felieton
Dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS

Dziekan Wydzialu Zamiejscowego Szkoly Wyzszej Psychologii Spolecznej w Katowicach

Renata Przemyk

Artystka
niezwykle ceniona
ze względu
na nieprzeciętny
talent
Jej zainteresowania
naukowe
koncentrują
się wokół problematyki
relacji międzyludzkich w bliskich
muzyczny,
niepowtarzalny
głos i indywidualność
artystyczną.
związkach,
sposobów udzielania
pomocy i wsparcia,
zachowań w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi
Większość
jej płytnad
uzyskała
status
złowych.
Z wykształceniaLubi
jest także przekładać wiedzę naukowa na
także badania
percepcją
czasu
i jej konsekwencjami.
bohemistką.
Urodziła
się wdziałalność
Bielsku-Białej,
studiowała wi szkoleniową.
Katowicach.
język praktyki:
prowadzi
popularyzatorską
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wydała w 1990 r., wraz z zespołem Ya Hozna.
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- grzmi złowieszczo nieznajomy.
Pani Zosia świadoma, jak należy traktować anonimowych
donosicieli, nie wdaje się w żadne dyskusje, z trzaskiem
głośno
„Jakiś
ot co!”
odkłada słuchawkę
Cierpliwość
nie jest komentując
moją mocną
stroną.
Niemaniak,
lubię czekać.
i kieruje się
z powrotem
w stronę czy
kuchni.
Ale dobry
Zwłaszcza,
kiedy
nie ma pewności,
to, czego
chcę, nastrój
już do
mnie
czy to tylko
mojeZofia
pobożne
Moja
wiara nie
prysł.idzie,
Nie dlatego,
że Pani
nie życzenie.
ufa mężowi.
Przykre
jest
jest
chyba
tak mocna,
wszystko,
co się
to, że
ktośjednak
postanowił
zburzyćżeby
jej spokój,
że chce
ją wydarza
osaczyć,
(albo
właśnie
nie),podejrzeń.
przyjmować ze stoickim spokojem i przekowepchnąć
w sieć
naniem, że widocznie tak miało być. Chociaż wiem, oczywiście,
że
powinnam.
to wspomnienie
smaku postawyroJak
przystałoMoje
na dzieciństwo
rozsądną kobietę,
pani Zofia
bów czekoladopodobnych, rąbanki, którą mój ojciec, z miną Punawia przestać zajmować się tym incydentem. Po kilku
dziana po podniesieniu ciężarówki, wnosił do domu, różowego
dniach telefon jednak powtarza, się, potem znowu i znobarszczu mojej babci i czekania wśród spoconych ludzi w kolejce
wu. Kiedy w piątek mąż nieoczekiwanie spóźnia się dość
po wszystko. Pamiętam, jak po wielogodzinnym staniu (a wszęsolidnie
obiad,
pani
Zofia i jest
– wbrew
swej woli –
dzie wokółna
ludzie
więksi,
silniejsi
bardziej
zdeterminowani!),
spięta i się,
pełna
Żądłojak
zostało
wbite,
jad
modliłam
żebyzłych
mamaprzeczuć.
zdążyła przyjść,
będziemy
już przy
działa.
ladzie i wybawiła mnie od odpowiedzialności przy wyborze towaru. Czasem chodziło o fason buta (trzy do wyboru, a wszystPanbeznadziejne),
Stanisław wolno
wraca
z pracy
się słokie
czasem
o mięso
jakieśrozkoszując
(lepiej się znam
na
necznym mięsem”
dniem. W
bramie
domu przystaje
przy w
skrzynce
na
„rzucaniu
niż
jego rodzajach).
Dorastałam
poczuciu,
że
nawet
się człowiek
naczeka,oczekiwania
napracuje i nastara,
to i tak
listy
i wjaknastroju
radosnego
na wieści
od
nie
będzie miał
żadnej
pewności,
że Ze
dostanie
to, czego
chce.
znajomych
sięga
po białą
kopertę.
zdziwieniem
czyta,
co
No,
ale jak życie
pracy
nie ma żona
kołaczy.
Prawosię
Dawania
następuje:
„Czyuczy,
Panbez
wie,
że Pańska
spotyka
z pewi nym
Brania!
I jak nie wyślesz
kuponu,
to nie
wygrasz
w Totka na
Proszę
zainteresować
przystojnym
i majętnym
panem.
100%!
Trzeba
stworzyć
sukcesowi
(cokolwiek
to
znaczy!)
odposię tą sprawą, póki nie jest za późno. Nieznany Panu życzliwy
wiednie środowisko i… cierpliwie czekać. No i wierzyć. Albo…
X”. No tak - mruczy do siebie Pan Stanisław - jakiś
odpuścić, przyjąć, że to co jest i co się stanie, też ma dobre
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i zwyczajną radość i przyjemność. Żeby to, co wewnątrz pasojak najgorsza trucizna, ale także, zapewniam, bardzo niewało do tego, co na zewnątrz. I odwrotnie.
szczęśliwi.
Nasz wewnętrzny ogród odpłaci nam się spokojem i urodą. Jeśli
nie lubimy warzyw, to pielęgnujmy kwiaty albo choćby samą trawę. Byle z oddaniem i miłością. Miło będzie w dzień gorszy posiedzieć tam chwilę, pooddychać głęboko (pranajamy polecam)
i znaleźć ukojenie.
A ja, póki co, znów wracam do korzeni (Jin), spenetruję mój warzywny underground, powyrywam trochę chwastów i pomyślę
o tym, że ogród najlepiej świadczy o ogrodniku! No i że bardzo
ważna jest równowaga między teorią i praktyką!
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