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ktO tO Jest cOAch?
Coach to człowiek, który przypomina swojemu klientowi o tym, 
co jest dla niego ważne, i rzuca mu wyzwania, komunikując się 
z nim w sposób bezpośredni i szczery. Tak więc coaching stanowi 
pomoc zarówno w wyznaczaniu celów, jak i w zwiększaniu zdol-
ności do ich osiągania, co jest wdrażane przez rozmowę lub serię 
rozmów. Osoba występująca w roli coacha prowadzi rozmowę 
tak, aby przyniosła ona jego rozmówcy – klientowi, konkretne, 
wymierne korzyści. Rozmowa coachingowa może mieć rozmaity 
przebieg i odbywać się w różnorakim środowisku.

– Coaching polega na wspieraniu ludzi w osiąganiu ich celów 
bez mówienia im, jak to robić, i bez robienia tego za nich – mówi 
Joanna Baranowska z ośrodka szkoleniowego Coaching Center. 
Definicja ta jest wprawdzie pokrętna, bo mówi o tym, czego 
coach nie robi, więc automatycznie nasuwa się pytanie, co wobec 
tego robi. Otóż poszerza on samoświadomość człowieka i szuka 
rozwiązania w nim samym. Metod coachingu jest na świecie 
bardzo wiele, natomiast każdy coach odżegnuje się od podania 
rozwiązania klientowi, wychodząc z  założenia, że zarówno 
w życiu osobistym klienta, jak i w jego pracy i otoczeniu to on 
jest najlepszym ekspertem i to on najlepiej zna zasoby, które są 
wokół niego, choćby dlatego, że lepiej zna otaczające go ograni-
czenia, wrogów i sprzymierzeńców. 

Filozofia, jaką wyznaje coach, mocno akcentuje fakt, że ludzie 
sami są gotowi zmienić to, co ich zdaniem może być lepsze. 
Coaching jest procesem, który umożliwia klientowi dokonanie 
tego, czego pragnie, z uwzględnieniem jego wewnętrznego poten-
cjału i z szacunkiem dla sposobu, w jaki chce to osiągnąć. Dzięki 
temu coach uwalnia w kliencie motywację, kreatywność i siłę, 
które pozwalają na efektywne działanie nie tylko na płaszczyźnie 
zawodowej, ale w dużym stopniu budują też przekładającą się na 
osobiste spełnienie spójność wewnętrzną. Pozwala ona spojrzeć 
na życie człowieka w sposób całościowy, holistyczny i dokonując 
odpowiedniego w nie wglądu, na jego podstawie zbudować lepszą 
przyszłość.

– Mogę powiedzieć na podstawie swego doświadczenia 
oraz doświadczenia swojego zespołu – opowiada Joanna Bara-
nowska – że dopóki prowadzimy człowieka wokół tego, o czym 
marzy, czego pragnie, i tego, co jest dla niego samego najważ-
niejsze, mamy przekonanie, że ten człowiek nie może sobie 
zrobić krzywdy. Czasami jest to dla niego wychodzenie ze strefy 
komfortu i sięganie po więcej, co wiąże się z jakimś ryzykiem. 
Jednakże ludzie są mądrzy i jeśli nie są gotowi podjąć jakiegoś 
ryzyka ani czegoś zmienić w swoim życiu, to po prostu tego nie 
robią. Coach nie pcha kogoś na siłę do jakiegoś rozwiązania ani 
nie ciągnie go za nogę do swojego pomysłu, tylko stara się spraw-
dzić, w którym miejscu ten człowiek w danej chwili się znajduje 
i czego chce, zadając mu pytania typu: kim jesteś, do czego dążysz 
i jak chcesz się tam dostać.

Ostateczny cel, jaki stawia sobie klient coacha, jest wyni-
kiem jego własnych potrzeb. W drodze do jego osiągnięcia 
coach wspiera zasoby klienta w sposób, który umożliwia mu 
jego efektywną realizację. Zadaniem coacha jest wspomaganie 
klienta w przejściu z jednego etapu życia do drugiego poprzez 
pełniejszy wgląd w daną sytuację z różnych, zasadniczo odmien-
nych perspektyw. Coach uwzględnia przy tym przyczyny i skutki 
wyborów czy dylematów związanych z wyborami oraz powoduje 

nabycie przez klienta umiejętności niezbędnych do rozwinięcia 
pożądanych zachowań, takich jak: zwiększenie świadomości, 
harmonizacja systemu wartości i przekonań z realizowanymi 
zadaniami czy przezwyciężanie własnych barier.

dLA kOGO cOAch?
Coaching w biznesie po raz pierwszy zastosował uczeń Gallweya, 
sir John Whitmore – były kierowca rajdowy, biznesmen, psycholog 
sportu, obecnie stojący na czele firmy doradczej Performance 
Consultants. Natomiast sam coaching stał się uznaną metodą 
dopiero po powstaniu pierwszej szkoły coachingu, której zało-
życielem był Thomas Leonard na początku lat 80. Obecnie 
coaching przyjmuje wiele form i w odmienny sposób oddziałuje 
w rozmaitych dziedzinach aktywności ludzkiej. Istnieją specja-
liści od coachingu sportowego, muzycznego, relacji, głosu, pisania 
czy zarządzania. 

– Coaching jest po to, aby pomóc odpowiedzieć ludziom 
na pytania, których sami sobie by nie zadali – wyjaśnia Joanna 
Baranowska – stąd ilość tematów do pracy w coachingu jest abso-
lutnie nieograniczona. Z managerami pracujemy przeważnie nad 
tematem przywództwa, budowania zespołu, wywierania wpływu 
na zespół, nad tożsamością, a często nad „twardymi” tematami, 
takimi jak: wzrost sprzedaży czy też szukanie wartości zespołu. 
Tematy dzielimy na kilka grup. Pierwszą jest zagadnienie „ja jako 
przywódca”, czyli odpowiedź na pytania: „kim jestem jako czło-
wiek, jako osoba, przywódca?”, a drugą – „co robię w zespole?, co 
chcę robić lepiej: zarządzać, sprzedawać czy delegować zadania?”. 
Z  jednej strony więc zadajemy sobie pytanie „kim jestem”, 
a z drugiej „co robię”. Life coaching pomaga w zagadnieniach 
podjęcia decyzji co do zmiany miejsca, w którym się jest w życiu. 
Posługujemy się w nim sposobem myślenia Benjamina Zandera, 
autora książki „Sztuka możliwości”, cały czas zastanawiając się, 
co jest w danej sytuacji możliwe. Nie analizujemy tego, co jest 
niemożliwe, bo na zastanawianiu się nad tym, niestety, bardzo 
często każdy człowiek i tak spędza połowę swojego życia. Robimy 
dokładnie na odwrót, czyli mówimy klientowi: „W jakimkolwiek 
miejscu swojego życia się znalazłeś, popatrz na to, co jest w nim 
możliwe”. Benjamin Zander, który z zawodu jest dyrygentem 
Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej oraz profesorem Konserwa-
torium Nowej Anglii i wygłasza wykłady dla managerów i szefów 
firm na całym świecie, ma następujący sposób rozumowania: „Jeśli 
uczę swoich muzyków, którzy grają w orkiestrze, a ich oczy nie 
błyszczą, to co ze mną jest nie tak, że ich oczy nie błyszczą?”. Ma 
on bowiem zwyczaj brania odpowiedzialności za swoich muzyków 
i dlatego pyta: „Kim jestem, że ich oczy nie błyszczą, albo kim 
jestem, że błyszczą”. Poprzez poszerzanie swojej świadomości 
szuka więc on mechanizmów i połączeń, zarówno w relacjach, jak 
i w wywieraniu wpływu oraz we wszystkim tym, co się dookoła 
niego dzieje.

Coaching to metodyka tak niemal szeroka jak termin szko-
lenia. Istnieje coaching dla osób, które mają jakieś problemy i nie 
dają sobie z czymś rady. Jest również coaching przeznaczony dla 
ludzi, którzy są w trakcie przeprowadzania  jakichś projektów 
typu na przykład „poszukiwacze pereł”, czyli dla osób, którzy 
mają zająć kiedyś wysokie stanowiska menedżerskie, i  jedno 
z drugim nie ma nic wspólnego. Natomiast ilość rodzajów life 
coachingu jest niezliczona. W Stanach są już coachowie, którzy 

Z  biegiem czasu słowo to nabrało innego znaczenia 
i wyrazem coach określało się nauczyciela przygoto-
wującego dzieci i młodzież do egzaminów. W XIX w. 

coachami zaczęto również nazywać trenerów przygotowują-
cych na uczelniach amerykańskich studentów do osiągania 
sukcesów sportowych. Natomiast dzisiejsze rozumienie pojęcia 
coaching sformułował Tim Gallwey. W swojej książce „The 
Inner Game of Tennis” zwraca on uwagę, że w osiąganiu sukcesu 
niezwykłe znaczenie ma wewnętrzne nastawienie zawodnika 
i  jego wewnętrzna gra, którą toczy on z samym sobą. Autor 
podkreśla kluczową rolę tego procesu w wynikach rzeczywistej 

gry z rywalem na korcie. Przechodzi od tradycyjnego treningu 
opartego na udzielaniu rad do metody opartej na zadawaniu 
zawodnikowi właściwych pytań, odwołujących  się do jego 
doświadczeń i nastawień. W myśl jego poglądów coaching to 
pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji 
osoby w  określonej dziedzinie, prowadzone indywidualnie 
przez trenera. Jego najbardziej istotnymi elementami są part-
nerska relacja i wzajemne zaufanie między coachem a  jego 
klientem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby 
nim objętej w osiągnięciu przez nią wcześniej uzgodnionych 
z coachem celów.

SZÓSTKA NA SAM POCZąTEK, 
CZYLI RZECZ O COACHINGu

Coaching – to słowo niezwykle modne, a jednak nie do końca przez wszystkich dobrze rozumiane. Wywodzi się 
od angielskiego terminu coach, a właściwie od francuskiego coche, wyrazu, który wziął początek od węgierskiej 
miejscowości kòcs, gdzie w XVi w. skonstruowano pierwszą furę. od tego wyrazu nazywano tak później również 
woźnicę, a zajęcie przewożenia ludzi zaczęto określać jako coaching.

psYchOLOGiA

Renata kuRcilNa podstawie rozmowy z Joanną Baranowską, coachem i trenerem Coaching Center
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pracują z ludźmi wychodzącymi z więzienia po długotrwałych 
wyrokach, są coachowie pracujący z dziećmi z ADHD albo 
z kobietami podczas odchudzania się. W Polsce obserwujemy już 
pierwsze jaskółki tych zjawisk. Ja sama brałam udział w projekcie, 
w którym coaching był włączony przez fundację „Integracja” do 
aktywizowania zawodowego osób niepełnosprawnych. Wspie-
ranie osób niepełnosprawnych, które podejmowały się zadania, 
aby wejść do domów innych niepełnosprawnych, odizolowanych 
od życia społecznego, i tak przeprowadzały rozmowę, aby te osoby 
zechciały się uaktywnić i coś ze sobą zrobić, to było niezwykłe 
doświadczenie.

Nasi absolwenci stosują również coaching na przykład 
w promocji marek, gdzie metodami coachingowymi pracują 
z klientami agencji reklamowych nad promocją i jej strategią. 
Inny nasz absolwent zajmuje się coachingiem duchownych. Są 
też próby wprowadzenia metod coachingowych do nauczania 
w polskich szkołach. Ja osobiście bardzo temu kibicuję i mam 
nadzieję, że to również się wydarzy, że będziemy w szkołach 
bardziej coachować, niż dyscyplinować. O coachingu myślimy 
więc jako o metodyce bardzo szerokiej. Coaching jest taką bardzo 
szeroką ramą, do której wsadza się różne klocki, i w zależności, 
jaki obraz utworzą, tak będzie wyglądać całość. W takim pojmo-
waniu coachingu nie ma zagrożenia, że będzie on przejściową 
modą. Ludzie, którzy zaczynają stosować tę metodę, nie chcą 
z czasem nawet próbować innej, bo widzą, że ona działa. Oczy-
wiście coaching nie nadaje się do wszystkiego, podobnie jak nie 
każdy coach odpowiada każdemu klientowi.

ktO MOŻe ZOstAć cOAcheM
– Coachowie nie muszą być psychologami i 90 procent z nich 
nimi nie jest – wyjaśnia Joanna Baranowska. – Ktoś zapytał 
mnie kiedyś, czy nie boimy się, że nie mając tego psycholo-
gicznego backgroundu, podejmiemy złą decyzję i gdzieś osta-
tecznie zrobimy człowiekowi krzywdę. Otóż tak jak wspomi-
nałam, coaching nie „sprzedaje rozwiązań”, on tylko skłania czło-
wieka do tego, aby sam poszukał rozwiązania w sobie i w tym celu 

zagłębił się w te zasoby, do których nie miał wcześniej dostępu. 
To powoduje, że wszystkie decyzje, jakie są przez niego podejmo-
wane, zostają podejmowane na poziomie jego własnego indywi-
dualnego systemu wartości i tak, aby w żaden sposób nie mogły 
mu zrobić krzywdy. Z moich obserwacji wynika, że najczęściej do 
Akademii Coachingu trafiają ludzie z czterech sektorów: liderzy 
biznesu, czyli ludzie, którzy byli gdzieś dyrektorami, prezesami, 
zarządzali innymi ludźmi, a teraz chcą kogoś wspomagać, dyrek-
torzy – specjaliści HR, którzy nie zwalniają się z tych stano-
wisk, ale rozpoczynają coaching w swojej firmie, trenerzy, którzy 
chcą się zająć pracą z pojedynczym klientem, i terapeuci, których 
statystycznie jest najmniej. Ostatnio jednak naliczyłam, obser-
wując ludzi biorących udział w szkoleniu na coacha, 11 nowych 
zawodów; był m.in. chemik, inżynier, project manager, nauczy-
ciel. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, jakie doświad-
czenie zawodowe ma adept tej wiedzy. Jest tylko jedno kryterium, 
które wyklucza możliwość pracy jako coach: nie może nim zostać 
ktoś, kto nie lubi ludzi.

Obecny rynek jest niezwykle wymagający, więc jeżeli ktoś, kto 
chce być coachem, nie ma w sobie tej naturalnej atrakcyjności, 
która sprawia, że w jego towarzystwie ludzie czują się dobrze, to 
nie ma szans. Trzeba pamiętać, że ludzie szukają tego, czego nie 
dostają w swojej pracy, czyli szacunku, wysłuchania, czasu, uwagi. 
Jeżeli ktoś takich cech nie ma, to nie przetrwa długo w tym zawo-
dzie. Natomiast w kategoriach czysto biznesowych dobrze jest, 
jeśli coach rozumie, o czym klient mówi. Ważne jest, żeby znał 
zakres pojęć takich jak: rozmowy oceniające, target, wykonanie 
planu. Natomiast jeśli ktoś wyszedł od psychoterapii i nie miał 
z takimi tematami wcześniej do czynienia, to oczywiście musi tę 
wiedzę biznesową uzupełnić, ale to nie jest niemożliwe. Ja wiele 
lat pracowałam w firmie farmaceutycznej i kiedy idę do klienta 
z tego sektora, to czasami rozwiązania, których on szuka, wydają 
mi się znajome. Jednakże podanie tych gotowych rozwiązań 
klientowi nie jest ani tym, czego on ode mnie oczekuje, ani nie 
jest moim zadaniem, a więc czasami ta wiedza może nawet prze-
szkadzać – tłumaczy dalej trenerka Coaching Center.

cOAchiNG A psYchOterApiA
Czym wobec tego różni się coaching od psychoterapii? Coaching 
nie sięga do przeszłości, nie poszukuje odpowiedzi w traumatycz-
nych przeżyciach klienta i skierowany jest do klientów zdrowych 
psychicznie i normalnie funkcjonujących w życiu. Celem psycho-
terapii zwykle jest natomiast pomoc osobom z problemami. 
Ponadto psychoterapia nastawiona jest na przeszłość, w której 
badaniu analizuje przede wszystkim dzieciństwo, doszukując się 
w nim przyczyny obecnych problemów pacjenta, a poprzez ich 
uświadomienie „leczy”, natomiast coaching nastawiony jest na 
przyszłość i na cele, które dana osoba chce osiągnąć.

 – Coaching ma za zadanie wydobycie tego, co człowiek ma 
w sobie najlepszego – mówi Joanna Baranowska. – Według para-
dygmatów myślenia, jakie wyznajemy, obowiązkiem coacha jest 
wychodzenie do klienta z pozycji założenia, że jest on zdolny, 
dobry, twórczy i potrafi znaleźć wszystkie rozwiązania, czyli jest 
sprawczy. Jedna z naszych amerykańskich trenerek, która chary-
tatywnie zajmuje się pracą w  odpowiedniku naszej polskiej 
niebieskiej linii, czyli bezpłatnej linii telefonicznej, na jaką 
dzwonią ludzie znajdujący się w życiowym kryzysie, jednoznacznie 

stwierdziła, że osoby, z  którymi ma do czynienia, zdecydo-
wanie różnią się od klientów coachingu, albowiem nie są w tym 
momencie w stanie podjąć żadnej dobrej decyzji. Nie są sprawcze 
we własnym życiu i tak o sobie nie myślą. Mają dokładnie prze-
ciwny paradygmat myślenia, czyli cechuje je bardzo negatywne 
myślenie o sobie. I to jest rola psychoterapii; najczęściej jej klien-
tami są osoby, które znajdują się w głębokim kryzysie i potrzebują 
pomocy. Klient coacha nie jest osobą, która poszukuje desperacko 
wsparcia, lecz potrzebuje asysty, inspiracji, motywacji. Wsparcie, 
jakiego udziela mu coach, jest jak podanie ręki, jak zapewnienie: 
„jestem obok ciebie, żebyś się poczuł pewnie” – wyjaśnia trenerka 
Coaching Center. 

– Jedną z form dobrania właściwego coacha w korporacji jest 
przedstawienie klientowi kilku osób, do jego własnego wyboru. 
Otóż już dwa razy się zdarzyło, że klient wybrał mnie – śmieje 
się Joanna Baranowska – tylko dlatego, że nie jestem psycholo-
giem. Stąd widać, że istnieje u ludzi podświadoma obawa, że ktoś 
ich będzie poddawał terapii, szukał w nich problemu albo starał 
się ich naprawić. Wielu klientów faktycznie woli coachów, którzy 
zdobywali poprzednie doświadczenie w korporacji, niż tych, 
którzy byli psychoterapeutami. Należy jednak pamiętać, że zawód 
coacha jest regulowany przez International Coach Federation – 
ogólnoświatową organizację, która akredytuje coachów i narzuca 
im kodeks postępowania, Oczywiście nie wszyscy uprawiający 
zawód coacha są członkami tej organizacji, natomiast większość 
szanujących się coachów tych zasad przestrzega. Jedna z nich 
głosi na przykład, że kiedy coach odkryje, że jego klient raczej 
potrzebuje innego specjalisty –  psychoterapeuty, trenera czy też 
odbycia studiów MBA, gdyż ma deficyt wiedzy, to obowiązkiem 
coacha jest powiedzenie mu o tym. Oczywiście klient zrobi z tym, 
co będzie chciał. 

cZY cOAchiNG dZiAłA?
Development Dimensions International przeprowadził 
badania na temat wpływu coachingu na osoby z niego korzy-
stające. Według ich wyników 46 proc. ankietowanych stwier-
dziło, że coaching ma wspaniały wpływ, 45 proc. respon-
dentów podało, że ma wpływ umiarkowany, a tylko 8 proc. bada-
nych odpowiedziało, że ma wpływ mały, i 1 proc., że niewielki.  
– Bardzo zachęcamy naszych klientów biznesowych, kiedy robią 
castingi na coachów – mówi Joanna Baranowska – żeby popro-
sili o krótką demonstrację, krótką wstępną sesję coachingu, nama-
wiamy też do sprawdzenia akredytacji, egzaminów i liczby prze-
pracowanych godzin, czyli z jednej strony do sprawdzenia upraw-
nień, a z drugiej strony do praktycznego sprawdzianu tego, czym 
coaching w istocie jest. Co do pomiaru skuteczności stosujemy 
arkusze ewaluacyjne, jakie są używane również przy szkoleniach, 
w których klient ocenia, czy ten coaching przyniósł mu wartość 
dodaną, czy nie. Natomiast bardzo często, podpisując kontrakt 
w korporacji, ustalamy sobie miary sukcesu, podając bardzo 
twarde dane, na podstawie których mierzymy, czy cel został osią-
gnięty. Te cele muszą być od samego początku jasno zakontrak-
towane, bo firma wydaje na nasze usługi duże pieniądze i musi 
wiedzieć, czy dostanie je z powrotem. 

Choć niewiele jest badań na ten temat, nie ma wątpliwości, że 
coaching poprawia efektywność w organizacji i przyspiesza proces 
uczenia się. Według informacji podanych przez Arthura Shirka 

z Coaching Training Institute (CTI): „Badania przeprowadzone 
przez Right Management Consultants z siedzibą w Filadelfii 
odkryły zwrot z inwestycji wydanych na coaching menedżerski 
w prawie 600 proc. Managerowie zaangażowani w coaching 
odnotowali wzrost  efektywności, poprawę relacji z bezpośred-
nimi podwładnymi i kolegami oraz większą satysfakcję z pracy. 
Badania przeprowadzone przez Metrix Global wśród firm z listy 
Fortune 500 wykazały 529 proc. zwrotu z inwestycji z coachingu 
plus wiele innych niematerialnych korzyści”.

Należy jeszcze zastanowić się nad ostatnią stroną zagadnienia, 
mianowicie, jakich inwestycji owe korzyści wymagają.

– Jestem przekonana – zapewnia Joanna Baranowska – że 
każdy klient, który poszukuje dla siebie coacha, jest w stanie 
znaleźć odpowiednią osobę na swoją kieszeń. Oczywiście ci, 
którzy pracują z prezesami najwyższych szczebli, pobierają opłaty 
rzędu 1000 złotych za sesję i za to płaci korporacja. Natomiast 
wielu coachów pracuje na poziomie opłat, jakie wnosi się za 
sesję psychoterapeutyczną, czyli 130–150 zł. Jest też wiele osób 
o niewielkim doświadczeniu, które niedawno skończyły szkołę 
i chętnie by się podjęły coachingu nawet za symboliczne opłaty 
rzędu 30 zł. Są to być może osoby z niewielkim doświadczeniem, 
ale wiedzą, jak to robić. 

MYśLeć beZ OGrANicZeń
– Coaching to również sposób na życie i sposób myślenia, który 
stara się rozłożyć na atomy ograniczające nas, Polaków, prze-
konania, tę pewnego rodzaju zawiść i nienawiść, jaką się często 
kierujemy – mówi Joanna Baranowska. – Zanim pojawił się 
w Polsce, już dość długo rozpowszechniał się sposób myślenia 
Stephena Coveya, oparty na siedmiu nawykach skutecznego dzia-
łania, który promuje ideę ogólnie dostępnego bogactwa, czyli głosi 
pogląd, że: „To, że ja będę więcej zarabiać, nie spowoduje, że ty 
będziesz zarabiać mniej”. Na świecie jest tak dużo ogólnodostęp-
nych dóbr, że my wszyscy jesteśmy w stanie znaleźć coś nowego 
dla siebie. Z tego nurtu też wypłynęła filozofia Blue Ocean, pole-
gająca na przekonywaniu do zakładania firm w takim obszarze, 
którego jeszcze nie ma, i rozpoczynaniu robienia rzeczy w dzie-
dzinach, w których jeszcze nikt nie konkuruje. Działając w taki 
sposób, nie trzeba zabijać rekinów w czerwonym oceanie pełnym 
krwi. Oczywiście ten ocean po jakimś czasie się zapełni i trzeba 
będzie znów poszukać czegoś nowego. Ale ten sposób myślenia 
pozwala wierzyć, że wszystko jest możliwe i dostępne. I że każdy 
z nas może zrobić naprawdę wszystko. Oczywiście jest co do tego 
wielu sceptyków, ale ja naprawdę spostrzegam, jak wiele rzeczy 
jest dla ludzi dostępnych i możliwych i osobiście nie przekonuje 
mnie hasło: „Tego się nie da zrobić”.

Kiedy ktoś zapytał, co mnie najbardziej w coachingu pociąga, 
po wielu przemyśleniach doszłam do wniosku, że to, co w nim 
naprawdę jest najbardziej fascynujące – to sposób, w jaki coach 
patrzy na człowieka. Do złudzenia przypomina on bowiem 
sposób, w jaki na człowieka patrzy sam Bóg. On zawsze widzi 
w człowieku jednostkę piękną, dobrą, wspaniałą i pełną dobrych 
rzeczy. I pod takim sposobem pojmowania ludzi ja sama się 
podpisuję i chciałabym szerzyć go wokół siebie. Zamiast poszu-
kiwać tego, co w człowieku jest zepsute i złe, należy szukać tylko 
tego, co wartościowe. To jest jak dawanie szóstki na sam początek 
– podsumowuje Joanna Baranowska. 
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