
Moja ARABESKA 

 

Dlaczego w wieku 50 lat zmieniłam swoje życie,  zaryzykowałam, zwolniłam się z pracy i założyłam 
własną firmę?.. Uważam przede wszystkim, że to wspaniały okres dla człowieka –zdrowie jeszcze 
umożliwia aktywność zawodową, wiedza i doświadczenie ją ułatwiają, uporządkowane życie rodzinne 

stwarza szansę  dużego zaangażowania w działalność 
zawodową. Ja „Matka Polka” - jakich wiele -swoje 
dojrzałe życie spędziłam wychowując dzieci, pracując, 
pielęgnując ogród, prowadząc dom. To był wielki 
wysiłek, odpowiedzialność za innych, która 
powodowała, że własne pragnienia musiały schodzić na 
plan dalszy. Zresztą  niektórych pragnień czasem sobie 
nie uświadamiamy albo nie uświadamiamy sobie ich 
mocy. Wiem o tym dobrze. Jako ekonomistka podjęłam 
pracę w zawodzie (obliczałam ceny tokarek, obrabiarek  
w tarnowskich zakładach). Potem aby ułatwić sobie 
proces wychowywania dzieci podjęłam pracę w 
pobliskiej szkole jako nauczyciel matematyki. Po roku 
doszłam do wniosku, że nie chcę tak spędzić reszty 
życia. Chcę szyć, projektować, bawić się wzorem 
fakturą , kolorem. Zawsze miałam zdolności i 
zamiłowanie do wszelkich robótek ręcznych. 
Otworzyłam Pracownię Tkaniny Artystycznej i 
Dekoracyjnej. Wtedy poczułam po raz pierwszy  w 
życiu, że są chwile kiedy pracując doświadcza się tylko 
przyjemności. Jednak brak środków na rozwój firmy, 

zbytnie obciążenie obowiązkami rodzinnymi spowodowały, że powróciłam do pracy nauczyciela 
matematyki w kolejnej szkole. Tam spędziłam 10 lat. To były lata bardzo intensywnych przeżyć, 
wielkich emocji. Ale pamiętam dobrze, gdy z okna mojej matematycznej pracowni patrzyłam na 
cudne kolory drzew jesiennych i myślałam, że matematyka dla mnie niestety jest zbyt mało kolorowa. 
Jako ekonomistka znalazłam pracę nauczyciela w Liceum Ekonomicznym, a potem zaproponowano 
mi pracę w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. To miejsce stało się dla mnie 
decydujące. Tu nowe wyzwania, nowe zadania wymusiły na mnie zupełnie inną aktywność i stałe 
uczenie się. Tutaj zdobyłam tytuł trenera przedsiębiorczości, ukończyłam kurs edukatorski. Tutaj 
zetknęłam się z warsztatami plastycznymi dla nauczycieli. Zdecydowałam się na studia podyplomowe 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego z zakresu edukacji plastycznej. Ukończyłam też kurs 
kwalifikacyjny do nauczania przedmiotu – sztuka. Rozpoczęłam organizację i prowadzenie szkoleń 
plastycznych dla nauczycieli. Byłam autorką i koordynatorem projektu ”Pasja tworzenia – nauczyciel 
twórca”. Powoli narastało  we mnie poczucie, że to jest dziedzina, którą chcę się dalej zajmować, 
odezwały się na nowo pragnienia z przeszłości i to, z o wiele większą mocą niż się spodziewałam…. 
Miejsce , w którym pracowałam nie dawało jednak  szansy na dalszy rozwój działań w tej dziedzinie. 

Zdecydowałam się na udział w projekcie „Moja firma też jest kobietą” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Otrzymana dotacja ułatwiła mi podjęcie decyzji. Założyłam Centrum 



Artystyczno-Hobbystyczne ARABESKA, firmę, która 
miała połączyć zaopatrzenie w artykuły plastyczne z 
organizacją szkoleń. Dzień w którym otrzymałam klucze 
do lokalu był moim ostatnim dniem w pracy. Bez 
urlopu z dnia na dzień przeszłam do całkiem nowego 
życia. Pracowałam po kilkanaście godzin na dobę razem 
z córką,  która w mojej firmie otrzymała zatrudnienie. 
Dotacja pozwoliła na uruchomienie działalności, ale 
trzeba było włożyć jeszcze dużo swoich środków a 
przede wszystkim pracy aby można było w ciągu 
miesiąca otworzyć drzwi dla klientów. Bardzo chciałam, 
aby ARABESKA była miejscem , które przyciąga twórcze 
osoby, miejscem dla nich bliskim , takim do którego 
chętnie się wraca. Po roku mogę powiedzieć, że to 
osiągnęłam. Poznałam wiele fantastycznych osób z 
pasją tworzenia, pełnych pomysłów, chęci działania i 
upiększania swojego otoczenia. To oni są stałymi 
klientami firmy, odwiedzają nas zaopatrując się w 
materiały potrzebne do realizacji swoich zamierzeń, 
uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez 
ARABESKĘ. Są to przeważnie kobiety – studentki, 
uczennice, aktywne zawodowo, bezrobotne, emerytki… Wszystkie je łączy jedno – chęć tworzenia. 
Często przychodzą i pokazują z dumą co udało im się wykonać, cieszą się gdy na półkach sklepu lub na 
zajęciach odnajdują dla siebie kolejną inspirację. 

W ciągu roku udało nam się zorganizować ok. 150 szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych w bardzo 
różnych tematach. Wiem, że ta działalność ma wpływ na życie wielu uczestników zajęć. Niektórym 
(np. nauczycielom, instruktorom, terapeutom) szkolenia ułatwiły dotychczasową pracę zawodową, 
niektórym dały dodatkowe źródło dochodów a niektórym dały to, co niezwykle cenne - radość i 
zadowolenie. Organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży przyczyniając się do rozwoju ich 
potencjału twórczego a może nawet sposobu na spędzanie wolnego czasu. Tematyka naszych szkoleń 
jest bardzo szeroka. Przybliżamy uczestnikom sposoby zdobienia przedmiotów metodą dekupażu, 
zasady tworzenia biżuterii w różnych technikach (np. frywolitka, filcowanie, sutasz), tworzenie 
dekoracji okolicznościowych. Uczymy technik takich, jak: quilling, technika pergaminowa, 
papieroplastyka, orgiami i wiele innych. Mamy stałych odbiorców naszych szkoleń. Z dumą mogę 
powiedzieć, że niektóre  osoby skorzystały od początku działania firmy z kilkunastu a dwie osoby aż z 
50 warsztatów.   

Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Chciałabym już móc sobie powiedzieć „udało się” ale sytuacja 
na rynku miasta, w którym ciągle ma się do czynienia z upadkiem firm i zwolnieniami nastraja 
ostrożnym optymizmem. Po roku jednak można pewne sprawy spokojnie ocenić. Wiem, że firma 
mocno zaistniała na rynku szkoleniowym regionu. A ja choć bardzo zmęczona, mogę sobie 
powiedzieć, że nareszcie w swoim życiu zajmuję się dziedziną, która mnie pasjonuje  i coraz więcej 
jest chwil, gdy pracuję z przyjemnością. Uwielbiam się uczyć nowych rzeczy, szukać nowych 
pomysłów. To jest fantastyczne. Pragnę jednak - jak każdy człowiek - stabilizacji finansowej, poczucia 



bezpieczeństwa. Nie mogę sobie wyobrazić, że mogę być gdzie indziej. Będę więc walczyć, starać się. 
Głowę na szczęście mam pełną pomysłów. 

Co mogę przekazać innym? Młodym – wsłuchujcie się w siebie, oceńcie dobrze swoje zdolności, 
pragnienia aby nie pójść w życiu niewłaściwą drogą zawodową. Nie bójcie się też tego, ze kiedyś 
będziecie mieć 50 lat. To wspaniały wiek. Dyskomfort w jednych dziedzinach życia bilansowany jest 
przez komfort w innych jego aspektach. 

Osobom, które już mają tę granicę za sobą, mogę powiedzieć – weźcie swoje życie w swoje ręce. Tyle 
wiecie, tyle umiecie, tyle możecie! 
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