


Anna Guzior-Rutyna

Zolytowy 
Poradnik
Randkowy



   3

© Copyright by Anna Guzior-Rutyna, 2017

ISBN 978-83-948631-0-4

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości

bez zgody wydawcy zabronione

Wydanie I 2017



   4

ZOLYTOWY PORADNIK RANDKOWY

Podziękowania

W pierwszej kolejności pragnę podziękować wszystkim 
klientom Centrum Zapoznawczego Zolyty. Bez Was napi-
sanie tego poradnika nie byłoby możliwe. Byliście inspiracją 
i wsparciem. Dziękuję z całego serca.

Dziękuję mojemu mężowi, Andrzejowi, za wsparcie, wiarę 
we mnie. Za miłość i poświęcenie. Po prostu za to, że jest… 
Dziękuję moim synom, Alanowi za pomoc informatyczną, 
a Arturowi za radość, którą mnie karmi każdego dnia.

Dziękuję mojej kochanej mamie i teściowej za opiekę nad 
moimi dziećmi. Dziękuję bratankowi Dominikowi Rzad-
kowskiemu za sesję fotograficzną.

Nie sposób wszystkim podziękować. Spróbuję chociaż 
małej części…

Dziękuję Małgorzacie i Urszuli z Rejonowego Związku 
Spółek Wodnych za niezłomną wiarę w coraz to nowe moje 
pomysły, za każdy miły gest. Dziękuję Teresie B. za pomoc 
przy wieczorkach zapoznawczych, za wsparcie. Dziękuję 
Adamowi W. za cenne wskazówki.
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Jak zrodził się pomysł do napisania 
tego poradnika?

Jestem swatką. Brzmi staroświecko? Może i tak, 
w głębi duszy taka jestem. Niepoprawna romantyczka, wierzę 
w szczęście we dwoje. Uwielbiam zapach róż w ogrodzie, 
błogie lenistwo w ramionach ukochanego, dziecięcy śmiech 
i dom pełen rodziny. Mam najwspanialszą pracę na świecie. 
Łącze samotne serducha. Czy to nie cudownie? Dostałam 
szansę, zmienić czyjeś życie. Zobaczyć z bliska zalążek mi-
łości, pierwsze iskry, niewinne uśmiechy. Zdarza się, że oni 
jeszcze nie wiedzą, a ja czuję, że właśnie odnalazły się dwie 
zagubione połówki. Bywa i tak, że przez niewłaściwe za-
chowanie, wygórowane oczekiwania lub niegotowość, tracą 
szansę na dobry związek. Powielają te same błędy, korzy-
stają z kolejnych portali, biur matrymonialnych, chodzą na 
niekończącą się ilość pierwszych randek. Pomimo nabytego 
doświadczenia nie są ani o krok bliżej od tych, co dopiero 
zaczęli poszukiwania… Ile to razy zastanawiałam się, jak 
pomóc, udzielałam rad, analizowałam przebieg spotkania, 
pytając każdego z osobna o wrażenia. Niezaprzeczalnie, za 
każdym razem, świadomie lub nie, nieudana randka składała 
się z serii drobnych wpadek, stresu, nieodpowiedniego wy-
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boru miejsca. W taki oto sposób zrodził się pomysł do na-
pisania poradnika, który byłby skutecznym drogowskazem, 
prowadzącym przez często zawiłe relacje damsko-męskie. 
Wierzę, że ten poradnik uratuje niejedną randkę, partnerka 
nie przypomni sobie nagle o wizycie u mamusi, a partner 
o bolącej głowie.
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