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WARSZAWA, 24 maja 1999 
Od Redaktora
Warszawski Klub Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia powstał w kwietniu 1995 r. Obecnie z założycieli Klubu jest z nami tylko Marek Rożalski. Z dawnych klubowiczów stale są Karolina i Zosia, często przychodzą Władysław i Renia, czasami wpadają inni. 
Większość obecnych klubowiczów to osoby, które przybyły po grudniu 1997 r. 
Ze starych sprawozdań wyzierają imiona w większości mi nieznane. Jak twierdzi pierwszy prezydent - Marek Rożalski - przez Klub przewinęło się już kilkaset osób. Mimo dużej rotacji jest to dalej ten sam KLS. Sądzę, że warto utrwalić, to co w Klubie działo się przez 4 lata. 
Zaprosiłam do współpracy Prezydentów (byłych i obecnego). Wszyscy chętnie włączyli się w przygotowanie zeszytu.  “Zwierzenia Prezydentów” rozpoczynają tę broszurkę. 
Następnie trochę statystyki i informacji o działalności Klubu w 1998 i 1999 r. 
Na koniec zamieszczam tematy podawane w "łańcuszku mówców", jakie zachowały się na kartach spotkań. Miałam wielką frajdę przy ich spisywaniu. Razem z tematem przypominały się sytuacje - osoby i ich wypowiedzi.
Mam nadzieję, że za jakiś czas - może za 2 lata opracujemy kolejne wydanie tej książeczki, uzupełnione o zwierzenia kolejnych prezydentów, o nazwiska kolejnych zwycięzców, o kolejne tematy w "łańcuszku mówców" i może jeszcze o inne wiadomości?
Mam też nieśmiałą nadzieję, że kiedyś Tadeusz Niwiński wyda książkę "WY" poświęconą doświadczeniom Klubów Ludzi Sukcesu. Może wtedy wykorzysta tę pracę?
Zapraszam do lektury. Dziękuję wszystkim Autorom za współpracę i Ewie Milerskiej (czyli “Królikowi”) za pomoc przy przepisywaniu tekstów.
Ewa Damentka


ZWIERZENIA PREZYDENTÓW

Marek ROŻALSKI
I Prezydent  (IV-XII 1995)

Po jednym ze szkoleń Tadeusza Niwińskiego w 1995 roku trafiłem w Łodzi na posiedzenie Klubu Ludzi Sukcesu. Jeszcze nic nie wiedziałem o regułach posiedzeń, o systemie obradowania, o recenzowaniu, ani o Łańcuszku Mówców. W podłużnej sali siedziało nas ze 30 osób. To, co się działo, budziło moje głębokie zainteresowanie. Ktoś coś mówił, kogoś ośmielał, wyznaczał kolejność, ktoś recenzował, ktoś pilnował czasu wypowiedzi. W pewnej chwili poczułem, że wokół mnie dzieje się najprawdziwsza magia. Dzieje się coś, o czym marzyłem kiedyś jako kierownik kilku klubów studenckich. Oto na sali siedzą sami aktywni, twórczy i odważni dyskutanci. Wszyscy zabierają głos. Więcej: zauważają pozytywy oraz wielkość przedmówców i jeszcze głośno o tym mówią. Niewiele wiedziałem wtedy jeszcze o synergii, o reakcji spolaryzowanej, o wycofaniu i całej gamie odczuć i warunkowań. Niewiele też wiedziałem o Tadeuszu i jego radości wspierania ludzi.
Dzięki odwadze i determinacji Małgosi Bojanowskiej, Ani i Ryśka Jórczaków, a także trochę i mnie powstał podobny łódzkiemu, dziwny i malutki Klub.
Od tego czasu minęło kilka lat. Ludzie do naszego Klubu przychodzą i odchodzą. Przewinęło się już kilkaset osób. Każdy bierze, czego mu trzeba i... do domu, żeby to jakoś przetrawić. Jedni trawią odkrytą właśnie odwagę, inni bliskość, inni przyjaźń, następni odpowiedzialność, jeszcze co poniektórzy możliwość bezpiecznego sprzeciwu, a zdarza się, że i wyzdrowienie.
Wielu z nas czyta dokładnie książkę “Ty”, wielu ma mgliste pojęcie. Każdy z nas jednak dokładnie wie, że w wyznaczonych przez Tadka sztywnych ramach kryje się dziwna procedura grzejąca serca i wzajemną życzliwość. Procedura tym bardziej nośna, że pozwalająca sobie samemu w 100% udowodnić, że na dnie własnej duszy drzemie “JESTEM!!!!”, a to wystarcza, aby podnieść wyżej Poczucie Własnej Wyjątkowości lub, jak częściej mówią, Poczucie Własnej Wartości.
Dziękuję, Tadziu!
Marek Rożalski
Monika ZUBRZYCKA-NOWAK
II Prezydent (I-VI.1996)

Trafiłam do Klubu z rozpędu, po kursach Tadzia Niwińskiego, mając nadzieję, że nadal ktoś będzie mi mówił, jak mam żyć i wprowadzi zmiany w moje życie. Bardzo prędko zorientowałam się, że Klub służy nam tylko wtedy, gdy jesteśmy jego współtwórcami. Dzięki wierze pokładanej we mnie przez I prezydenta KLS-u - Marka Rożalskiego i gorącemu wsparciu członków Klubu “przełamałam lody” i zaczęłam wygłaszać mowy, pełnić funkcje, wspierać innych. Zostałam wybrana Prezydentem KLS-u na następną kadencję. Był to czas dużej odpowiedzialności, stresu i rozwoju. Wprowadziłam nieco odmienne spotkania odbywające się raz w miesiącu - tzw. spotkania tematyczne. Wszyscy uczestnicy Klubu byli żywotnie zainteresowani samorozwojem. W 5-minutowych mowach trudno było wyczerpać jakikolwiek temat. Spotkania tematyczne miały tę niedogodność ominąć - mowy były dłuższe, wiele osób wypowiadało się, patrząc na zagadnienie z różnych punktów widzenia, potem była dyskusja. Spotkania te cieszyły się największą sympatią KLS-ian i dużą frekwencją. Natomiast wieczną bolączką “zarządzania” Klubem była niechęć licznych klubowiczów do współtworzenia życia w Klubie, do brania współodpowiedzialności za rozwój Klubu i siebie. Ludzie przychodzili “naładować” swoje akumulatory, aby przeżyć kilka dobrych chwil i zyskać energię na kilka dni. Wszyscy ciągnęli ku tematom, mowom, zajęciom skierowanym na rozwój duchowy, którego nie łączyli z rozwojem “przyziemnym” - biznesowym, co powodowało rozmijanie się z celami stawianymi Klubowi w założeniu przez jego twórcę - Tadzia.
Po półrocznej kadencji w roli prezydenta KLS-u i dwuletnim okresie działania w Klubie stałam się innym człowiekiem. Trema przed wystąpieniami nie zniknęła, ale przestała być hamulcem i destruktorem. Nauczyłam się widzieć pozytywy tam, gdzie wcześniej umiałam dostrzec tylko elementy godne krytyki. Polubiłam siebie, ludzi, nowe zadania. Nawet godzę się już na to, by inni mnie krytykowali, pod warunkiem, że robią to dla mojego dobra. Wszystkim klubowiczom z serca życzę, aby zdecydowali się pełnić wszystkie funkcje w Klubie, bo dopiero wtedy mają szansę na wzięcie z Klubu maksimum i również danie Klubowi maksimum.
Monika


Cezary MISTEWICZ
III Prezydent  (VI - XII 1996 r.)

Przyszedłem do Klubu na jedno spotkanie, a na następnym byłem już prezydentem. Tak to już bywa w świecie LUDZI SUKCESU i trzeba być otwartym na wszelkie dobrodziejstwa wszechświata, dać się im ponieść.
Zaczęło się od tego, że poszedłem na kurs prowadzony przez Tadzia i poznałem osobę zarażającą wszystkich swoim entuzjazmem i radością. Po szkoleniu ja i jeszcze pięć czy sześć osób chcieliśmy coś dalej zrobić ze świeżo zdobytą wiedzą, tak więc razem poszliśmy na spotkanie KLS-u, a tam już dostałem się w tryby świetnie zorganizowanej maszyny, jaką jest Klub.
Na pierwszym spotkaniu dostałem nagrodę dla najlepszego mówcy w łańcuszku, a po spotkaniu zostałem poproszony przez Marka Rożalskiego (I Prezydent) o to, żeby kandydować na stanowisko prezydenta. Stwierdziłem, że to może być wspaniała przygoda i zgodziłem się. Na następnym spotkaniu były wybory. Mój kontrkandydat, Krzysztof, był starym uczestnikiem zajęć KLS-u, ale to mnie wybrano. Później dowiedziałem się, że postawiono na “młodą krew” w Klubie, a ja byłem odpowiednim kandydatem (26 lat).
Co udało mi się osiągnąć podczas mojej kadencji?
·	przez cały czas utrzymywała się wysoka frekwencja,
·	uczestnicy byli zaangażowani w działalność klubową (nie trzeba było nikogo wyciągać, wszystkie funkcje i mowy na następnym spotkaniu były spontanicznie rezerwowane),
·	udało się wynająć salę w Klubie “Pod Gruszą”, gdzie spotkania odbywają się do dnia dzisiejszego i wszyscy chwalą tę lokalizację,
·	stworzyłem ulotki informacyjne dla nowych uczestników, materiały do wyborów,
·	rozsyłałem ulotki informacyjne do klubowiczów oraz rozdawałem ulotki na różnych kursach,
·	Zorganizowałem bankiet rozpoczynający spotkania po wakacjach,
·	aktywnie uczestniczyłem w spotkaniach klubowych, dając innym dobry (mam nadzieję) przykład,
·	nauczyłem się bezinteresowności.
Czego nie udało mi się zrobić:
·	 wciągnąć do współpracy byłych prezydentów (myślę, że oni byli nawet chętni), ale ja wszystko chciałem zrobić sam, żeby potem samemu odbierać całą chwałę,
·	nie stworzyłem też grupy tworzącej Zarząd Klubu (przyczyna - patrz wyżej),
·	rozszerzyć działalności wewnątrz Klubu (przyczyna - patrz wyżej),
·	nie pomogłem Markowi Kozakowi w jego prezydenturze, praktycznie po mojej kadencji wycofałem się z życia klubowego (myślałem, że jeżeli ja sobie poradziłem, to inni też sobie poradzą). Teraz wiem, że dwie głowy to nie jedna.
Zawsze uważałem i nadal tak twierdzę, że KLS jest dziełem niezwykle pożytecznym i sprawia, że wiele osób otwiera się na innych, uczy się od innych i zaczyna patrzeć w inny sposób na życie. Myślę, że KLS im. Małego Tadzia powinien być szerzej rozpropagowany, bo przecież zasady działania Klubu można wykorzystać przy różnego rodzaju działalności społecznej, klubowej i biznesowej. Moje doświadczenia z Klubu są takie, że tam naprawdę przychodzą ludzie sukcesu, choć niektórzy sobie tego nie chcą uświadomić.
Wierzę, że w KLS-ie można szybciej spotkać prawdziwego człowieka sukcesu (patrząc na osobę całościowo) niż w różnych renomowanych klubach.
Na zakończenie chcę podziękować:
·	Tadziowi - za jego wielkie serce, 
·	wszystkim, których spotkałem w Klubie - za wsparcie i niezapomniane chwile, 
·	moim wielkim przyjaciołom - Markowi, Monice i Markowi - za naszą przyjaźń, 
·	a także wszystkim, którzy kontynuują zabawę i wielką przygodę z Klubem Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia.
Dziękuję, Cezary


Marek KOZAK
IV Prezydent  (I - IX 1997 r.)

Byłem prezydentem KLS - Jak się to wszystko zaczęło? Zanim objąłem przewodnictwo po Czarku Mistewiczu, przyszedł pewien bardzo ważny moment mojej działalności klubowej. Był nim czas wyborów i choć nie trwało to długo, to wspominam go z prawdziwą przyjemnością. Jako że działałem w Klubie już cały rok i miałem doświadczenie dotyczące jego fundamentów, byłem przekonany, że oto nadszedł najlepszy moment do objęcia przewodnictwa Klubu. Wiedziałem również, że wygranie właśnie tych wyborów sprawiłoby mi olbrzymią satysfakcję. W końcu mottem Klubu Ludzi Sukcesu jest działanie, a ja chciałem działać, postanowiłem więc solidnie się do tego przygotować. Zrobiłem ulotkę i opracowałem swoją mowę prezydencką, w której postawiłem sobie za cel przekonanie członków Klubu, że to właśnie ja byłem najlepszym kandydatem na to stanowisko. Tak się też stało - wygrałem wybory, a w komentarzach od wielu osób obecnych wtedy na sali otrzymałem przemiłe uwagi dotyczące mojego wystąpienia, jak i przyszłego przewodnictwa. Oprócz cotygodniowych, normalnych zajęć udało mi się wprowadzić comiesięczne spotkania tematyczne, w których wszystkie wystąpienia, zarówno w mowach programowych, jak i w łańcuszku mówców, były podporządkowane jednemu, wybranemu wcześniej przez uczestników, tematowi. Chciałem, by pozwoliły one na poszerzenie tematów podejmowanych w Klubie. Zwyczaj ten przetrwał przez całą moja kadencję i mam nadzieję, że nadal jest kontynuowany. Z innych wydarzeń, które przypadły na mój okres piastowania władzy, była druga rocznica powstania Klubu. Udało mi się zaprosić na nią ludzi, którzy kiedyś działali w Klubie i których dawno już nie widzieliśmy. W czasie spotkania, które wtedy prowadziłem, nadeszła chwila, by zapytać zgromadzonych o to, co każdemu z nich dało uczęszczanie na spotkania. W ich odpowiedziach prawie za każdym razem potwierdzało się, że idea Klubu jest wciąż żywa i potrzebna tym, którzy chcieli z niej czerpać, tak jak również potrzebna była mojej osobie.
Dzisiaj, patrząc z dystansu na te sprawy, jestem bardzo zadowolony, że dane mi było być prezydentem Klubu Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia, bo przecież najważniejsze w tym wszystkim było działanie, które dało mi wiele satysfakcji.
Z pozdrowieniami 
 Marek Kozak



Karolina WOJNARSKA
V Prezydent (X 1997 - III. 1998)

Przejęłam zaszczytne stanowisko w Klubie po Marku Kozaku.
Ze zbiórek pieniężnych w czasie spotkań klubowych można było osiągnąć maximum na opłacenie kosztu wynajmu sali do wysokości 3/4, ale podjęłam się takiej roli, więc zaciskałam zęby i z życzliwą Hanią Karmańską uzgadniałam przesunięcia terminów płatności albo jakieś zniżki czy ulgi. Dno nastąpiło przed świętami Bożego Narodzenia, a właściwie zaraz po Wszystkich Świętych. Była wówczas znacząca grupka świetnych mówczyń, znających swoją wartość, która oświadczyła, że nie zapłacą składki, bo nie odpowiada im sposób prowadzenia spotkania. No i pogodziłam się, że składki od nich są nie do wyegzekwowania. Zarzuciłam też pomysł Tadeusza, aby ustalać wszystkie role ze spotkania na spotkanie, poza ustaleniem Przewodniczącego i Gospodarza oraz mówców programowych. Nawet gdyby ustaliło się dalsze szczegóły obsady ról, to i tak trzeba by było improwizować obsadę na następnym spotkaniu, a ustalanie z wyprzedzeniem było nie tylko daremne, ale i okropnie nudne i irytujące. Nikt nie mógł zapewnić, że przyjdzie na następne spotkanie, a czasem, jak miał mniej asertywności, to co z tego, że obiecał, że przyjdzie, kiedy po prostu nie przychodził. Przyjęłam więc jeszcze jedno zadanie dla Prezydenta: przychodzić na wszystkie spotkania i zastępować tych, którzy zawiedli - wszystko po to, aby utrzymać ciągłość działalności klubowej oraz ograniczyć wszelkie zgrzyty. To była dla mnie jeszcze jedna lekcja improwizacji i gotowości do pełnienia każdej z ról oraz sprawdzian, że jestem w stanie i mogę to robić. Nie chciałam być tym Prezydentem, który byłby Likwidatorem bankrutującego przedsięwzięcia, postanowiłam przeczekać trudne chwile, myśląc, że po świętach Bożego Narodzenia będzie już bliżej do końca kadencji.
A w grudniu przyszli Nowi, Młodzi, Pełni Ognia i Zapału: Ewa Damentka, Mariusz Grudzień i Jola Jankowska. I jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki wszystko się odmieniło. Długi finansowe - spłaciło się, mowy programowe, czy w łańcuszku mówców okazały się tak świetne i błyskotliwe, a zarazem mądre, że trzeba je było utrwalać na piśmie. Ewa wprowadziła nastrój zabawy, zawsze przyprowadzała nowych, interesujących znajomych, niezwykle ubarwiających swoją osobowością nasze spotkania. Mariusz wydrukował wg swojej własnej redakcji pierwszy numer “Gazetki Klubowej” i był jej pierwszym Sponsorem. Jola wprowadziła pewien,   bardzo  wysublimowany  intelektualnie,  styl  przemówień,  była zawsze bardzo dobrze przygotowana, co przyczyniło się do podciągnięcia ogólnego poziomu wystąpień oraz dyscypliny mówców. Po upływie mojej kadencji następnym Prezydentem została Ewa, a po niej Mariusz. Kończyłam kadencję, wiedząc, że któreś z nich będzie moim następcą i była to dla mnie wielka przyjemność przygotować ich do tej roli. Przestałam z utęsknieniem wyglądać końca kadencji, ale po wyborach zajęłam się bardziej sprawami swojego zawodu, z sukcesem! Teraz też czasem o mało z dumy nie pęknę, jak im coś szczególnie dobrze wyjdzie albo uda się (bo to “z mojego chowu”) czy to w Klubie, czy w życiu pozaklubowym.
Prócz wychowania takich wspaniałych następców, uważam, że jest moim sukcesem wprowadzenie zasady spisywania najbardziej udanych, nagrodzonych przemówień i drukowanie ich w “Gazetce Klubowej”. Jest to okazja nie tylko do utrwalenia mowy, ale i udoskonalenia niektórych sformułowań, a co najważniejsze, przeżycia jeszcze raz zdarzenia, które było sukcesem dla mówcy, jeśli on sam to spisuje, a także przeżywania sukcesu za każdym razem, gdy może sobie mówca własne wydrukowane przemówienie przeczytać i przypomnieć, jak się podczas tego sukcesu czuł. Dla nowych klubowiczów “Gazetka” jest źródłem informacji o innych uczestnikach tej przygody intelektualnej “kto jest kim”, zaś dla wszystkich ludzi jest wizytówką oraz folderem reklamowym i potwierdzeniem aktywnego istnienia grupy inteligentnych, żywych, prawdziwych, życzliwych światu ludzi w Warszawie, Polsce, w Europie, na Ziemi.
Karolina

I. P.S. Wybrnęłam z największych długów, Klub też nie ma zadłużenia za czynsz. Czy to sukces osiągnięty rozmaitymi sposobami i zabiegami ćwiczonymi w czasie uczestniczenia w działalności Klubu, czy też przypadkowy zbieg okoliczności?
II. P.S. Nie udało mi się doprowadzić do zarejestrowania Klubu w Sądzie Rejonowym, co nadałoby Klubowi osobowość prawną ułatwiającą w przyszłości ew. działalność gospodarczą, jak mają stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie. Marzy mi się spółdzielnia mieszkaniowa lub stowarzyszenie budowy domków. Dobrze byłoby przećwiczyć wspólną działalność gospodarczą w sposób bezpieczny, bez zbyt wielkiego ryzyka.
Karolina


Ewa DAMENTKA
VI Prezydent (IV-X 1998)

Z książką Tadeusza Niwińskiego "TY" zetknęłam się w 1995 r. Tak mi się spodobała, że utworzyłam od razu własny klub i prowadziłam go przez parę miesięcy. Sytuacja rodzinna oraz nawał obowiązków i zadań stawianych mi przez życie przerwały tę zabawę. Przetrwałam trudny okres i coraz częściej przekraczałam przy tym granice moich możliwości (a raczej moje o nich wyobrażenia). W 1997 r. moje życie "znormalniało" i.... pojawił się duży problem. Nie potrafiłam przystosować się do zwyczajnej codzienności. Zaczęłam się bardzo bać - wszystkiego. Wtedy przypomniałam sobie o książce "TY" i o tym ile zyskałam dzięki prowadzeniu KLS. Umówiłam się ze sobą, że przyjmuję reguły zaproponowane przez Tadeusza (tj. przypisanie kolejnych stopni mistrzowskich hierarchii potrzeb wg. Maslowa). W myśl tej umowy potrzeba bezpieczeństwa miała być zaspokojona dzięki uzyskaniu drugiego stopnia mistrzowskiego. Postanowiłam zorganizować nowy Klub po to, by zrealizować mój cel - zdobyć tytuł MISTRZA ORGANIZACJI. Kiedy namawiałam przyjaciół i znajomych, żeby wzięli udział w tej zabawie, dowiedziałam się, że w Warszawie już działa KLS. Przyszłam więc w grudniu 1997... i zostałam.
Wiosną 1998 odbyły się wybory prezydenckie, które wygrałam. Moim konkurentem był Mariusz Grudzień. Miło wspominam nasze mowy wyborcze. Zupełnie się ze sobą nie umawialiśmy a okazało się, że każde z nas komplementowało konkurenta! Nie wiem, czy taka sytuacja jest możliwa poza KLS-em. 
Mottem mojej mowy było "nie muszę, ale chcę" i programem wyborczym - przestrzeganie zasad działania Klubu opisanych przez Tadeusza (np. powołanie pełnego zarządu).
Ten Klub jest zupełnie inny od poprzedniego. Istnieje od dawna, ma swoje zwyczaje, tradycje, charakter, które zostały ukształtowane przez wiele osób. Tutaj istotne dla mnie jest, że poznaję coraz to nowych ludzi. Są to dawni i nowi klubowicze oraz goście. Niektórzy wpadają jak meteory i szybko znikają. Inni przychodzą parę razy. Jeszcze inni zostają. Trudno mi powiedzieć, co wniosłam do Klubu. Działa tu synergia. Od grudnia 1997 przez klub przewinęło się ponad 100 osób. Przychodzą wspaniali ludzie i każdy coś daje. Jesteśmy gromadką najrozmaitszych indywidualności. Uzupełniamy się nawzajem. Kiedy zyskujemy nowego członka Klubu z zaskoczeniem odkrywam, że osoba ta wnosi coś istotnego, coś czego dotąd brakowało. Jednocześnie odczuwam brak, jeśli któreś z nas nie przyjdzie. 
Wspólne zebrania, wycieczki do Puszczy Kampinoskiej,  imieniny i urodziny Klubowiczów, zebrania dyskusyjne, wernisaże, gazetka klubowa, ostatnio wyjazd do Łodzi; oraz częste, coraz częstsze codzienne kontakty - sprawiają, że grupa się integruje. Oczywiście nie dzieje się to na siłę - są osoby, które lepiej czują się na uboczu - i one same decydują, w jakim stopniu włączą się w nasze życie.
Z zapałem rozpoczęłam pracę w Klubie. Początkowo skoncentrowana byłam na sobie i na realizacji mojego celu (bardzo mi się spieszyło). Później zaczęłam zwracać uwagę na innych. Okazało się, że w Klubie można przeżyć cudowną przygodę obserwując ludzi i ich zmiany. Wspaniałe są dla mnie momenty, gdy osoby początkowo zalęknione "oswajają się" z nami i ze sobą i powolutku odsuwają zasuwy, jakie sobie wcześniej zainstalowały. Pozwalają sobie na ujawnienie się, na pokazanie siebie - wspaniałych, kolorowych istot o bogatym, nieprzebranym wnętrzu. Dzieje się tak dzięki akceptacji, jaką sobie okazujemy i dzięki pozytywnym recenzjom. Te dwie godziny tygodniowo, kiedy każdy usłyszy o sobie coś dobrego, działa właśnie takie cuda. Ludziom rosną skrzydła. Możliwość uczestniczenia w tym procesie jest jedną ze wspaniałych przygód w moim życiu. 
W czasie kadencji nie odnotowałam porażek - tylko kilka lekcji. Przed moją prezydenturą myślałam, że ludzie zwykle wprost mówią, co im trzeba. Ponieważ kilkoro malkontentów ciągle zgłaszało pretensje, że zajęcia są monotonne i przydałoby się więcej dyskusji - zorganizowałam 2 razy w miesiącu spotkania dyskusyjne w zaprzyjaźnionym Klubie Kultury. I co się okazało? Osoby żądające spotkań dyskusyjnych nie przychodzą na nie. Od tej pory zaczęłam bardziej ufać sobie i częściej robię to, co uważam za słuszne, niż to, czego oczekuje ode mnie otoczenie. 
Moje cele wyborcze osiągnęłam. Zarząd działał w pełnym składzie. Wróciliśmy też do większości zasad opisanych w książce "TY". Mariusz Grudzień - kolejny prezydent rozwija to co udało mi się osiągnąć i dodaje wiele nowych pomysłów. 
Osiągnęłam też mój cel osobisty - zdobycie tytułu Mistrza Organizacji. Tak mi na nim zależało, że z rozpędu zrealizowałam wszystkie zadania przewidziane dla kolejnego mistrza - Działania. 
Plany zrealizowane,  a ja nadal uczestniczę w Klubie. Odkryłam, że KLS daje o wiele więcej niż się spodziewałam. Lepiej poznaję siebie. Klub jest swoistym laboratorium, które pozwala w bezpiecznych warunkach "ćwiczyć" różne sytuacje życiowe. Sprawdzać się w rozmaitych rolach.
W koleżankach i kolegach klubowych zyskałam grono wypróbowanych przyjaciół. Kochani dziękuję Wam za to.
Wdzięczna jestem też Olbrzymiemu Małemu Tadziowi - Tadeuszowi Niwińskiemu. Tadeuszu - dziękuję ci za KLS i za to, że jesteś. 
W tym miejscu dziękuję jeszcze jednej osobie - Hani Karmańskiej, która opiekuje się naszym Klubem, czuwa nad nami jak "duszek opiekuńczy" i w razie potrzeby zawsze spieszy z pomocą.  
Ewa


Mariusz GRUDZIEŃ
VII Prezydent (XI 1998 -...)
Moja kadencja trwa... 
Od listopada 1998 r. mam przyjemność być prezydentem KLS-u w Warszawie. W kierowaniu Klubem wspiera mnie liczny Zarząd Klubu, a w szczególności Wiceprezydent i Dyrektor Merytoryczny Ewa Damentka.
Jesteśmy grupą otwartą na wszystkich ludzi, bez względu na wiek, wykształcenie i zapatrywania, pragnących się z nami spotykać oraz pracować nad własnym rozwojem (bez względu na to, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie). Staramy się kultywować zbudowaną w poprzednich latach tradycję oraz dorobek warszawskiego Klubu. 
Obecnie nasz Klub przygotowuje się do szczególnego święta, Ogólnopolskiego Spotkania Członków Klubów Ludzi Sukcesu, w dniu 24 maja 1999 r., na którym gościem honorowym będzie NATHANIEL BRANDEN i TADEUSZ NIWIŃSKI. Jest to nasze najwspanialsze wyzwanie ...
Mam przyjemność przygotowywać warszawski Klub do wejścia w nowe tysiąclecie. Ludzie się zmieniają, świat się zmienia, my się zmieniamy. Zasady funkcjonowania Klubu najlepiej się sprawdzają kiedy ściśle się trzymamy tego, co wymyślił "wielki-mały Tadzio" - Tadeusz Niwiński.
Mamy jeszcze wiele zadań do zrealizowania. Najważniejsze to wyłonienie odpowiedniego kandydata na prezydenta. Obecnie w klubie mamy kilka osób, którym śmiało możemy powierzyć piastowanie tej zaszczytnej funkcji, ...
Dla mnie Klub Ludzi Sukcesu to wspaniała zabawa. Zabawa życia połączona z bezławkową i bezstresową nauką. Uczestnictwo w spotkaniach klubowych pomogło mi w przygotowaniach do nowej profesji jaką zdobyłem i miałem przyjemność wykonywać z wielkim sukcesem, trenera NLP.
Rozwijając umiejętność mówienia pamiętam jednak, że "niczego się nie uczysz, kiedy sam mówisz przez cały czas" *. Przekazuję więc pióro następnym, a sam słucham. Uczmy się, to największy skarb na jaki możemy sobie pozwolić.
Mariusz

* Lyndon B. Johnson w swoim biurze na ścianie miał cytowaną wyżej wywieszkę


NASZ KLUB W OSTATNICH MIESIĄCACH
(kwiecień 1998 - kwiecień 1999)
 (oprac. Ewa Damentka)

ZASADY - Klub Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia działa zgodnie z zasadami opisanymi w książce “TY” Tadeusza Niwińskiego. Zalecenia Tadeusza uzupełniliśmy o kilka naszych zwyczajów:
·	Do obowiązków Przewodniczącego zebrania należy poproszenie mówcy o wyznaczenie recenzenta. Jeśli Przewodniczący tego nie dopilnuje, a mówca rozpocznie przemawiać - wtedy automatycznie Przewodniczący zostaje recenzentem (nawet  swojej własnej mowy, jeśli tak wyjdzie)
·	Nie lubimy słowa “MUSZĘ”. Na wniosek Paskudy-Malkontenta (ministra nnm), który uważa, że nadużywamy tego słowa i zapominamy o innych (zwłaszcza “CHCĘ”) wprowadziliśmy karę pieniężną  w wysokości 10 groszy za każde użycie słowa “MUSZĘ” (w skarbonce mamy już  ponad 15 zł)
·	Jeśli wypowiedzi w “sukcesie na co dzień” stają się zbyt rozwlekłe - wprowadzamy limit: 40 sekund na wypowiedź. Człowiek sukcesu przecież krótko i treściwie potrafi o swoich sukcesach opowiadać
·	Od niedawna wprowadziliśmy zwyczaj zapoczątkowany przez Bożenkę i Tadeusza, że Gospodarz i Przewodniczący w czasie zebrania siedzą wspólnie przy stole.
·	Przewodniczący może (jeśli zechce) pobrać z kasy Klubu 9 zł na nagrody (6 nagród po 1,5 zł) (Okazuje się, że naprawdę wiele rzeczy można za taką kwotę kupić).


Do końca marca 1998 - prezydentem KLS była Karolina Wojnarska
Kolejna - 6 kadencja, trwała od kwietnia do  października 1998. Prezydentem została Ewa Damentka, którą wspierał Zarząd w składzie: Wiceprezydent (czyli poprzedni prezydent) - Karolina Wojnarska; Dyrektor merytoryczny - Jolanta Jankowska; Skarbnik - Zofia Ostrowiecka ; Sekretarz - Mariusz Grudzień (do czerwca), później - Ewa Damentka ; Pierwszy Prezydent Klubu  -  Marek Rożalski  (funkcja honorowa, dożywotnia  i niezbywalna); Mały Tadzio - funkcja  j.w

3 listopada 1998 rozpoczęła się 7 kadencja, która będzie trwała wyjątkowo długo, bo do końca września 1999. Prezydentem został:  Mariusz GRUDZIEŃ

Członkowie ZARZĄDU:

Prezydent - Mariusz Grudzień
Wiceprezydent i Dyrektor Merytoryczny - Ewa Damentka
Sekretarz - Jolanta Jankowska
Skarbnik (Minister Finansów) - Joanna Strzelczyk, następnie Zofia Ostrowiecka, 						   od kwietnia Ewa Damentka
Naczelny Bibliotekarz KLS - Małgorzata Orlik
Minister ds Najmłodszych - Dominika Czarnota
Minister Spraw Zagranicznych - Ryszard Sławiński
Minister Sprawiedliwości - Karolina Wojnarska
Minister Kultury i Sztuki - Danuta Tukalska
Minister Literatury - Dziejopis - Władysław Stoń
Minister Skarbów - Jerzy Adamek
Minister - Szef Mistrzów Wymowy - Zofia Ostrowiecka
Pierwszy Prezydent (funkcja dożywotnia i niezbywalna) oraz Minister - Szef Byłych Prezydentów - Marek Rożalski
Minister NNM - "etatowy" Maruda i Malkontent - Zbigniew Kozak
		   (NNM  - oznacza  "Nic nie muszę") - funkcja j.w.
Minister Dominacji-Prowokacji - Ewa Dąbrowska-Berne
Mały Tadzio (funkcja j.w.)


SUKCESY:

·	W  1998 r. w naszych spotkaniach wzięło udział ok. 100 osób. Ok. 50 było nagradzanych. 
·	Od początku 1999 r. w  spotkaniach KLS już wzięło udział 50 osób. 32 osoby były nagradzane.
·	Utrzymuje się tendencja równego podziału punktów (czyli wygranej każdego z uczestników zabawy) W klasyfikacji miesięcznej często nie można było określić zwycięzców w poszczególnych kategoriach (równy podział punktów); podobnie nieraz zdarzało się, że na spotkaniu nie było zwycięzców np. w łańcuszku mówców lub w sukcesie na co dzień, gdyż każdy otrzymywał po 1 punkcie. 
·	Od października 1998 mamy do swojej dyspozycji salę w Klubie Kultury przy ul. Andersa 35 (drugi i czwarty piątek miesiąca, godz. 18. Odbywają się tam spotkania dyskusyjne).
·	Rośnie liczba “Mistrzów Wymowy”. Sześć osób zdobyło ten tytuł w 1998 i 1999 r: Ewa Damentka, Jolanta Jankowska, Mariusz Grudzień, Zbigniew Kozak, Zofia Ostrowiecka i Danuta Tukalska. Poza tym Ewa Damentka uzyskała tytuły: Mistrza Organizacji oraz “Mistrza Działania”.
·	Nasz KLS dorobił się nawet “etatowego malkontenta”. Na jednym z zebrań uchwaliliśmy specjalne prawa dla Zbyszka - np. nie musi wygłaszać całominutowych przemówień, bo zwykle w 30-tej sekundzie kończy filozoficzną syntezę na zadany temat. Tylko 2 osoby były przeciwne (jedną z nich był oczywiście Zbyszek). Zbyszka zrobiliśmy również “Ministrem nnm”
·	Zorganizowaliśmy wiele imprez dodatkowych (informacje na s. 17)
·	Udało się zwiększyć frekwencję na zebraniach (w porównaniu z końcem 1997 r.)  i obecnie bierze w nich udział od 10 do 20 osób. (zwykle 12-14)
·	Od kwietnia 1998 wybieraliśmy “Osobistość Miesiąca”. Konkurs trwa 13 miesięcy i... 13 osób uzyskało ten tytuł. Oznacza to, że... albo wszyscy są sobie równi, tzn. nie ma wśród nas “Gwiazd” dominujących nad innymi, .... albo, że wszyscy jesteśmy “Gwiazdami”!
·	 Wydaliśmy już 5 numerów "Gazetki Klubowej"

TROCHĘ STATYSTYKI 
Poniżej drukujemy nazwiska zwycięzców w kategoriach:
·	OSOBISTOŚCI MIESIĄCA (najwięcej punktów w danym miesiącu); oraz OSOBISTOŚCI w klasyfikacji sezonowej: 6 kadencja, jesień’98, zima’99, rok’98
·	SZECHERAZADA (najwięcej wygranych mów programowych) 
·	SZECHERAZADA (najwięcej wygranych mów w łańcuszku mówców); 
·	ŻYCZLIWEGO CENZORA (najczęściej nagradzany recenzent) 
·	“SUKCEROR-A” (osoba najczęściej nagradzana w “sukcesie na co dzień”). 

OSOBISTOŚCI MIESIĄCA
·	Osobistość kwietnia’98 - Władysław Stoń 
·	Osobistość maja’98  - Jola Jankowska 
·	Osobistość czerwca’98 - Zbigniew Kozak 
·	Osobistość lipca’98  - Ewa Damentka 
·	Osobistość sierpnia’98  - Jadwiga Orłowska 
·	Osobistość września’98  - Karolina Wojnarska 
·	Osobistości października’98 - Ewa Damentka i Marek Rożalski 
·	Osobistość listopada’98  - Mariusz Grudzień
·	Osobistość grudnia’98  - Agnieszka Średzińska
·	Osobistość stycznia’99  - Aleksandra Owczarska
·	Osobistość lutego’99 - Danuta Tukalska           
·	Osobistość marca’99 - Zofia Ostrowiecka
·	Osobistość kwietnia’99 - Andrzej Pyszyński

SZECHEREZADY (mowy programowe):
·	Szecherezada kwietnia’98 - Lucyna Ruczyńska 
·	Szecherezada  maja’98 - Jola Jankowska 
·	Szecherezada  czerwca i lipca’98 - Ewa Damentka 
·	Szecherezady  września’98 - Ewa Damentka i Karolina Wojnarska
w sierpniu’98 oraz od października'98 do kwietnia'99 (czyli przez 7 kolejnych miesięcy) - konkurs nierozstrzygnięty - wszyscy mówcy otrzymali równą liczbę punktów, czyli wszyscy wygrali.

SZECHEREZADY  (łańcuszek mówców):
·	Szecherezad maja’98 - Marek Rożalski 
·	Szecherezada września’98 - Zofia Ostrowiecka 
·	Szecherezada listopada'98 - Zofia Ostrowiecka
·	Szecherezada grudnia'98 - Agnieszka Średzińska
W pozostałych miesiącach - konkurs nie rozstrzygnięty (j.w.). 


ŻYCZLIWI CENZORZY: 
·	życzliwy cenzor czerwca’98 - Zbyszek Kozak 
·	życzliwa cenzorka listopada’98 - Monika Ruckgaber
·	życzliwa cenzorka kwietnia’99 - Ewa Damentka
W pozostałych miesiącach konkurs nierozstrzygnięty (j.w.)


SUKCESORZY 
·	Sukcesor-ka maja’98 - Dorota Frydrych 
·	Sukcesor-ka czerwca’98 - Zofia Ostrowiecka 
·	Sukcesor-ki września’98 - Ewa Damentka, Małgorzata Orlik i Karolina Wojnarska
·	Sukcesor listopada’98 - Jerzy Adamek
·	Sukcesor-ka stycznia’99 - Aleksandra Owczarska 
·	Sukcesor-ka kwietnia’99 - Zofia Ostrowiecka
W pozostałych miesiącach konkurs nierozstrzygnięty (j.w.)
 

Po podliczeniu punktów dla 6 kadencji (IV-X.1998) okazało się, że tytułami podzielili się Ewa Damentka i Marek Rożalski. Ewa została osobistością kadencji, Szecherazadą (mowy programowe) i “Sukcesor'ką”. Marek - Szecherezadem (łańcuszek mówców) i życzliwym cenzorem. 


JESIEŃ 1998 (X, XI, XII)

Osobistość jesieni'98
- w kategorii indywidualnej - Mariusz Grudzień
- w kategorii grupowej - Agnieszka Średzińska Dominika Czarnota 
   (kategoria grupowa - tj. punkty pozostające w rodzinie)
Szecherezad jesieni'98 (mowy programowe) - Ryszard Sławiński
Szecherezady jesieni'98 (łańcuszek mówców)  - Agnieszka Średzińska i Zofia Ostrowiecka
Sukcesorzy jesieni'98 - Jerzy Adamek, Ewa Damentka i Marek Rożalski
Życzliwi cenzorzy jesieni'98  - Monika Ruckgaber i Mariusz Grudzień
ROK 1998
W 1998 r. nagrodami podzielili się Prezydenci (byli i obecny)
Osobistość roku 1998 - Ewa Damentka
Szecherezada'98 (mowy programowe) - Ewa Damentka
Szecherezad'98 (łańcuszek mówców) - Marek Rożalski
Sukcesorki'98 - Karolina Wojnarska i Ewa Damentka
Życzliwy cenzor'98 - Mariusz Grudzień


ZIMA 1999 (I, II, III)
Osobistość zimy'99 - Danuta Tukalska
Szecherezada zimy'99 (mowy programowe) - Danuta Tukalska
Szecherezad zimy'99 (mowy programowe)   - Mariusz Grudzień
Szecherezad zimy'99 (łańcuszek mówców) - Tadeusz
Sukcesorki zimy'99 - Aleksandra Owczarska i Karolina Wojnarska 
Życzliwa cenzorka zimy'99 - Zofia Ostrowiecka


FORMY DZIAŁALNOŚCI KLUBU: 

·	Zwykłe spotkania klubowe i spotkania specjalne np. wykład o kinezjologii (z pokazem ćwiczeń) oraz pokazowe spotkanie zorganizowane w Klubie Kultury przy ul. Andersa 35.
·	Klubowe spotkania dyskusyjne, m.in. tematy: SZCZĘŚLIWE ZWIĄZKI, DUPA  (przyznane nagrody w kategorii “hmm... hm... hmm...” za tfu! rczy wkład w opracowanie leksykonu subtelnej mowy erotycznej - ufundowane przez Paskudę-Malkontenta); CELE; DOWARTOŚCIOWANIE; FILARY POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI NATHANIELA BRANDENA
·	Widywaliśmy się również w drugie i czwarte piątki miesiąca w Klubie Kultury (ul. Andersa 35) na spotkaniach Klubu Dyskusyjnego BMT (tj. Bardzo Małego Tadzia):
·	13.XI (piątek) 	- Przeczucia i przesądy
·	27.XI 		- Co jest najważniejsze
·	11.XII 		- I co dalej?
·	8.I  		- Blask cienia = cień blasku ?
·	22.I 		- Czy istnieją pozytywne aspekty negatywnego myślenia?
·	26.II 		- Drogi i bezdroża samodoskonalenia się
·	12.III 		- Dlaczego przeszkadzamy sobie w życiu
·	26.III 		- Czy prawda zawsze leży pośrodku?
·	9.IV 		- Cena doskonałości
·	23.IV 		- Czy warto kontrolować swoje emocje?
·	wspólnie świętowaliśmy nasze imieniny, urodziny i inne  uroczystości (22 września urządziliśmy nawet przyjęcie urodzinowe na cześć Bilba i Froda Bagginsów)
·	wycieczki do Puszczy Kampinoskiej 
·	samorzutnie zawiązało się kilka zespołów klubowych, np. teatralny; realizacji celów; “Agnihotry”, KSP czyli Klub Starych Panien i inne
·	specjalne spotkanie - z Tadeuszem Niwińskim. 14 kwietnia b.r. (środa) o godz. 21
·	1-2 maja 1999 w Łodzi - wzięliśmy udział w szkoleniu Tadeusza “Emocje'99” oraz w ogólnopolskim spotkaniu Klubów Ludzi Sukcesu


TEMATY   “ŁAŃCUSZKA MÓWCÓW” 
(t.j. 1-1,5 minutowych mów wygłaszanych “na żywo”, mówca w ostatniej chwili dowiadywał się, na jaki temat ma mówić)
(gwiazdką oznaczono tematy, które były wielokrotnie zadawane, najczęściej była to "MIŁOŚĆ")

1.17 czerwca;  2.18 kwietnia;  3.A co ja na to?;  4.Ach jak przyjemnie;  5.Analiza ruchu własnego w tańcu figurowym;  6.Ars amandi świadomie stosowana;  7.Aura;  8.Bać;  9.Bambotle i cipiury; 10.Baranek Boży; 11.Barbara po lodzie; 12.Barwy lata (zimy)*; 13.Biała koperta; 14.Biedronka a sprawa polska; 15.Biznes mojego życia; 16.Błękit; 17.Bogusława; 18.Ból; 19.Brać życie za rogi; 20.Braterstwo; 21.Buty*; 22.Buty na wiosnę; 23.Cel mówienia komplementów; 24.Cel uświęca środki; 25.Cel życiowy; 26.Cenię sobie gody; 27.Chęć; 28.Chichot; 29.Chichotliwy filar poczucia własnej wartości Nathaniela Brandena; 30.Chmury na niebie; 31.Choinka; 32.Chronometria; 33.Ciechocinek; 34.Ciepło człowieka; 35.Co autor miał na myśli pisząc książkę?; 36.Co bym zrobił gdybym był latawcem?; 37.Co bym zrobił gdybym umiał latać?; 38.Co chciałabym dostać za 1,5 zł?; 39.Co chciałabym robić w życiu?; 40.Co chciałabym zrobić za tydzień o tej porze?; 41.Co jest dla mnie najważniejsze?*; 42.Co jest pod spodem?; 43.Co lubię?; 44.Co mam zrobić jak mi się nie chce?; 45.Co mamy jutro?; 46.Co mi w duszy gra?; 47.Co mnie sprowadziło do klubu?; 48.Co mnie w życiu ekscytuje?; 49.Co mogę zrobić, żeby nie przeszkadzać sobie w osiąganiu moich celów?; 50.Co można powiedzieć o miłości?; 51.Co można zrobić w sprawie poprawy ekologii Ziemi?; 52.Co najbardziej lubię jeść i dlaczego?; 53.Co najbardziej lubię w tygodniu przedświątecznym?; 54.Co najbardziej lubię?*; 55.Co nam daje pozytywne myślenie?; 56.Co planuję w sierpniu?; 57.Co podawano w Rzymie na wety?; 58.Co powinienem zrobić by być dobrze zrozumianym?; 59.Co robię by być atrakcyjną?; 60.Co robię jeśli chce mi się robić?; 61.Co robię jeśli chcę wyjść z dołka?; 62.Co robię żeby być na luzie?; 63.Co robię, żeby dobrze czuć się wiosną?; 64.Co sądzę o hobbitach?; 65.Co się dzieje, gdy nie da się wymówić słowa na czas?; 66.Co się kryje za zakrętem?*; 67.Co tak naprawdę czuję, kiedy się nie wstydzę?; 68.Co to jest problem bliskości?; 69.Co uważam, że mogę znieść?; 70.Co zabawnego przydarzyło mi się ostatnio?; 71.Co zrobić będąc w furii by nie zbić dziecka?; 72.Co zrobić, żeby być wesołym?; 73.Co zrobić, żeby było lepiej nam w życiu?; 74.Czarodziejska podróż; 75.Czarownica; 76.Czas*; 77.Czas i nadzieja; 78.Czego chcę?; 79.Czego oczekuję od tego lata?; 80.Czego pragnę?; 81.Czego się nie spodziewam?; 82.Czego spodziewam się od Mikołaja?; 83.Czemu ludzie nie myślą?; 84.Człowiek a środowisko; 85.Czy cierpienie uszlachetnia?; 86.Czy cieszę się z otrzymanego dyplomu?; 87.Czy istnieją pozytywne aspekty negatywnego myślenia?; 88.Czy ja naprawdę jestem taki głupi?; 89.Czy jest mi duszno?; 90.Czy jest miłość?; 91.Czy jestem ideałem?; 92.Czy jesteś amatorem?; 93.Czy każdemu można pomóc?; 94.Czy kobiety powinny chodzić same do dyskoteki?; 95.Czy lubię poniedziałek?; 96.Czy lubię wypowiadać się w łańcuszku mówców?; 97.Czy mam wpływ na wybór środowiska?; 98.Czy mi się podoba ten obraz?; 99.Czy miłość może nas zaprowadzić do nieba?; 100.Czy mogę sobie wyobrazić swoją przyszłość?; 101.Czy można spóźniać się na takie spotkania?; 102.Czy należy planować na przyszłość?; 103.Czy naprawdę tak trudno być dzieckiem?; 104.Czy plemnik ma duszę?; 105.Czy rodzice bardzo przeszkadzają?; 106.Czy spotkałam ducha na swojej drodze?; 107.Czy trudno być aborygenem?; 108.Czy trudno Cię przekonać?; 109.Czy umiem twardo stąpać po ziemi?; 110.Czy uważam się za artystkę?; 111.Czy w moim życiu jest miejsce na miłość?; 112.Czy znam taką osobę, której nie lubię?; 113.Czym różni się miłość od zwykłego lubienia?; 114.Czysta woda; 115.Ćwiczenia fizyczne drogą rozwoju duchowego; 116.Damskie chichoty; 117.Danusia; 118.Deszcz*; 119.Dieta Murzynów wiosną; 120.Dlaczego boję się wariactwa; 121.Dlaczego często przyjmuję rolę pryszcza na czterech literach?; 122.Dlaczego dobrze jest latać na dywanie?; 123.Dlaczego dobrze się nie zamartwiać?; 124.Dlaczego dzieci muszą zatykać uszy, kiedy mowa o seksie?; 125.Dlaczego gdy mówiliśmy o sukcesach tyle było o ranach?; 126.Dlaczego ja?; 127.Dlaczego jest tyle odrzucenia wśród zwierząt?; 128.Dlaczego lubię obchodzić imieniny i urodziny?; 129.Dlaczego lubię róże?; 130.Dlaczego lubię się śmiać?; 131.Dlaczego lubię Zbyszka?*; 132.Dlaczego lubię Zosię?; 133.Dlaczego ludzie siebie ranią?; 134.Dlaczego ludzie się nie lubią?; 135.Dlaczego maj jest taki urokliwy?; 136.Dlaczego na szczęście miałem kłopoty?; 137.Dlaczego należę do KLS?; 138.Dlaczego nie wierzę w złote rybki?; 139.Dlaczego nie wolno się spóźniać?; 140.Dlaczego ostatnio czyszczą moją ulicę Marywilską?; 141.Dlaczego pisanie listów ma sens w dobie telefonów?; 142.Dlaczego przeszkadzam(y) sobie w życiu?*; 143.Dlaczego przyszedłem do klubu?; 144.Dlaczego się ludziom nie chce?; 145.Dlaczego się nie nudzę?; 146.Dlaczego trzeba być grzecznym i przestrzegać regulaminów?; 147.Dlaczego tu jestem?; 148.Dlaczego tylko jedno z nas?; 149.Do czego kobieta jest potrzebna mężczyźnie?; 150.Dobrze poszukaj; 151.Dom moich marzeń; 152.Dom mojego życia; 153.Dominacja; 154.Doniosła rola piłki nożnej; 155.Dorota; 156.Dorożki w Chinach; 157.Doskonałe kreacje; 158.Dowolny; 159.Drewniana figurka; 160.Droga*; 161.Droga na obrazie; 162.Drogocenny kamień; 163.Drzewo; 164.Drzewo w moim ogrodzie jest robaczywe; 165.Dwie historie: zepsułam (poprawiłam) komuś humor; 166.Dziecko współpracujące; 167.Dzielenie się; 168.Dzień; 169.Dziewczyna rzecz użyteczna; 170.Dzik w akcji; 171.Dzikie zwierzęta w lasach; 172.Dzisiejsza pogoda; 173.Dzisiejsze spotkanie; 174.Dziura w mózgu; 175.Dżdżownica; 176.Egoizm; 177.Ekspresja; 178.Energia; 179.Film "Ogniem i Mieczem" a sprawa polska; 180.Filmy wyświetlane w kinie "Wisła"; 181.Fundusz emerytalny; 182.Funkcjonalizm a funkcjonowanie z punktu widzenia indywidualistki; 183.Gazetka Klubowa nr 2; 184.Gdyby ciocia miała wąsy; 185.Gdybym mógł zacząć żyć od początku?; 186.Geografia; 187.Gniew; 188.Goniący zając; 189.Gorący czerwiec; 190.Gotowanie*; 191.Grecja; 192.Grzech; 193.Gwiazdka; 194.Gwiazdy; 195.Hiszpańskie oczy; 196.Hobby; 197.Honor; 198.I ty zostaniesz Indianinem; 199.Idea fix; 200.Integracja europejska; 201.Internat; 202.Internet; 203.Intuicja; 204.Ja; 205.Ja czyli mój przyjaciel; 206.Ja naprawdę lubię wszystkie regulaminy?; 207.Jadzia zady i walety; 208.Jagoda*; 209.Jak bawić się bez wódki, papierosów i muzyki?; 210.Jak będą wyglądać moje wakacje?; 211.Jak czuję się w klubie?; 212.Jak dbam o reklamę mojego sklepu?; 213.Jak działa na mnie to co widzę?; 214.Jak korzystać z dużych pieniędzy?; 215.Jak łatwo jest zorganizować dzieciom ferie?; 216.Jak możemy być radośni?; 217.Jak najbardziej lubię łamanie regulaminów?; 218.Jak najłatwiej olać całe towarzystwo?; 219.Jak nauczyć ośmiolatkę pływać żabką?; 220.Jak nie dopuścić do zmęczenia pracą?; 221.Jak nie odmawiając odmówić kobiecie?; 222.Jak okazuję współczucie chorej osobie?; 223.Jak patrzę na świat w poniedziałek?; 224.Jak pokochać psa sąsiada?; 225.Jak pomóc cierpiącym?; 226.Jak poprawić sobie humor?; 227.Jak powinna wyglądać osoba urodzona w prima aprilis?; 228.Jak praktycznie wcielać w życie swoje marzenia?; 229.Jak przekonać?; 230.Jak przekonać mężczyznę aby się ogolił?; 231.Jak przeżyć bez mięsa?; 232.Jak radzę sobie z "mówić umiem nie"?; 233.Jak radzić sobie w trudnej sytuacji?; 234.Jak rozpoznać płeć koloru?; 235.Jak się czujesz, gdy ktoś się spóźnia?; 236.Jak się czuję wolny?; 237.Jak się czymś zająć?; 238.Jak się magazynuje power?; 239.Jak się mieszka w chacie?; 240.Jak się nie poddawać?; 241.Jak się nie starać?; 242.Jak się pracuje w niedzielę?; 243.Jak się robi pisanki metodą woskową?; 244.Jak się zachowuję gdy mi jest wesoło?; 245.Jak skonstruować wiejski, drewniany płotek?; 246.Jak sobie radzisz z chamstwem?; 247.Jak spędzę dzisiejszy wieczór?; 248.Jak spędziłam dzisiejszy dzień?; 249.Jak to robią Murzyni?; 250.Jak widzisz walory?; 251.Jak wyjąć komuś węża z kieszeni?; 252.Jak wykorzystać wspaniały weekend?; 253.Jak wyrażam siebie i swoje potrzeby?; 254.Jak wytłumaczyć 16-letniej dziewczynie, że niekoniecznie piekło wybrukowane jest dobrymi chęciami matki?; 255.Jak zjednać sobie przyjaciół?; 256.Jak zwiększyć dopływ świeżej młodej krwi do KLS?; 257.Jaka będzie nasza przyszłość?; 258.Jazda na rowerze to nic trudnego; 259.Jem lody; 260.Jesienne liście; 261.Jesień*; 262.Jestem; 263.Jestem pusty autentycznie; 264.Joanna; 265.Jola; 266.Jutro; 267.Jutrzejszy dzień jaki sobie zaplanuję; 268.Kabotynizm; 269.Kaktus na dłoni; 270.Kamienie szlachetne; 271.Kaprysy szczęścia; 272.Kariera; 273.Kaseta video; 274.Kasztanowiec jako symbol; 275.Katar; 276.Kazimierz nad Wisłą; 277.Każdemu wolno kochać; 278.Kiedy zaczyna się przyszłość?; 279.Kim jest moje dziecko i czego ode mnie chce?; 280.Klamka od drzwi; 281.Klimat w tej sali; 282.Koalicja - stan aktualny; 283.Kobiecość, która jest we mnie  (temat dany mężczyźnie); 284.Kobieta*; 285.Kobieta istota kochliwa; 286.Kobieta jako naczynie rozkoszy; 287.Kolczyki; 288.Kolor czerwony a miłość; 289.Kolorowe jarmarki; 290.Kolory; 291.Kolory motyli w maju w Lasku Bielańskim; 292.Kolory, które lubię; 293.Komu chciałabym sprawić bezinteresowną radość?; 294.Komunikacja miejska; 295.Koniec; 296.Kontrast; 297.Kropelka; 298.Kropka*; 299.Krzakologia stosowana; 300.Krzyk; 301.Książka, którą ostatnio czytałam/em*; 302.Kształt kraty więziennej a upływ czasu; 303.Którędy do normalności?; 304.Kupy; 305.Kuromierz; 306.Kwiat(y)*; 307.Licho; 308.Listopad; 309.Ludzie sukcesu a picie coca-coli; 310.Lustro w bajkach; 311.Maj*; 312.Malarstwo a morze; 313.Małe co nieco; 314.Mam ochotę już wyjść; 315.Mam rację; 316.Manipulacja; 317.Marek*; 318.Marzenia*; 319.Matka Boska; 320.Matko Boska! Jak sobie radzisz z samotnością?; 321.Mazowsze; 322.Mądre, bezpieczne, prawidłowe; 323.Metafora; 324.Metody jakimi uczę się angielskiego; 325.Metody odganiania muszek i komarów; 326.Mężczyzna idealny; 327.Mężczyzna istota kochliwa; 328.Mężczyzna moich marzeń; 329.Mężczyzna przyjacielem człowieka; 330.Miasto; 331.Mikołajki; 332.Milczenie; 333.Miłość*; 334.Miłość własna; 335.Miód; 336.Młody Frankenstein; 337.Moc; 338.Moi przyjaciele; 339.Moja droga do języka; 340.Moja druga wystawa; 341.Moja lewa stopa; 342.Moja Mama*; 343.Moja najmilsza przyjaciółka; 344.Moja ostatnia dziwna przygoda; 345.Moja ostatnia miłość; 346.Moja pierwsza miłość*; 347.Moja praca dyplomowa; 348.Moja prawda; 349.Moja przyjaźń; 350.Moja przyszłość; 351.Moja radość*; 352.Moja rzeczywistość; 353.Moja ulubiona potrawa; 354.Moja wielka miłość; 355.Moja wiosna; 356.Moja wizyta u fryzjera; 357.Moja wspaniała córka; 358.Moja życiowa pasja; 359.Moje cele na wakacje; 360.Moje dążenia; 361.Moje dotychczasowe doświadczenia z KLS; 362.Moje dziecko; 363.Moje dziecko wraca ze szkoły; 364.Moje fascynacje; 365.Moje hobby; 366.Moje istnienie; 367.Moje marzenia*; 368.Moje najbliższe wakacje; 369.Moje najdłuższe zatrudnienie; 370.Moje obowiązki; 371.Moje perspektywy; 372.Moje pierwsze myśli i słowa; 373.Moje plany na najbliższy tydzień; 374.Moje plany na przyszłość; 375.Moje spostrzeżenia na temat roli mistrza pozytywnego myślenia; 376.Moje tegoroczne sukcesy; 377.Moje wakacje; 378.Moje widoki z okna; 379.Moje wielkie pasje; 380.Moje wrażenia po dzisiejszej wystawie; 381.Moje zainteresowanie sztuką; 382.Moje życie duchowe; 383.Mowa na pierwszą randkę; 384.Możliwe manipulacje z czasem; 385.Mój dom marzeń; 386.Mój dom; 387.Mój egzamin dojrzałości; 388.Mój głos jest najważniejszy; 389.Mój kot; 390.Mój najlepszy dzień w życiu; 391.Mój najprzyjemniejszy egzamin; 392.Mój najwspanialszy dzień w życiu; 393.Mój pierwszy dorosły Sylwester; 394.Mój pierwszy obraz; 395.Mój pierwszy raz; 396.Mój pies; 397.Mój pies, mój kot; 398.Mój przyjaciel; 399.Mój sposób na kondycję bez ćwiczeń fizycznych; 400.Mój sposób na życie; 401.Mój sukces z wnuczką; 402.Mój ukochany klub; 403.Mój ukochany zawód; 404.Mój ulubiony obraz; 405.Mój wernisaż; 406.Mój wyśniony urlop; 407.Mój zawód terapeuty; 408.Muszę się zastanowić; 409.Muzyka*; 410.My; 411.Na czym polega moje bogactwo?; 412.Na frasunek dobry trunek a czasami poczęstunek; 413.Nadświadomość*; 414.Nadzieja*; 415.Najbardziej idiotyczna sytuacja w moim życiu; 416.Najbardziej niesamowita rzecz, której dokonałam; 417.Najbliższy weekend; 418.Najfajniejszy dowcip primaaprilisowy; 419.Najważniejszy cel; 420.Namiętność; 421.Następne 3 sposoby na to, aby wcielać swoje marzenia w życie; 422.Nastrój; 423.Nasza zima zła; 424.Nasze ręce; 425.Natchnienie; 426.Natura; 427.Nefryt; 428.Nie chcę cię więcej widzieć; 429.Nie jedzcie stokrotek; 430.Nie licz na bliźnich, dopieść się sam; 431.Nie licz na rodziców - zrób się sam!; 432.Niebezpieczne ścieżki; 433.Niech wróci wiosna, witaj wiosno; 434.Nieloty; 435.Nienawiść*; 436.Niepokora; 437.Niespełnione marzenie; 438.Niezdecydowanie; 439.Nieznośny Marek; 440.Nigdy się nie wstydzę; 441.Nocne życie; 442.Noga stołowa; 443.Nowa osoba w grupie - jej odczucia; 444.Nowa sytuacja; 445.Nowy Rok*; 446.Numerki w grudniu; 447.O czym marzę*; 448.O Jezu!; 449.O mammamija!; 450.Obowiązki mistrza czasu; 451.Obrazy, które wiszą w tej sali*; 452.Oczy; 453.Oczy zwierciadło duszy; 454.Od błękitu do zieleni; 455.Od romantyzmu do reumatyzmu; 456.Odbicia; 457.Odciski; 458.Odgłosy wiosny; 459.Odjazdowe pomysły; 460.Odwilż; 461.Ognistość; 462.Olśnienie*; 463.Oni (Kim są oni?); 464.Opanowanie gniewu; 465.Opis ciekawego człowieka spotkanego na ulicy; 466.Opowieść wigilijna; 467.Ostatnio odkryłam w sobie...; 468.Otępienie wiosenne*; 469.Pada sobie deszczyk; 470.Padający śnieg i zrelaksowanie umysłu; 471.Panowanie nad sytuacją; 472.Paradoks; 473.Perełka; 474.Perfumy; 475.Perspektywy rozwoju plantacji szparagów na północy; 476.Pestka; 477.Pianino*; 478.Pierniki; 479.Piękno; 480.Piękno gór; 481.Piłka nożna; 482.Po co ludzie latają w kosmos; 483.Po co się spieszyć?; 484.Po jaką cholerę?; 485.Pobożność; 486.Poczucie własnej wartości; 487.Podnoszę się na duchu; 488.Podróż w autobusie w godzinach szczytu; 489.Podrywanie zaufania do rodziców dzięki Mikołajkom; 490.Poezja w paleolicie; 491.Poezja wiązania końca z końcem; 492.Pogoda ducha*; 493.Pokora; 494.Polityk; 495.Polityka albo zdrowie - wybór należy do ciebie; 496.Polowanie; 497.Pomidor; 498.Pomóc nie pomagając; 499.Pomysł na przekonanie dziecka 4-letniego na dobry humor; 500.Poranek; 501.Power; 502.Powiem dowcip wesoły; 503.Pozytywny stosunek do ludzi; 504.Praca z lustrem; 505.Prawda objawiona; 506.Prawo do zemsty; 507.Praworządność Polaków; 508.Prezenty; 509.Primula; 510.Promyk słoneczny; 511.Prozaiczne cele; 512.Przebudzenie; 513.Przekonaj nabywcę kolumny Zygmunta, że będzie miał z tego dobry interes; 514.Przekonaj nieznanego sobie szefa firmy, żeby zasponsorował twoje przedsięwzięcie; 515.Przemijanie; 516.Przemoc; 517.Przemówienie; 518.Przemysł obuwniczy a samopoczucie nastolatki; 519.Przydaś; 520.Przyjaźń; 521.Przyjemności płaskostopia; 522.Przymus; 523.Przywileje męskie i damskie; 524.Przywitanie; 525.Ptaki naszych lasów; 526.Pustka albo się wylewa; 527.Radio Józef w moim życiu; 528.Radosne skutki zadumy nad pogodą; 529.Radości jakie niesie wiosna; 530.Radości z przedłużającej się w nieskończoność zimy; 531.Radość*; 532.Radość płynąca z częstego wygłaszania mów programowych; 533.Radość życia; 534.Radość życia - człowiek istota erotyczna - jestem kobietą (temat dany mężczyźnie); 535.Recenzja; 536.Reforma administracyjna kraju*; 537.Reklamy świetlne w moim mieście; 538.Rekordy ślimaka; 539.Rękoczyn jako element wspierający dyskusję; 540.Rodzaje firanek w jaskiniach paleolitycznych*; 541.Rola czerwieni w banknotach polskich; 542.Rola kobiety w życiu mężczyzny; 543.Rola mężczyzny w kuchni; 544.Rola mężczyzny w życiu kobiety; 545.Rozpacz; 546.Rozwijające się młode liście kasztanowca; 547.Rozwój; 548.Równość; 549.Róż w zimie; 550.Róża; 551.Ryszard; 552.Rzeka; 553.Samo życie; 554.Samorealizacja; 555.Samotny fotel; 556.Sarajewo; 557.Serdeczny atak; 558.Siadanie na jeża; 559.Sianokosy; 560.Skąd wiem, czy to czego pragnę, jest dobre dla mnie; 561.Słodkie igraszki ze słowami; 562.Słoneczko; 563.Słoń w składzie porcelany; 564.Słońce i morze; 565.Słońce i światło; 566.Słońce w moim życiu; 567.Słowo, mowa, rozmowa; 568.Słuchać a słyszeć; 569.Smalec; 570.Spacery; 571.Spod dużego palca; 572.Sposoby na podtrzymanie dobrego samopoczucia; 573.Sposoby reagowania na pochwałę; 574.Spotkanie rodzinne przy wielkanocnym stole; 575.Spóźnienie; 576.Starcie; 577.Statki na niebie; 578.Stawianie celów; 579.Stół z kosmetykami; 580.Strach*; 581.Strzeż Boże przed fachowcem; 582.Sumienie; 583.Syberia; 584.Sylwester; 585.Sylwester 2000; 586.Sytuacja po nowej sytuacji; 587.Szacunek dla przyrody; 588.Szary zwierzak; 589.Szczęście*; 590.Szczęście czyli gonić króliczka albo dogonić go; 591.Szczęście dwojga ludzi; 592.Szczęście jako drogowskaz życia; 593.Szczęśliwa trzynastka; 594.Szkatułka; 595.Szkoła; 596.Szlachectwo; 597.Szparagi; 598.Sztuka kulinarna; 599.Ślady psiego nosa na szybie balkonu; 600.Śliwka w occie; 601.Śnieg*; 602.Śnieżna zima; 603.Świat mężczyzn i świat kobiet; 604.Światło*; 605.Światło i dźwięk; 606.Światło w przestworzach; 607.Światłość; 608.Tadeusz Niwiński; 609.Tak jest; 610.Taniec; 611.Te dwie plamy; 612.Teatr moja pasja; 613.Temat; 614.Temat specjalny; 615.Temat, na który jest mi najłatwiej mówić; 616.Temat, na który jest mi najtrudniej mówić; 617.Teologia; 618.Tęcza; 619.Tramwaj; 620.Truskawka; 621.Trzynasty kwietnia; 622.Tulipan; 623.Twoje ręce; 624.Twój najbardziej udany obraz; 625.Twój sposób na radość na co dzień; 626.Ty; 627.Uczucia*; 628.Ufam życiu; 629.Ulęgałki; 630.Ulubione pożywienie; 631.Ułomek; 632.Umykający czas; 633.Uśmiech*; 634.W co wątpię; 635.W jaki dzień tygodnia należy przezwyciężać nieśmiałość?; 636.W jaki sposób czyszczę swoje buty?; 637.W jaki sposób gramatyka i ilość czasów wpływają na zdolność do nauki w Anglii?; 638.W jaki sposób spędzam wakacje?; 639.W jaki sposób stanie na głowie rozszerza horyzonty?; 640.W jaki sposób szybko koncentrować myśli?; 641.Wakacje*; 642.Wałęsa; 643.Warszawa; 644.Wdzięczność; 645.Wena; 646.Wesoły wietrzyk; 647.Wiara i nadzieja; 648.Wieczór; 649.Wielcy kreatorzy mody i zapach w naturze; 650.Wielkanocne święta; 651.Wierzba; 652.Wierzę w gwiazdy; 653.Wiklinowy kosz; 654.Wiosenne otępienie; 655.Wiosna*; 656.Wiosna w kwietniu; 657.Wirujące pole magnetyczne w silniku indukcyjnym; 658.Wnętrstwo; 659.Woda; 660.Wolność; 661.Wódz naczelny; 662.Wpływ czystych okien na stosunki w rodzinie; 663.Wpływ hodowli drobiu na przyrost naturalny ludności; 664.Wpływ kolorów na życie; 665.Wpływ korzenia na zdrowie otoczenia; 666.Wpływ mężczyzn na moje życie; 667.Wpływ natury na uszlachetnienie człowieka; 668.Wpływ pełni księżyca na moralność społeczeństwa polskiego*; 669.Wpływ pogody na charakter człowieka; 670.Wpływ różowych butów na psychikę damską; 671.Wpływ spadających liści na moje samopoczucie; 672.Wpływ spożycia szparagów na potencję; 673.Wpływ zegara na moje życie; 674.Wpływ zorzy polarnej na miesiączkowanie u pingwinów; 675.Wpływ zorzy polarnej na samopoczucie pielęgniarek w szpitalach; 676.Wrażenie; 677.Wschód słońca; 678.Współdziałanie; 679.Wszystkie odcienie zieleni; 680.Wszystko co miłe w dotyku; 681.Wyjście ewakuacyjne; 682.Wypoczynek; 683.Wysokie ciśnienie u mężczyzny; 684.Wytrwałość*; 685.Wzorce na których się opieram; 686.Wzruszenie; 687.Z czym się nie zgadzam w wypowiedzi Karoliny; 688.Z kim spędzę nadchodzące święta; 689.Za co lubię Zbyszka?*; 690.Zabawna historia; 691.Zabawy karnawałowe; 692.Zaburzenia układu decyzyjnego u mężczyzny; 693.Zachwyt nad samym sobą; 694.Zalety ekstrawagancji; 695.Zalety lenistwa fizycznego; 696.Zalety odbywania spotkań KLS obok WC; 697.Zapach miodu; 698.Zasłona; 699.Zauroczenie; 700.Zawiodła mnie tam intuicja; 701.Zawiść; 702.Zdołować skurczybyka; 703.Zegar*; 704.Zieleń mównicy; 705.Zielona poduszka; 706.Zielony ogórek; 707.Zioła; 708.Zło; 709.Znaczenie terapii; 710.Znienacek; 711.Zwlekanie jako metoda przetrwania; 712.Źródło mocy*; 713.Żarówka; 714.Żarty, witze, wygłupy; 715.Żmija; 716.Życie; 717.Życie klasztorne w Piasecznie; 718. Życie królowej mrówek; 719. Życzliwość na co dzień; 




NAJBLIŻSZE IMPREZY:
·	24 maja - poniedziałek, godz. 17 w "Klubie Pod Gruszą" spotkanie klubowiczów z całej Polski z Tadeuszem Niwińskim i Nathanielem Brandenem
·	11 czerwca (piątek), godz. 18 - Klub dyskusyjny BMT: "Dlaczego boimy się sukcesu?" - Klub Kultury, ul. Andersa 35 








	   WAŻNY KOMUNIKAT:
Kolejna kampania wyborcza rozpocznie 
się 14 września br.  
Wybory przeprowadzimy 28 września.




Zapraszamy 
do Klubu Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia
Czekamy na wszystkich otwartych i chętnych.

Spotykamy się we wtorki o godz. 18.18, 
w "Klubie Pod Gruszą", 
Warszawa, ul. Popiełuszki 16 

			Dotychczasowi Prezydenci Klubu: 
			1. Marek ROŻALSKI
			2. Monika ZUBRZYCKA-NOWAK
			3. Cezary MISTEWICZ
			4. Marek KOZAK
			5. Karolina WOJNARSKA
			6. Ewa DAMENTKA
			7. Mariusz GRUDZIEŃ







W innych miastach - być, może właśnie w Twoim - 
też działają KLUBY LUDZI SUKCESU  im. Małego Tadzia



		ŁÓDŹ		- poniedziałki, godz. 19
				   w budynku Łódzkiego Domu Kultury
				   ul. Traugutta 18




		WROCŁAW 	- poniedziałki , godz.19-21
				  Dom Kultury "Agora"
				   pl. Piłsudskiego 2






Pomysłodawczyni, Wykonawczyni, Redaktorka i Sponsorka  opracowania -  Ewa DAMENTKA
 (realizacja jednego z zadań zaproponowanych przez Tadeusza Niwińskiego w książce "TY")


