
 

 

I MIEJSCE (kategoria II: młodzież od 16 r. życia i osoby dorosłe) 

 

                    Żeby się  nie szamotać, czyli moje rozważania  

         o książce pt. ,,W dżungli życia”  Beaty Pawlikowskiej 

 

 
                      Można je rozpoznać po szarych, wielosezonowych płaszczach, wygasłym 

spojrzeniu, w którym tkwi zgoda na przyszłość, a raczej oczekiwanie na kres, jakiś kres…  

Niewidzialne na ulicy i w domu, użyteczne roboty do lepienia pierogów. Pokonane przez 

dżunglę życia. W doniczkach wypielęgnowanych, żywych roślin zakopane martwe marzenia.  

                     Nigdy nie myślałam, że do nich dołączę. Tak szybko i bezboleśnie Po wielu 

ukąszeniach  już boli coraz mniej… 

 

 

                      Dlaczego wcześniej na nią nie trafiłam ? Może dlatego, że taka 

niepozorna, owinięta w folię, jak to bywa w tych małych, walczących 

bibliotekach. Zaintrygował mnie tytuł w zestawieniu z nazwiskiem autorki  

znanej mi raczej z reportaży podróżniczych i z ulubionej coniedzielnej audycji 

radiowej. Z pewnością nie raz przebywała w dżungli, gdzie musiała przetrwać, 

wykazać się niezwykłą odpornością i pokonać lęk. 

 

                    Dżungla to przecież groźny i nieprzyjazny dla człowieka świat, 

określone reguły zapewniające przetrwanie, tajemnica życia  albo swoiste tabu, 

którego złamanie grozi usunięciem ze wspólnoty, nieistnieniem. Tak to sobie 

wyobrażałam ,chociaż nigdy nie byłam w dżungli, ale znam doskonale tę 

drugą… 

                    Podtytuł odrobinę ostudził moje zapały. Poradnik dla dziewcząt i 

chłopców  oraz niektórych dorosłych ? Czyżby kolejny poradnik w świecie 

wszechwiedzących ekspertów od wszystkiego? Jednak później odkryłam 

niezwykłą przewrotność autorki. Później, czyli po zakończeniu  podróży przez 

stronice, na których odnalazłam podkreślone zdania i  zabawne rysunki. 

Odniosłam wrażenie, że jest to raczej swoista spowiedź lub autobiografia  

chwilami szczera , a przez to autentyczna i prawdziwa. Całość została 

podzielona na niewielkie rozdziały, a  każda część dotyczy z pozoru odrębnego 

zagadnienia. Wszystkie łączy myśl przewodnia, pytanie: ,,Jak być szczęśliwym, 

pokochać siebie i uczynić życie radością ?” 

                         Wielu filozofów i etyków próbowało zmierzyć się z tym 

problemem, a rezultaty ich rozważań to często zakurzone, opasłe księgi  

przepełnione twierdzeniami użytecznymi jedynie  podczas teoretycznych 

sporów, ale zbyt odległymi od codziennych problemów zwykłego zjadacza 

chleba. Jak to często bywa, odpowiedź jest blisko i dla każdego. Beata 

Pawlikowska  stworzyła wiarygodny i , co najważniejsze, sprawdzony przez 

siebie zbiór zasad postępowania, a uczyniła to w sposób zrozumiały, przystępny. 

Nasuwa mi się może dość dziwne porównanie, że jest to praktyczny podręcznik 



 

 

prakseologii szczęścia. Znając poczucie humoru autorki i jej dystans do wielu 

zagadnień, myślę, że gdyby przeczytała tę propozycję, wówczas być może taki 

właśnie podtytuł wybrałaby do kolejnych wydań ,, W dżungli życia”. 

                            Pierwsze zdanie  dotyczące szukania własnej drogi w życiu 

zadziwia prostotą i tchnie trywialnością. Czytając je myślę, że przecież  ja to 

mam już za sobą. Dość długo przemierzam swój szlak, a że okazał się zbyt 

wyboisty i pokręcony, to trudno. Snuję się po nim bez celu z dnia na dzień. 

Chyba nie jestem jedyna w takich rozważaniach, a autorka wprost genialnie to 

przewidziała, bo następne rozdziały przynoszą konkretne, czasem zaskakujące w 

swej prostocie  rozwiązania, do zastosowania w każdym przypadku nawet w 

tym ,wydawałoby się, najbardziej beznadziejnym.  

                                Czytam. Połykam słowa. Zachłystuję się stwierdzeniami, 

które są oczywiste i zrozumiałe. Za bardzo oczywiste. Odczuwam nawet wstyd, 

że jestem mniej więcej w wieku pisarki, a nie potrafię tak przenikliwie 

analizować codzienności i zbyt wiele z moich zachowań bardziej pasuje do 

postępowania  rozchwianej emocjonalnie nastolatki niż do czynów poważnej 

persony. Każdy rozdział książki emanuje mądrością i niezwykłą afirmacją życia 

nawet wówczas, gdy dotyczy tragicznych wydarzeń z życia sławnej blondynki. 

Beata Pawlikowska jest daleka  od stereotypowego moralizowania i występuje 

raczej  w roli doświadczonej przyjaciółki, która potrafi w sposób taktowny i 

przemyślany zganić i zachęcić do działania.  

                                 Podczas lektury odnoszę wrażenie, że autorka przemawia 

tylko do mnie. Opowieści są dziwnie  znajome i w miarę czytania dociera  do 

mnie, że odkryłam bratnią duszę. Dorastałyśmy w tym samych siermiężnych 

czasach PRL. Ona w koszalińskim blokowisku, zaś ja usiłowałam  tworzyć swój 

świat  na podwórku gorzowskiego wieżowca. Obydwie wygrałyśmy konkurs 

językowy, co spowodowało, że mogłyśmy się przekonać, czy piękny jest świat 

za żelazną kurtyną. Wiązałyśmy wielkie nadzieje z okresem studiów, ale jak to 

często bywa na progu życia, zabrakło mi wówczas zdolności przewidywania, 

natomiast pisarka konsekwentnie usuwała przeszkody na drodze do spełnienia 

marzeń, wykazując się niezwykłą dla młodego wieku mądrością. Te odkryte 

podobieństwa  utwierdzają mnie w przekonaniu, że tylko my sami możemy się 

obwiniać za zmarnowane szanse i niewykorzystane możliwości.  

                             Szczere opowieści o próbach z alkoholem nie mają za zadanie 

ubarwić, ale przestrzec, że alkohol  buduje złudzenia, oznacza słabość, zostawia 

jeszcze silniejsze poczucie klęski, marnuje siły, które powinno się wykorzystać z 

pewnością w inny sposób. Należy działać, budować swoją wartość, a nie 

wychwytywać negatywne sygnały z otoczenia, czynić je warunkiem szczęścia i 

podstawą samooceny.  Życie nie może być oczekiwaniem  na kogoś lub na coś, 

co je odmieni. Rycerz na białym koniu  może nigdy nas nie odnaleźć albo 

okazać się w przyszłości tylko nieporadnym giermkiem. Każdy z nas, jak pisze 

autorka, powinien być dyrektorem własnego życia i  mądrze zarządzać tym 

bezcennym skarbem. Wszyscy jesteśmy mędrcami znającymi odpowiedzi  na 



 

 

pytania dotyczące naszego losu. To brzmi górnolotnie, ale podróżniczka każde 

zdanie popiera przykładami, wykazując się wiedzą praktyka i filozofa 

równocześnie.  Kobieta uczepiona jak bluszcz przetrwa , ale czy szczęśliwie ? 

Marzenia ? Tak , trzeba marzyć, ale nierealne marzenia nie poparte działaniem i 

wysiłkiem to złudzenia, iluzja i strata czasu  

                      Kieruj własnym losem, grzmi autorka, polub siebie, pokochaj ,bo 

masz do tego prawo. Przemawia dosadnym językiem, prostym i klarownym. 

Bądź siłaczem, a nie ofiarą! Siłacz zaciska pięści i sam szuka rozwiązania, 

ofiara załamuje ręce. Jeśli chcesz coś osiągnąć w życiu, musisz to zrobić sama. 

Nigdy nie jest za późno Nie żyj nierealnymi marzeniami, tylko działaj. Jeśli nie 

podejmiesz żadnych decyzji, uczucie bezradności będzie w tobie rosło.  

                       W duchu przyznaję rację. Jak  mam to zrobić? - myślę - gdy świat 

wydaje się mało przyjazny i jeszcze ta szara, przytłaczająca jesień. 

Ale i na to Pawlikowska ma  sposób.  Nie zostawia czytelnika tylko z pięknymi 

frazesami. 

                          Autorka do każdej porady dołącza konkretne metody 

sprawdzone i wypróbowane przez siebie. Tłumaczy zasadę ustalania priorytetu. 

Zdradza zasady efektywnej metody nauki języków obcych, opartej na 

regularności dotyczącej czasu i powtarzanych treści. Zwraca uwagę  na rolę 

podświadomości. Słowa Pawlikowskiej są wiarygodne i  skierowane właściwe 

do każdego .W swojej książce umieściła także rozdział o zaburzeniach 

odżywiania i o meteoropatach. Na ostatnich stronach pogodne opowiadania z 

tych, które warto zapamiętać na zawsze. Uczące zrozumienia dla innych  i dla 

siebie. 

                    Po zakończeniu lektury zostaje rozczarowanie, że już się skończyła. 

Przeczytałam ją kilkakrotnie. Jest moim przewodnikiem. Przypominam sobie 

fragmenty i powtarzam. Nie  mogę zapomnieć, że piastuję odpowiedzialne 

stanowisko opłacane według najwyższych stawek,  jestem dyrektorem i 

zarządcą własnego życia. 

                  Na pewno nie należę już do nastolatek, ale chyba do tej drugiej 

kategorii czytelników wymienionych przez autorkę na początku książki, czyli 

do niektórych dorosłych, do tych, którzy uważają, że to wcale nie jest dziwne, 

gdy ma się marzenia w wieku ,w którym tych marzeń mieć już właściwie nie 

wypada. Już wiem, co mam zrobić, aby się spełniły. Są po prostu myśli do 

myślenia i te do działania. 

 
                                       Wyciągam z szafy mój szary płaszcz. Zimny, deszczowy poranek 

.Prostuję się przed lustrem. Ostatnie przygotowania. Zaraz zacznę przedzierać się przez 

dżunglę. Powtarzam:,, Jestem siłaczem, mogę zmienić wszystko i zorganizować życie tak, aby 

przynosiło radość każdego dnia.“ Chowam białą flagę  i otwieram parasol.  

 

 

 

                                      Wioletta Kinal, DKK Drezdenko 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              


