając świat innym
ludziom? Próbowała odszukać w sobie siłę do walki, do zmiany, do
wzięcia odpowiedzialności za wydarzenia ostatnich lat i nie mogła
wyobrazić sobie swojego miejsca w szeregu walczących. Kim byłaby
w takim szeregu? Kobietą dla której najważniejsze są jej własne
wybory? Czy może ugodową dziewczynką, której wmawiano grzeczność jako najwyższą cnotę możliwą do osiągnięcia przez kobietę?
Czy nie chciała się od tego wszystkiego odciąć, zatracając energię
i umysł w pracy naukowej? A jeśli chciała tylko udowodnić, że
może osiągnąć co sobie zamarzy, to co teraz z tym osiągnięciem
powinna zrobić?
– Słyszała pani, że w przychodni jest nowa doktorka – zagaiła
sprzedawczyni z bazarku wkładając do torby jabłka o które poprosiła Maria – Ponoć jest… inna – dokończyła ściszonym głosem,
jakby wyjawiała Marii jakiś sekret.
– Inna? – Maria zazwyczaj nie wdawała się w żadne osiedlowe
plotki, ale inność lekarki zaciekawiła ją.
– E tam inna – odezwał się zza pleców Marii jakiś męski głos.
– Zwyczajna brudaska – zaśmiał się pogardliwie, ale szybko
spuścił wzrok, gdy Maria odwróciła się i wbiła w niego karcące
spojrzenie.
Mężczyzna nie mógł mieć więcej niż 30 lat. Taki młody, pomyślała z trwogą Maria, taki młody. Chciała coś powiedzieć, ale wzięła
jabłka, wręczyła sprzedawczyni odliczoną kwotę i dość zdecydowanym krokiem odeszła w stronę parku.
* Źródło: Bruno Schulz “Sanatorium pod klepsydrą. Genialna epoka”
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996
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Lubiła przechadzać się po parku Krasińskich. Spacer zawsze
wyciszał jej myśli. A miała ich teraz tyle, że z trudem łapała oddech,
przechodząc od jednej myśli do kolejnej. Miała wrażenie, że w jej
głowie ogromny czarny kot bawi się kłębkiem różnokolorowych
nitek, z których każda prowadzi gdzie indziej.
Usiadła na ławce i wyjęła mały notes. Odszukała hasło „brudas lub brudaska” i dodała kolejną kreseczkę. Prowadziła dziennik
usłyszanych na ulicy słów. Słów obraźliwych, słów, które miały
dawać świadectwo zmianie, na którą Maria nie była przygotowana. Na początku zapisywała zasłyszane słowa na marginesach,
w kalendarzu, czy gazecie. Jednak z czasem „materiału” było tyle,
że postanowiła prowadzić profesjonalny dziennik, z indeksem
i wyszukiwaniem haseł. Był to dwunasty dziennik Marii. Sama nie
mogła w to uwierzyć, jak bardzo zmieniał się otaczający ją świat.
Czy Naczelnik zdawał sobie sprawę z tego, jakie potwory wypuścił
z lochów? A co gorsza, jak zostaną te stwory zapędzone z powrotem,
kiedy to wszystko dobiegnie końca?
Maria nie miała już pewności, że skończy się samo. Po spotkaniu
z Rektorem, po spotkaniu Marty, po wizycie funkcjonariuszy czuła,
że otwiera się przed nią nowy rozdział. Nie! To ona sama, własnymi
decyzjami otworzy nowy rozdział. I nie będzie miał nic wspólnego
z ogrodnictwem!
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List do filomeny
Maria Sokołowska

Filomeno Droga,

Maria Sokołowska
Jestem Podróżniczką. Podróżowałam najpierw jako mała dziewczynka z rodzicami, a potem sama. Zaczęłam organizować wyjazdy
– bliższe i dalsze – i tak zostało do dziś.
Ale moje podróżowanie to nie chodzenie po opisywanych na
tysiąc sposobów szlakach turystycznych. Wędruję, pozwalając sobie
na zejście z oklepanej trasy. Bo znacznie ciekawsze czeka na mnie za
pomijanym w przewodniku zakrętem. Wszędzie staram się odnaleźć choć malusieńki skrawek piękna – mały, kolorowy rysunek na
murze, kot wylegujący się w słońcu, kwiat rosnący na zapadającym
się dachu.
Z każdej podróży piszę listy – najchętniej piórem, przelewając na
papier swoje myśli i wrażenia. Piszę listy do przyjaciół, znajomych,
rodziny. Chcę teraz napisać taki list do Ciebie, moja Czytelniczko.
Zapraszam Cię w podróż, w której chcę Ci towarzyszyć. Być
może stoisz na rozdrożu, nie wiesz co zrobić. Może nawet nie masz
pojęcia, że możesz zmienić swoje życie. Pokażę Ci, jak kobiety, które
spotkamy na szlaku, zmieniały się, stawały się silne. Zmieniały siebie i otoczenie, a nawet historię. Daj się porwać w tę niezwykłą
podróż.
biblioteka.ms@wp.pl
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Muszę Ci napisać o czymś, co przydarzyło mi się w czasie
wycieczki do Szczecina i na Wyspę Uznam (to kolejna wycieczka
szkoleniowa, którą zorganizowałam u siebie w pracy). Mimo, że
minął już miesiąc od powrotu, nadal trudno mi w to wszystko
uwierzyć. Ale od początku…
Dojechaliśmy na miejsce wieczorem we czwartek. Po zakwaterowaniu się w hotelu wyruszyłam wraz z Gosią i Danusią smakować
nocne życie w Szczecinie. I tu niestety rozczarowanie. Wydawało mi
się, że tak duże miasto tętni życiem wieczorami, a tu pusto. Dziwne
to było uczucie, kiedy szłyśmy jasno oświetlonymi ulicami i zaułkami, a wokoło nie było żywej duszy. Z rzadka pojawiał się tylko
jakiś przechodzień, za to turystów nie było wcale. Z jednej strony
były to komfortowe wręcz warunki do podziwiania fantastycznie
oświetlonych kamienic, wież kościołów, uliczek. Ale gdybym była
sama, czułabym się nieswojo. W towarzystwie dziewczyn czułam
się bezpiecznie.
Następnego dnia, zwiedzanie zaczęliśmy od Książnicy
Pomorskiej. Ta biblioteka ma bogatą historię, począwszy od 1905
roku. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Budynek wygląda niepozornie, ale mieści w sobie ogromną ilość pomieszczeń. Zwiedzanie
zaczęło się mocnym akcentem – wystawą „Oblicza kaligrafii”. Na
każdym zrobiła olbrzymie wrażenie. A ja … przepadłam! Coś pięknego! Fantastycznego! Niesamowitego! Poczułam się jak w bajce,
w jakimś innym wymiarze. Czas stanął. Do tej pory myślałam, że
kaligrafia to jedynie sztuka pięknego pisania literek mieszczących
się w linijkach. A tymczasem to także sztuka użytkowa. Nadruki na
podkoszulkach, zaproszenia, życzenia, teksty, ozdabiane przedmioty
… Najchętniej zostałabym tam cały dzień i podziwiała, podziwiała,
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podziwiała … Wszystko było cudne, piękne, niezwykle wspaniałe
i pomysłowe. I przy okazji chwilami bardzo proste. Jedna z autorek
zilustrowała wierszyki Brzechwy o zwierzątkach. Zrobiła to, pisząc
tekst o danym zwierzątku w kształcie tego zwierzątka, np. tekst
o kangurze wyglądał z daleka jak kangur. Zachwycił mnie wierszyk
„Zebra” – tekst układał się w postać zebry z pasami, które tworzyły
właśnie słowa z wiersza o niej. I kiedy tak stałam i podziwiałam,
usłyszałam nagle: „A cóż to takiego?!”. Obok mnie stała młoda
dziewczyna ubrana w niecodzienny strój – długą, prostą suknię
z wysokim, przylegającym do szyi koronkowym kołnierzem i z ciasno upiętymi włosami. Wyglądała niezwykle na tle całej naszej
grupy, poubieranej lekko (bo upał) i turystycznie. Rozejrzałam się
w poszukiwaniu innych, podobnie ubranych osób, bo uznałam, że
jest tu grupa pasjonatów przebierających się w historyczne stroje
i będąca atrakcją dla odwiedzających bibliotekę. Ale w zasięgu
wzroku nikogo takiego nie zobaczyłam. Co więcej, mijające mnie
osoby zupełnie nie zauważały owej dziewczyny, niemal przechodząc
przez nią! Poczułam się trochę dziwnie, tym bardziej, że niecodziennie ubrana postać powtórzyła pytanie, patrząc wyraźnie na mnie.
Rozejrzałam się jeszcze raz, ale nikt nawet nie zwrócił na nią uwagi.
Przełknęłam ślinę i w myśl zasady „z wariatami lepiej nie dyskutować” zapytałam:
– A o co chodzi? - Dziewczyna przyjrzała mi się i powiedział
– Dlaczego wszyscy są tak dziwnie ubrani? I co to za dziwne
bohomazy te rysunki? Jak się domyślasz Filomeno, chodziło
jej o wiersze Brzechwy, które tak bardzo mi się podobały.
Postanowiłam odpowiedzieć na to pytanie i nie czekając na reakcję
szybko się ulotnić.
– Ci wszyscy ludzie to wycieczka, a ponieważ jest upał to jesteśmy lekko i przewiewnie ubrani. A te dziwne bohomazy to rysunki
przedstawiające wiersze Brzechwy, będące częścią wystawy „Oblicza
kaligrafii”, na której jesteśmy.
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– Brze … co? I co to jest kaligrafia?! – wykrzyknęła głośno
dziewczyna.
Zastanowiło mnie, że nikt nie zwracał na nią uwagi, zupełnie
jakby była duchem. Tylko dlaczego ja ją widzę, słyszę i mogę z nią
rozmawiać? Może zaszkodził mi upał, przegrzało mnie albo sama już
nie wiem co. Zdecydowałam się odpowiedzieć, ale tak by nikt mnie
nie usłyszał, bo inaczej moje koleżanki z pracy pomyślałyby, że
dobrze się dotąd kamuflowałam, a tak naprawdę jestem dziwaczką
i mówię sama do siebie.
– Brzechwa. Jan Brzechwa. Był poetą, piszącym wierszyki dla
dzieci. A kaligrafia to sztuka pięknego pisania. Słowo „kali” pochodzi ze starogreckiego „kalos” i oznacza „piękno”, natomiast słowo
„grafia” odpowiada starogreckiemu „graphia”, czyli „pisanie, przedstawianie, opisywanie”. Ale tu nie tylko są te „bohomazy” jak je
Pani nazwała, ale…
– Mów mi Anna proszę.
– Dobrze Anno. A więc jak widzisz tu są nie tylko takie rysunki,
ale i inne. Zobacz jakie to piękne, te kolory, te barwy, kunszt wykonania, drobniutkie płatki złota, w których wyżłobiono ornamenty.
To małe arcydzieła.
Zapadła cisza, nikt nie zwrócił uwagi na mamroczącą pod
nosem bibliotekarkę. Rozejrzałam się wokół. Dziwna postać gdzieś
zniknęła, a ja odetchnęłam z ulgą. Dotknęłam czoła, jednak było
chłodne.
Zaczęliśmy zwiedzać Książnicę. Obecnie to samorządowa instytucja kultury, pełniąca funkcję centralnej biblioteki całego Pomorza
i wojewódzkiej biblioteki publicznej. Brzmi bardzo naukowo i górnolotnie? Filomeno, to po prostu nie tylko biblioteka publiczna
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– taka jak w każdym mieście – ale i biblioteka centralna całego
Pomorza – co oznacza, że ona jest głową, a inne podległe jej biblioteki odnogami. Erwin Ackerknecht, dyrektor biblioteki w latach
1907– 1945, scalił księgozbiory naukowe z terenów dzisiejszego
Pomorza Zachodniego. Oczywiście między innymi, bo poza tym
stworzył m.in. Bibliotekę Muzyczną, Bibliotekę Ludową, Wyższą
Szkołę Ludową, Pomorską Krajową Bibliotekę Objazdową i Wyższą
Szkołę Bibliotekarską... Uff... zasapałam się przy wyliczaniu. A, zapomniałabym. Zaczęto również wydawać czasopismo bibliotekarskie
„Bücherei und Bildungspflege”. Wiesz Filomeno, taki dyrektor to
skarb. Wygląda na to, że dla niego najważniejszy był czytelnik
i książka. Mogłabym tak długo wymieniać , nie tylko zasługi
Ackerknechta, ale i innych, którzy przyczynili się do rozwoju tej
jednej z głównych bibliotek w Polsce. Ale wróćmy do zwiedzania. Książnica jest niesamowita. Ilość pomieszczeń, sal, ogromne
przestrzenie dla czytelników, bardzo duża ilość pracowników – to
wszystko sprawia, że chciałoby się tam spędzać mnóstwo czasu. Po
prostu – biblioteka przyjazna dla wszystkich. Bo oprócz działalności
ściśle bibliotecznej pełni także rolę ośrodka kulturalnego. Wiesz,
to było zawsze moje marzenie – stworzyć takie miejsce i pracować
w nim. Miejsce, gdzie byłyby książki dla dorosłych i dla dzieci,
odbywałyby się różne spotkania, warsztaty i wystawy. I byłaby też
kawiarenka „Inkunabuł”, gdzie serwowane byłyby potrawy według
przepisów z książek. Ech, marzenia, marzenia, marzenia… I na koniec
ciekawostka – „Książnica Pomorska serdecznie zaprasza do korzystania z Wypożyczalni Dzieł Sztuki. Zachęcamy do wypożyczania
oryginalnych obrazów i rzeźb w Czytelni Zbiorów Specjalnych”. To
ja poproszę Vermeera, jeśli tylko mają.
– Co to jest Wypożyczalnia? I Czytelnia? Zbiory Specjalne?
– Odezwał się za mną znienacka głos Anny. A więc dalej mam
te zwidy? Usiłuję przyspieszyć kroku, ale Anna bez problemu mi
towarzyszy – No więc?
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Poddaję się i z rezygnacją, nie wierząc własnym zmysłom,
odpowiadam:
– Wypożyczalnia to miejsce, gdzie można coś pożyczyć, czyli
wziąć ze sobą, a potem to oddać. Czytelnia to miejsce, gdzie można
przyjść i coś poczytać. A Zbiory Specjalne to taki rodzaj przedmiotów,
które są wyjątkowe.
Odpowiedź zaspokoiła chwilowo jej ciekawość. Przez resztę
zwiedzania towarzyszyła mi w milczeniu, pilnie słuchając tego,
co mówiły kolejne oprowadzające nas po różnych pomieszczeniach bibliotekarki. A potem zniknęła. Z trudem wróciłam do
rzeczywistości, bo trzeba było iść dalej. Ku mojej radości jedna
z artystek , której dzieła są prezentowane na tej wystawie,
Joanna Zakrzewska, prowadzi w Gdańsku warsztaty kaligrafii!
Po powrocie napisałam do niej wiadomość i okazało się, że nie
muszę uczestniczyć w kursie od początku do końca, mogę przyjść
na konkretne zajęcia.
Wyszliśmy z Książnicy pełni wrażeń i równocześnie niedosytu. Ponad godzina to stanowczo zbyt mało czasu na spokojne
poznanie takiego miejsca. Ruszyliśmy w kierunku dworca kolejowego. Tam, na peronie pierwszym, znajduje się wejście do dawnego schronu przeciwlotniczego. To tutaj znajdują się Podziemne
Trasy Szczecina. Można je zwiedzać, a raczej przejść nimi wyłącznie
z przewodnikiem. Dobrze, że od budynku Książnicy do dworca nie
ma takiej dużej odległości. Dzięki temu bez kłopotu i pośpiechu
zdążyliśmy na wyznaczoną godzinę wejścia do Podziemnej Trasy.
Przewodnik już na nas czekał. Każdy dostał kask, który założył
na jednorazowy czepek. Wyglądem przypominaliśmy inżyniera
Karwowskiego z „Czterdziestolatka”. Sesja zdjęciowa – obowiązkowa! Rozpoczęliśmy zwiedzanie, idąc za wesołkowatym
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przewodnikiem, który w nieoczekiwanych miejscach wyskakiwał z jakąś dowcipną (w jego mniemaniu) uwagą typu „Proszę
Państwa, mamy jedyny w Polsce pokaz mody schronowej!”.
Poinformował nas także, że oprowadza również po Cmentarzu
Centralnym (a jest to największy cmentarz w Polsce i trzeci pod
względem wielkości w Europie) i można sobie zamówić zwiedzanie
ścieżką tradycyjną lub botaniczną i on jest jedynym przewodnikiem, który oprowadza na wesoło, inni robią to poważnie i on nie
wie dlaczego. Zwiedzanie cmentarza ścieżką botaniczną, Filomeno
nie wyobrażam sobie tego.
Do budowy schronu wykorzystano podziemia fortyfikacji
miejskich z XVIII wieku, budowa zakończyła się w 1941 roku.
Filomeno, ja dotąd znałam takie miejsca z filmów i prasy czy
opisów literackich. Nie zdawałam sobie absolutnie sprawy, jak
to naprawdę wygląda! Przede wszystkim to olbrzymie… sama
nie wiem jak to nazwać. Olbrzymia budowla brzmi chyba najsensowniej. Doczytałam w Wikipedii, że schron posiada pięć
podziemnych kondygnacji, sięgających 18 metrów w głąb ziemi.
Jego powierzchnia wynosi ok . 2,5 tysiąca m², grubość ścian
dochodzi do 3 metrów, a stropów do 2,8 metra. Podczas alianckich nalotów na miasto w schronie chroniło się ok . 5 tysięcy
osób. Obiekt często określany jest jako największy schron
cywilny z czasów II wojny światowej w Polsce*. Te suche
informacje nie dałyby mi żadnego pojęcia, gdybym tego nie
zobaczyła na własne oczy. Nie spodziewałam się tego, co zobaczyłam, nie byłam na to przygotowana. Patrzyłam na ciągnące
się tunele, oświetlone światłem elektrycznym pomieszczenia,
wentylację w ścianach i miałam wrażenie, że jestem w pułapce
bez wyjścia, w zamknięciu, w którym się uduszę. Zupełnie
jakbym przeniosła się w czasie. A potem nastąpiło najgorsze.
Przewodnik włączył odgłosy bombardowania. Chciałam się
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skulić, objąć rękami głowę i krzyczeć wniebogłosy, żeby przestali zrzucać bomby. A potem wyszłam cała rozedrgana na jasno
oświetlone słońcem, upalne ulice miasta, które w czasie wojny
bardzo ucierpiało właśnie od bombardowania. Zwróciłam
uwagę, że szczególnie mocno było bombardowane w dniu
urodzin Hitlera. Nawet teraz, kiedy to piszę, a minęło już trochę czasu, mam dreszcze i czuję to przerażenie, które wcale nie
minęło do końca. Wiesz Filomeno, nigdy nie chciałabym, żeby
to się powtórzyło.
Kolejne miejsce, które zwiedziliśmy, to Filharmonia. Nowy
budynek ma przypominać wierzchołek góry lodowej (coś w tym
jest, ale jak stanie się w pewnej odległości), zaprojektowany został
w barcelońskiej pracowni. Budynek jest olbrzymi, ma duże – żeby
nie powiedzieć ogromne – przestrzenie. Oprowadzała nas miła pani
na wysokich obcasach i zastanawiałam się, jaką musi mieć wprawę
w bieganiu po takiej przestrzeni i tylu schodach.
– Co to jest Filharmonia?
No tak, dlaczego przestaje mnie to dziwić? Zaskoczyło mnie, że
Anny nie było z nami w schronie. Zapytałam ją o to. Wyjaśniła,
że nie chciała tam być, bo było ciemno, dużo ludzi i jakieś dziwne,
przerażające odgłosy.
– Filharmonia to takie miejsce, gdzie przychodzą ludzie posłuchać muzyki.
– Ogromna budowla. Na moim zamku nie ma takich miejsc.
Na zamku? Jakim zamku? Kim jest Anna? O co w ogóle chodzi?
Te pytania zachowałam dla siebie, nie chcąc prowokować kolejnej
rozmowy.
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Filharmonia, podobnie jak Książnica, jest olbrzymim budynkiem. I pełni również rolę ośrodka kulturalnego, tyle, że nie ma
w niej oczywiście książek – są za to różne przestrzenie, w których
są organizowane wystawy i spotkania. Co ciekawe, Filharmonia
ma tylko trzy okna. Trzy, ale za to jakie duże! I jaki piękny z nich
widok!
Po obiedzie kontynuowaliśmy zwiedzanie, objeżdżając Szczecin.
Przy okazji mijaliśmy różne interesujące miejsca, jak np. toaleta,
w której podczas „wizyty” słucha się szant albo najstarsze kino na
świecie, liczące 111 lat.
Anna zmaterializowała się na fotelu obok mnie i patrząc przez
szybę wykrzykiwała co chwilę:
– Co to za dziwny stwór, w którym się znajdujemy? Ale tu
zielono! Co to takiego te dziwne metalowe obiekty? Ile tu ludzi! Jak
oni dziwnie są ubrani. Ojej, tam coś miga na czerwono! A to co za
dziwne zwierzę? Pies?
Na szczęście nie wymagała ode mnie odpowiedzi. Zresztą nie
byłabym w stanie ich udzielić, bo słowa wypowiadane były bez
przerwy.
Na zakończenie poszliśmy na spacer po Szczecinie z przewodnikiem. Wtedy dopiero zauważyłam, jak bardzo zielone jest to
miasto. Pełno kwiatów na skwerach, drzewa, olbrzymie Błonia – to
wszystko mnie uspokoiło. Pęd codzienności zwolnił – miałam wrażenie, że ginie w zieleni, która go wchłonęła.
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Idąc na Zamek Książąt Pomorskich przystanęliśmy przed pomnikiem Bolesława X i Anny Jagiellonki. Przez chwilę postać Anny
Jagiellonki wydała mi się skądś dziwnie znajoma. Byłam zaskoczona, bo dotychczas wiedziałam, że Anna Jagiellonka była żoną
Stefana Batorego, a nie jakiegoś Bolesława.
– No i jak, podobna jestem? – usłyszałam znienacka. Przez
chwilę zamarłam. Potem powoli patrzyłam to na pomnik, to na
stojącą obok mnie Annę. Parę spojrzeń i byłam pewna – to Anna
Jagiellonka, ta z pomnika. Zaczął mnie wciągać ten dziwny stan
z pogranicza jawy i snu.
– Tak, jesteś podobna. Tylko… Do tej pory wiedziałam, że Anna
Jagiellonka to córka Zygmunta Starego, żona Stefana Batorego, nieładna, bezdzietna i w dodatku starsza kobieta.
– Widzisz, ja zmarłam 20 lat przed jej urodzeniem. Była córką
mojego brata, Zygmunta Starego, a więc moją bratanicą.
– Na pomniku jesteś młoda i piękna. Długo żyłaś?
– 27 lat.
– Krótko. Co się stało?
– Kiedy wychodziłam za Bogusława, miałam 15 lat. Byłam jego
drugą żoną. Małgorzata Hohenzollerówna, pierwsza żona, okazała
się dzieciobójczynią. Pozbywała się płodów, a gdyby Bogusław nie
doczekał się potomka, Pomorze przejęłaby Brandemburgia. Kiedy
Bogusław to odkrył, skazał medyka na śmierć, a żonę uwięził
w wieży, gdzie szybko pożegnała się z tym światem.
– Wychodząc za mąż byłaś dzieckiem!
– Tak, ale nasze małżeństwo, mimo, że aranżowane, było szczęśliwe. Doczekaliśmy się pięciu synów i trzech córek. Kiedy urodził się drugi syn, mój mąż ruszył w dziękczynną podróż do Ziemi
Świętej. Pisał z tej podróży do mnie listy. Były piękne.
– Co w nich było?
– Są bardzo osobiste, ale posłuchaj:
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„Woła do Ciebie moja dusza wierna. Jakżeś mi blisko, choć
tak niedostępna. We snach oglądam owal Twojej twarzy. Jakże to
piękna będzie dla mnie chwila, gdy się w Szczecinie mym oczom
ukażesz. O rychłym naszym spotkaniu wciąż marzę i wiem, że więcej miłości dasz mi Kochana niż piasku na plaży, niż statek wielkiej
pojemności zdolny jest zabrać wonnych płatków róży”. I jeszcze
„Potem chcemy do Jej Miłości żeglować, bowiem możemy razem
radować się i miłować, przeżyć kilka tysięcy dobrych nocy, na
okręcie miłości ze stu tysiącami pęków róż rozsiewających zapach
i tyle razy ile ziaren piasku jest w morzu, i tyle razy ile kropel
wody przepływa przez śluzę w Darłowie”. Znam te fragmenty na
pamięć.
W 1502 roku doszło do buntu mieszczan szczecińskich. Bogusław
bał się o nas i wyprawił nas do nowo wybudowanego zamku
we Wkryujściu. Tam urodził się nasz ostatni syn. Ale niestety
wilgoć, która tam panowała, stała się przyczyną mojej choroby –
medycy nie wiedzieli co mi jest. Zmarłam po 12 latach małżeństwa.
Bogusław nigdy nie ożenił się po raz kolejny. Naprawdę mnie
kochał. Przeżył mnie o 20 lat. Niestety nie wiadomo, gdzie znajdują
się jego szczątki, bo kościół św. Ottona, gdzie został pochowany,
nie istnieje już. Mnie pogrzebano w Greifswaldzie. Chyba tam się
wybieracie?
– Tak, mamy w programie to miasto.
– To pokażę Ci, gdzie jest miejsce mojego pochówku.
Na pomniku Anna umiejscowiona jest o stopień wyżej niż
Bogusław, dzięki czemu oboje są równego wzrostu… od góry.
Okazuje się, że jury konkursu na ich pomnik, ogłoszonego
w 1970 uznało, że Anna Jagiellonka, będąca córką Kazimierza

92 | Kobiece Ścieżki Życia

Jagiellończyka, króla Polski, ze względu na swoje pochodzenie
nie mogła być przedstawiona jako osoba niższa wzrostem, aniżeli
książę Bogusław X. Pomyślałabyś Filomeno o czymś takim? Bo
ja nie.
Od pomnika poszliśmy na dziedziniec Zamku Książąt
Pomorskich. Niestety był dla nas niedostępny wewnątrz – tuż przed
naszym przyjazdem zawaliły się stropy i runęły 3 kondygnacje
w części północnej. Ale na dziedzińcu też było co oglądać. Moją
uwagę zwrócił oryginalny zegar. Ciekawa jest jego historia. Powstał
w 1693 roku, ale w czasie II wojny światowej uległ całkowitemu
zniszczeniu. Został zrekonstruowany i zamontowany na wieży podczas remontu Zamku w latach 1978–1979. Jest niezwykły, zdaje się
żyć własnym życiem. W górnej części tarczy są dwa lwy z okresu
szwedzkiego, a między nimi kula pokazująca fazy księżyca. Pod kulą
znajduje się maska zielonego człowieka, która porusza oczami zgodnie z ruchem dużej wskazówki godzinowej, w jej otwartych ustach
znajduje się datownik pokazujący aktualną datę. Nad maską, a pod
kulą znajduje się błazen wybijający lewą ręką godziny a prawą
– kwadranse, kłapiący przy tym szczęką i przewracający oczami. Na
tarczy są dwa gryfy pomorskie oraz rok pierwszego remontu (1736).
Do dnia dzisiejszego, z pierwotnego wystroju tarczy zegarowej,
zachowały się tylko niewielkie jej fragmenty.
Zobaczyłam Annę przechadzającą się się po dziedzińcu. Pewnie
wspominała lata tu spędzone. Bogusław rozbudował dla przyszłej
żony istniejącą od XII wieku siedzibę, dobudowując skrzydło południowe. Przewodnik rozpoczął opowieść o nieszczęśliwej Sydonii
von Borck, szlachcianki z pomorskiego rodu. Zamyśliłam się.
– O czym tak dumasz? – pyta Anna.
– O nieszczęsnej Sydonii von Borck.
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– Ach, ona! Piękna, utalentowana, zakochana, porzucona. Nie
miała oparcia w rodzinie, a brat był tak bardzo niechętny nie tylko
jej, ale i jej siostrze, że mimo umowy, jaką zawarł z siostrami, nie
wypłacał im rocznej pensji, nie wspominając już o posagu w przypadku wyjścia za mąż. Siostry opuściły Strzmiele i tułały się po
różnych miejscowościach. Sydonia wstąpiła do ewangelickiego
zgromadzenia dla panien w Marianowie.
– Została zakonnicą?
– Zgromadzenie to pełniło funkcję instytucji opiekującej się
niezamożnymi szlachciankami. Sydonia, ze względu na swój wiek
i pochodzenie, została mianowana zastępczynią matki przełożonej, ale po upływie roku pozbawiono ją tej funkcji, ponieważ
uznano ją za osobę konfliktową, kłótliwą i złośliwą. Opuściła więc
Marianowo. Zaczęła się zajmować zielarstwem, otaczała się zwierzętami, kontaktowała z zielarkami, interesowała się właściwościami
ziół, udzielała porad lekarskich. A do tego coraz częściej odgrażała
się ludziom, rzucając na nich uroki. Dlatego została oskarżona
o czary – po raz pierwszy w 1612. Najpoważniejszym z zarzutów
było oskarżenie o rzucenie klątwy na rodzinę książąt pomorskich
z rodu Gryfitów – po rozstaniu z Ernestem Ludwikiem miała przepowiedzieć, że nie minie 50 lat, jak ród księcia wyginie. Uznano to za
przestępstwo polityczne, zwłaszcza w kontekście niewyjaśnionych
zgonów kolejnych książąt, ostatni – Bogusław XIV zmarł bezpotomnie po jej śmierci w 1637.
– Czarownice palono na stosach ...
– Sydonię w 1619 osadzono w więzieniu na zamku Oderburg
w Grabowie pod Szczecinem. Miała wtedy ponad 70 lat! Tortury
i fałszywe zeznania świadków mocno ją pogrążyły, mimo, że odwoływała parę razy swoje zeznania. W 1620 roku ścięto ją mieczem za
murami miejskimi, a ciało spalono i pogrzebano na średniowiecznym cmentarzu biedoty. Wiesz, tak sobie myślę, że Sydonia nie
pasowała do tamtych czasów, choć były późniejsze od moich ...
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– Spotkałaś ją?
– Przypadkiem. Ale my Wędrujące przez Świat nie mogłyśmy
się minąć.
– Wędrujące przez Świat?
– To długa historia, opowiem Ci ją kiedy indziej, bo teraz już się
zbieracie dalej, a mój czas dzisiaj skończył się.
– Anno, zaczekaj, chciałam Cię o tyle rzeczy zapytać …
– Do jutra Mario! – dobiegło mnie z oddali.
Ruszyliśmy na dalsze zwiedzanie. Doszliśmy uliczkami aż na
Rynek Sienny. Tam rozeszliśmy się. Gosia, Danusia i ja poszłyśmy
na Wały Chrobrego. Idąc, cały czas rozmyślałam o Annie. Nie bałam
się jej już, wręcz przeciwnie, zaciekawiła mnie i chciałam dowiedzieć
się jak najwięcej. O niej, o jej czasach, o Bogusławie i jak to było
w Szczecinie, gdy ona tu mieszkała na zamku. Pozostało mi żywić
nadzieję, że jutro – tak jak obiecała – pojawi się. Wały Chrobrego
znajdują się na skarpie wzdłuż Odry. Doszłyśmy aż do Cafe22.
Kawiarnia mieści się na 22 piętrze ogromnego biurowca, stąd nazwa.
Rozciąga się z niej rzeczywiście wspaniały widok na cały Szczecin.
Zamiast ścian ma okna i można ją dookoła obejść. Zamówiłyśmy
desery, nie podejrzewając nawet jakie będą duże i pyszne. Zabrałam
się do pałaszowania mojego tortu czekoladowego bez glutenu
i myślałam sobie o tym, co mnie spotkało, a raczej kogo spotkałam.
Chciałabym, żebyś ją poznała Filomeno. Polubiłybyście się.
Kończę już, nawet nie zauważyłam kiedy minęła północ. Jutro
opiszę Ci kolejny dzień zwiedzania.
Ściskam Cię mocno Filomeno,
Maria
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Kim jest i co robi wirtualna asystentka
Sylwia Sworczuk

Asystentka wirtualna, czyli jaka?

Sylwia Sworczuk
Miłośniczka dobrej literatury i sportu, której upór i wiara w lepsze jutro pomogły znaleźć nową drogę zawodową w wirtualnym
świecie. Wybrała zawód wirtualnej asystentki, zaczynając zupełnie
od początku. Dlatego wierzy, że każdy ma moc zmiany swojego
życia na lepsze. W pracy wciąż się rozwija, uczy i odkrywa dotąd
nieznane obszary kreatywności. Chce inspirować inne kobiety do
podejmowania wyzwania znalezienia dla siebie satysfakcjonującej
pracy, która daje poczucie spełnienia i sensu.
www.sylwiasworczuk.pl

Kiedy wyjechałam za granicę, marząc o nowym początku, nie
spodziewałam się, że napotkam po drodze takie trudności. Obcy
kraj, język i kultura – na to byłam przygotowana. Jednak miałam
nadzieję, że przynajmniej zawodowo szybciej się odnajdę w nowej
rzeczywistości. Bardzo prędko okazało się jednak, że płonne były
moje nadzieje. Z dwójką dzieci i polskim dyplomem mogłam jedynie pomarzyć o możliwościach wspaniałego zachodu. Musiałabym
wyuczyć się zawodu od początku, co oznaczało szkołę z pracą naprzemiennie, codziennie po 8 godzin plus dojazdy i naukę w weekendy.
W mojej sytuacji było to po prostu niemożliwe. Pomyślałam, że
mam dwa wyjścia – albo mogę poczekać tych kilka ładnych lat, aż
dzieci podrosną i wtedy zacząć naukę, w wieku powiedzmy 40 lat,
albo zacząć uparcie szukać innych możliwości. Wybrałam to drugie.
Nigdy wcześniej nie myślałam, ani nie rozważałam pracy
w charakterze wirtualnej asystentki. Nie wiem nawet, czy byłam
świadoma, że taki zawód nie tylko istnieje, ale również prężnie się
rozwija na rynku pracy. Pomysł narodził się u mnie podczas poszukiwań, kiedy dostrzegłam potrzebę na tego typu usługi.
Kim jest i co robi wirtualna asystentka? Samo pojęcie asystentki jest raczej każdemu dobrze znane. W gazetach i na portalach można znaleźć ogłoszenia o pracę w biurze dla asystentki biurowej, asystentki zarządu, czy nawet asystentki osobistej. Zakres
pracy jest najczęściej szeroki i obejmuje wszelkie prace biurowe,
od kontaktów z klientami, rozliczeń, przygotowania umów i pism,
po prowadzenie kalendarza firmowego, pamiętanie o urodzinach
żony prezesa i parzenie kawy. Dzisiaj ten zakres się trochę zmienia,
a to za sprawą internetu i nowinek technologicznych. Podstawą
jest strona www dla każdej rozwijającej się firmy i profile w social
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mediach. Dzisiaj obecność w internecie jest koniecznością, a co
za tym idzie sam zakres działań i zadań dla asystentek przeszedł
również małą transformację. Może stąd też coraz bardziej popularnym zawodem stała się właśnie asystentka wirtualna. Popularnym
w Polsce, bo w USA czy na Filipinach ten zawód nie jest ani nowy,
ani innowacyjny. W tamtych krajach zlecanie zadań komuś, kto
pracuje zdalnie i rozlicza się za godziny lub projekty, jest standardem dla wielu firm.
Wirtualną asystentkę wyróżnia właśnie fakt pracy zdalnej, za
pośrednictwem internetu i laptopa. Oznacza to również, że zazwyczaj pracuje na umowę o dzieło, zlecenie lub prowadzi własną
działalność gospodarczą. Rozlicza się najczęściej za godziny lub projekty. Możliwe jest oczywiście ustalenie stawki miesięcznej przy
dłuższej i udanej współpracy. Wszystko jednak zależy od sytuacji
i ustaleń z daną firmą. Jest to, w jakimś sensie, przywilej tej pracy,
bo można samemu ustalić zasady, dobrać osoby z którymi chce się
współpracować, ustalić grafik. Można zapomnieć o nielubianym
szefie, mogąc zawsze podziękować za współpracę, a kawę zrobić co
najwyżej sobie.
Czy wcześniej miałam doświadczenie w pracy biurowej?
Właściwie niewielkie i powiem szczerze, że to wszystko, czego
się nauczyłam zarówno w tej pracy, jak i na studiach, niewiele
się przydało w moim zdalnym zawodzie. Właściwie startowałam
zupełnie od zera i musiałam wszystkiego nauczyć się od początku.
Dlatego, jeśli męczą cię myśli typu: muszę mieć odpowiednie kwalifikacje, dyplom i całą listę umiejętności, aby znaleźć pierwszego
klienta, włóż je do szuflady i zamknij na klucz. Oczywiście jakieś
podstawowe umiejętności powinnaś mieć, o czym będę pisać
w dalszej części książki, ale weź pod uwagę, że całej masy rzeczy
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będziesz się uczyć po drodze. Są też tacy klienci, którzy wolą sami
asystentkę wyszkolić od początku i mieć potem kogoś, kto dokładnie będzie odpowiadał ich potrzebom. To, co musisz zrobić, to po
prostu zacząć.
U mnie wszystko zaczęło się przez przypadek, choć przypadki
podobno nie istnieją. Swoją edukację rozpoczęłam dzięki newsletterowi Agaty Dutkowskiej, która napisała ciekawy tekst o wychodzeniu z czarnej dziury. Znasz to miejsce? A może teraz właśnie
w nim jesteś, skoro czytasz tę książkę? Ja byłam w czarnej dziurze
i było to straszne uczucie, pełne niemocy i zwątpienia jeśli chodzi
o przyszłość. Nie bardzo wiedziałam jak mam ułożyć swoje życie
zawodowe i czy w ogóle na ówczesnym etapie mogę cokolwiek
zrobić. Miałam dwójkę dzieci, w tym jedno wymagające ciągłych
terapii i olbrzymich pokładów energii, co mnie mocno wykańczało.
Mieszkałam za granicą, w obcym miejscu i nie mogłam liczyć na
nikogo poza sobą, zwłaszcza, że mój mąż spędzał po 12 godzin
w pracy. To był trudny czas. Mimo to, szukałam, czytałam i wciąż
rozglądałam się za czymkolwiek, co mogłoby mi pomóc. Może dlatego znalazłam?
Za sprawą newslettera Agaty otworzyła się przede mną możliwość nauczenia się podstaw WordPressa, co było początkiem mojej
drogi do pracy w charakterze wirtualnej asystentki. Ale o tym
jeszcze wtedy nie wiedziałam. Potem dochodziły stopniowo nowe
umiejętności i kolejne narzędzia. To był proces, wielu rzeczy uczyłam
się już w trakcie, pracując. Tak naprawdę wciąż to robię, a ponieważ
rynek cały czas się zmienia, uczę się nowych rzeczy. Ty też będziesz.
Praca asystentki jest pracą, w której co jakiś czas odnajdujesz
nowe obszary wiedzy, które trzeba poznać. Zwłaszcza, że przy każdej
nowej współpracy może okazać się, że jest potrzebna jakaś nowa
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umiejętność. Nie bez przyczyny mówi się, że wirtualna asystentka
to osoba o wielu zdolnościach i umiejętnościach. Ktoś, do tak zwanych, zadań specjalnych, kto pomaga uporządkować firmowy chaos
zadań i wykona za swojego klienta niektóre czynności. Najczęściej
to te przez niego nielubiane, powtarzalne lub takie, za które nawet
nie wie jak się zabrać, ale wykonać je przecież musi. Nie oznacza to
jednak, że dla Ciebie również takie one będą. Na przykład pisanie
newslettera. Dla twojego klienta może to być męczące zajęcie, na
które nie chce przeznaczać ani minuty. Po prostu nie lubi i nie chce
pisać, nawet jeśli zdaje sobie sprawę, jak ważnym elementem dla
rozwoju firmy jest regularnie wysyłany i dobrze napisany newsletter. Tobie, w przeciwieństwie do niego, pisanie może przychodzić
z łatwością. Co więcej, możesz lubić bawić się słowem i wymyślać
ciekawe historie, które doskonale wplotą się w tematykę działalności twojego klienta i sprzedawane przez niego produkty.
Albo odpowiadanie na maile, a raczej na powtarzające się, wciąż
te same pytania. Równie dobrze mogą to być pytania z firmowego
fanpage’a na Facebook’u. Nie zmienia to jednak faktu, że odpowiedzieć na nie trzeba, a tym samym należy poświęcić na to czas (zdarza
się, że nawet kilka godzin dziennie), który przecież można spożytkować lepiej. Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, takie zadanie nie będzie
dla ciebie uciążliwe. A jeśli dobrze je sobie zorganizujesz, również
nie zajmie ono dużo czasu.
Można oczywiście stworzyć bota, który wyręczy w tej czynności.
Tylko czy każdy potrafi stworzyć bota, a potem go jeszcze sprawdzać
i ulepszać? A co z czasem potrzebnym na szukanie informacji i jego
wykonanie? I tutaj znowu pojawia się czas, tak zwany AS w rękawie
każdej asystentki. Bo to właśnie ona daje swoim klientom czas,
dodając kilka godzin do trwającej doby, niczym bajkowa wróżka.
Twoi klienci dzięki tobie mogą te dodatkowe godziny przeznaczyć
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na sprawy czysto merytoryczne, które w końcu sprawiają największą
radość w pracy, albo nawet na czas wolny, w którym mogą choćby
leżeć na kanapie i oglądać kolejny, wciągający odcinek serialu na
Netflixie. Ja sama lubię myśleć, że swoją pracą wprowadzam inną,
lepszą jakość dla małych, kobiecych biznesów, bo to do nich aktualnie kieruję swoją ofertę. I muszę przyznać, że moje klientki również
mnie w tym utwierdzają.
Co jeszcze robi wirtualna asystentka?
Asystentka może stworzyć i podpiąć wspomnianego bota, dodać
wpisy na blog i je nawet napisać, wysyłać newsletter, dbać o relacje
z klientami, prowadzić profile w social mediach, zajmować się marketingiem, sprzedażą, organizować konferencje. Lista obowiązków
i prac takiej osoby tak naprawdę może nie mieć końca. Wszystko
zależy od potrzeb danego klienta i twoich umiejętności. Na rynku
co chwilę pojawiają się nowe narzędzia i sposoby komunikacji, czy
też sposoby dotarcia do coraz większej liczby odbiorców. Warto je
śledzić i się ich uczyć, bo każda nabyta przez ciebie umiejętność
będzie korzystnie wpływać zarówno na liczbę osób chcących z tobą
współpracować, jak i na wysokość twoich stawek.
Z tego względu ktoś, kto myśli o tym zawodzie, powinien mieć
naturalną chęć do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, a także
gotowość do ciągłego szukania nowych rozwiązań. Jest to często
związane z wychodzeniem poza swoją strefę komfortu, bo wiele
rzeczy będziesz robić po raz pierwszy i niektóre po prostu mogą nie
wyjść. Trzeba się z tym liczyć, dając sobie zarazem przyzwolenie
na popełnianie błędów. Błędy należą do procesu nauki. Podobno
najlepiej się na nich uczymy, choć przyprawiają nam sporo nerwów.
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Z biegiem czasu zobaczysz też, które zadania wykonujesz
z łatwością i w których jesteś naprawdę dobra. Może być to czas na
zadecydowanie o twojej specjalności. A specjalność to nic innego jak
dziedzina, w której nie tylko czujesz się najlepiej, ale też odnosisz
największe sukcesy. To czynności, których wykonywanie przychodzi
ci lekko i dają ci one najwięcej satysfakcji zawodowej, czego dowodem jest zadowolenie twoich klientów i idące za tym zlecenia.

Coraz częściej się również zdarza, że asystentka wykonuje zadania Project Managera. W takiej pracy zajmuje się konkretnym projektem i koordynuje go od początku do końca. Projekt może być
mniej lub bardziej rozbudowany i składać się z kilku etapów. Może
być również wykonywany przez cały zespół klienta. Na końcu najważniejszy będzie efekt twojej pracy i sukces projektu. Za to właśnie
zostaniesz rozliczona.

Dla mnie niezwykle wartościowe są wiadomości od osób, które
chcą ze mną współpracować tylko dlatego, że wiele dobrego o mnie
usłyszały. A dzieje się tak wtedy, gdy jestem naprawdę zaangażowana i wykonuję swoją pracę z sercem. Dlatego bardzo ważne jest,
aby znać swoje mocne strony i umieć je wykorzystać.

To są kolejne kroki w rozwoju, które wiążą się z bardziej
odpowiedzialnymi zadaniami, ale też większą satysfakcją, również
finansową. Jak widzisz, w tym zawodzie jest wiele możliwości znalezienia swojej własnej drogi. Wszystko tak naprawdę zależy od
ciebie, twoich chęci i predyspozycji. Pamiętaj, że są to jedynie możliwości, które możesz wykorzystać, ale nie musisz. Dlatego wybierz
dla siebie to, w czym czujesz się najlepiej i co sprawia ci najwięcej
satysfakcji. Po to też w końcu rozważasz możliwość pracy w tym
zawodzie.

Są asystentki, których specjalnością jest copywriting, innych
social media i reklamy na FB, są też takie, które świetnie radzą sobie
w marketingu i sprzedaży. Jak widzisz, na rynku jest wiele miejsca i możliwości na rozwój twoich talentów. Najważniejsze w tym
wszystkim jest to, aby zacząć i zrobić pierwszy krok. Tylko w ten
sposób będziesz w stanie sprawdzić, czy ten zawód jest w ogóle dla
ciebie, a jeśli uznasz, że tak – potem się w nim rozwijać.
Pracując jako asystentka, i zdobywając coraz to nowsze umiejętności, możesz z czasem rozwinąć profil swojej działalności i stać
się wirtualnym Office Managerem. Taka osoba posiada już szerszy
zakres obowiązków i jest bardziej samodzielna, a klientowi przedstawia raporty ze swojej pracy. Ma dostęp do paneli administracyjnych, stron czy kont bankowych. Najczęściej jej zadania są cykliczne,
ale za to wiążą się z większą odpowiedzialnością. Jest często podawana jako pierwsza osoba do kontaktu w imieniu klienta.
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Pierwszy krok
Kiedy postanowiłam, że spróbuję swoich sił jako wirtualna asystentka, byłam z jednej strony przeszczęśliwa, że w końcu znalazłam
dla siebie drogę po wielu latach abstynencji zawodowej. Ale z drugiej strony byłam pełna obaw i zastanawiałam się jak się przebić ze
swoją ofertą i znaleźć pierwszego klienta na rynku pełnym konkurencji. W dodatku miałam świadomość tego, że jeszcze wielu rzeczy
muszę się nauczyć. Dopiero zaczynałam, a więc nie miałam jeszcze
sprecyzowanej swojej oferty (zresztą nawet nie do końca wiedziałam co właściwie może w niej być), własnej strony www i tak ważnych na niej opinii zadowolonych klientów. A, jak wiadomo, jest to
istotny czynnik przy wyborze nie tylko asystentki, ale jakichkolwiek
usług. Wtedy postanowiłam przeprowadzić wywiady pogłębione
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i dowiedzieć się czegoś o potrzebach kobiecych biznesów online.
Dlaczego kobiecych? Chyba dlatego, że dostrzegłam ich potencjał
i wartość jaką wnoszą. Poza tym, kiedy myślałam o swoim idealnym kliencie, to jednak czułam siebie bardziej we współpracy
z kobietą. Jak się później okazało, istnieją wyjątki od tej reguły.
Aby przeprowadzić wywiady pogłębione poszukałam znanych, rozwiniętych biznesów i poprosiłam o możliwość krótkiej
rozmowy na Skypie. Jest coś takiego jak szczęście początkującego,
słyszałaś o tym? Podobno, kiedy postanawiasz zrealizować swój
wymarzony cel, to cały wszechświat ci w tym sprzyja i pomaga. To
jest jak cukierek na zachętę, aby podsycić twoją chęć do działania.
Ja właśnie dostałam takiego cukierka i udało mi się porozmawiać
między innymi z Olą Budzyńską, Eweliną Muc, czy Santi. To były
ciekawe rozmowy, które dały mi odpowiedzi na pytania o zakres
zadań asystentek, wymagania co do ich umiejętności, sposoby
współpracy czy rozliczenia. Po nich miałam ogólny zarys sytuacji
i aktualnych potrzeb, które w jakiejś części się pokrywały. Mogłam
więc powoli przejść do tworzenia swojej oferty.
Kiedy będziesz chciała przeprowadzić wywiady pogłębione
i zaczniesz pisać maile z prośbą o rozmowę, określ od razu wszystkie szczegóły wraz z czasem, jaki taka rozmowa zajmie twojemu
rozmówcy. Pamiętaj, że takie osoby mają zaplanowany kalendarz,
a więc z reguły są bardzo zajęte. Każda dodatkowa aktywność może
być im nie na rękę. Postaraj się więc już na samym początku wyjaśnić kim jesteś, dlaczego piszesz akurat do tej osoby i ile czasu jej to
wszystko zajmie. Poproś o możliwość krótkiej rozmowy na Skypie
lub odpowiedzenia na kilka pytań w mailu. Jeśli prosisz o rozmowę,
to zaproponuj dwa lub trzy terminy z elastyczną możliwością
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wyboru godziny. To tobie zależy na tej rozmowie, a więc postaraj
się dostosować, nawet jeśli podany termin nie do końca ci odpowiada. Może się zdarzyć, że ktoś ci odmówi lub nawet nie odpowie.
W takiej sytuacji po prostu poszukaj innej osoby do rozmów.
Przed samą rozmową przygotuj sobie najpierw listę pytań, które
chciałabyś zadać, z naciskiem na największe wyzwania i trudności
w danym biznesie. Jak już wspominałam, znajdą się osoby, które
z chęcią oddadzą komuś na przykład pisanie tekstów. Znajdą się
też takie, które pisania nigdy nikomu nie zlecą, bo ściśle się ono
wiąże z podstawą ich działalności. Najczęściej chodzi właśnie
o wiedzę ekspercką. Ktoś, kto zakłada biznes, ma zazwyczaj jakąś
swoją wizję i chce ją realizować. Nie każdy jednak chce przy okazji
wykonywać cały szereg czynności z tym związanych. Dlatego równie ważne jest przed taką rozmową zapoznanie się z profilem działalności danej osoby czy firmy, przeczytanie wpisów na blogu, oferty
i poznanie jego indywidualnego „po co”. Po co ten ktoś prowadzi
swoją działalność i jaki problem rozwiązuje. Wtedy też będziesz
mogła zidentyfikować te czynności, które z ”lekkim sercem” zostaną
zlecone dalej. Jeśli podczas takiej rozmowy, wywiadu pogłębionego wykażesz się bystrością i zaangażowaniem, postawisz krok na
drodze ku znalezieniu pierwszego klienta. Nawet jeśli ta osoba nie
szuka obecnie nikogo do współpracy, bo nie jest na to gotowa lub
ma już swoją asystentkę, to miej na uwadze, że wszystko za jakiś
czas może się zmienić. Poza tym możesz zostać polecona komuś, kto
akurat takiej pomocy szuka. Im więcej osób będzie miało okazję cię
poznać i z tobą porozmawiać, tym lepiej. A ty przy okazji będziesz
miała szerszy wgląd w aktualne potrzeby rynku i stworzysz swoją
ofertę.
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Największym problemem z którym borykają się osoby szukające asystentki to umiejętność delegowania zadań. A tej trzeba się
najczęściej nauczyć. Ponieważ od małego jesteśmy uczone samodzielności, samowystarczalności i niestety perfekcji, w dorosłym
życiu trudno jest nam rozstać się z przekonaniem „sama zrobię najlepiej”. Zastanów się, ile razy wolałaś zrobić coś sama, chociażby za
członka swojej rodziny, tylko dlatego, że wykonasz to dokładniej
i lepiej? No właśnie. A teraz pomyśl sobie, że do tego dochodzi
jeszcze kwestia zaufania. W końcu kiedy poznajesz kogoś nowego,
nie dajesz mu od razu kluczy do domu lub dostępu do konta bankowego. Zaufanie trzeba wypracować. Twoim zadaniem będzie więc
po pierwsze zaufanie wzbudzić, a potem swoją pracą i terminowością udowodnić. Podczas współpracy mogą pojawić się sytuacje,
kiedy się nie dogadacie lub nie zrozumiecie. To się zdarza, zwłaszcza
w pracy zdalnej. Dostajesz maila z informacjami o zadaniu i dla
ciebie może coś być niezrozumiałe, lub możesz zrozumieć coś inaczej.
Dlatego zachęcam cię do zadawania pytań, nawet po kilka razy.
A nawet zrobienia i wysłania zrzutu ekranu. Nie unikaj tego. Lepiej
jest zapytać kilkakrotnie niż popełnić jakiś poważny błąd w wyniku
niezrozumienia tematu. Kiedy rozpoczynasz współpracę, musisz
się z tą osobą dotrzeć. To jak w związku, poznajecie się nawzajem
i sprawdzacie, czy to jest to. Wtedy też rodzi się wzajemne zaufanie,
za którym również idzie delegowanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
Miałam kiedyś taką sytuację z jedną z moich klientek, kiedy się
kompletnie nie dogadałyśmy. Chodziło o udostępniane materiały
podczas zorganizowanej wirtualnej konferencji. Moim zadaniem
było po upływie 24 godzin zakrywać nagrania poprzez podmianę
linków na konkretnych stronach. No i właśnie o te linki i strony
poszło. Ja zrozumiałam temat inaczej i użyłam nie tych linków.
Muszę tutaj zaznaczyć, że miało to niestety wpływ na sprzedaż,
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a więc to była duża gafa. Nie do końca wyniknęła ona z mojej
winy, ale bardziej z problemu komunikacji i niedogadania. Mimo
to czułam się z tym okropnie. W końcu sprzedaż mogła być większa.
Zastanawiałam się nawet co ze mną jest nie tak, skoro pomyślałam
o innych linkach, które nagle wydały mi się tak nielogiczne. Teraz,
kiedy emocje opadły, wiem, że takie sytuacje się po prostu zdarzają. Nie oznacza to, że za każdym razem lekko do nich podchodzę.
Zawsze wywołują nieprzyjemne uczucia i stres, ale kiedy się zdarzają, skupiam się na jak najszybszych rozwiązaniach. Moja klientka
na szczęście również tak do tego podeszła i teraz wiemy obie na co
musimy w przyszłości uważać.
Umiejętność rozmowy i szukania rozwiązań aktualnego problemu jest bardzo ważna. Trudne sytuacje najlepiej rozwiązywać na
bieżąco i rozmawiać, mimo że jest to po ludzku trudne. Na szczęście
tego również można się z czasem nauczyć.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego krótkiego rozdziału wiesz
już, kim jest i czym zajmuje się wirtualna asystentka. Być może są
to czynności dobrze ci znane, a niektóre umiejętności już posiadasz.
Bez względu jednak na to, z którego miejsca zaczynasz, wiedz, że
tylko robiąc pierwszy krok, a potem kolejne jesteś w stanie dokonać
zmian w swoim życiu zawodowym. Nie powiem ci, że jest to praca
dla każdego, bo z pewnością nie jest. Nie każdy chce tak pracować
i żyć z kalendarzem w ręku. Ja wybrałam tę drogę, bo wydała mi
się najlepszym wyborem. Możliwe, że u ciebie też tak się stanie
i odnajdziesz w tym zawodzie to, czego szukasz. Dlatego zachęcam
cię do dalszej lektury.
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