
)) Na naukę
1ęzykazagranic4

odkladaiam
pzezrok.

To byty moje
najlepiel

zainwestowane
pieniądze'

JaPonka nauczvła nrnie kl]i8rafo-
$'ać s$ oje imię, Portugalcf\.k z.'
nrlił nihrścią do muf]'|i fado'

PrzvstojnY Hislpirn nanówii ni
\ izltę \.Barcelonie' Po lekcjach
.hodziliśmv do Fubó! fwi€dfa.
liśnI Londln. ]cih'czis rofm..
lvialiśmr Po angiclsku I l,()ten do
ll1ojej grupv dolączyla d,icwc,!'
na f Pol\li' z nii l €żrolmi\{ialy'
śmy łl łącf nie Po.ngrehku. oLr.
zało 5ię to zbalLienne' Nisdy
s'cfcśniej lak intenslarnie nie
chłonęIam obc€Bo ięf yka]
Martamólvi,że Pżez te d\" nic'
$ iqcenicc lu la5 ię jakwvko] € ,a lc

]ak na 7agranicznvm $yj€żdfie
1 pż)jaciólńi' Dlat*o żi| iei blhr
ot'uszclać Londtn i \!nrcać do
Pol]ki' l\'nr bard7iej że cfekal i.r
śf czesólnic Praco\!ii! rck koniec
studiów i sfukanie |Lrcy' No
i  międzvnarodo\!!  e8zanin
f jĘzvka angiehkie8o' Jednak lon.
dvńslie wakncle ni\troiIv ]ąoPi\'
mistlcnie: @la, że jeśli hlkofe'
chce, wsfysŁko icst możliNe' Na
c8zminie najlePiej pojz|o jej mó'
\!ienie' lkońcf }'I;l sbldi.r i \Ztbko
znalula PBcę i| agenciifR'.Tcn
\\ iazd to bllstŻał \ dziesiątk.'
- móiliz Zadowo|efuem N1art.r'.
l'odcf Js rozmó!! k\!alifjkac\'|
n\'ch plynnie prrechodzilanr
l Pol\kie8o na anseh|i' Dziś ()
biq to, co kocham,sPclniam \ię
w Pracy l chętniejeżdżę do Lon
dYnu' Dzięki znajomości j €f)'ki
czuje się tan iak $ domu' A'
silach Pomyśleć, co bv bYlo, gdy.
b\'n Prfed Pię.iom Iatf niezdc.
.\do$tla się na wakacie całrien

!llli

ir esrcreNn ju ubieglego
11 m|ucfuh\ięiak Zded a

i-ll ;aba' : zmeczc'na,zniechc-
cona. N'h8da donlyślald s]e' że
$pl !\L na ie i  vnopo./uc 'e
nroŹe rni.t skońclonn C/ter.
dfiestka' CzvtaIl ni €Iaz s' Dra.

siz\ft.h dla |ot'ict, źe \ tlm
\'ieku jcli ima Pzcn1i.lr.]mł
tcrii, inic/ei Pra. uią nornlonrt
KolezankJ namÓ$ iliid na zaje.
cid p lidfonc P' €f llene Kcr.
t\'czak' lic €nciono\!an.r tc.a'

PeutkĘ ]ogi hom\rnn]nci . o ]o'
dze horDronalnr j $'iedrialam
nie\ielc, T\ Ie b'lto' fe to !Fśal'
n}' odfi |nd^j4!\ fc,ti$, ćq'L
cleń df ialaiąc\ch.a Pż\ sadkę
móf go\v.a,iainiki, li.cfi!(' i na.1
lreLcza mó$'i\1i8da, - Na za

ięciach okżih) 5ię, że na1|etbel
pżvgotlrwanid Fohafi Ę \!vkonać
\fieklzość tf\!' ailn, c/!|i gestól|
połącf onlch f oddeclrem'
Po póli(ftj godfinY $'!ilta f faięć

PeIń. Cnel8n' s'!Prudolvana'
radonra. Nliah ochot! kont!nu
o\|ać cl\icf.nia, a]c ikurai Itfc
Źvl !| i  gorł(\  cz. l Ś  \ '  p! ic} '
j  donru ' jed!n.1szansą nJ c i .8 lv
konLrkl z]ogą hnrmońalną b\'| l\.
godni(tr\'! r!)jazd do Wblo$.a
\f Beilid zic \i5kim. Xo\zt l0ll(r rl
tle PUlknęli bakcv].'' od \'ielu
lJt śprdla]a ur|op z clnki w ń.rd.
mor\lich Deblach. Co roku litk
sańL]: Flażo\vi nic, k;lPicl \' n1o.
ż!, \'!pra\!\ do knaiPt na Lvb
kę' Pom\ilatl' że \2kacje z jo8ą
homonalną bcdą n1ilą odmjaną,

no i ]'reilcie 1robi coś \1kodla
Śitbie] ZoIj!alasię iwlipcu ut'ieg
lcgo roru razcm r trzlnastorna
inn)ńi kobietanj l\njechila do
ur{.kliwci chaivna wsi. Zaniesr'
k,r li śm\' u Joa;i K rasurli€i, l"r.
szallianki, któla ucick]a ,/ miastl
\L gór\' $'sPonrina' Plzez ty.
dfień żr\'śn'bez telewi1ora, ra'
di.r,r dala od ludzi. N lvolowcu
nie ma nłlleisklcpu: samochód
z prcdult.rmi sPoż}l{fymi Prz}.
i!żdźa iD d(a rafvi! tv8odnjuI
Jidl\'śnv dlLa $"geldiańskje Po-
\ilki przySoiowywane przez Io-
J!ie' trz\' raf! dfienńe ćs.icz!l!"
śmy jogę' dużo sPacero'! ałyśm}'.
Zkażdyndniem cfuła$, że wra'
.aiq mi iilY nad$ Etlonc pzez po-
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Maoda Kornacka, 40 lat
Zak]ochałam się W jodze
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TEMAT N/ ES|ĄCA Kobiety lub i q u.' t'2rc a n iu

lv Wołowo Ma8da odkry]ą jakie
voęśde dają Proste pr.vimnoŚciI
świeże Powj€trze, zdlow€ odży'
wimje (dużo włzyw, 'aren, lrt€
ka) sen' No i obemość życliwyclr
kobiei, które Podobnie jak ona

Pokochały jo8ę' W nasfej gru.
pie była sześćdziesięciolatka
i dwudriestopamlatka. Wszvsikie
świel e 5ię dogad!1la\tsnv, cho'
d,i\smy po góiach albo z(dedza'
lyśmy miast€cfka po siowackiel
sironieBeskidów s'spomina
Ma8da. Nalra nauczycielka jogi
stworzyła Podczas zajęć wspanja.
]ą ahosferq sPokoju, niespiesae'
go wsłuchiwmia się w siebie Cwi.
czyłyśmy na tdasie chaty, ale tez
w plenerze, na trawie. Tydzieri
w Wbłolcu wsPominam jako sPo'
t]<anje z prz}rodą i s'lasnym cia'
]€m' szybko odkrylam, źe ćMcze.
nia odd€chowe i iucho$€ napmw.
dę regulują Pncę jajnikó$': czdan
5ię m]odsza, fJowsza. No i Poflry.
]am się ,oPonki,,na brzrlchu]
Po Powrocie z Wołolvca Magda do
sw€j diety w?rcwad,ila e]enenq
wesetariańskie izaPisaIa się na za.
jęcia jo8j, Półtolej sodziny dwa
ruy w ty8odniu' skoizysrala ież
z reekendos]th wyjazdólv or8a
nizowmych pŹez kenę: do Kazi
mieŹa nad wis]E i Rynj koto Za]e'
wu Zegżńskie8o' ZapjsaIa sję na
legoroczny wyjazd do Wołowca.
Urlop zjogą jest o wiele baJdfiej in'
teresujący ńż kolejny $Tjafd nad
morze. Rodrina jest zal - oeszy
sięMa8da' Mąż Plzyznal, że joga
ml służy, a cólka sama łTbiera się
na zajęcia' Zachęcam kol€żanki do
iliafdów na wczaś]' Z io8ą,

)) Dzięt<i1odze
hormonalnej
blyskawrcznie
pozbylam się
ZmęCzenla'

Dnnz l  lłam c io'  v v L v , q ,  |  '  v ' Y

m100sza
i zdrowsza,((

MAGDA
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e1enós'kn MałBosi hamo
nijnie pokonuje hr)dzie
stok i lomet!o$ 'ą i rasę

z c]inianki do Waisfały' Zwal.
nia tant gdzie nakdfuią p.feP]'
sv Stale na pasacn, Pżcpuszcfa
Pieszych' Mijana Przcz nią ro.
$,elzystka noże być ps'na, fe
nie ośl€pi jej Piaskien spod
oPon' N'Iał8olzata żartuje, że

iało młodY kielorvca, f rocu nym
stażem,mlsi 5ię stalaćbardziej
nrsifu€wygi. J€szcze tży lata
iemu ńe wjerzyłam, że kjedy'
kol'fi€k Zdam egzmjn na Pra
woiedy-uśmiecha sję MaI8o'
sia' Al€, szcz€lfe mÓ}viąc, nle
b!'lo mi ono $ tedy tak pohzeb-
nejakterż ]bef nie8o nja]am
dostatecznic ciekawe życie|
Faktycznie: jej Źvoe to 8oio\w
materiał na powjeść' Wvjecha

la z Polski jako dziewię|nasiolat'
ka' Zakochała 5ię w Polak! na sia
łc nesfkającym $'Kanadzie i Po.
leciała za ninr na drugi koni€c
świaia' Związek się rozPadł, a]e
ona została w Toronto' Była ke].
ne!Ę,splzątaczką,$teszci€ skoń.
cz]'Ia George Brol'n Coleg€ i zo.
stała opiekun€m społeorym. Zaj'
nrowała 5ię ludźmi uza]eżnio\r
'1i od narko9'kó(' alkoholu, P!ze'
żl waiącymi Plob]cmy Psychicfne'

Mieszka]am bLisko ośrodka,
do które8o Przychodzi]j nasi
podopieczni' Dojeżdźa]am tan
metl €m albo żółiym rowerem
o $'dzięcznym imieńu Steven
opol'iada' - Cłęboko przeżyłam
ldele spo&ań Z]udźmi, któryni
się opiekoeda ' A]e 1darzy]o ni
się t €ż kiLka nieb€zPiecznych
nomentó$': ńodcza! rozdzielanja

walczących nęŹc,y,n doaa]an1
poważlego urafu barku' Kilk'r
noich podopiecznych zmarlo

Po kilkunastu latach pracy MaiSo
sia poczu]a, że PoiJzebuj€ zmiany'
Wprowadziła 5ię więc z Toionlo
do Oitawy. Tam zostala Pomocni-
kiem rv€tgrynaŹa i poznaIa swo.
je8o naja'iękz€8o Przyjacielą Psa
Becona. W Oitawie, takjaki! To'
ronto, nie potJzebowalam auta.
CieszyIy mnie sPaĆeIy do P.acy,
któie cfęsbo lączylam z wprowa
dfani€mBecona a'sPomina'
oitawa kojarzy jej się z fascynują
cyni ludźmj, Piękn}ni kajobra
zami, ciekawą Pracą i. ' ' ięsknotą
za domem' Po dziewiętnastu
latach Postmowiła wlócić do Pol.
sk. Niedawno gwarną ottawę
zanleniła na nżowiecką wieś,
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Maioorzata GÓrniak' 38 |at
Wcz-asy z prawem jazdy


