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1. Dziwny wieczór

Od tygodnia cieszyłam się na to sobotnie wieczorne spotkanie 
z przyjaciółmi.  Przygotowałam „co nieco  na  ząb”  –  i czekałam 
z niecierpliwością zastanawiając się, jak spędzimy ten czas. Jarek 
miał przynieść płytkę z najnowszym hitem filmowym, więc część 
wieczoru była zaplanowana. Ale co dalej?

Około 19.00 rozległ się pierwszy dzwonek do drzwi, potem 
kolejne,  i pół  godziny  później  byliśmy  w komplecie:  Martyna, 
Kuba  i Jarek,  który  już  od  progu  przepraszał,  że  zapomniał 
o obiecanej  płytce  z filmem.  „Trudno”  –  powiedziałam  – 
„Zjedzmy kolację, a ja sprawdzę w Internecie, co grają w kinach, 
i zdążymy jeszcze na wieczorny seans”.

Przy stole czas mijał  szybko.  Idąc po kolejny karton soku, 
złapałam  mojego  laptopa  –  a tu  –  niespodzianka!  Nie  chciał 
„odpalić” mimo kilku prób. Kuba chwilę przy nim pomajstrował 
i stwierdził,  że  to  nie  na  nasze  siły  i że  w poniedziałek  trzeba 
laptopa  zawieźć  do serwisu.  Zmartwiłam się  tym trochę,  bo to 
nieplanowany wydatek, a poza tym, bez laptopa czuję się jak bez 
ręki – ale trudno!

Usłyszałam,  że  za  ścianą  Aśka  korzysta  z naszego 
„domowego”  komputera  i zanim  Martyna  znalazła  komórkę 
w swojej przepaścistej torbie, by wejść w Internet – zawołałam do 
Aśki,  żeby  wpuściła  nas  na  moment,  bo  chcemy  zobaczyć 
repertuar w kinach.

Aśka na nasz widok dziwnie szybko odeszła od komputera, 
a my  ze  zdumieniem  zobaczyliśmy  na  ekranie  witrynę 
www.katolik.pl.  Nigdy bym nie  przypuszczała,  że  moja  siostra 
zagląda na takie strony! Odkładając wyjaśnienie jej upodobań na 
później  wyciągnęłam palec,  żeby kliknąć  i zamknąć  „katolika”, 
ale automatycznie spojrzałam jeszcze raz na ekran.

Martyna, Kuba i Jarek stali ze mną i też zaskoczeni patrzyli 
na  jedno  jedyne  zdanie,  które pulsowało  na  monitorze:  JEZUS 
CIĘ KOCHA I JEST TWOIM PANEM! Za moment rozległ się 
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głos  lektora  –  chyba  jakiegoś  księdza  –  który  tłumaczył  coś, 
posługując się cytatami, pewnie z Biblii.

„Wyłącz to” – zawołał Kuba – „Nic z tego nie rozumiem. Jak 
ktoś,  kto  żył  2000  lat  temu,  może  mnie  kochać?!”  Jego twarz 
z zasłuchanej  i pogodnej  stała  się  nagle  pełna  lekceważenia 
i złości,  jakby „coś” złego zmieniło jego serce.  Martyna jednak 
gorąco zaprotestowała – „Nie wyłączaj – te słowa napełniły mnie 
wielką radością”. – „Coś ty – zgłupiałaś całkiem” – wykrzyknął 
Kuba – „Nie chcę mieć do czynienia z dewotką”.

Martyna  w jednym  momencie  zmieniła  zdanie,  jej  radość 
prysnęła jak bańka mydlana i przytulając się do Kuby wyszeptała: 
„masz rację – co tam jakiś Jezus – ty jesteś najważniejszy”.

Jarek  z poważną  miną  przysłuchiwał  się  temu  i nagle 
oświadczył: „Słuchajcie – ruszyło mnie to Słowo! Chyba wybiorę 
się jutro do kościoła – tak dawno nie byłem; albo przynajmniej 
posiedzę  przy  tym  „katoliku”  –  ten  gościu  mówi  całkiem 
z sensem”.

Ale  Kuba  zareagował  niespodziewanie  ostro  i ze  złym 
błyskiem w oczach zawołał:  „Jarek – przecież na jutro byliśmy 
umówieni na giełdzie, żeby sprzedać twój motor – masz na oku 
nadzianego kupca – chcesz stracić kupę kasy? A potem miałeś się 
uczyć, bo grozi ci komis ze „statystyki” – nie pamiętasz?” 

Po tej  reprymendzie  Jarek  natychmiast  „wrócił  na  ziemię” 
i przyznał, że nie wyrobi z czasem, że odłoży kościół na przyszłą 
niedzielę.

A ja?
Siedziałam przed monitorem i było mi dobrze! Mogłabym tak 

siedzieć do rana i słuchać o Bożej Miłości. Przypomniałam sobie, 
że  jeszcze  tak  niedawno  chodziłam  na  katechezy  biblijne, 
a jeszcze  wcześniej  udzielałam  się  w Duszpasterstwie 
Akademickim.  Jezus  był  w moim  życiu  „od  zawsze”,  tylko 
ostatnio...  Ale przecież  On mnie  kocha i jest  moim Panem! Ta 
„odkurzona”  teraz  prawda  ogarnęła  mnie  całą!  Zapragnęłam 
dzielić się nią z innymi – i ze smutkiem słuchałam tego, co mówili 
i jak  reagowali  moi  goście...  A może  trzeba  im  pomóc 
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w zrozumieniu  i przyjęciu  sercem  tego  przesłania,  które 
„przypadkowo (?)” zburzyło  nasze sobotnie  plany – przesłania, 
które  zamarło,  zanim  zapuściło  korzenie  –  przesłania,  które 
zagłuszyły problemy dnia codziennego...

Spojrzałam  z uśmiechem  na  Aśkę,  która  cicho  weszła  do 
pokoju – ciężka  praca  przed nami,  ale  najpierw muszę  zmienić 
siebie.  Muszę  pielęgnować  to  ziarenko,  które  zaczęło  we mnie 
wzrastać.
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2. Chwasty w Internecie

Dzisiaj w firmie przeżyłem sceny jak z horroru. Około 13.00, 
gdy rozglądaliśmy się za jakimś lunchem i kolega zaproponował, 
że  zamówimy  pizzę  –  zamiast  dostawcy  z pizzerii  do  firmy 
wpadła nagle grupa zamaskowanych antyterrorystów i po chwili 
cztery osoby z sąsiadującej z moim pokojem hali  komputerowej 
zostały  wyprowadzone  w kajdankach  do  czekających  na  dole 
samochodów.

„Co  się  dzieje?  –  zawołałem  zupełnie  zdezorientowany  – 
„Czy  tu  kręcą  jakiś  film?”  Patrzyliśmy  na  siebie  nic  nie 
rozumiejąc, ale puste miejsca przed komputerami przerażały. Nie 
było już między nami Zenka, Tomka, Ksawerego i Nikoli... Jedna 
z koleżanek zaczęła histerycznie krzyczeć, starszy kolega zapalił 
papierosa  wbrew  zakazowi,  o zamówionej  pizzy  nikt  już  nie 
pamiętał – dopiero, gdy zobaczyłem przez okno, że ochrona nie 
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chce wpuścić dostawcy do budynku, dotarło do mnie,  że to nie 
przelewki.

Po paru minutach na ekranach naszych komputerów pojawił 
się komunikat:  o 14.05 wszyscy pracownicy proszeni są do sali 
konferencyjnej na 18 piętrze. Już kilka minut przed rozpoczęciem 
zebrania,  sala  pękała  w szwach.  Nie  pamiętam,  żeby  na 
jakiekolwiek zebranie przyszło tyle osób.

Gdy  pojawił  się  Prezes  –  zrobiło  się  natychmiast 
niesamowicie cicho, więc od razu oznajmił,  że ta błyskawiczna 
akcja miała na celu aresztowanie szpiegów gospodarczych. Nasza 
firma od dłuższego czasu była obserwowana, ponieważ odkryto 
przecieki  informacji  o planowanym wprowadzeniu  do produkcji 
nowego  kosmetyku  –  o jego  –  jak  się  wydawało  –  pilnie 
strzeżonej  recepturze,  o kształcie  kampanii  reklamowej 
i nowatorskim  opakowaniu.  Najpierw  dyskretnie  badano 
pracowników laboratorium i działu marketingu – ale ślady wiodły 
do  hali  komputerowej.  Właśnie  wśród  pracowników  działu  IT 
znalazły się osoby, które nie zważając na lojalność wobec swego 
pracodawcy  –  skusiły  się  na  nielegalną  współpracę  z firmą 
konkurencyjną  –  oczywiście  za  duże  pieniądze.  Komputer 
doskonale nadawał się na narzędzie zbrodni – jednym kliknięciem 
można było przesłać konkurencji „smakowity kąsek”. Co więcej – 
szefa  tej  siatki  szpiegowskiej  zgubiła  pożądliwość  –  bo 
przechwycono jego e-maile z żądaniem coraz większych sum za 
„zlecone usługi”. Oczywiście będą oni właściwie ukarani.

Następnie  Prezes  zwrócił  się  do  zebranych  pracowników 
z podziękowaniem za ich uczciwą i sumienną pracę, dzięki której 
firma może funkcjonować i rozwijać się. Zszokowany kierownik 
działu  IT  (nazywano  go  „od  zawsze”  Bitek)  podniósł  rękę  na 
znak, że chciałby o coś zapytać. Gdy Prezes udzielił mu głosu – 
wykrzyknął:  „Pan  Prezes  powiedział,  że  mój  dział  był  pod 
obserwacją przez dłuższy czas! Dlaczego nie zwolniono tych osób 
od razu, gdy padło na nich podejrzenie? Dlaczego dalej szkodzili 
naszej firmie?”
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Prezes  wyjaśnił,  że  uczciwi  pracownicy  musieli  pracować 
obok  tych  nieuczciwych  –  aby nie  stała  się  im  krzywda,  bo 
likwidując  zbyt  szybko  całą  aferę,  mogło  się  zdarzyć, 
że posądzono  by  również  niewinne  osoby.  Rozpracowanie 
połączeń  Internetu  i Extranetu,  sposobów łamania  haseł,  metod 
podszywania się pod kolegów, zajęło policyjnym informatykom 
sporo  czasu.  Ale  teraz  wiadomo  na  pewno,  że  aresztowano 
właściwe osoby.

Bitek po zakończeniu zebrania dalej  był  bardzo poruszony. 
Jechałem  z nim  windą  i żalił  się,  że  przecież  proces  rekrutacji 
informatyków przebiegał prawidłowo, że przesłuchano setki osób 
badając ich kwalifikacje, a także ich osobowość i motywacje do 
pracy.  Szef nie mógł zrozumieć,  co się stało, że przemknęli  się 
między uczciwymi kandydatami  przestępcy. A może to byli  już 
wtedy protegowani konkurencji? Może już zatrudnili się z myślą 
o niegodziwym  zysku?  Pytania  te  pozostały  na  razie  bez 
odpowiedzi.

Gdy wróciłem do swojego pokoju, koleżanka zza sąsiedniego 
biurka westchnęła:  „To był  sądny dzień – istny koniec świata!” 
Zaczęliśmy jeszcze raz rozważać całą sytuację i przypomniał mi 
się nagle obraz „Koniec świata”, który oglądałem niedawno dzięki 
internetowej  transmisji  z jednego  z muzeów.  Zrobił  wtedy  na 
mnie  duże  wrażenie.  Obraz  przedstawiał  ogromne,  niekończące 
się  pole  z falującymi  łanami  dorodnej  pszenicy,  „przetykanej” 
jednakże w wielu miejscach równie dorodnymi chwastami. Żeńcy 
uwijali się jak w ukropie i wiązali pszenicę w snopki, a chwasty 
odrzucali na potężną stertę...

Komentator  wyjaśniał,  że  malarz  opierając  się  na  opisie 
biblijnym wyraziście pokazał, jak kończy się współistnienie dobra 
i zła,  oraz  że  Bóg  dopuszczając  zło  na  świecie  –  okazuje  się 
w ostatecznym  rozrachunku  Sędzią  Sprawiedliwym.  „Czy Boże 
rozliczanie obejmuje też dobro i zło dokonywane przez Internet?” 
–  zapytałem  nagle  głośno  ku  ogólnemu  zdumieniu  moich 
kolegów! I im dłużej o tym myślę, tym bardziej skłaniam się do 
odpowiedzi twierdzącej...
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3. Wystarczyło miłości

Minęło właśnie 8 lat od czasu jak przeprowadziliśmy się do 
wymarzonego  domu  z ogrodem  w spokojnej  dzielnicy.  Cisza, 
spokój,  śpiew  ptaków,  szum  drzew.  Mamy  też szczęście  do 
miłych  sąsiadów  –  z jednej  strony  mieszka  starsze  bezdzietne 
małżeństwo,  a z  drugiej  –  rodzina  z dwójką  synów,  Piotrem 
i Pawłem.  Trochę  się  obawialiśmy,  że  chłopcy będą  hałasować 
i rozrabiać – ale przez te lata nie było tak źle.

Nad  podziw  szybko  wydorośleli,  Pawła  nie  widziałam  od 
dłuższego czasu, sądziłam, że pewnie wyjechał gdzieś na studia. 
Starszy syn Piotr prowadził z ojcem dużą firmę. Każdego ranka 
dwa  samochody  odjeżdżały  spod  domu  i wracały  późnym 
wieczorem.

Moi domownicy też wyjeżdżali na całe dnie – więc pewnego 
razu zaprosiłam sąsiadkę na południową herbatę – żeby bliżej się 

13



poznać  i zagłuszyć  choć  trochę  codzienną  samotność.  Powoli 
nasza  znajomość  zamieniła  się  w przyjaźń.  Widywałyśmy  się 
bardzo  często,  opowiadałyśmy  sobie  o różnych  sprawach, 
wymieniałyśmy  rady  kulinarne,  rozmawiałyśmy  o problemach 
w naszych rodzinach

Zauważyłam  jednak,  że  Ulka  unika  tematów  związanych 
z młodszym  synem.  Na  moje  pytanie  –  gdzie  i co  studiuje  – 
dawała  wymijające,  chyba  nieszczere  odpowiedzi  i zaczynała 
opowiadać  o Piotrze  –  chwaląc  jego  pracowitość,  uczciwość, 
posłuszeństwo i lojalność wobec rodzinnej firmy.

Jednak  któregoś  dnia  przyszła  do  mnie  jakaś  zasmucona. 
Było  widać,  że  myślami  jest  daleko.  Gdy  wróciłam  z kuchni 
z herbatą  i ciastem,  zauważyłam,  że  chyłkiem  ociera  oczy. 
Przytuliłam  ją  serdecznie,  pytając  co  się  stało  i czy  mogę  jej 
w jakiś  sposób pomóc.  Wtedy drżącym głosem powiedziała,  że 
dzisiaj  właśnie mija  rok od czasu,  gdy Paweł wymógł  na ojcu, 
żeby  przepisał  na  niego  przypadającą  mu  część  rodzinnego 
majątku i udziałów w firmie – i zaraz po wizycie u notariusza – 
wyjechał, nie mówiąc dokąd. Przez cały rok nie odezwał się do 
rodziców, po miesiącu raz tylko zadzwonił na komórkę do Piotra 
mówiąc,  że  używa  życia  na  wszystkie  możliwe  sposoby, 
i zachęcał go, żeby poszedł w jego ślady. Zanim zaskoczony Piotr 
zdołał  cokolwiek  powiedzieć,  usłyszał  jeszcze  chichot  jakichś 
dziewczyn i połączenie zostało przerwane.

Ula płakała jeszcze długą chwilę, przepraszając jednocześnie 
za wcześniejsze nieprawdziwe słowa o Pawle. Widać było, że jej 
unikanie  tego  tematu  spowodowane  było  ogromnym  bólem 
i wstydem.

Rozmawiałyśmy  jeszcze  przez  kilka  godzin  gubiąc  się 
w domysłach, gdzie może znajdować się jej syn, co robi, z czego 
żyje, bo przecież otrzymane od ojca fundusze nie wystarczą mu 
już chyba  na długo, a znaleźć  pracę  wcale nie  jest  tak łatwo – 
zwłaszcza bez wykształcenia.
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Mijały  kolejne  tygodnie,  Ulka  jakby rzadziej  zaglądała  do 
mnie,  wstydząc  się  chyba  swoich  chwil  słabości.  Ja  też  nie 
wracałam do tego tematu.

Pewnej nocy obudził mnie nagle ryk silnika samochodowego. 
Gdy dobiegłam do okna, żeby zobaczyć, co się stało, zobaczyłam 
tylko otwartą bramę garażu u sąsiadów i stojący w nim samochód 
Piotra. „Co się stało? Dokąd pojechał Tadeusz” – myślałam.

Do  rana  nie  mogłam  usnąć.  Usłyszałam  jeszcze  około 
godziny  8.00,  że  odjeżdża  sprzed domu  sąsiadów  samochód 
Piotra, który jak zwykle o tej porze jechał do firmy.

Wczesnym  popołudniem  zdarzyło  się  coś  niebywałego. 
Byłam  właśnie  w kuchni,  gdy usłyszałam  głośną  muzykę 
z sąsiedztwa.  W ogrodzie  krzątali  się  jacyś  ludzie,  nakrywali 
stoły, ustawiali lampiony, pod dom zajeżdżały kolejne samochody 
z napisem  „Catering”.  Zobaczyłam,  że  obok  garażu  stoi  już 
samochód Tadeusza, zdziwiłam się, że taki zabłocony, bo u nas 
dawno nie padało. Byłam bardzo zaintrygowana, co to wszystko 
znaczy.

Nagle  wpadła  do  kuchni  bardzo  podniecona  i wyraźnie 
szczęśliwa  Ulka,  wołając  już w biegu,  że  zaprasza  nas  na 
przyjęcie. „Z jakiej okazji” – udało mi się zapytać. „Wrócił Paweł, 
nasz młodszy syn” – powiedziała z nagłą powagą i ciągnęła dalej: 
„Dziś w nocy zadzwonił, że przyleciał właśnie do Polski i siedzi 
na lotnisku w Warszawie, że jest bez grosza, bo ostatnie pieniądze 
z trudem starczyły mu na bilet lotniczy, że bardzo przeprasza za 
swoje  zachowanie,  że  gotów  jest  pracować  w firmie  ojca  na 
najniższym  stanowisku.  Widziałam,  że  mąż  wtedy  bardzo  się 
wzruszył  –  prędko  narzucił  coś  na  siebie  i wybiegł  do  garażu. 
Wołałam  za  nim,  żeby  poczekał  przynajmniej  do  rana,  ale  on 
tylko nacisnął gaz do dechy i pojechał do Warszawy.

Rano  Piotr  pojechał  jak  zwykle  do  firmy  –  nic  mu  nie 
mówiłam  o nocnym  zdarzeniu,  bo  chciałam  mu  zrobić 
niespodziankę.  Mąż  miał  rano  jechać  do  banku,  więc  syn  nie 
zdziwił się jego nieobecnością.
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Czekałam w napięciu na jakiś sygnał z Warszawy – biegałam 
między  telefonem  a komputerem  –  i nagle  „zagrała”  moja 
komórka.  Paweł  zawołał:  <<Mamo  –  witaj  –  otwórz  pocztę. 
Ojciec witał mnie tak serdecznie, rzucił mi się na szyję i ucałował 
mnie – musisz to  zobaczyć. Nasze powitanie sfilmował znajomy 
(zresztą  ksiądz!)  z samolotu,  któremu  w czasie  podróży 
opowiedziałem  nieco  o mojej  sytuacji  i o  swoim  lęku  przed 
przyjęciem  w domu.  Bardzo  się  cieszył,  że  mimo  moich 
przewinień – ojciec wszystko mi przebaczył i tak radośnie mnie 
witał.  Mówił też coś, że mój ojciec zachował się tak samo, jak 
pewien  ojciec  2000  lat  temu,  że  jestem  takim  współczesnym 
synem marnotrawnym,  że Bóg też  mi  przebaczy...Zwłaszcza  to 
ostatnie stwierdzenie bardzo mnie poruszyło, bo nazbierało mi się, 
nazbierało prze te miesiące...>>”

W tym momencie  Ulka  umilkła  na  chwilę,  bo  łzy zaczęły 
płynąć  jej  strumieniami,  a przez jej  ściśnięte  gardło  nie  mógł 
wydobyć się żaden dźwięk.

Żeby  rozładować  tę  napiętą  sytuację  zapytałam,  kiedy 
wrócili.  Okazało  się,  że  dopiero  przed  dwiema  godzinami,  bo 
Paweł był bardzo głodny i wstąpili do restauracji. Przyznał się, że 
przez  ostatnie  tygodnie  jadał  niewiele,  pracował  w londyńskim 
schronisku  dla  zwierząt  i...  podjadał  ukradkiem ich  karmę!  Po 
drodze byli jeszcze na zakupach i mąż kupił synowi nowe ubrania, 
buty, komórkę i laptopa, żeby mógł już od poniedziałku pracować 
w rodzinnym biznesie. Mąż zadzwonił też do firmy organizującej 
przyjęcia  i zlecił  tam  uroczystą,  sutą  kolację  w ogrodzie  przy 
muzyce  i tańcach.  „Ojej  –  muszę  wszystkiego  dopilnować”  – 
zawołała i pobiegła szybko do siebie.

Właśnie  te  skoczne  dźwięki  usłyszałam  z sąsiedztwa. 
Usłyszał  je  też  Piotr,  gdy wrócił wieczorem z pracy  do domu. 
Zauważyłam,  że  wołał  coś  do  ojca  –  bardzo  wzburzony 
i rozgniewany. Podeszłam bliżej i zorientowałam się, że wyrzuca 
ojcu jego reakcję na powrót brata: „Haruję posłusznie dla Ciebie 
we dnie i w nocy – a Ty ani razu nie wydałeś dla mnie takiego 
cudownego przyjęcia”. Ojciec przytulił go serdecznie i tłumaczył, 
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że trzeba się bardzo cieszyć z powrotu Pawła – całego i zdrowego, 
że to, co posiada, jest przecież de facto własnością Piotra, który 
zawsze był przy nim.

Nie  jestem  pewna,  czy  Piotra  przekonały  i uspokoiły  te 
słowa.  Minę  nadal  miał  ponurą...  W czasie  przyjęcia  też  nie 
tryskał humorem, ale siedział przy stole i ledwo coś tam skubnął 
z tych  wspaniałych  potraw –  sama  jadłam –  to  wiem,  że  były 
pyszne!

Paweł  przysiadł  się  do niego,  energicznie  gestykulując  coś 
mu dobitnie mówił, pokazywał jakiś film na komórce, w końcu go 
przytulił.  Widziałam,  jak  twarz  Piotra  złagodniała  i spojrzał  na 
Pawła z uśmiechem.

„Bogu dzięki – chłopcy się dogadali” – pomyślałam. „Pawle, 
coś ty powiedział Piotrowi” – zapytałam przy pierwszej dogodnej 
sytuacji. „Ja cię rozumiem, że mogłeś czuć się pokrzywdzony” – 
odpowiedział.

„Już nie” – odparł Piotr – „Zrozumiałem, że ojciec kocha nas 
obu miłością bezgraniczną, tak wielką, że starczy jej i dla ciebie 
i dla mnie.”
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4. Matematyczny paradoks

Czerwiec  tego  roku  był  wyjątkowo upalny.  Widziałam,  że 
szef  chodził  od  rana  spięty  i z niepokojem  patrzył  przez  okno 
biurowca  na  niebo.  Była  6.00,  rano  a słońce  prażyło 
jak w południe.  Jak  okiem  sięgnąć  –  widać  było  plantacje 
truskawek,  które  dojrzewały  błyskawicznie  przy  tej  pogodzie, 
a nawet jak zameldował mi dziś dyrektor  do spraw produkcji  – 
wysychały, lub wręcz gotowały się na krzakach.

Mimo  wczesnej  pory,  na  plantacji  pracowali  już  wszyscy 
zatrudnieni  tu  ludzie  –  chcąc  wygrać  wyścig  z czasem.  Szef 
wsiadł do meleksa i objeżdżając plantację – obiecywał specjalną 
premię motywacyjną. „Szefie – czy sprawdził pan już prognozę 
na dziś?” – zapytałam nieśmiało, gdy wszedł znów do biura, ale 
on tylko machnął  ręką i dalej  szperał  w Internecie.  Zobaczyłam 
kątem oka,  że  odwiedził  stronę  „Pracuj.pl”.  I za  dwie  godziny 
przed  drzwiami  biurowca  stała  całkiem pokaźna  grupka  kobiet 
i mężczyzn.  Formalności  skrócono  do  minimum  i kolejni 
zbieracze  ruszyli  do  pracy.  Sytuacja  powtarzała  się  średnio  co 
dwie  godziny,  sukcesywnie  do  tego,  jak  szef  otwierał  kolejne 
strony z wykazem osób poszukujących prac. 

Na plantacji pracowały już po południu całe tłumy ludzi. Szef 
jednak widocznie uważał, że to za mało, bo około 18.00 wsiadł do 
firmowego busika i za pół godziny wrócił wioząc grupę kolejnych 
„zbieraczy”. Zaniepokoiłam się, bo zobaczyłam wśród nich kilku 
tzw. „Żurków”,  którzy  codziennie  wystawali  bezczynnie  koło 
osiedlowej „Żabki” i popijali piwo. „Po co szefowi taki element?” 
– pomyślałam. „Chyba zarobią o tej  porze najwyżej  na jednego 
browara”.

Gdy  słońce  chyliło  się  ku  zachodowi,  zbieracze  zaczęli 
wracać z plantacji. I wtedy zdarzyło się coś, czego nie widziałam 
jeszcze w mojej karierze zawodowej. Szef wydał mi dyspozycję, 
której  przez  dłuższą  chwilę  nie  mogłam  zrozumieć:  „Proszę 
przygotować dla wszystkich pracujących dziś na plantacji wypłatę 

18



w tej  samej  wysokości.  I tu  podał  najwyższą  stawkę  (pensję  + 
premię),  na  którą  podpisywał  umowę  ze  swoimi  etatowymi 
pracownikami.  Dział  księgowości,  którym  kieruję  przeżył 
prawdziwe oblężenie. Ci, którzy pracowali od 6.00 rano uważali, 
że powinni dostać większą wypłatę i nie docierały do nich żadne 
argumenty sprowadzające się do tego, że przecież taką sumę mają 
na umowie i nie dzieje się im krzywda.

Gdy po swoją wypłatę przyszły „Żurki”, wszyscy myśleli, że 
dostaną  grubo  mniej  –  ale  i oni  otrzymali  taką  stawkę.  Ci,  co 
dostali  internetowy  przelew  bankowy,  nerwowo  sprawdzali 
i porównywali  jego  wysokość  na  ekranach  swoich  komórek. 
Oburzenie sięgało zenitu. Do gabinetu szefa wdarła się grupa tych 
najbardziej  „poszkodowanych”  i ich  samozwańczy  przywódca 
zaczął przytaczać szefowi swoje argumenty: że pracowali długo – 
o wiele, wiele dłużej niż „Żurki”, że było gorąco, że ledwie żyją...
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Na  to  szef  odezwał  się  spokojnie:  „Przecież  dostaliście 
umówioną kwotę – o co wam więc chodzi! Pieniądze są moje – 
mogę  dać  każdemu  tak  jak  chcę.  Czy nie  mogę  być  dobry??? 
Dlaczego patrzycie na to złym okiem?”

Kolejni  pracownicy  odbierali  swoje  wynagrodzenie,  a ja 
byłam  zszokowana  wymiarem  dobroci  szefa.  Przypomniałam 
sobie zdanie, które kiedyś słyszałam na jakimś kazaniu i którego 
nie mogłam zrozumieć – aż do dziś, bo moja „księgowa dusza” 
jeżyła się na poniższe stwierdzenie:

„Aby  zwiększać  miłość  i mieć  co  dawać,  nie  trzeba  jej 
mnożyć, ale dzielić!”

Taki matematyczny paradoks – a sprawdza się w życiu !
Dotychczas myślałam, że tak postępuje tylko Pan Bóg! Od 

tego zdarzenia inaczej zaczęłam patrzeć na swojego szefa !
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5. Dobra decyzja

Już  piątą  godzinę  siedziałam  w komisji  przesłuchującej 
kandydatów do pracy w naszym banku. Zarząd zadecydował, że 
otwieramy  nowy  oddział  i ogłoszono  w Internecie  konkurs  na 
stanowisko  dyrektora,  kierownika  ds.  kredytów,  głównego 
specjalisty IT i 2 asystentów klienta.

Chętnych  było  wielu.  Po  wstępnej  weryfikacji  złożonych 
przez  nich  dokumentów,  komisja  wyłoniła  grupę  osób,  które 
otrzymały maile z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.

W  miarę  upływu  czasu  coraz  bardziej  utwierdzałam  się 
w przekonaniu, że są to wspaniali kandydaci, że spełniają niemal 
wszystkie  warunki  –  a poprzeczka  ustawiona  była  wysoko. 
Mieliśmy  więc  poważny  problem  –  kogo  wybrać,  a komu 
podziękować za chęć współpracy z nami.

Gdy wyszedł ostatni kandydat, zaczęliśmy się zastanawiać – 
co dalej? Drogą głosowania typowaliśmy swoich „zwycięzców” – 
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ale wciąż było ich zbyt wielu. I wtedy przypomniała mi się pewna 
historia,  która  mogła  z powodzeniem  pomóc  nam  w podjęciu 
właściwej  decyzji.  Przedstawiłam  komisji  swoją  propozycję 
i uzyskałam 100% poparcia.

Zaprosiliśmy do nas dziesięć najlepszych osób i każda z nich 
otrzymała  od  banku  dziesięć  tysięcy  złotych.  Zdumienie 
i poruszenie kandydatów było ogromne. Przewodniczący komisji 
uciszył stanowczo zebranych i wyjaśnił, na czym będzie polegać 
kolejny etap rekrutacji.

Pieniądze  te  kandydaci  mogli  wykorzystać  w całkowicie 
dowolny sposób. Mieli na to dwa tygodnie. Jeden z kandydatów 
prosił  komisję  o jakieś  wskazówki  –  ale  nikt  ich  nie  otrzymał. 
Było to bowiem zadanie całkowicie samodzielne.

Po  upływie  ustalonego  czasu,  komisja  z niecierpliwością 
oczekiwała  na  sprawozdania  kandydatów.Pierwszy  z nich 
oznajmił, że pieniądze te zainwestował w intratnej firmie i że za 
krótki  czas  podwoją  one  swoją  wartość.  Druga  kandydatka 
powiedziała,  że  otrzymane  dziesięć  tysięcy  włożyła  w banku 
(oczywiście  w tym  banku)  na  lokatę  z bardzo  dobrym 
oprocentowaniem i spodziewa się otrzymać sporą kwotę już teraz. 
Trzeci kandydat zapłacił z tych pieniędzy swoje długi, czwarty – 
niczego nie podejrzewając – wszak podkreślano wolność wyboru 
–  wykupił  wycieczkę  do  Francji  dla  siebie  i małżonki,  i ledwo 
wrócił  na  posiedzenie  komisji,  której  zaczął  z entuzjazmem 
opowiadać o urokach Paryża. Piąta kandydatka oddała pieniądze 
swojej  córce  z przeznaczeniem  na  pokrycie  kosztów 
specjalistycznej  operacji  w Berlinie.  Szósta  osoba  dogadała  się 
z siódmą  i wspólnie  założyły  mały  biznes  –  kiosk  z lodami  – 
dokładając  jeszcze  trochę  własnych  oszczędności  i wpłaciły  już 
do banku pokaźny zysk. A trzech ostatnich kandydatów – jakby 
się  umówiło  –  przyniosło  z powrotem  otrzymane  pieniądze, 
tłumacząc,  że  czasy  niepewne,  że  nie  mieli  pomysłu  czy  też 
ochoty niczego kombinować i ryzykować utratą „depozytu”.

Komisja  odetchnęła  z ulgą,  bo  sytuacja  wyklarowała  się 
wspaniale – pięć stanowisk zostanie właściwie obsadzonych! Bo 
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tylko  pięciu  kandydatów  „wypracowało”  zyski  –  inwestując, 
oszczędzając,  prowadząc biznes  i ...miłując.  Tak, tak – również 
kochająca  matka  została  doceniona.  Każdy  z kandydatów  miał 
jakieś osobiste predyspozycje – jakieś talenty, w które wyposażył 
go  Stwórca  –  zdolności  do  podjęcia  ryzyka,  do  oszczędzania 
i planowania, do prowadzenia biznesu, i do dzielenia się z innymi 
tym, co otrzymał.

Jakie  talenty  miał  zadłużony  kandydat,  podróżnik  i trzej 
kandydaci,  którzy  zaniechali  jakiegokolwiek  działania?  Tego 
komisja  nie  ustaliła  –  a co  więcej  –  zażądała  od  nich  zwrotu 
pieniędzy, które – tak, jak to w banku bywa – powinny być „w 
ruchu”,  a nie  leżeć  bezowocnie.  Pięciu  nowych  pracowników 
pewnie będzie wiedziało, co z nimi zrobić!
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6. Pusty bak

Nasza  firma  nie  jest  duża  i panuje  w niej  iście  rodzinna 
atmosfera  –  przyjaźnimy  się,  odwiedzamy,  opowiadamy  sobie 
o swoich  sukcesach  i porażkach,  kłopotach,  o dzieciach, 
o mężach, o żonach... Nikt się zatem nie zdziwił, że nasz młody 
szef  zaprosił  cały  personel  –  wszystkie  10  osób  na  swój  ślub 
i wesele,  i jak na szefa firmy przystało uczynił  to przy pomocy 
multimedialnego załącznika do e-maila.

Ślub miał się odbyć w szczecińskiej Katedrze, a wesele – na 
promie  odpływającym  do  Ystad  z nabrzeża  w Świnoujściu. 
Postanowiliśmy pojechać do Świnoujścia „w dwa samochody” – 
bo to i oszczędniej i weselej.

Internetowe zaproszenie jawiło się wspaniale. Link do strony 
na temat atrakcji, jakie czekają nas na promie, kusił – i co chwilę 
ktoś – pomimo napiętych terminów zawodowych, wchodził na tę 
stronę i głośno snuł przewidywania – jak to będzie cudownie.

W  sobotę  rano  dogadaliśmy  się  w końcu,  że  pojedziemy 
samochodami Mirka i Zbyszka sprzed Katedry – bezpośrednio po 
ślubie.

I  nadszedł  nareszcie  ten  dzień.  Para  młoda  wyglądała 
zjawiskowo, wnętrze Katedry dodawało powagi ceremonii ślubnej 
– a ksiądz uprzedzony o fakcie, że prom odpływa o 20.00 – starał 
się „nie zagadać Pana Boga”.

Kolejka osób, które chciały powinszować młodym, zdawała 
się  nie  mieć  końca.  Zbyszek  nerwowo  spoglądał  na  zegarek 
i postanowił,  że  życzenia  oraz  upominki  przekażemy  po 
zamustrowaniu  się  na  promie  –  i wyruszyliśmy  w drogę  do 
Świnoujścia.

Gdzieś  koło  Rurki  minęła  nas  limuzyna,  którą  jechał  szef 
z nowo  poślubioną  małżonką.  Pomachaliśmy  sobie  wzajemnie 
i Zbyszek  docisnął  gaz  do  dechy,  patrząc,  która  jest  godzina. 
W tylnym  lusterku widział  samochód  Mirka,  który  pruł  równie 
szybko.  Nagle  na  tablicy  zapaliła  się  kontrolka  stanu  paliwa. 
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Zbyszek wiedział, że na rezerwie nie dojedzie do Świnoujścia, bo 
kontrolka  była  uszkodzona  i pokazywała  zawyżony  poziom 
benzyny.  Zjechał  więc  przy  najbliższej  okazji  na  pobocze, 
sygnalizując to jadącemu za nim Mirkowi.

Mirek zatrzymał się obok naszego samochodu, by sprawdzić, 
co  się  dzieje,  a Zbyszek  już wyciągnął  z bagażnika  wężyk, 
podręczny kanister i zbliżył się do samochodu Mirka. 

Mirek  jednak  ostro  zaprotestował  na  prośbę  o pożyczenie 
paliwa: „Nie mam pełnego baku – jedźcie lepiej do jakiejś stacji 
w pobliżu (GPS-a macie?) i kupcie sobie, bo tak mogłoby i nam 
i wam  nie  wystarczyć”.  Zbyszek  wściekły  trzasnął  drzwiami 
i ruszyliśmy dalej w nadziei, że wkrótce zatankujemy.

Pierwsza napotkana stacja okazała się chwilowo zamknięta – 
był  tam  jakiś  remont.  Na  drugiej  trwało  właśnie  napełnianie 
zbiorników  benzyną  z cysterny,  która  blokowała  wjazd. 
Zjechaliśmy więc z drogi głównej, szukając jakiejś lokalnej stacji, 
bo lada moment mogły się skończyć nasze zapasy paliwa.
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W końcu zatankowaliśmy i łamiąc  wszelkie  przepisy ruchu 
drogowego – pomknęliśmy do Świnoujścia, a tu... prom odpłynął!

Wściekli  na Zbyszka i na siebie nawzajem, że ominęło nas 
wesele,  podeszliśmy  do  stojącego  przy  nabrzeżu  niewielkiego 
stateczku  i mówiąc  kapitanowi,  co  się  stało,  poprosiliśmy,  aby 
gonił z nami odpływający prom.

„Nie  znam was”  –  oznajmił  kapitan  –  „Nie  mam zamiaru 
podejmować takiej akcji. Sami jesteście sobie winni. Trzeba być 
roztropnym wybierając się w podróż i zawsze przygotowanym na 
takie niespodzianki – bo na drodze nie znacie dnia ani godziny”.

Te słowa kapitana uświadomiły mi, że gdzieś to już słyszałam 
– tak, to było w ubiegłą niedzielę. Buszowałam po Internecie, bo 
w  niedzielę  w końcu  człowiek  ma  trochę  wolnego  czasu  – 
i trafiłam na transmisję mszy świętej z jakiegoś kościoła. Ksiądz 
czytał  o jakichś  pannach  roztropnych  i nierozsądnych,  którym 
zabrakło  oliwy  do  lamp,  którymi  miały  oświecać  drogę  Panu 
Młodemu. Pomyślałam sobie wtedy nawet o dzisiejszym ślubie – 
ale treść  tej  ewangelii  wydawała  mi  się  jakaś  niedzisiejsza  – 
lampy,  oliwa??? – której zabrakło  do pełni  szczęścia  – bo salę 
balową zamknięto zanim kupiły oliwę...

Ale  dzisiejsze  zdarzenie  pokazało  mi,  że  trzeba  być  stale 
gotowym na – bałam się sama przed sobą do tego przyznać – na 
spotkanie z Panem Młodym.
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7. Brak zasięgu

Szefowa przyszła  dziś  do  biura  w niecodziennym  nastroju. 
Była  jakaś zamyślona,  sprawiała  wrażenie,  że nie interesuje się 
codziennym dniem firmy – a zwykle to właśnie ona wnosiła moc 
energii,  kreatywności i entuzjazmu.  Poleciła  mi,  abym odwołała 
wszystkie zaplanowane na ten dzień spotkania, a zebranie zarządu 
na temat aktualnego stanu finansowego firmy przełożyła z 12.00 
na  9.00  rano  –  miałam  wrażenie,  że  dlatego,  by  mieć  to  „z 
głowy”.  Na szczęście  główny księgowy miał  przygotowaną już 
całą  dokumentację,  a kierownik  działu  sprzedaży  zdążył 
wydrukować aktualne prognozy rynku.

Pisałam  protokół  na  tym  zebraniu  i ze  zdumieniem 
obserwowałam twarz szefowej – nie poruszyły jej wcale bardzo 
pomyślne wieści – firma osiągała bez problemu planowane zyski, 
a nawet je grubo przekraczała, bo strzałem w dziesiątkę okazało 
się  rozszerzenie  asortymentu  produkowanego  pieczywa 
o zapiekanki,  bułeczki  grilowane  i hot-dogi,  oraz  zwiększenie 
punktów sprzedaży. Multimedialna prezentacja wszelkich danych 
liczbowych  pokazała  wszystkim  zebranym,  że  firma  wspaniale 
prosperuje.

W czasie  prezentacji  zauważyłam,  że  szefowa nie  patrzyła 
jednak na ekran komputera,  lecz co chwilę zerkała  przez okno, 
a jej  twarz  posmutniała  jeszcze  bardziej.  Gdy sprawozdanie 
finansowe  dobiegło  końca,  główny  księgowy  oczekiwał  jak 
zwykle komentarza ze strony szefowej, lecz zapanowała dziwna 
cisza. Wykrzyknął więc nerwowo – „Pani Ewo! Jest pani bogata, 
bardzo bogata – czy tego nie widać?” I na ekranie pokazały się 
kolejne wykresy obrazujące rosnące słupki.
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„I co z tego, to nie jest najważniejsze w życiu” – odezwała się 
poważnie  szefowa  –  czym  wprawiła  w zdziwienie  wszystkich 
zebranych, bo znana była z tego, że umiała korzystać ze swoich 
pieniędzy. Markowe ciuchy i kosmetyki kupowała w najlepszych 
sklepach  Paryża,  miała  luksusowe  wille  w kilku  miejscach 
Europy,  najnowsze  marki  samochodów,  wydawała  wystawne 
przyjęcia, na których nieraz bywali członkowie zarządu formy...

Szefowa po raz  kolejny spojrzała  przez  okno i nagle  w jej 
zachowaniu  zaszła  duża  zmiana.  Pospiesznie  podpisała 
dokumenty  przyniesione  przez  głównego  księgowego 
i podziękowała zebranym. Gdy zostałyśmy już same w gabinecie, 
chwyciła  mnie  za  rękę  i pociągnęła  do  okna.  Widać  tam było 
pawilony,  w których  pełną  parą  pracowały  piece  piekarnicze 
oraz...  duży  kontener  przeznaczony  na  śmiecie.  Jakiś  starszy 
człowiek  w bardzo  zniszczonym  ubraniu  usiłował  z wielkim 
trudem  podnieść  pokrywę  śmietnika,  ale  nie  dawał  rady. 
„Przyprowadź mi tu zaraz tego człowieka” – usłyszałam. „Ale to 
sprawa  dla  ochroniarzy”  –  zaoponowałam.  „Zaraz”  –  głos 
szefowej nie dopuszczał  żadnej dyskusji.  Z głową pełną zamętu 
wybiegłam  do  windy,  słysząc  jeszcze  za  plecami,  że  szefowa 
dzwoni do kierownika magazynu.

O  dziwo,  biedak  bez  żadnego  oporu  poszedł  ze  mną  do 
biurowca. Chwilę tylko zamarudził, udało mi się jednak namówić 
go, żeby zostawił za kontenerem psa i swoje legowisko, bo chciał 
je  zabrać  ze  sobą.  „To  cały  mój  dobytek”  –  powiedział 
z rozbrajającym  uśmiechem,  nie  pasującym  nijak  do  pokrytej 
strupami twarzy.  W windzie nie zamieniliśmy ani słowa. Smród 
jaki  unosił  się  wokół  niego był  nie  do wytrzymania.  Człowiek 
milczał, może bał się, że zostanie posądzony o kradzież i ukarany.

Gdy weszliśmy do gabinetu szefowej zobaczyłam, że ze stołu 
konferencyjnego zniknęły już laptopy, a ich miejsce zajęły nasze 
najnowsze  wyroby  –  zapiekanki,  bułeczki  grilowe  i hot-dogi. 
Kierownik magazynu wychodził  właśnie z pustym pojemnikiem 
i zaniemówił na widok „gościa” szefowej. Gdy za chwilę weszłam 
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do gabinetu niosąc zamówioną herbatę i ciasteczka – zobaczyłam, 
że oboje siedzą za stołem i rozmawiają jak starzy znajomi.

Po  mniej  więcej  godzinie,  w czasie  której  byłam  tak 
zszokowana,  że  nie  mogłam  normalnie  pracować,  drzwi  od 
gabinetu  otworzyły  się,  a szefowa  odprowadziła  starszego 
człowieka  aż  do  wyjścia.  Podbiegłam  do  okna  –  pod  drzwi 
biurowca  zajechał  służbowy  samochód  szefowej,  a za  chwilę 
wsiadł  do  niego  „nasz”  biedak,  ściskając  w objęciach  psa. 
Czekałam  w napięciu  na  powrót  szefowej  –  wróciła 
rozpromieniona  i szczęśliwa.  Spojrzała  na  mnie  i powiedziała 
ciepło: „Należy ci się chyba jakieś wyjaśnienie?”

Usiadłyśmy  przy  oknie  –  i szefowa  zaczęła  swoje 
opowiadanie:  „Zeszłej  nocy  miałam  dziwny  i przerażający 
zarazem  sen.  Śniło  mi  się,  że  umarłam  i trafiłam  do  jakiegoś 
strasznego,  ciemnego  miejsca.  Tylko  gdy  tam  wchodziłam, 
zapaliło  się  na  moment  światło  i w  mgnieniu  oka  zobaczyłam 
wielu  swoich  znajomych,  którzy umarli  wcześniej.  Nie  miałam 
możliwości do nich podejść, bo każdy siedział sam w malutkim 
pomieszczeniu  –  jakby  w oszklonym  boksie  i wpatrywał  się 
w ekran komputera, w który był wyposażony każdy „pokoik”. Na 
twarzach  tych  ludzi  zobaczyłam  wyraz  wielkiego  cierpienia. 
Podszedł  do  mnie  jakiś  dziwny  osobnik  ubrany  w czarno  – 
czerwony  uniform  i wpisał  dane  o mnie  do  swojego  laptopa, 
nawet mnie o nic nie pytając, po czym znalazłam się natychmiast 
sama w podobnej „szklanej celi” z komputerem.

„Jak  dobrze,  że  tu  jest  komputer”  –  odetchnęłam z ulgą  – 
„zaraz skontaktuję  się z mężem,  który jest  anestezjologiem i na 
pewno bez problemu przywróci mnie do życia.”

Włączyłam komputer, który przyjaźnie zabłyskał lampkami. 
Na tapecie zobaczyłam błękitne niebo, a w tle widok jakiejś góry 
z wąskim  przesmykiem  w skałach  i stojącego  przed  nim 
wielbłąda.  Na dole ekranu był  napis w wielu językach:  „łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść 
do królestwa niebieskiego.”

30



„To chyba cytat z jakiejś książki” – pomyślałam, podczas gdy 
na  ekranie  pojawiła  się  tylko  jedna,  jedyna  ikonka  –  mała 
chmurka z literką „N”.

„Ja  chcę  wejść  do  Internetu,  porozumieć  się  z mężem”  – 
zaczęłam pisać na klawiaturze – ale komputer nie reagował. Nie 
pomogło  mi  walenie  pięściami  w szyby  mojej  „celi”.  Osobnik 
z laptopem nie zjawił się, a moi „sąsiedzi” wpatrywali  się tylko 
w swoje monitory.

Kliknęłam więc  na  chmurkę  –  i zobaczyłam  zupełnie  inny 
widok – było tam słońce, ludzie uśmiechali się radośnie, niektórzy 
też mieli laptopy i komórki, rozmawiali ze sobą, nikt nie siedział 
samotnie.  Szukałam jakiejś  znajomej  twarzy,  ale  przez  dłuższy 
czas  nie  mogłam  znaleźć.  Dopiero,  gdy  powiększyłam  obraz 
uświadomiłam sobie,  że  jednego z mężczyzn  gdzieś  już  kiedyś 
widziałam. 

Kliknęłam  na  jego  postać  i nagle  zaczął  działać  Scape. 
Człowiek ten pozdrowił mnie przyjaźnie: „Witam pani Ewo – to 
dzięki pani piekarni mogłem się czasem pożywić,  nakarmić psa 
i schronić przed deszczem. Bardzo gościnny był pani śmietnik”. 
I wtedy przypomniałam sobie, że nieraz patrzyłam z okna mojego 
gabinetu,  jak  ten  człowiek  z trudem  otwierał  klapę  śmietnika. 
Tylko patrzyłam...

Zrobiło mi się strasznie wstyd i chciałam przerwać rozmowę, 
ale  pragnienie  kontaktu  z mężem  zwyciężyło  i poprosiłam 
nieśmiało  – „Czy mógłby pan posłać  e-maila  do mojego męża 
o tym,  że  tu  jestem,  że  jest  tu  strasznie,  i żeby  mnie  stąd  jak 
najszybciej  zabrał?” I żeby przypodobać się mojemu rozmówcy 
i skłonić go do spełnienia mojej  prośby,  dodałam – „Niech pan 
mu też napisze, żeby pana karmił codziennie, to się tu na pewno 
nie  dostanie”.  „Nie  mogę  tego  zrobić  –  stąd  nie  ma  zasięgu 
Internetu na ziemię” – usłyszałam w odpowiedzi. „To może niech 
pan zadzwoni do męża na komórkę” – i zaczęłam sobie nerwowo 
przypominać numer do męża, ale z wrażenia wciąż się myliłam. 
„Zadzwonić też nie mogę – ale nawet, jakbym mógł, to mąż i tak 
nie  uwierzy,  że  może  trafić  do  takiego  strasznego  miejsca  jak 
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pani. Nigdy nie wierzył, że zło może być ukarane, zawsze jakoś 
się  wykręcał  od  odpowiedzialności,  a wystarczyło  tylko  czynić 
dobro wokół siebie.”

I tu nasza rozmowa została przerwana, a na ekranie zaczęły 
pokazywać się coraz to piękniejsze widoki. Tak bardzo pragnęłam 
się tam znaleźć,  ale byłam w głębi serca przekonana,  że jest to 
niemożliwe  i to  właśnie  było  największym  cierpieniem  –  ta 
niemożność bycia szczęśliwym w wieczności.

Patrzyłam,  patrzyłam na innych,  a przez  głowę przemknęła 
mi myśl – całe moje bogactwa – pieniądze, samochody, wille, jest 
tu  nic  nie  warte.  Sprawdziło  się  to,  co  słyszałam  nieraz 
w dzieciństwie  od  swojej  babci  –  „pamiętaj,  że  w wieczności 
zatrzymasz tylko to, co dawałaś innym”.

Nie pamiętałam... „Babciu – ratuj” – zawołałam z rozpaczą – 
i obudziłam się...

Dalej już wiesz, co się stało. Od rana wypatrywałam przez 
okno tego człowieka. Bałam się, że umarł naprawdę i że nie będę 
mogła naprawić swojej winy. Gdy pojawił się na swoim miejscu – 
odetchnęłam z ulgą.  Dostałam jeszcze  drugą  szansę!  Nie każdy 
ma takie szczęście! Ilu moich znajomych siedzi już zamkniętych 
w tych szklanych klatkach na zawsze, bo sami wybrali dla siebie 
taką przyszłość!

A mój mąż? Właśnie przygotowuje u nas w domu kąpiel dla 
Bogumiła...”
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8. Coś do zrobienia

Byłem  dzisiaj  w szpitalu  i odwiedziłem  swojego  kuzyna 
Jacka,  który  ostatnio  miał  poważne  kłopoty  z sercem.  Rodzina 
„prośbą i groźbą” namówiła go, żeby gruntownie się przebadał. 
Początkowo nie chciał się położyć na oddział za żadne skarby, bo 
kto w tym czasie będzie pilnował jego interesów? A pomnażanie 
majątku było głównym celem jego działań.

Był właścicielem sieci hurtowni, które przynosiły mu potężne 
zyski.  Ostatnio  –  chyba  z miesiąc  temu  –  dzwonił  do  mnie 
i chwalił  się,  że  obroty  bardzo  wzrastają,  że  chyba  zburzy 
kompleks  pawilonów  magazynowych  i zainwestuje  w budowę 
nowych, wielkich hal.

Oczyma wyobraźni  widział  już te potężne magazyny,  które 
właściwie przy niewielkim udziale magazynierów – pracowałyby 
same  na  siebie,  a on  mógłby  korzystać  z tego  bogactwa,  żyć 
dostatnio i hucznie – praktycznie z procentów.

Zapamiętałem tę rozmowę dobrze, bo nawet w pewnej chwili 
pozazdrościłem  mu  tej  „kasy”,  pewności  siebie  i tego  spokoju 
o przyszłość.  Moje sprawy finansowe wyglądały marnie  i blado 
w porównaniu z bogatym kuzynem.

Szpital,  jak  zwykle  mnie  onieśmielił.  Cicho  otworzyłem 
drzwi do sali. Tak, jak się spodziewałem – Jacek siedział na łóżku 
i stukał w klawiaturę laptopa, obok leżała sterta papierów i dwie 
komórki.

„Witaj Jacku – jak ty możesz tak ciężko pracować – przecież 
masz chore serce” – wyszeptałem do ucha, nie chcąc budzić jego 
towarzysza niedoli, który drzemał na sąsiednim łóżku.

„Nic mi nie będzie – kryzys  miałem przedwczoraj w nocy. 
Serce mi stanęło, bo dowiedziałem się, że moje akcje na giełdzie 
spadały  „na  łeb  na  szyję”.  E-mail  od  mojego  głównego 
księgowego  zupełnie  wytrącił  mnie  z równowagi.  Gdy 
pospiesznie wyliczyłem, ile stracę – zrobiło mi się ciemno przed 
oczyma  i zabrali  mnie  na  OIOM.  Podobno  nawet  wtedy,  gdy 
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byłem podłączony do monitorów – nie chciałem wypuścić z rąk 
laptopa  i majaczyłem  coś  o testamencie,  nie  wiedząc,  komu 
przekazać swój majątek w razie śmierci.”

„Ty  mając  taki  majątek,  nie  sporządziłeś  wcześniej 
testamentu?”  –  zapytałem  ze  zdziwieniem.  „To  nieroztropne  – 
przyznał Jacek – ale nie mogłem znieść myśli,  że ktoś dostanie 
mój majątek. Gromadziłem go przecież dla siebie...”

„Gdy  odzyskałem  świadomość,  jedno  z pierwszych  zdań, 
jakie  usłyszałem,  to  była  wypowiedź  lekarza,  który  schodził 
z dyżuru i przekazywał pacjentów koleżance: <<Pan Jacek był już 
wczoraj  jedną  nogą  na  tamtym  świecie,  ale  uratowaliśmy  go. 
Widocznie  tu  na  ziemi  ma  jeszcze  coś  do zrobienia  i Pan Bóg 
pozwolił mu zostać.>> Wczoraj cały dzień leżałem z kroplówką, 
więc o korzystaniu z laptopa nie było mowy, ale dziś przeniesiono 
mnie tutaj i ...”

„I  znów  liczysz  swoją  kasę”  –  powiedziałem  z wyrzutem, 
zerkając na jego laptopa z zamiarem zobaczenia jakiejś okrągłej 
sumki. Ale zamiast bilansu, na ekranie pokazała się strona główna 
Hospicjum. „Nie wygłupiaj się – przecież jeszcze nie umierasz” – 
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powiedziałem  dobitnie.  „Zamknij  ten  Internet,  bo  jeszcze 
dostaniesz nerwicy lub staniesz się hipochondrykiem”.

„I  całe  szczęście,  że  nie  umieram.  Kto  wysłałby  ten 
przelew?” – zapytał Jacek sprawnie wystukując długi numer konta 
i – chyba jeszcze dłuższą liczbę – wielocyfrową. „Przecież mam 
tu jeszcze coś do zrobienia, prawda?”
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9. Wrażenia z podróży

Moja znajoma wróciła niedawno z Paryża i dzisiaj zaprosiłam 
ją do siebie, żeby podzieliła się wrażeniami z podróży. Mąż nie 
bardzo lubi Ewelinę, ale jak to powiedział: „dla świętego spokoju 
zje  z nami  obiad”.  Przypuszczał,  że  będą  to  opowieści  typu 
kulinarno–ciuchowego  i nie  miał  wielkiej  ochoty  na  relacje 
Eweliny z wędrówek po knajpach i sklepach Paryża. Natomiast ja 
w głębi serca cieszyłam się na te „babskie opowieści”.

Jednak już przy powitaniu  Ewelina wydawała  mi  się  jakaś 
dziwnie zamyślona i nie kwapiła się do sprawozdań w jej stylu.

„No mów wreszcie – jak było?” – nie wytrzymałam dłużej 
i zapytałam  przy  drugim  daniu.  „Było  super”  –  skwitowała 
Ewelina  i ciągnęła  dalej:  „Było  to  wszystko,  co  miało  być  – 
i zakupy, i lokale, i muzea, i wieża Eiffela...

Ale  najbardziej  poruszyło  mnie  pewne  zdarzenie  – 
w ostatnim dniu wycieczki. Zakupy miałam już zrobione, kasa się 
prawie  skończyła,  więc  poszłam  za  przewodnikiem. 
Zwiedzaliśmy  jakiś  stary  kościół,  chyba  katedrę;  przewodnik 
opowiadał jego długą historię. Znudziło mnie to. 

W kościele było zimno, w bocznej kaplicy kończyło się jakieś 
nabożeństwo, wyszłam więc na plac kościelny i oglądałam się za 
jakąś ławką, na której mogłabym odpocząć. Ale na jedynej ławce, 
którą  zobaczyłam  –  leżał  jakiś  człowiek.  Podeszłam  bliżej 
i cofnęłam  się  przerażona  –  miał  poranioną  twarz  i ręce,  pod 
ławką  zobaczyłam ciemną  plamę  krwi  i stłuczone  okulary.  Nie 
miał  żadnej  torby,  teczki,  ani plecaka,  a jego  biała  koszula 
i eleganckie spodnie były w opłakanym stanie. Sprawiał wrażenie 
nieprzytomnego,  a przynajmniej  ogłuszonego,  bo  na  czole  miał 
potężnego guza.

Stałam  jak  skamieniała  zastanawiając  się,  czy  i co  robić. 
Jestem przecież  w obcym kraju,  komórkę  zostawiłam w hotelu, 
nie  mówię  po  francusku,  nie  mam  już  wiele  pieniędzy  – 
usprawiedliwiałam się przed samą sobą. Podobnie myślało chyba 
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wiele  przechodzących  tamtędy  osób,  bo  mijali  go  spieszne 
w milczeniu,  bądź  z ironicznymi  komentarzami  typu:  „ale się 
uchlał”,  „jak  tak  można  w biały  dzień  wylegiwać  się”.  Jakieś 
dziecko zapytało głośno: „mamo, dlaczego ten pan tu śpi, a nie 
w domu na tapczanie?” „Bo może nie ma domu” – odpowiedziała 
matka.

Z kościoła wyszła właśnie grupa osób, które widziałam przed 
chwilą w kaplicy na nabożeństwie.  „To pewnie jakiś narkoman, 
pełno ich tutaj; chodźmy stąd!” – zarządziła korpulentna pani.

Zobaczyłam  tez  księdza,  który  najpierw  niepewnie  zerkał 
w stronę  leżącego,  wyjął  nawet  z teczki  komżę,  stułę  i małe 
srebrne pudełeczko – ale po chwili spojrzał na zegarek, schował 
wszystko  z powrotem,  kiwnął  do  swoich  znajomych  w geście 
pożegnania, wsiadł do eleganckiej Toyoty i odjechał.

Zbiegowisko powoli zmniejszało się, ludzie odchodzili – i w 
pewnym momencie usłyszałam, że ten człowiek jęknął boleśnie. 
I wtedy  właśnie  zatrzymał  się  w pobliżu  samochód  na 
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zagranicznych numerach rejestracyjnych,  i wysiadł z niego rosły 
mężczyzna  o śniadej  cerze.  „To  pewnie  jakiś  Arab”  – 
pomyślałam. 

Kilku chłopaków, wracających właśnie ze szkoły,  przestało 
komentować widok leżącego człowieka i skupiło swoją uwagę na 
„Arabie”.  „Won  stąd”  –  wykrzyknął  jeden  z nich  –  „czego  tu 
szukasz! – Paryż  to nie jest  miejsce dla ciebie,  nie chcemy cię 
tutaj!”  „Arab”  nie przejmował  się  tymi  okrzykami,  ale 
z wyraźnym  wzruszeniem  na  twarzy  podszedł  do  leżącego, 
delikatnie  wziął  go  na  ręce,  zaniósł  do  swojego  samochodu 
i położył  na  tylnym  siedzeniu,  nie  zważając,  że  krew  rannego 
brudzi  mu  tapicerkę.  Przez  szyby  widziałam  jeszcze,  że  wyjął 
z apteczki  samochodowej  środki  opatrunkowe i bandażował  mu 
rękę. Po chwili samochód odjechał, a ja pełna sprzecznych myśli 
wróciłam pieszo do hotelu. 

Wchodząc do holu – zaniemówiłam z wrażenia. „Nasz” chory 
siedział w fotelu obok „Araba” – cały i zdrowy, a wokół kłębił się 
tłum  reporterów.  Przed  kamerą  stał  recepcjonista  hotelowy  i z 
przejęciem opowiadał,  że  „Arab”  przywiózł  do  hotelu  rannego 
mężczyznę,  wykupił  mu pokój  na tydzień  i zostawił  pokojówce 
czek  na  sporą  sumę,  aby  troszczyła  się  o chorego,  a jeżeli 
zabraknie tych funduszy, to prosił, aby wyłożyła potrzebną sumę, 
a on zwróci jej, gdyż niebawem będzie wracał przez Paryż.

Reporterzy rzucili się następnie w stronę „Araba”, zarzucając 
go  pytaniami  –  dlaczego  tak  szlachetnie  postąpił.  Ten 
odpowiedział  krótko:  „nauczono  mnie,  że  trzeba  drugiemu 
człowiekowi okazywać miłosierdzie”. Po tych słowach w hotelu 
zaległa cisza. Jednak ja nie wytrzymałam i zapytałam głośno – „A 
w jaki sposób ten człowiek tak szybko wyzdrowiał? – był przecież 
straszliwie poraniony”.

Jakby czekając na to pytanie – z fotela wstał młody człowiek, 
a obiektywy  kamer  skierowały  się  w jego  stronę.  „Chciałbym 
złożyć  oświadczenie:  Pracuję  naukowo  na  Sorbonie.  Jestem 
psychologiem i przeprowadziłem przed chwilą dosyć drastyczny 
eksperyment.  Mój  kolega  –  pracownik  pobliskiego  banku  – 
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zgodził  się odegrać rolę napadniętego,   półumarłego człowieka, 
a znajoma  wizażystka  przygotowała  go  do  tego  bardzo 
profesjonalnie. Chyba nikt nie domyślił  się, że jest to zdarzenie 
sfingowane. A co najważniejsze – z ukrytej kamery filmowaliśmy 
reakcje przechodniów i na żywo transmitowaliśmy sytuację przy 
ławce  w Internecie.  Proszę  się  nie  obawiać  –  nie  było  widać 
żadnej twarzy, a dźwięk głosu został „zmiksowany”. Oczekujemy 
na  komentarze  internautów.  Podejrzałem już  pierwsze  z nich  – 
zgłoszone  w trakcie  prezentacji  zdarzenia.  Jest  ich  wiele  – 
niektóre  są  szokujące,  inne  obojętne  (jakże  nam  cierpienie 
spowszedniało!). Analizą tych wszystkich reakcji zajmie się grono 
naukowców.  Wyniki  udostępnimy  po  zakończeniu  badań. 
Niestety (a może na szczęście) – nie dotarliśmy do serca i myśli 
obserwatorów  zdarzenia.  Jego  aspekt  moralny,  ewentualne 
wyrzuty  sumienia  –  znajdują  się  „poza  zasięgiem”  kamer 
i Internetu.”

Bardzo wstrząśnięta wjechałam windą na 26. piętro hotelu i z 
okna  popatrzyłam  na  panoramę  Paryża.  Z tej  wysokości  ludzie 
wyglądali jak mrówki. „Nie mogę pomóc każdemu człowiekowi, 
ale może wystarczy zauważyć w danej chwili tego jednego, który 
staje  na  mojej  drodze?”  –  wystukałam na  klawiaturze  swojego 
laptopa  komentarz  do  tej  sytuacji.  Na  internetowym  forum 
wrzało...”

Zasłuchani  w opowiadanie  Eweliny  zapomnieliśmy 
o obiedzie,  ba...  –  niemal  o całym  świecie.  Ewelina  otarła 
ukradkiem łzy wzruszenia i powiedziała cicho: „Od tamtego dnia 
modlę  się  codziennie...  –  tak,  ja  znów po  latach  zaczęłam  się 
modlić – o otwarte oczy i serce – o to, bym była zdolna do miłości 
miłosiernej”.
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10. Złote Gody

Przydarzyło  mi  się  dzisiaj  po  południu  coś  niezwykłego. 
Wróciłam – jak zwykle ledwie żywa z pracy, wskoczyłam w stare 
dżinsy  i polar,  ale  jedno  spojrzenie  do  wnętrza  pustej  lodówki 
upewniło mnie, że jeszcze nie pora na odpoczynek. Zwłaszcza, że 
mojej rodzinie „należał się” dzisiaj szczególnie uroczysty obiad – 
był to bowiem dzień moich 38 urodzin.

Wzięłam torbę na zakupy i wybiegłam do pobliskiego sklepu. 
„Och  –  jeszcze  to”  –  jęknęłam,  bo  pierwszy  wiosenny  deszcz 
„załatwił”  moją  fryzurę,  a jedząc  w pośpiechu  kupionego 
hamburgera – wytłuściłam bluzę.

Przechodziłam  właśnie  obok  ekskluzywnego  hotelu,  a tu 
nagle  wyrosło  przede  mną  dwóch  ochroniarzy  zapraszających, 
abym weszła  do  restauracji  na  przyjęcie.  „Jakie  przyjęcie  –  to 
chyba pomyłka” – odpowiedziałam grzecznie. „Skąd wiedzą, że ja 
mam dzisiaj urodziny?” Ale oni nalegali, mówiąc, że dostali takie 
polecenie,  aby  przyprowadzić  z pobliskich  ulic  jak najwięcej 
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osób. Nie chciałam wejść, ale właściwie ci faceci zmusili mnie do 
tego samą swoją posturą. Pomyślałam, ze jest tam pewnie jakaś 
promocja,  albo  będą  rozdawać  prezenty,  jeżeli  kupię  komplet 
garnków, albo krem Nivea. „Może coś mi się trafi, a przynajmniej 
napiję się soku, bo na takich imprezach zwykle podają go gratis”. 
Czułam  się  jednak  zażenowana  przez  nieodpowiedni  strój 
i fryzurę  przypominającą  naleśnik.  Na szczęście  nie  byłam tam 
jedyną  osobą  nie  pasującą  do  tego  wnętrza  i wytwornego 
towarzystwa.

W największej  sali  restauracyjnej  stał  potężny stół  nakryty 
białym obrusem, pięknie przybranym kwiatami. A na stole – iście 
królewska  uczta  –  wszystko,  o czym  można  tylko  pomarzyć  – 
takie wspaniałości widywałam tylko na filmach. Rozglądałam się 
wokół,  ale żadnej  promocji  nie  dostrzegłam.  Natomiast  miejsca 
przy stole zajmowali wciąż nowi ludzie, tak samo zaskoczeni, jak 
ja.

Nagle  do  sali  weszła  para  osób  –  Ona  w pięknej  balowej 
sukni,  przy  której  poczułam  się  jak  kopciuszek,  On  we  fraku 
i śnieżnobiałej  koszuli  ze  złotymi  spinkami.  Zrobiła 
się niesamowita cisza. Mężczyzna posadził swoją towarzyszkę na 
specjalnie  przygotowanym  krześle,  a sam  powiedział:  „Witam 
Was  wszystkich  –  nie  spodziewaliście  się  chyba,  że traficie  tu 
dzisiaj, tak nagle. 

Obchodzimy z żoną 50. rocznicę naszego ślubu. Mieliśmy ją 
spędzić z rodziną,  ale...  nikt nie przyszedł” -  w tym momencie 
jego żona zaczęła rozpaczliwie płakać, mąż przytulił ją serdecznie 
i po  chwili  się  uspokoiła.  „Zobacz”  –  powiedział  –  „Sala  się 
zapełniła  –  ktoś  do  nas  przyszedł,  nie  jesteśmy  sami.  A żaden 
z zaproszonych  wcześniej  gości  nie  skosztuje  przygotowanych 
potraw”.

„Ale  co  się  stało,  dlaczego  nie  przyszli  Państwa  krewni, 
przyjaciele,  znajomi?”  –  wykrzyknął  jeden  z „zastępczych” 
biesiadników.  Wtedy  odezwał  się  jubilat:  „Wszyscy  oni  byli 
zaproszeni od dawna, wysłaliśmy wiele zaproszeń z odpowiednim 
wyprzedzeniem  i nawet  część  z naszych  gości  dzwoniła  lub 
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pisała, że bardzo chętnie przyjdą, że zapisali sobie tę datę, że się 
cieszą na spotkanie itp.  Podjęliśmy więc pewne przygotowania, 
zarezerwowaliśmy  restaurację,  zamówiliśmy  menu,  zespół 
muzyczny,  żeby  umilał  nam  czas,  a w  Internecie  na  naszej 
„stronie  rodzinnej”  zawierającej  drzewo  genealogiczne  – 
umieściliśmy mapkę dojazdu do hotelu.

Pierwszy  telefon  odezwał   się  o 10.00  –  dzwoniła  nasza 
córka,  która  oznajmiła  bez ogródek,  że  nie  przybędzie  na 
uroczystość,  bo  –  właśnie  mąż  odebrał  z salonu  nowego 
Mercedesa  –  i muszą  go  przetestować  na  autostradzie.  Złożyła 
nam  życzenia  i po  głosie  poznałam,  że  –  czuła  się 
usprawiedliwiona.

Chwilę  później  przyszedł  e-mail  od młodszego brata mojej 
żony  z informacją,  że  musi  pilnie  skontaktować  się 
z zaprzyjaźnionym  Biurem  Nieruchomości,  które  ma  bardzo 
intratną propozycję kupna domu. „Muszę jechać w tej sprawie do 
Łodzi. Jak wrócę, to was ucałuję jubileuszowo. Ale rozumiecie...”

Nasza  najstarsza  wnuczka  natomiast  przysłała  SMS-a,  że 
właśnie  poznała  wspaniałego  chłopaka  –  „Babciu,  dziadku  – 
będziecie nim zachwyceni – ale oboje jesteśmy teraz w Londynie, 
gdzie  zatrzymały  nas  ważne  sprawy  zawodowe.  Musicie  się 
pogodzić z tym, że nas nie będzie.”

Telefony, e-maile, SMS-y przychodziły niemal bez przerwy. 
Było  też  zaproszenie  do  rozmowy  na  Skype  –  bo  to  przecież 
niemal tak samo jak w realu, a szybciej i taniej niż podróż do Was 
na drugi koniec Polski.  Macie przecież  Internet?” – tłumaczyła 
nasza najmłodsza wnuczka.

Po  kolejnej  godzinie  nie  panowaliśmy  już  nad  tym  – 
zaczęłam więc zapisywać wszystkie  powody odmowy przyjęcia 
zaproszenia:

− nie mam w co się ubrać – Ewa
− muszę naprawić cieknący kran w łazience – Kuba
− wyszedł mi niespodzianie wielki pryszcz na nosie  - nie 

mogę pokazać się w towarzystwie, co na to powie Michał – Jola
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− muszę zostać dłużej w pracy (Karol, Asia, Alicja, Miłosz)
− popsuła mi się nagrywarka, a leci super film – Jaś
− odchudzam  się  i nie  przyjdę  na  Wasz  obiad  (za  dużo 

pokus) – Kasia
− jutro mam klasówkę z matmy i jeszcze się nie uczyłem – 

Filip
− popsuł się nasz samochód – nie będziemy przecież jechać 

autobusem – Weronika z Marcinem
Końca  tej  listy  nie  było  widać.  Zniecierpliwieni  kelnerzy 

zaczęli już podawać przystawki, a złoty jubilat wciąż czytał listę 
zaproszonych – nieobecnych.

Zastanawiałam się, czy ponowią oni zaproszenia, gdy – „jeśli 
Pan  pozwoli  i żyć  będą”  –  na  „Diamentowe  Gody”?  Smutek 
i zagniewanie  jubilatów  nie  wskazywały  na  to.  Chyba  więzi 
zostały  przerwane  bezpowrotnie.  „Ale  po  co  mam  się  tym 
martwić” – pomyślałam – „sami są sobie winni” –  i nałożyłam 
sobie dużą porcję łososia w galarecie.

Ktoś  z obsługi  hotelowej  tonem  nie  znoszącym  sprzeciwu 
nakazał  mi  przesiąść  się  bliżej  drzwi,  a na  moje  miejsce 
przyprowadził  elegancko  ubranego  mężczyznę.  Zrobiło  mi  się 
głupio, że tak mnie potraktował. Nie zdążyłam nawet wziąć kęsa 
do ust, gdy podszedł do mnie ten sam ochroniarz, dzięki któremu 
się  tu  znalazłam  i chwytając  mnie  brutalnie  za  ramię  – 
wyprowadził  z sali,  głośno  oznajmiając,  że  dostało  mu  się  od 
szefa  za  to,  że  mnie  wpuścił,  że  nie  mam  właściwego  stroju 
i dlatego  muszę  być  usunięta  z sali.  „Skąd mam mieć  na  sobie 
eleganckie ciuchy – przecież się nie spodziewałam, że tu trafię” – 
zaczęłam  protestować,  ale  na  niewiele  się  to  zdało.  „Zawsze 
trzeba  być  czystym  i gotowym”  –  oznajmił  filozoficznie 
ochroniarz – „Nigdy nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień, 
kto  i dokąd  nas  zawoła.  Przecież  nawet  Pan  Bóg  może  się 
rozgniewać,  jeśli  ktoś  niepoważnie  potraktuje  Jego  zaproszenie 
i zjawi  się  nieprzygotowany”  –  dodał  całkiem  już  poważnym 
tonem...
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Szybko  pobiegłam  do  domu.  Zapomniałam  nawet  o torbie 
z zakupami, którą zostawiłam w hotelu. Moja rodzinka siedziała 
właśnie przy pizzy, bo nie doczekała się obiadu. „Gdzie byłaś tak 
długo? Jak ty wyglądasz?” – mąż wyraźnie zaniepokojony patrzył 
na  mnie  badawczo.  „Byłam  na  progu  nieba,  ale  mnie  stamtąd 
wyproszono” – wykrztusiłam z siebie  z trudem i zamknęłam się 
w łazience. Strumienie wody zmywały powoli ze mnie brud i pot 
z całego dnia, pralka dała sobie radę z tłustymi plamami na bluzie 
z polaru. Wciąż jednak miałam wrażenie, że to nie do końca o to 
chodzi, że brud nadal jest we mnie i każdy, najpiękniejszy nawet 
ciuch, nie będzie ubierał mnie tak, by wejść znów do... że tego 
brudu nie zmywa się w łazience, ale zupełnie w innym miejscu – 
w którym nie byłam od... 30 lat.

Wieczorem,  gdy  wszyscy  w domu  już  spali,  wyjęłam 
z rodzinnego albumu zdjęcie dziewczynki w białej sukience...
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11. Spotkania na rozstajach

Parę miesięcy temu przeprowadziłem się z żoną do nowego 
domu na  obrzeżach  miasta.  Okolica  przepiękna  –  właściwie  to 
jeszcze wieś, chociaż pewnie za parę lat ciągła zabudowa dotrze 
i tu.  Jedyną  niedogodnością  okazały  się  dojazdy  do  pracy,  ale 
sąsiad pokazał mi „drogę na skróty”, z której często korzystamy.

Codziennie mijamy malowniczą kapliczkę na rozstajach dróg 
–  dokładnie  tam,  gdzie kończy  się  nasz  objazd  i zaczyna 
autostrada.  Każdego dnia  rano przed  kapliczką  klęczał  lub  stał 
starszy mężczyzna z różańcem w ręku. Przyzwyczailiśmy się do 
jego  widoku  i zbliżając  się  do  tego  skrzyżowania,  czasem 
zastanawialiśmy się – czy dziś też będzie. Był! Bez względu na 
pogodę, porę roku – jesienią o 7.30 było jeszcze zupełnie ciemno! 
Któregoś dnia była straszna ulewa. Zatrzymałem samochód przed 
kapliczką i zaproponowałem, że odwiozę go do domu. Odmówił – 
ale  z wdzięcznością  i ciepłym  uśmiechem  przyjął  ode  mnie 
płaszcz przeciwdeszczowy, który miałem w bagażniku.

Następnego  dnia  zamachał  do  nas,  chcąc  oddać  okrycie. 
Powiedziałem, że może sobie zatrzymać ten płaszcz – bo pewnie 
przyda mu się jeszcze. Podziękował i powiedział, że pomodli się 
za nas. Byłem zażenowany – nikt jeszcze nigdy nie ofiarował mi 
modlitwy...  W oczach  żony  zobaczyłem  łzy.  Od  tego  dnia  – 
Tadeusz – prosił, aby tak się do niego zwracać – traktował nas jak 
„swoich”  –  uśmiechał  się  do  nas,  a my  chociaż  na  chwilę 
zwalnialiśmy, aby wymienić pozdrowienia.

Pewnego letniego poranka wyjechaliśmy z domu wcześniej – 
i przed  kapliczką  zatrzymaliśmy się  na  dłużej.  Nurtowało  mnie 
już  od  dawna  pytanie,  które  odważyłem  się  dziś  zadać 
Tadeuszowi – „O co tak wytrwale prosisz Boga?” „Ach – mówię 
Panu Bogu o wszystkim, co leży mi na sercu, ale też dziękuję Mu, 
przepraszam za swoje grzechy i grzechy innych ludzi, uwielbiam 
Go w pięknie świata, w Jego miłości do mnie, a od paru miesięcy 
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przychodzę tu codziennie, żeby prosić Go o nawrócenie mojego 
syna.”

Tu Tadeusz spojrzał  na mnie  smutnym wzrokiem i ciągnął 
dalej:  „Jest  w podobnym  wieku  co  ty,  samochód  ma  jeszcze 
bardziej elegancki, ale... – tu głos mu zadrżał – był gangsterem! 
Szefował  grupie  przestępczej,  która  napadała  na  okoliczne 
gospodarstwa,  rabowała  co  się  da,  a nawet  mordowała... 
W ubiegłym roku, mój sąsiad Jan, właściciel pobliskiej przetwórni 
warzyw  i owoców  –  z powodu  wyjazdu  oddał  ją  w dzierżawę 
jednemu  z kolesiów mojego  syna.  Nie  wiedział  o jego 
przestępczej działalności, a kierował się atrakcyjną ofertą.

Zgodnie  z umową  –  po  trzech  miesiącach  –  Jan  przysłał 
swojego pełnomocnika po należne mu produkty. Niestety mój syn 
zorganizował „akcję” – kierowcę tira zadźgali nożem, samochód 
spalili,  a poraniony  pełnomocnik  cudem  dotarł  do  właściciela 
i opowiedział całą historię. Jan zgłosił sprawę na policję, ale mój 
syn  był  sprytny  –  i słyszałem,  że  uciekł  za  granicę  z łupem. 
Stamtąd też kierował przez Internet kolejną taką „akcją”, bo Jan 
nie dał za wygraną i przysłał ponownie ekipę po swoją własność. 
Sytuacja się powtórzyła – znów byli zabici i ranni, a towar trafił 
do innego kraju.

Za  trzecim razem Jan  wysłał  do  firmy swojego  syna.  Ale 
pracownicy  przetwórni,  skorumpowani  przez  gangsterów,  nie 
uszanowali  go,  lecz  zabili,  sądząc,  że  załamany  właściciel 
„odpuści” i firma będzie wystawiona na sprzedaż po atrakcyjnej 
cenie.

Ale Jan nie zrezygnował ze swej działalności. Wydzierżawił 
przetwórnię  komu  innemu,  a przy  pomocy  policji  i prywatnych 
detektywów udało mu się dosięgnąć winnych – w tym też mojego 
syna, który siedzi teraz wraz z koleżkami w więzieniu z wysokim 
wyrokiem. A ja modlę się o przemianę jego serca...”

Tadeusz  zamilkł,  a my  patrzyliśmy  na  niego  ze 
współczuciem,  a jednocześnie  z podziwem,  gdyż  jego 
determinacja była oczywista.
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„I zamierzasz tak prosić Boga aż do skutku? I wierzysz, że 
Bóg  ci  pomoże,  gdy  będziesz  taki  natrętny?”  –  zapytałem  ze 
ściśniętym  gardłem.  „Gdy  przychodzą  chwile  zwątpienia  – 
a czasem  przychodzą,  to  wtedy  sięgam  po  fragmenty  z Pisma 
Świętego o wytrwałej modlitwie. Jezus mówił przecież – proście, 
a otrzymacie!  Uboga wdowa wybłagała sędziego, żeby zajął  się 
jej  sprawą.  Pewien  człowiek  pomógł  w środku  nocy  swojemu 
przyjacielowi – nie ze względu na to, że był jego przyjacielem, ale 
dlatego, że wytrwale stukał do drzwi... Nie znacie tych historii?”

Tadeusz spojrzał na nasze zmieszane miny, wyjął z kieszeni 
komórkę i błyskawicznie ściągnął z Internetu plik z tym biblijnym 
tekstem. Przejmujący,  mocny głos lektora zrobił  na nas wielkie 
wrażenie!

„To i ja tak stukam do Boga!” – powiedział Tadeusz i zaraz 
dodał  z radością:  „W ubiegłym  tygodniu  byłem   u syna 
w więzieniu  na  widzeniu.  Powiedziałem  mu,  że codziennie 
żarliwie  modlę  się  za  niego.  Nie  wyśmiał  mnie,  ale  poprosił, 
żebym następnym razem przyniósł mu różaniec...”
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12. Sezon inny niż zwykle

Od kilku lat prowadzę z mężem  pensjonat w Świnoujściu – 
podobno najładniejszy w mieście. Wszystkie zyski inwestujemy, 
podnosimy  standard,  dobudowujemy  kolejne  pokoje,  basen, 
saunę. Mamy stałych gości, rezerwacja na sezon kończy się już 
zwykle w styczniu. W tym roku pogoda dopisała i w lipcu kolejny 
już komplet gości wypoczywał w naszym pensjonacie.

Któregoś  dnia  poszliśmy  do  pobliskiego  marketu,  żeby 
dokupić parę kuchennych drobiazgów. Na ulicach było pusto – 
wczasowicze wylegli na plażę. Naszą uwagę zwrócił spory tłumek 
ludzi  stojących  obok  białego  busa.  Ludzie  ci  zachowywali  się 
dziwnie  nerwowo,  jakaś  dziewczyna  próbowała  bezskutecznie 
okryć swoje nagie ciało niewielkim ręcznikiem, niektórzy płakali, 
jakieś  dziecko  krzyczało  w wniebogłosy,  że  chce  pić, 
a ciemnoskóra matka tłumaczyła  córeczce,  że niestety nie może 
kupić  jej  teraz  hot-doga,  bo  nie  ma  ani  grosza.  Starszy  blady 
mężczyzna  siedział  zupełnie  bez  sił  na  parkingowej  ławeczce 
i bezradnie  rozglądał  się  wokoło.  –  „Skąd  oni  przyjechali? 
Dlaczego nie idą do hotelu, gdzie są ich bagaże, bo towarowy luk 
w busie był otwarty i pusty „ – zastanawiałam się przez chwilę.

Kierowca  siedział  zrezygnowany  w szoferce  i nie  reagował 
na osoby, które zwracały się do niego. Zaniepokojona podeszłam 
z pytaniem,  co  się  dzieje?  O dziwo,  kierowca  odezwał  się  bez 
specjalnej  zachęty  i opowiedział,  że  to  wycieczka,  która  była 
w Danii,  lecz  na  miejscu  spalił  się  pewnej  nocy  ośrodek 
wczasowy, w którym przebywali. Nic nie ocalało, ludzie wybiegli 
z płonącego domu tak, jak stali. Na szczęście nikt nie zginął, ale 
ich  bagaże  spłonęły.  Biuro  Podróży  ze  Szczecina,  które 
organizowało ten wyjazd, nagle ogłosiło upadłość i znikło z pola 
widzenia, telefony ani maile nie odpowiadały. 

− „Dobrze, że miałem w busie mały zaskórniak – starczyło 
na paliwo i prom. Turyści pochodzą z całej Polski. Przywiozłem 
ich tutaj, bo ja tu mieszkam. Boję się jednak iść do domu, bo nie 
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mogę  ich  wszystkich  przecież  przyjąć  do  siebie  –  mam  tylko 
kawalerkę w bloku”.

„A gdzie przewodnik wycieczki?” – zapytałam.
„Och – okazał się oszustem i zupełnie  nieodpowiedzialnym 

człowiekiem.  Zaraz  po  pożarze  uciekł  zabierając  dokumenty 
turystów  i sporo  pieniędzy,  które  u niego  zdeponowali 
wczasowicze”.

„No to sytuacja nieciekawa” – podsumowałam i natychmiast 
podjęłam decyzję – „Przyjmiemy tych przybyszów pod swój dach. 
Co prawda nowy pawilon nie jest jeszcze wykończony, ale da się 
mieszkać”.

Za  kwadrans  bus  stał  już  na  podjeździe  do  naszego 
pensjonatu,  a pasażerowie  wchodzili  z niedowierzaniem  do 
jadalni. Nie była to jeszcze pora obiadowa, kucharz niemal dostał 
zawału, gdy poleciłam mu, żeby nakarmił i napoił przybyłych. Jak 
oni pałaszowali – musieli być bardzo głodni i spragnieni!

Pobiegłam do siebie i wyszukałam ciuszki dla „dziewczyny 
z ręcznikiem”  i dla  jeszcze  kilku  osób,  które  były  w piżamach. 
Zadzwoniłam też do Ewy – naszej lekarki rodzinnej z prośbą, aby 
przyjechała i „rzuciła fachowym okiem” na moich nowych gości – 
niepokoił  mnie  zwłaszcza  ten  starszy  pan,  który  zasłabł  na 
parkingu.

W tym czasie Jola i Kinga – nasze pokojówki – szykowały 
pokoje  w pawilonie  –  bardzo  przydały  się  materace  plażowe 
i koce, które przywiozły z pobliskiej wypożyczalni na plaży.

Gdy  przybysze  byli  już  ulokowani  i odpoczywali  po 
wrażeniach ostatnich godzin – przyjechała dr Ewa. Złapała się za 
głowę,  gdy  jej  opowiedziałam,  co  się  stało.  „Dziewczyno”  – 
zawołała  –  „Przecież  ty  nie  znasz  tych  ludzi,  może  to  jacyś 
oszuści,  złodzieje,  twój  mąż  wraca  dopiero  wieczorem;  a co 
powiedzą wasi goście, gdy zobaczą taką zbieraninę? Spakują się 
i odjadą,  a wy poniesiecie  kolosalne straty”  – biadała.  O dziwo, 
wcale  mnie  to  nie  martwiło!  Czułam  w sercu  radość,  pokój 
i przypomniało mi się takie dziwnie znajome zdanie: „nie możecie 
służyć Bogu i mamonie”.
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„Wiesz” – odpowiedziałam Ewie – „Wcale się nie boję o to, 
co  będzie  z naszym  zaopatrzeniem”  –  niespodziewani  goście 
zjedli  bowiem  zapasy  przygotowane  na  kolację  i śniadanie 
następnego  dnia.  –  „Jestem pewna,  że  o to  zatroszczy  się  Pan 
Bóg”.  Gdy  to  wypowiedziałam  głośno  –  w pewnej  chwili  się 
przestraszyłam – ale już za moment moje serce zalała moc wiary, 
że tak będzie!

Ewa spojrzała na mnie jak na wariatkę i powiedziała cierpko: 
„To  ja  już  lepiej  zajrzę  do  tych  twoich  nowych  gości”.  I całe 
szczęście, że tak się stało, bo „blady pan” stał się jeszcze bledszy 
i zaczął  się  dusić,  charczeć.  Ewa  natychmiast  zadzwoniła  po 
karetkę, zrobiło się zamieszanie, ja zaczęłam szybko pakować mu 
najpotrzebniejsze  drobiazgi  „pożyczone”  z szafy  męża  –  i na 
sygnale pojechali do szpitala.

Ewa  udzieliła  jeszcze  kilku  porad  na  miejscu,  głównie 
rozdając  środki  uspokajające.  Zwłaszcza  jedna  z młodszych 
kobiet  wykazywała  duży  niepokój.  Gdy  ją  zagadnęłam  –  „czy 
mogę w czymś pomóc?” – dowiedziałam się, że w pożarze straciła 
swoją komórkę i laptopa, jak zresztą wszyscy wycieczkowicze – 
i bardzo się denerwuje, bo nie może skontaktować się z synem. 
Syn  choruje  na  nerwicę,  a w  tym  przypadku  z pewnością  już 
szaleje z niepokoju o nią. Gdy zaproponowałam jej, że przyniosę 
jej  swojego  laptopa  i że  będzie  mogła  wysłać  maila  do  syna 
i innych  osób  –  od  razu  poweselała. –  „Przecież  Internet  ma 
łączyć  ludzi”  –  powiedziałam  z uśmiechem  włączając  jej 
komputer.  Po  chwili  wieść  o komputerze  obiegła  cały  pawilon 
i do Internetu ustawiła się kolejka. Puściłam też „w obieg” swoją 
komórkę.

Mąż  wrócił  około  18.00  i zaraz  zauważył  nadkomplet 
wczasowiczów.  Powiedziałam  mu  o  wszystkim,  co  się  dziś 
zdarzyło. Trochę się boczył, że dowiaduje się ostatni, ale szybko 
mu  przeszło  i zaczął  robić  listę  dodatkowych  zakupów.  Gdy 
schodził do garażu, żeby wyprowadzić nasz samochód dostawczy, 
na  podjazd  podjechał  Ford  Transit  naszych  przyjaciół 
prowadzących  bistro przy molo.  Ich córka jest  pielęgniarką i w 

51



52



szpitalu usłyszała od „bladego pana”, co się wydarzyło, i że mamy 
nieprzewidzianych  gości.  Marzena  i Marek  natychmiast 
zareagowali  i podwieźli  nam  całą  masę  produktów.  – 
„Zamierzałem właśnie rozmrozić lodówki – więc ta żywność by 
mi tylko przeszkadzała” – chyba żartował, ale ja wiedziałam, Kto 
za tym stoi...

Następnego dnia, po niefortunnych wycieczkowiczów zaczęli 
przyjeżdżać przyjaciele, mężowie, żony, matki, synowie... „To 
owoc wieczornych maili” – pomyślałam. Koło południa 
w pawilonie została tylko „dziewczyna z ręcznikiem”, jak się 
okazało – siostrzenica „bladego pana”, który mógł być wypisany 
ze szpitala najwcześniej za dwa dni. Zapewniłam ją, że może tu 
zostać tak długo, jak będzie potrzeba. – „Idę właśnie do szpitala 
odwiedzić wujka” – powiedziała. – „Chętnie pójdę z tobą – myślę 
że będzie mu miło” – odpowiedziałam.

Gdy wyszłyśmy przed furtkę, zobaczyłam, że ktoś właśnie 
zajechał przed nasz pensjonat. Okazało się, że to matka 
z dziewczynką „od hot-doga – moi niedawni goście, po których 
wcześnie rano przyjechał mąż tej pani. Ucieszyła się na mój 
widok i zawołała: „Jak dobrze, że jeszcze panią zastałam! 
Wróciliśmy z drogi, żeby pani serdecznie podziękować za to, co 
pani dla nas zrobiła! Przepraszam, że nie podziękowałam od razu, 
tylko odjechałam jak z hotelu – a to przecież był dla nas nie hotel 
– ale najprawdziwszy dom, w którym ludzie się kochają!” Tu głos 
jej się załamał, a dziewczynka z tatą wręczyli mi piękny bukiet 
róż.

Byłam tak zszokowana tą sceną, że nie mogłam wydukać ani 
słowa. Tata dziewczynki zapytał: 

„A gdzie reszta wycieczkowiczów – czy już się pożegnali?”
„Nikt mi nawet nie pokiwał, nie mówiąc już 

o podziękowaniu” – uświadomiłam sobie w tym momencie – 
„Tylko Wy, kochani!’ – i uśmiechnęłam się do dziewczynki przez 
łzy.

Róże zabrałyśmy do szpitala. „Blady pan” pod troskliwą 
opieką wracał do zdrowia. W powrotnej drodze spotkałyśmy 
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kierowcę busa, który zaprosił nas do siebie na herbatę. Jeszcze raz 
szczegółowo opowiedział o całym zdarzeniu. W czasie rozmowy 
zadzwonił telefon. Okazało się, że przewodnik wycieczki został 
zatrzymany i osadzony w areszcie w Szczecinie. Na szczęście 
miał przy sobie dokumenty wycieczkowiczów i nawet jeszcze 
część ich pieniędzy. Kierowca bardzo się ucieszył z tej informacji, 
a na przewodniku nie zostawił „suchej nitki”.

– „A ja chciałabym wiedzieć, co skłoniło tego człowieka do 
takich niecnych czynów. Może uda się mu pomóc w jakiś sposób” 
– powiedziałam nieśmiało – „Za dzień, dwa pojadę do tego 
więzienia i poproszę o możliwość widzenia się z nim” – 
postanowiłam. – „Pojadę z panią” – usłyszałam od „dziewczyny 
z ręcznikiem” – „Powiem, że mu przebaczyłam jego występek – 
może będzie mu łatwiej wrócić na dobrą drogę”.

Następnego dnia była niedziela. Wczesnym rankiem poszłam 
z mężem na plażę. Czuliśmy oboje potrzebę odpoczynku 
i podzielenia się swoimi wrażeniami z ostatnich dni. Intuicyjnie 
czułam, że zdarzyło się coś wielkiego, coś, co może wpłynąć na 
nasze dalsze życie. Zwykle w takich sytuacjach czytamy Pismo 
Święte, które daje nam poczucie bezpieczeństwa i pewność, że 
dobrze rozeznaliśmy Bożą wolę.

Usiedliśmy w pobliżu przystani rybackiej. Rybacy właśnie 
zakończyli poranny połów i wyciągnęli pełną sieć ryb na brzeg, 
po czym z widoczną wprawą przebierali je – dobre zebrali do 
skrzynek, a złe odrzucili.

„Tak będzie na końcu świata” – usłyszeliśmy nagle za 
plecami głos naszego wikarego, który rankiem zazwyczaj biegał 
po plaży przed pierwszą mszą świętą i przyglądał się rybakom – 
„Aniołowie wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich 
w piec rozpalony, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, jak pisze 
święty Mateusz” – dodał – „A na końcu swojej ewangelii 
przedstawia jeszcze bardziej wyraźny obraz sądu ostatecznego. 
Poczytajcie, bo słyszałem, że ostatnio wspaniale zdaliście z tego 
egzamin.”
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Mąż znalazł bez trudu ten fragment Pisma Świętego 
i przeczytał głośno:

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy 
aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.  
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli 
jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy 
odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, 
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata!

 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy 

Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci 
pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub 
nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub 
w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: 
"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".

Chwilę siedzieliśmy poruszeni tym, że przeżyliśmy wszystkie 
te  sytuacje.  Nawet nie  zauważyłam,  że zaczął  kropić deszcz.  – 
„Chodź,  moja  owieczko”  –  powiedział  ciepło  mąż  –  „Czas  na 
śniadanie, jestem głodny!”
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13. Nieoczekiwany powrót

Mój  przyjaciel  z lat  szkolnych  odwiedził  mnie  wczoraj  po 
dość  długim czasie.  Siedzieliśmy przy kolacji  i wspominaliśmy 
dawne  dzieje.  Ale  Zbyszek  prawie  nic  nie  tknął  i był  jakiś 
markotny,  więc  zapytałem  wprost,  co  go  gnębi.  Po  chwili 
milczenia odpowiedział, że musi podjąć ważną decyzję. Za parę 
dni  ma  zgłosić  się  do  szpitala  na poważny zabieg  – i nie  wie, 
komu zlecić opiekę nad swoim majątkiem na ten czas. Dzieci nie 
miał,  żona  zmarła  dwa lata  temu.  „Chyba  powinienem napisać 
testament – ale nawet nie wiem, komu przepisać moje dobra, kto 
nie  zaprzepaści  dorobku mojego  życia”  –  powiedział  smutnym 
tonem.  Dyplomatycznie  pominąłem  tę  ostatnią  wypowiedź 
Zbyszka i od razu zapytałem: „Masz chyba jakichś zastępców?” 
„No,  z tym jest  gorzej”  – odpowiedział  spiesznie  – „Mam taki 
charakter i styl pracy, że wolę o wszystkim decydować sam”.

Przez  kolejną  godzinę  Zbyszek  opowiadał  mi  o  swoich 
pracownikach  –  i w  końcu  wybraliśmy  dwóch:  Michała 
i Andrzeja.  Mieli  oni  zorganizować pracę ogrodników w dwóch 
potężnych  kompleksach  szklarni  –  Michał  w Maciejewie, 
a Andrzej  w Pustkowie.  Pracowało  tam  wiele  osób  i należało 
zapewnić  im  front  robót,  wypłacać  tygodniówki,  a tym,  co 
nocowali w pobliskim miasteczku – zorganizować posiłki.

Zbyszek  wrócił  jeszcze  na  parę  dni  do  domu,  udzielił 
Michałowi  i Andrzejowi  wielu  rad  i wskazówek,  po  czym 
pożegnał  się  i wyjechał.  Sekretarka  opowiedziała  mu  później, 
że zanim  „zarządcy”  rozpoczęli  swoją  działalność  – 
przeprowadzili rozmowę, uzgadniając szczegóły, ale okazało się, 
że mają odmienne wizje sprawowania opieki nad majątkiem.

Michał  zamierzał  sumiennie  spełniać  swoje  obowiązki  od 
pierwszego dnia „służby”,  a Andrzej uważał, że ma dużo czasu, 
bo  właściciel  wróci  ze  szpitala  z pewnością  dopiero  za  parę 
tygodni  –  i wystarczy  wtedy  trochę  ogarnąć  w szklarniach. 
Personelem nie zamierzał się wcale przejmować.
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Czas  mijał,  odwiedziłem  Zbyszka  dwukrotnie  w szpitalu 
i widziałem, że odciął się na czas choroby od spraw swojej firmy. 
Czasem miał chęć zadzwonić do – jak mówił – „chłopaków”, lub 
odebrać  e-maile,  ale  lekarze  pilnowali,  żeby tego nie  robił.  Ze 
mną się też nie komunikował poza odwiedzinami.

Pierwszego  e-maila  dostałem  od  Zbyszka  dopiero  po  jego 
wyjściu ze szpitala.  Pisał,  że wrócił  do domu tydzień wcześniej 
niż  na  początku  planowano.  Pojechał  od  razu  do  Maciejewa 
i zastał wszystko w jak najlepszym porządku: szklarnie wyglądały 
imponująco,  wszyscy  pracowali,  pracownicy  byli  zadowoleni 
i otrzymywali zapłatę w terminie.

Natomiast  w Pustkowie  –  było  zupełnie  inaczej.  Andrzej 
siedział  pijany  z butelką  wódki  i towarzyszyła  mu  część 
pracowników, równie „ululanych” jak on. Pozostali  pracownicy 
stali zaskoczeni pod biurem, w którym odbywała się libacja. Kilku 
z nich  miało  podejrzane  sińce  na  rękach  i na  twarzy.  „Nie 
dostaliśmy  wypłaty”  –  zawołał  jeden  z nich  –  „a  gdy  się 
upomnieliśmy,  to  pan  Andrzej  rzucił  się  na  nas”.  Rośliny 
w szklarniach  „umierały  z pragnienia„  –  usłyszał Zbyszek 
i dopiero na widok szefa, Andrzej zupełnie zaskoczony – zaczął 
uruchamiać nawadnianie.

Zbyszek napisał mi w e-mailu, że nie podejrzewał się o taką 
siłę  i energię  –  leżał  przecież  długo  w szpitalu.  Wyrwał 
Andrzejowi  wąż  z ręki  i jego  końcówką  zaczął  go  okładać, 
gdzie popadnie.  „Postawię  cię  przed  sądem  pracy”  –  groził 
całkiem poważnie – „zgnijesz w więzieniu...”. „Gdybym wiedział, 
że  pan  dziś  wróci...”  –  biadał  Andrzej.  Po  południu  Zbyszek 
zaprosił do Pustkowa Michała – wspólnie oszacowali straty oraz 
ustalili harmonogram prac.

Wracałem  do  tego  e-maila  kilkakrotnie  i nie  mogłem  się 
oprzeć  wrażeniu,  że  „już  kiedyś  to  czytałem!”  Po paru  dniach 
Zbyszek zadzwonił do mnie z zaproszeniem na uroczysty obiad. 
„A  co  to  za  okazja?”  –  zapytałem.  „Ach,  mam  już  zdrowy 
żołądek,  to  chciałbym  zjeść  porządny  obiad  w miłym 
towarzystwie” – powiedział żartobliwie.
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Gdy wszedłem do restauracji  o umówionej  porze,  Zbyszek 
siedział już przy stoliku z jakimś młodym człowiekiem. „Poznaj 
Michała” – powiedział  na przywitanie.  „Właśnie wróciliśmy od 
notariusza.  Ustanowiłem  Michała  swoim  zastępcą  i oficjalnie 
przekazałem mu wszelkie pełnomocnictwa do zarządzania moim 
mieniem. Złożyłem też swój testament i po mojej śmierci Michał 
odziedziczy  wszystko.  Uważam,  że  jest  to  właściwa zapłata  za 
wierną służbę” – zakończył patetycznie.

„No tak – już wiem!” – zawołałem podniecony. „To przecież 
historia  jak  z przypowieści  o słudze  wiernym  i niewiernym”! 
Zbyszek i Michał spojrzeli na mnie ze zdziwieniem. „Zaraz wam 
wyjaśnię”  – powiedziałem już poważnie – i wyjąłem z kieszeni 
Pismo Święte, które zawsze noszę ze sobą. „Zobaczycie, że Bóg 
przewidział taką sytuację, jaką Zbyszku dane ci było przeżyć i też 
nagradza tych, którzy Mu wiernie służą”!
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14. Skarb i mufinki

Córka mojej sąsiadki zachodzi czasem do mnie po szkole. Jej 
rodzice  wracają  z pracy  o różnych  porach,  a Basia  nie  lubi 
siedzieć  sama.  Zwykle  opowiada mi,  co  zdarzyło  się  w szkole, 
która koleżanka miała nowe buty, czy grę komputerową.

Dzisiaj  przybiegła  bardzo  podekscytowana  i już  od  progu 
zawołała:  „Na  katechezie  szukaliśmy  skarbu”.  Moja  zdziwiona 
mina wystarczyła, aby Basia zaczęła opowiadać, jak to było:

„Wczoraj  ksiądz  katecheta  poprosił,  aby  każdy  z nas 
przyniósł  do  szkoły  to,  co  uważa  za  najcenniejsze,  co  ma  dla 
niego największą wartość. Jeżeli tego skarbu nie da się przynieść, 
bo jest np. za duży albo za ciężki, to może przynieść jego zdjęcie, 
rysunek, lub jego część.” „I co ty przyniosłaś?” – wyrwało mi się 
mimo woli.  „Ja przyniosłam zdjęcie  naszej  rodziny,  na  którym 
siedzimy na plaży: mama, tata i ja... Mama czasem kłóci się z tatą 
i wtedy bardzo się boję, że się rozwiodą, tak, jak rodzice Maćka” 
– dodała poważnie. „A co przyniosły inne dzieci?” – zapytałam 
szybko.  „Piotrek  przyniósł  cały  worek  różnych  kapsli,  które 
zbierał  od  trzech  lat,  Zośka  –  liveboxa.”  „A  co  to  jest?”  – 
zdziwiłam  się,  bo  nie  słyszałam  o czymś  takim.  „To  takie 
urządzenie  połączone  z komputerem,  dzięki  któremu  ma  się 
dostęp do Internetu. Zośka całymi godzinami siedzi w Necie.” – 
wyjaśniła  profesjonalnie  Basia  i „nadawała”  dalej:  „Karol  – 
przyniósł  nowe  dżinsy,  Ewa  –  komórkę  –  bardzo  fajną,  nikt 
w klasie  takiej  nie  ma,  Zenek  –  chleb  – to  pewnie  dlatego,  że 
u niego  bieda  aż  piszczy...  A Oliwia  opowiadała,  że  chciała 
przynieść  na  katechezę  swojego  kotka,  ale  całe  popołudnie  go 
szukała  –  i nic  –  jak  kamień  w wodę.  Zostawiła  wszystko, 
przejrzała  cały  dom –  od  piwnicy  po  strych,  była  w ogrodzie, 
u sąsiadów. W nocy nie spała, co chwilę wychodziła przed dom, 
bo może Rudek wrócił. Rano, opuchnięta od płaczu wzięła zdjęcie 
Rudka – i gdy wkładała je do plecaka – nagle przypomniała sobie 
o niewielkiej  altance  w rogu  ogrodu.  „Może  dziadek  go  tam 
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zamknął,  jak  chował  grabie.”  –  pomyślała  z nadzieją. 
I rzeczywiście  tam  był!  Siedział  skulony  na  górnej  belce 
i miauczał żałośnie. Strasznie się ucieszyła, wzięła go w objęcia, 
pobiegła do sąsiadów, aby podzielić się dobrą nowiną. Do szkoły 
przyniosła  jednak  tylko  zdjęcie  Rudka,  bo  ten  po  nocnych 
wrażeniach był bardzo senny i natychmiast usnął.

A  Jacek  mówił  o tym,  jak  zgubił  100  zł.,  które  dostał  od 
wujka na urodziny. Przeszukał wszystkie kąty – przy okazji zrobił 
porządek – a gdy pieniądze znalazły się nagle pod tapczanem – 
jego radość była nie do opisania.

Każdy siedział przez chwilę i wpatrywał się w ten swój skarb. 
A potem ksiądz  katecheta  powiedział,  że  wspaniałe  są  te  nasze 
skarby,  że trudno byłoby nam je komuś oddać,  że może nawet 
Zosia  nie  zamieniłaby  Internetu  na  drogocenną  perłę,  a Piotr 
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swoich kapsli na działkę, na której ktoś zakopał puszkę z pokaźną 
sumą euro. Mina Piotrka wskazywała na to, że miał rację!

<<Słuchajcie  – kontynuował – ale  jest  Ktoś (to Bóg!),  kto 
zrezygnował ze swojego największego skarbu – ze swojego Syna 
– i Jezus, który też oddał swój największy skarb – swoje życie, 
aby ludzie mogli żyć i cieszyć się wieczną radością. I każdy z nas 
powinien  szukać  tego  największego skarbu –  i żyć  w przyjaźni 
z Jezusem, który zaprosi nas kiedyś do siebie.

I  zapewniam,  że  gdy znajdziecie  Jezusa,  przytulicie  się  do 
Niego i przyjmiecie Go jako Pana swojego życia  – to będzie to 
największy  skarb.  I będziecie  się  tak  cieszyć,  jak Oliwia,  gdy 
znalazła  Rudka,  i jak  Jacek,  gdy  pod  tapczanem  znalazł  swoją 
stówkę. A wasze dzisiejsze skarby nabiorą nowego blasku...>>”

Basia nagle umilkła,  spojrzała na mnie i po dłuższej chwili 
zapytała  cicho:  „A  co  jest  Pani  największym  skarbem?”  Na 
szczęście  właśnie  piekarnik  zasygnalizował,  że  mufinki  są  już 
gotowe – i zajęłyśmy się układaniem ich na talerzu, żeby szybko 
wystygły. „Na szczęście” – bo nie wiem, co bym odpowiedziała 
Basi – muszę się nad tym poważnie zastanowić...
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15. Pokusy Miłosza

Mój przyjaciel, Miłosz, został wybrany prezydentem naszego 
miasta! Gdy ogłoszono wyniki wyborów – bardzo się ucieszyłem. 
„Właściwy człowiek na właściwym miejscu” – ta prawda wydała 
mi się najwłaściwsza, gdy pisałem do Niego list z gratulacjami.

Minęło kilka miesięcy. Któregoś wieczoru Miłosz zadzwonił 
i poprosił mnie o spotkanie. Oczywiście zgodziłem się z radością, 
bo  stęskniłem  się  już  za  rozmową  z nim,  a sam  nie  śmiałem 
zajmować  mu czasu  swoją  osobą,  zwłaszcza  na  początku  Jego 
„prezydentowania”.

Już  pierwsze  spojrzenie  na  Niego  wystarczyło,  żebym  się 
poważnie zaniepokoił. Miłosz wyglądał bardzo mizernie, schudł, 
był  blady  i zachowywał  się  dziwnie  nerwowo.  Rozglądał  się 
wokoło, jakby się czegoś bał. – „Ale Cię ta polityka załatwiła” – 
wykrzyknąłem na powitanie – „Chodź, pogadamy szczerze, może 
będę mógł w czymś pomóc?”

Miłosz trochę się uspokoił i rozpoczął swoją opowieść:
„Mam  wrażenie,  że  szatan  stoi  wciąż  za  moimi  plecami. 

Jeszcze  nigdy nie  doświadczałem takich  pokus  i chyba  właśnie 
walka  z nimi  tak  mnie  wykończyła.  Zaraz  pierwszego  dnia 
przyszedł  do  mnie  główny  księgowy  i wyraźnie  sugerował,  że 
jeżeli  będę  postępował  w sprawach  finansowych  tak,  jak  mój 
poprzednik  –  to  nie  pożałuję,  bo  pod  koniec  kadencji  będę 
opływał we wszystko! Na moje delikatne pytanie – „o co chodzi? 
i jak funkcjonował Urząd Miejski w ostatnim czasie? – zaczął coś 
kręcić  o ustawionych  przetargach,  manipulacjach  podatkowych 
i księgowych.  Ponieważ  nie  uzyskał  ode  mnie  oczekiwanej 
deklaracji  –  trochę  się  zaniepokoił,  próbował  obrócić  wszystko 
w żart,  a potem  proponował  mi  nawet  łapówkę!  Teraz  jestem 
w trakcie sprawdzania różnych dokumentów, końca nie widać, ale 
już mogę powiedzieć, że miał dużo racji.

Następnym  moim  „interesantem”  był  Dyrektor  Wydziału 
Handlu  i Usług  Urzędu  Miasta.  Chciał  przeforsować  u mnie 
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projekt  wydłużenia  godzin  handlu  w niedziele  niemal  we 
wszystkich sklepach i dużych marketach w mieście,  złagodzenia 
przepisów dotyczących koncesji na sprzedaż alkoholu i zgody na 
świadczenie  usług  erotycznych  –  czyli  otwarcia  nowego  domu 
publicznego...  naprzeciwko  szkoły.  Gdy  otrzymał  ode  mnie 
negatywną  odpowiedź  –  też  usiłował  mnie  przekupić  okrągłą 
sumką, a później  orzekł, że jestem chyba nieświadomy tego, co 
tracę – bo bogactwo samo pcha mi się w ręce!

Pokusa  wzbogacenia  się  pojawiała  się  niezwykle  często, 
w różnych formach i okolicznościach.  Ktoś złożył  odwołanie od 
decyzji  zakazu wycinki  drzew, ktoś  chciał  pomimo negatywnej 
odpowiedzi budować dom na działce do tego nie przeznaczonej, 
ktoś  inny  pragnął  „załatwić  sobie”  lewe  prawo  jazdy,  lub 
prowadzić  działalność  gospodarczą  uciążliwą  dla  sąsiadów. 
Wszyscy oni sądzili,  że ja mogę to załatwić jednym telefonem, 
a wysokość honorarium nie gra roli!

Gdy policzyłem „oferty” tylko z ubiegłego miesiąca, to włos 
zjeżył  mi  się  na  głowie.  Mogłem  być  bogaczem  już  po 
kilkudziesięciu dniach sprawowania władzy. 

A  sama  władza  też  była  nie  lada  pokusą.  Zaproszenia  do 
przewodniczenia  różnym  gremium,  do  zasiadania  w radach 
nadzorczych,  do  zarządzania  bankami...  A kiedy  miałbym  być 
prezydentem i pracować dla dobra mieszkańców?

Musiałem  się  bardzo,  bardzo  pilnować  i wołać  w takich 
chwilach w głębi duszy: „Idź precz, szatanie”.

Kiedyś jeden z „oferentów” zapytał mnie wprost: „Dlaczego 
pan tak postępuje?” Odpowiedziałem, że staram się być dobrym 
chrześcijaninem, że na  takie pokusy bogactwa i nieograniczonej 
władzy był też narażony Jezus, i wychodził z nich zwycięsko.”

− „A  czy  ty  nie  miałeś  rzeczywiście  ochoty  na  nowy 
samochód czy willę z ogrodem?” – zapytałem przyjaciela wprost.

− „Miałem  ochotę”  –  padła  szybka  odpowiedź  –  „Ale 
miałem też pewność, że nie w taki sposób mam się „dorabiać”.
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Chwilę  posiedzieliśmy  w milczeniu.  Zrobiłem nową porcję 
kawy i słuchałem dalej. Miłosz opowiadał teraz, jak był skłaniany 
do  podjęcia  zbyt  wysokiego  ryzyka  pod  „pretekstem”  opieki 
Bożej. Rozeszła się już bowiem informacja, że Pan Bóg jest dla 
Niego Kimś  bardzo  ważnym,  nie  tylko  w życiu  osobistym,  ale 
i zawodowym.

Nie  dalej  jak  tydzień  temu miał  wizytę  bardzo  atrakcyjnej 
kobiety  –  dyrektora  dużego  banku,  i usłyszał  propozycję 
uzyskania potężnego kredytu na jedną z miejskich inwestycji. Gdy 
wyraził  swoje  wątpliwości  co  do  zasadności  takiej  decyzji 
i możliwości terminowej spłaty rat, pani dyrektor odpowiedziała: 
„Pomodli się pan prezydent, da na mszę w tej sprawie, i jeszcze 
proboszcz zarobi, a Pan Bóg pomoże”. 

Długo  musiał  tłumaczyć  swojej  rozmówczyni,  że  nie 
zamierza wystawiać Pana Boga na próbę, że od tego ma rozum 
i doradców finansowych, żeby podejmować rozsądne decyzje. I o 
to będzie się modlił.

Popatrzyłem na Niego z podziwem, ale i ze współczuciem.  
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− „Widać, jak wielką walkę toczysz z mocami zła i ze sobą 
samym...” – westchnąłem ciężko.

− „Słuchaj – to jeszcze były dosyć zwyczajne sytuacje. Ale 
gdzieś  po  trzech  tygodniach  mojej  prezydentury  przyszedł  do 
mnie – w ramach godzin przyjęć mieszkańców – bardzo dziwny 
człowiek.  Najpierw wyjął  ozdobne pudełeczko  i wręczył  mi  ze 
słowami: „To na szczęście, to Pierścień Atlantów, który ochrania 
przed  złem,  poprawia  kondycję  zdrowotną,  pobudza  intuicję 
i zdolności telepatyczne, broni przed skutkami klątwy, czarów czy 
złego  uroku”  –  recytował  głosem marketingowca.  Otworzyłem 
pudełko  –  w środku  znalazłem  coś  a’la  metalowy  sygnet 
„ozdobiony”  trzema  wydłużonymi  i trzema  mniejszymi 
prostokątami  oraz  dwoma  trójkątami  równoramiennymi 
zamykającymi  kompozycję.  Od  razu  zorientowałem  się,  ze 
trzymam w ręce talizman, okultystyczny przedmiot będący często 
narzędziem szatana, więcej – będący zaproszeniem go do mojego 
życia. Czytałem sporo na ten temat, bo córka przyniosła kiedyś do 
domu  łańcuszek  z wisiorkiem  w biało-czarny  wzór 
i przekonywała mnie, że ten amulet przyniesie jej szczęście, pokój 
i harmonię  wewnętrzną.  Na szczęście  zareagowałem właściwie, 
tłumacząc jej, że nie można bardziej ufać kawałkowi metalu niż 
Bogu, że chrześcijanin nie może nosić na sercu tabliczki „szatanie 
zapraszam cię do swojego wnętrza – należę do ciebie”. Starałem 
się  więc  wytłumaczyć  i mojemu  „darczyńcy”,  że  postępuje 
niewłaściwie  rozprowadzając  i reklamując  takie  przedmioty,  ale 
nie  wiem,  czy go przekonałem.  Może chociaż  zasiałem w jego 
sercu  odrobinę  wątpliwości...  Bo  już  z mniejszym  zacięciem 
proponował mi lekturę broszur przyniesionych ze sobą, z których 
wynikało,  że  mogę  łatwo  posiąść  „boską  moc”  i przy  pomocy 
różnych magicznych  sposobów wpływać na życie  miasta  i jego 
mieszkańców.

− „No  chyba  nie  będę  mógł  zamienić  kamieni  z naszej 
kopalni  piaskowca  na  chleb  i rozdać  za  darmo?”  –  zapytałem 
znienacka,  świadomie  parafrazując  tekst  wypowiedziany  przez 
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szatana  do  Jezusa  na  pustyni  –  „Ani  chodzić  po  jeziorze  na 
naszym kąpielisku? A może pana metody pozwolą mi zamienić 
wodę  z niego  na  wino  –  to  dopiero  byłby  interes  stulecia  dla 
naszego  miasta?!”  –  Słowa  te  mówiłem  już  trzymając  Pismo 
Święte, które mam zawsze przy sobie.

− „Biedny  człowieku!  Czytaj  Biblię,  bo  tylko  w niej 
znajdziesz  wiele  wskazówek,  jak  żyć,  i zapewnienia  o Bożej 
opiece”.

− „A to pan prezydent jest Świadkiem Jehowy?” – zapytał 
zdezorientowany.

− „Nie – jestem katolikiem” – odparłem stanowczo i dumnie 
–  „I  będę  modlił  się  za  pana,  żeby  pan  przejrzał  na  oczy 
i zawierzył Jedynemu Bogu”.

Słuchałem pełen podziwu tego, co mówił Miłosz! – „Pokaż 
mi  ten  Pierścień  Atlantów,  nie  widziałem  go  jeszcze”  – 
poprosiłem jednak z pewną dozą ciekawości.

–  „Wyrzuciłem  go  natychmiast,  ale  pokażę  ci  go 
w Internecie”.  Zasiedliśmy przed komputerem i Miłosz  otwierał 
kolejne  strony  ze  zdjęciami  pierścienia,  z ofertami  sprzedaży, 
również w e-sklepach. Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego – 
jak są powszechne i łatwe do nabycia różnego rodzaju akcesoria 
okultystyczne.  Na wahadełka była nawet promocja!  Oczywiście 
nie  złożyliśmy  zamówienia!  Z przerażeniem  jednak  czytaliśmy 
wpisy i komentarze wielu osób, polecających „szatańskie towary”.

Na  szczęście  na  kolejnej  internetowej  stronie  znalazłem 
świadectwa byłych „nosicieli” pierścienia, którzy wyzwolili się od 
tego  amuletu,  zrozumieli,  że  nie  ma  on  ani  historycznego,  ani 
naukowego  czy  też  duchowego  uzasadnienia,  że  noszenie  go 
przywołuje  nie  błogosławieństwo,  ale  przekleństwo,  bo  zapala 
zielone  światło  dla  sił  duchowego  zła.  Chrześcijanin  nie 
potrzebuje  przecież  amuletów,  talizmanów,  ani  żadnych 
podejrzanych mocy, bo jego Panem jest Jezus!

Zbudowani  tymi  wypowiedziami  odetchnęliśmy nieco  i już 
w lepszych nastrojach zasiedliśmy do kolacji. – „A swoją drogą, 
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ten  Internet  to  dobry  wynalazek,  chociaż  nie  jestem do  końca 
pewien,  kto  nim  steruje?”  –  myślałem  głośno.  Na  to  Miłosz 
stwierdził, że sam Internet nie jest (i nie może być) przecież ani 
dobry,  ani  zły  –  wszystko  zależy  od  tego,  kto  sięga  do  jego 
przepastnych zasobów, bo dobry człowiek wydobywa ze skarbca 
swego serca tylko dobro, a zły człowiek – zło...
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16. Dzień w przedszkolu

Moi  młodzi  sąsiedzi  –  Karolina  i Stasiu  –  otworzyli  na 
parterze  swojego  domu  punkt  przedszkolny  „Skrzat”.  Pomysł 
okazał się „strzałem w dziesiątkę”, natychmiast znaleźli się chętni 
rodzice,  żeby –  nawet  za  niemałe  czesne  –  posyłać  tam swoje 
pociechy.  Z życzliwą  ciekawością  obserwowałam  życie 
przedszkolaków  i personelu  przedszkola.  Jako  że  pogoda  była 
wspaniała,  dzieciaki  większość  czasu  spędzały  w ogrodzie  na 
huśtawkach i w piaskownicy.

Wychowawczynie  –  Iwona  i Wiesia  –   opiekując  się 
maluchami, nie miały dużo pracy, ale zauważyłam, że nie darzą 
się  wielką  sympatią,  a wręcz  rywalizują  ze  sobą  odnośnie 
względów  u właścicieli  przedszkola.  Karolina  nieraz  musiała 
interweniować, gdyż ich zachowania i wypowiedzi podpatrywały 
dzieci. Ubieganie się o względy Karoliny miało w podtekście „kto 
tu  jest  najważniejszy?”  Wszystko  to  nawet  na  odległość 
„pachniało pychą”.
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Po którejś z kolei  scysji,  Karolina podjęła stanowcze kroki. 
Postawiła  obie  panie  „pod  ścianą”  tuż  pod  moim  płotem 
i przyprowadziła  jedno  z dzieci,  po  czym  wskazując  na  nie 
powiedziała: „Jaś jest tu najważniejszy, zrozumiano? Macie starać 
się, aby było mu dobrze. Patrzcie na świat oczami dziecka -–to na 
pewno  nie  zaszkodzi,  a może  nawet  odmieni  wasze  myślenie 
o ważności i hierarchii wartości”.

Jaś pobiegł już do piaskownicy, a Iwona i Wiesia nadal stały 
jak  wrośnięte  w ziemię.  Chyba  rozważały  przebieg  tego 
zdarzenia.

Zabrałam  się  za  grabienie  trawnika  po  „swojej  stronie”, 
Karolina  natomiast  przysiadła  nieopodal  na  ławeczce 
i rozmawiała przez komórkę... Chyba z Urzędem Skarbowym, bo 
wciąż  powtarzała  słowo „podatek”.  Stanęło  na  tym,  że  zapłaci 
całą sumę należnego podatku, podziękowała bowiem za usłyszane 
wyjaśnienie.

Uśmiechnęła się do mnie i zamierzała już iść do domu, ale 
znów rozległ się dzwonek – tym razem do furtki. Był to listonosz, 
który  przyniósł  codzienną  pocztę.  Też  zajrzałam  do  swojej 
skrzynki  i znalazłam  –  między  różnymi  reklamami  i kartką  od 
znajomej z Krynicy – list z prośbą o przesłanie ofiary pieniężnej 
na  cele  misyjno  –  ewangelizacyjne  w Kamerunie,  gdzie 
misjonarze  budują  nowy  kościół.  Do  listu  dołączono  zdjęcia 
z tego  kraju  i przekaz  pieniężny.  –  „Znów  na  coś  zbierają”  – 
westchnęłam  chyba  zbyt  głośno  –  „Jak  na  to  wszystko  ma 
wystarczyć?”

Karolina też wyjmowała swoją pocztę ze skrzynki i usłyszała 
pewnie moje narzekania. 

− „Będę  jutro  płacić  podatek,  to  prześlę  też  przekaz  do 
Kamerunu  –  myślę,  że  bardzo  pasują  tu  słowa:  oddajcie  co 
cesarskie  –  cesarzowi,  a co  Bożego  –  Bogu.  Jeżeli  Jezus 
przewidział  takie  sytuacje,  to  trzeba zawierzyć,  że na wszystko 
starczy, prawda?”

Nie  byłam  tego  taka  pewna,  ale...  postanowiłam  też  coś 
„wyskubać” na ten cel z domowego budżetu.
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Gdy  za  godzinę  wyszłam  znów  do  ogrodu,  sceneria  „za 
płotem”  wyraźnie  się  zmieniła.  Dzieciaki  –  już  po  obiedzie  – 
siedziały w dużej altanie i każdy miał przed sobą... laptopa. Iwona 
i Wiesia  też miały swoje komputery i zgodnie (!)  nadawały ton 
surfowaniu w Internecie.

Część dzieciaków miała  poszukać informacji  o tym, jak się 
żyje  ich  rówieśnikom  w Kamerunie,  a pozostałe  oglądały 
w Internecie bajkę o królu, któremu chcieli się przypodobać jego 
doradcy i w różny sposób rywalizowali ze sobą. Głosy zza płotu 
dochodziły  wyraźne  –  sama byłam ciekawa,  jak  się  ta  historia 
skończy, ale w domu zadzwonił telefon i straciłam wątek”. 

A swoją drogą,  to  WI-FI  to  coś  wspaniałego  –  żeby mieć 
Internet w ogrodzie, i do tego bez kabli! Ale mali internauci wcale 
się  nie  dziwili  –  rzeczywiście  lepiej  „młode  wino  wlewać  do 
nowych bukłaków”, skojarzyło mi się nagle Słowo, które nieraz 
słyszałam w kościele.

Podzieliłam  się  tym  spostrzeżeniem  ze  Stasiem,  mężem 
Karoliny, który właśnie wrócił do domu.

–  „Ma  pani  rację”  –  zawołał  rozbawiony  –  „Dzieciaki  są 
otwarte na wszystkie nowości bardziej niż dorośli. Nie da się ich 
wepchnąć  do  starych  ram,  zwyczajów,  metod,  są  wszystkiego 
ciekawe i bardzo ufne. Warto być takim jak one... Wtedy łatwiej 
iść przez życie!”
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17. Rozmowy w pociągu

Kilka dni temu podróżowałem pociągiem do Krakowa. Czas 
dłużył  się  niemiłosiernie,  towarzysze  podróży  zajmowali  się 
swoimi  sprawami  –  wpatrywali  się  w ekrany  swoich  laptopów 
i komórek. Ze słuchawkami w uszach nie rozstawali się nawet na 
chwilę.  Tylko jeden starszy człowiek czytał  jakąś grubą książkę 
w czarnej oprawie.

„Kiedyś  to  się  inaczej  podróżowało:  -  westchnąłem 
z nostalgią  – „Toczyły  się  ciekawe rozmowy,  komentowało  się 
widoki za oknem, wymieniało się gazetami, a przy tym jadło się 
jajka  na  twardo  i piło  herbatę  z termosów.  W przedziale 
zawiązywały się znajomości, przyjaźnie, a nawet małżeństwa”.

I nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, sytuacja 
się  zmieniła.  Do  przedziału  weszła  korpulentna  jejmość, 
prowadząc  dwóch  podobnych  do  siebie  jak  dwie  krople  wody 
chłopaków. Energiczna – jak się prędko okazało – babcia jechała 
z wnukami  do  Wieliczki,  gdzie  leczył  się  w sanatorium  ich 
dziadek.

Już  na  pierwszy  rzut  oka  można  było  się  zorientować,  że 
chłopcy  coś  przeskrobali  –  siedzieli  ponurzy,  odpowiadali 
półsłówkami. Babcia wyjęła z przepaścistej torby dwie bułki, dwa 
pomidory i... dwa jajka na twardo. Wręczyła je chłopcom, którzy 
od razu wzięli się do dzieła.

Korzystając z tego, że mieli  usta pełne jedzenia i nie mogli 
dyskutować – babcia postanowiła zakończyć zaległą „sprawę”. – 
„Słuchajcie” – odezwała się gromkim głosem – „Przed wyjazdem 
tato polecił wam, żebyście posprzątali swoje pokoje. Szykowałam 
w kuchni jedzenie na drogę i słyszałam wasze reakcje. Ty, Jarku, 
obiecałeś  tacie,  że  zaraz  to  zrobisz  –  po  czym  pobiegłeś 
z kolegami grać w piłkę i twój pokój został nie posprzątany. A ty, 
Marku, odburknąłeś, że ci się nie chce, widziałam jednak, że się 
namyśliłeś i jednak posprzątałeś. Zapamiętajcie sobie – obietnice 
słowne  to  za  mało  –  musi  iść  za  nimi  czyn!.  Marek  wykonał 
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polecenie  ojca,  mimo że w pierwszym odruchu się zbuntował”. 
Chłopcy  słuchali  nad  wyraz  uważnie  „przemówienia”  babci 
i widać było, że coś zrozumieli...

Po  chwili  Marek,  wyraźnie  zadowolony,  że  wygrał 
pojedynek, zaczął się przechwalać: „widzisz babciu, jaki jestem 
super – wszystko u siebie posprzątałem i jeszcze wytarłem kurz 
w salonie,  jestem posłuszny,  pracowity.  Nie jestem taki  zły jak 
Jarek”.

Natomiast  Jarek  spuścił  wzrok  i nieśmiało  powiedział  do 
babci, że bardzo żałuje, że źle zrobił, że to się nigdy nie powtórzy, 
i że zaraz po powrocie przeprosi tatę. Babcia spojrzała ciepło na 
niego i przytulając go mocno powiedziała: „wybaczam ci, nie rób 
tego więcej”. A Marek musiał jeszcze raz przemyśleć tę sprawę – 
na razie babcia pozostawiła ja otwartą.

Korzystając  z chwili  spokoju,  bo  chłopcy  pochłaniali  teraz 
ogromne ilości czereśni, babcia wyjęła swojego laptopa i zaczęła 
coś  zliczać.  Zerknąłem  jej  przez  ramię  i zobaczyłem  dziwne 
zestawienie:

Jarek Marek

Zbita szyba w przedpokoju – 200 zł Podeptane kwiatki pod domem – 15 zł

Złamane drzewko w sadzie – 90 zł Stłuczona żarówka – 7 zł

Podarta kurtka – 115 zł Zgubiona czapka – 20 zł

Zgubione rękawiczki – 15 zł Zniszczone obicie fotela – 63 zł

420 zł 105 zł

 
Już chciałem zapytać, co to oznacza, gdy babcia powiedziała 

po prostu do chłopaków: „Jesteście mi winni spore pieniądze za 
szkody,  które  wyrządziliście  sobie  i mnie.  Jarek  jest  moim 
dłużnikiem na łączną sumę 420 zł.,  a Marek – na sumę 105 zł. 
Będziecie musieli zwrócić mi te pieniądze”.

Tu  rozległ  się  solidarny  jęk  obu  braci  –  „Babciu,  my  nie 
mamy oszczędności, a to marne kieszonkowe też już wydaliśmy. 
Nie mamy z czego ci oddać. To są wielkie pieniądze”. Chłopcy 
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wyglądali  na  przerażonych  zaistniałą  sytuacją.  Babcia,  jakby 
spodziewając się takiej odpowiedzi, odrzekła wspaniałomyślnie – 
„Skoro tak, to daruję wam obydwom wasze długi”.

Gdy Jarek  usłyszał  te  słowa,  zaczął  ściskać  babcię  bardzo 
mocno, nazywał ją kochaną, wspaniałą, najlepszą, wykrzykiwał: 
„Kocham cię, babciu gorąco!” – „Co on wyprawia?” – pomyślał 
Marek – „Ja też kocham babcię, ale żeby aż tak?” I pomyślał, ze 
teraz jest właściwy moment, żeby wyrównać rachunki z bratem.

„Jarek,  a ty  jesteś  mi  winien  30  zł  –  pożyczyłem  ci  dwa 
miesiące temu, teraz żądam zwrotu”.

„Marek, czyś ty oszalał, skąd ja ci wezmę 30 zł. – nie mam 
i nie zanosi się, abym miał w najbliższym czasie jakiś przypływ 
gotówki.  Wszystko,  co  zaoszczędziłem,  wydałem  na  naprawę 
roweru.”

„O nie – ja ci nie daruję” – wykrzyknął Marek – „W takim 
razie zaraz po powrocie zabiorę ci rower.”

Babcia podniosła głowę znad monitora, na którym królował 
teraz  Internet,  a strony  z ofertami  różnych  marketów  „stały 
w kolejce” czekając na babci „decyzję”.

„Marku” – zawołała – to ja ci darowałam twój dług wobec 
mnie, a ty tak zachowujesz się wobec Jarka? Jak ci nie wstyd – 
oświadczam ci,  że  zwrócisz  mi  całą  należną  sumę –  a do  tego 
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czasu  –  szlaban  na  komputer,  i codziennie  zmywanie  po 
obiedzie!”.

Marek aż zazgrzytał zębami ze złości i widziałam, że zbierało 
mu  się  na  płacz.  Zazgrzytały  też  koła  na  zwrotnicach  – 
zbliżaliśmy się do Krakowa.

Pasażerowie  w pośpiechu  zaczęli  zbierać  swoje  bagaże, 
wyłączali komputery, kończyli rozmowy przez komórkę.

Starszy mężczyzna też zamknął swoją czarną księgę, włożył 
ją  do  torby,  a z  bocznej  kieszeni  wyjął  pudełko  z płytką  CD i 
wręczył  zaskoczonym  chłopcom.  –  „Posłuchajcie  sobie  –  jak 
podobnie  do  was  zachowywali  się  dawno,  dawno  temu  dwaj 
mieszkańcy pewnej  krainy sprzed dwóch tysięcy lat,  i co czeka 
w wieczności tych, którzy są nielitościwi dla swoich dłużników.”

Wychodząc z przedziału zdołałem jeszcze zobaczyć nalepkę 
na płycie – 4 Ewangelie...”
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18. Wiejskie reminiscencje

Od kilku lat  jestem nauczycielem w dużej miejskiej szkole. 
Pracy  co  niemiara  –  bo  to  i lekcje  z dzieciakami,  i obowiązki 
wychowawcy, a do tego jeszcze „przymierzam się” do doktoratu.

Pod koniec czerwca dostałem tydzień urlopu i postanowiłem 
pojechać  na  wieś  –  żeby  odreagować,  odpocząć,  naładować 
akumulatory  na  łonie  przyrody.  Przyjaciel  mojego  ojca  – 
proboszcz  w małej  wiejskiej  parafii  –  zgodził  się  mnie  ugościć 
u siebie  w zamian  za  pomoc  w zinformatyzowaniu  biura 
parafialnego.  Zgodziłem  się  bez  namysłu,  bo  informatyka,  to 
przecież mój „konik”., a wieś rzeczywiście była „zabita deskami”. 
„Przy okazji „odświeżę” swoje życie duchowe” – planowałem – 
„bo ostatnio wyraźnie zaniedbałem się na tym polu. Kiedy ostatni 
raz miałem w ręce Biblię? A przecież  w czasie  studiów kumpel 
zachęcił mnie do udziału w Kręgu Biblijnym. Chodziłem z nim na 
te spotkania pewnie bardziej  dlatego, że było tam dużo fajnych 
dziewczyn, ale... jakaś tęsknota za Słowem Bożym pozostała we 
mnie...”

Hołdując zasadzie – najpierw obowiązki, potem przyjemności 
–  zaraz  po  przyjeździe  zabrałem się  do  pracy.  Wieś  niedawno 
podłączono do Internetu, nowy komputer i potrzebne akcesoria – 
jeszcze  w pudle,  stały  na  plebanii.  Uporałem  się  z instalacją 
w parę godzin. Gorzej było z nauczeniem proboszcza „co i jak”, 
ale gdy zobaczył, jak łatwo wejść na stronę Kurii, że nie trzeba 
już we wszystkich sprawach jechać kilkadziesiąt  kilometrów do 
miasta  –  to  zapałał  chęcią  wejścia  w informatyczne  arkana. 
Umówiliśmy się, że codziennie wieczorem będzie „ćwiczył” pod 
moim  okiem.  Mogłem  więc  spokojnie  czerpać  z uroków 
wiejskiego życia.

Gospodyni na plebanii postawiła sobie za punkt honoru, żeby 
mnie godnie ugościć i dokarmić, bo „to taka miejska chudzina”. 
Sama piekła  wspaniały wiejski  chleb – do mąki  wlała  zaczynu 
i wszystko  się  zakwasiło.  Ciasto  rosło  i wkładała  je  do  pieca. 
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Podpatrując jak pracuje, nie mogłem nie skojarzyć jej czynności 
ze znanym mi dobrze opisem biblijnym – tak rozszerza się Słowo 
Boże,  tak  „zakwasza”  wciąż  nowe  i nowe  obszary,  tak  rośnie 
w ludzkich sercach...  A to ja mam być tą „gospodynią” – mam 
piec chleb w ogniu miłości...

Po  obiedzie – obowiązkowy spacer na pola. I znów biblijne 
obrazy stają się realne – ktoś wrzucił nasienie w ziemię, wcześniej 
ją  przygotował,  a teraz  czy  śpi,  czy  czuwa,  we  dnie  i w  nocy 
nasienie  kiełkuje  i rośnie  –  on  sam  nie  wie  jak.  Ziemia  sama 
z siebie wydaje plon – źdźbło, kłos, ziarna... I w końcu przyjdzie 
pora  na żniwa...  Nie  znam się  na  rolnictwie,  ale  pamiętam,  że 
kiedyś  w szkole  pani  od  biologii  poleciła  nam,  żebyśmy 
wyhodowali  fasolę  na  słoiku  z wodą  pokrytym  gazą.  Każdy 
otrzymał jedno ziarenko fasoli i jedyne o czym miał pamiętać, to 
dolewanie  wody  do  słoika.  Fasolka  wypuściła  korzeń,  zielone 
pędy  i miała  nawet  pąk  kwiatowy.  Z dumą  i bardzo  ostrożnie 
zaniosłem ją do szkoły. 

77



Szkoła...  Teraz chodzę  do szkoły w innym charakterze,  ale 
czy  widzę  owoce mojej  pracy  wśród młodzieży  –  czy  chociaż 
jedna taka „fasolka” urosła dzięki moim słowom? Chociaż jedna... 
A kłosów pszenicy, na które patrzyłem rozmyślając – było bardzo 
wiele. Czy starczy mi sił, by siać, wciąż na nowo na „szkolnym 
i Bożym folwarku?

Moje przemyślenia przerwał nagle dźwięk wielu dzwonków. 
Widok  był  wspaniały  –  malownicze  stado  owiec  zbiegało 
z pobliskiego  wzgórza  do  zagrody,  po  drugiej  stronie  szosy.  – 
„Zaraz  będzie  katastrofa”  –  przeraziłem  się,  bo  zza  zakrętu 
wyłonił  się  potężny  tir,  a za  nim  PKS.  Na  czele  stada  szedł 
mężczyzna z długą laską, nagle coś zawołał i owce natychmiast 
stanęły na skraju szosy, a gdy samochody przejechały – podążyły 
za nim.

Pasterz widząc, że kilka owiec i małych owieczek nie nadąża 
za stadem, wrócił  do nich, łagodnie przemówił w sobie tylko (i 
owcom!) znanej mowie, po czym cierpliwie poczekał aż dołączą 
do stada. A jedną małą owieczkę, która nie miała już chyba siły 
w nóżkach,  wziął  nawet  na ramiona i przeniósł  przez szosę.  Za 
chwilę całe stado znalazło się już za bramą zagrody.  – „Jaki to 
dobry pasterz” – pomyślałem, i tu przypomniała mi się podobna 
sytuacja  ze  szkolnej  wycieczki  –  moi  uczniowie  też  byli  już 
zmęczeni  zwiedzaniem  Malborka,  musiałem  ich  zachęcać  do 
jeszcze  odrobiny  wysiłku,  żeby  dotrzeć  do  schroniska 
młodzieżowego,  w którym  nocowaliśmy,  a małą  Kasię  niosłem 
cały kawał „na barana”...

Kolejne skojarzenie z biblijną przypowieścią nasunęło mi się 
na  pobliskiej  łące.  Wyrosło  tam  potężne  drzewo  gorczycy. 
Wiedziałem,  że ziarnko tej  rośliny jest  malutkie.  – „Jak mogło 
wydać  takiego  olbrzyma”  –  dziwiłem się  –  „Czy rzeczywiście 
wystarczy jedno małe słowo mojej zachęty i rozrasta się dobro, 
które wetknąłem w ziemię?”

Wieczorem  zgasło  światło,  pewnie  z powodu  burzy,  która 
przeszła nad nami, ale gospodyni przyniosła do pokoju, w którym 
siedzieliśmy,  piękną lampę naftową. Postawiła ją na najwyższej 
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półce, żeby oświetlić cały pokój. Była to dla mnie kolejna lekcja – 
jako  nauczyciel  i wychowawca  jestem  „na  świeczniku”. 
Powinienem świecić  światłem wewnętrznym,  światłem miłości, 
i nie chować się po ciemnych kątach. Mam wyraźnie pokazywać, 
że  informatyka,  komputer,  Internet  –  mają  swoje  dobre  i złe 
strony.  Niby  oczywiste,  ale  –  zobaczyłem  to  w  świetle  lampy 
naftowej lepiej, niż przy świetle elektrycznym...

Nie  było  prądu,  nie  ćwiczyliśmy  więc  na  komputerze. 
Siedzieliśmy przy stole, na którym stała wielka misa z dorodnymi 
czereśniami.  –  „Które  drzewo dało  w tym  roku  taki  wspaniały 
plon?” – zapytał proboszcz – „Czy to w końcu ogrodu?” – „Tak” 
– odrzekła gospodyni – „przez lata wcale nie owocowało, miało 
już być wycięte, ale mój mąż okopał je ubiegłej jesieni, obłożył 
obficie nawozem i proszę, jaki to dało efekt!” Gospodyni z dumą 
dosypała z koszyka kolejną porcję czereśni, które znikały ze stołu 
w zawrotnym tempie.  – „Zobaczcie,  ile znaczy troska, opieka – 
i wiara, że będzie lepiej! Dobre drzewo wydaje przecież zawsze 
dobre owoce”.

Gospodyni, zadowolona, że ma towarzystwo, wciąż o czymś 
opowiadała, np. jak to była parę dni temu świadkiem katastrofy 
budowlanej. Dużo się wokół buduje, ale jeden z inwestorów miał 
szczególnego  pecha  –  jego  dom  runął  jak  domek  z kart.  Po 
ostatniej ulewie woda podeszła pod fundamenty i one „puściły”. 
Podobno kierownik budowy nie słuchał uwag głównego inwestora 
budowlanego i nie wypełnił jego zaleceń. Tłumaczył się potem, że 
przecież  obok  stawiano  podobny  dom  –  i że  nie  wiedział,  że 
tamten miał założone fundamenty na mocnym, skalistym podłożu, 
a „jego” dom – na piasku...

Na  szczęście  nikt  nie  zginął,  ale  i tak  straty  materialne  są 
ogromne. A na działce obok budowa stanęła. Podobno właściciel 
nie  zaplanował  dobrze  wydatków  i zabrakło  mu  funduszy  na 
wykończenie  domu.  Ludzie  się  śmieją  z niego  –  i czekają  co 
będzie się działo dalej.

Potem  gospodyni  zaczęła  jakąś  historię  o obrotnym 
kierowniku  sklepu  –  Zenku  –  który  sprzedawał  ludziom  „na 
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zeszyt”. Gdy okazało się że właściciel chce sklep zlikwidować, to 
Zenek wpadł w popłoch, że straci pracę. Do innej – jego zdaniem 
–  nie  nadawał  się,  a żebractwo  go przerażało.  Razem ze  stratą 
pracy  musiałby  też  opuścić  służbowy  pokój.  Sytuacja  nie  do 
pozazdroszczenia...  Postanowił  więc  wkraść  się  w łaski 
okolicznych  mieszkańców.  Gdy  przychodził  klient,  który  był 
winny np. 250 zł., to pokazywał mu zeszyt i przerabiał tę sumę na 
grubo mniejszą: 90 zł. Najbardziej zadowolonych chciał zaprosić 
na 20.00 do restauracji i załatwić sobie u któregoś z nich nocleg, 
wikt i opierunek. Zdaniem gospodyni postępował słusznie. 

– „Przecież to oszustwo” – wyrwało mi się trochę za głośno.
–„Roztropność popłaca” – upierała się gospodyni.
–„Mogłaby już przestać tyle gadać, przecież ja to już gdzieś 

słyszałem...” – pomyślałem niezbyt sympatycznie. 
Wolałbym posiedzieć w ciszy.  I zaraz przypomniało mi się, 

że  nie  jestem  u siebie,  że  też  jestem  niepoprawnym  gadułą. 
A przecież taką samą miarą,  jaką wy mierzycie,  odmierzą wam 
i jeszcze dołożą. Znowu widzę drzazgę w cudzym oku, a belki we 
własnym  nie  dostrzegam.  –  „Wcale  nie  jestem  lepszy”  – 
pomyślałem i w tym momencie zapaliło się światło.

Kolejne dni były łudząco podobne do siebie. Tydzień minął 
błyskawicznie  –  trzeba  było  wracać.  Proboszcz  był  bardzo 
zadowolony  z mojej  „informatycznej  misji”.  Bez  problemu 
surfował po Internecie, odbierał maile itp. Zobaczył też, że może 
z powodzeniem prowadzić ewangelizację przez sieć. Co wieczór 
rozmawiał  „sieciowo”  z parafianami  i frekwencja  na  mszach 
świętych była coraz większa.

Wróciłem do siebie  pełen  wrażeń  i wspomnień.  Nawet  nie 
przypuszczałem,  że  Biblia  nadal  jest  taka  aktualna!  Muszę  to 
wszystko opisać na blogu!

80



19. Przecięty kabel Internetu

Jestem  młodym  lekarzem  i aktualnie  robię  specjalizację 
z chirurgii.  I właśnie  na  tym  oddziale  chwilami  wątpię,  czy 
wybrałem właściwy zawód. Szczególnie trudne, nagłe przypadki 
to codzienność. Dzisiaj mieliśmy sądny dzień – przywieziono do 
nas  18  osób  poszkodowanych  w katastrofie  budowlanej. 
Z niewiadomych na razie powodów, zawaliła się zabytkowa wieża 
stojąca na rynku i zasypało osoby czekające obok na przystanku 
autobusowym. Biegaliśmy jak w ukropie, wśród krzyków i jęków 
rannych. 

− „To chyba byli straszni grzesznicy i Bóg ich tak ukarał” – 
powiedziała  jedna  z pielęgniarek,  ale  druga  zaraz  dodała:  -  „Z 
pewnością nie więksi od nas”. 

− „No,  gdyby  tak  podsłuchać  ich  spowiedzi”  –  zagadnęła 
trzecia pielęgniarka widząc idącego kapelana szpitalnego.

− „Co pani wygaduje – przecież to tajemnica” – wyrwało mi 
się automatycznie.

− „A ja słyszałam...” – dodała sprzątaczka – „...że zły duch 
wychodzi z człowieka skruszonego, lecz wraca z „towarzyszami” 
– prowadząc jeszcze inne złe duchy”.

− „Tak bywa” – odpowiedziałem poważnie – „Ale wiem, że 
Bóg zsyłając pokusy,  daje też siły do ich przezwyciężenia.  Nie 
bójmy się „na zapas”.

− „Co to za teologiczne dywagacje” – usłyszałem nagle za 
plecami głos ordynatora – „Chyba będę musiał wezwać każdego 
z państwa  na  rozmowę  i najpierw  w cztery  oczy  przypomnieć 
o zakresie  obowiązków,  a jeśli  to  nie  pomoże,  porozmawiać 
w obecności  dyrektora.  Porządek  musi  być!”  –  zakończył 
stanowczo wchodząc  do pokoju  lekarskiego  –  i oniemiał.  Moja 
koleżanka  Wioleta  –  stażystka  na  naszym  oddziale  –  siedziała 
przed komputerem i przeglądała internetowy serwis randkowy – 
z pikantnymi  „obrazkami”.  Wszyscy wstrzymaliśmy oddech,  co 
teraz nastąpi.
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− „A w gruncie rzeczy to ona jest głupia” – pomyślałem – 
„Żeby w taki dzień siedzieć w Internecie, zamiast słuchać poleceń 
ordynatora”.  A on –  spokojnie,  jakby nic  się  nie  stało  –  wyjął 
z kieszeni...  Pismo  Święte  i po  chwili  przeczytał  taki  dziwny 
„chirurgiczny” tekst: „Jeśli prawe twoje oko jest ci powodem do 
grzechu – wyłup je i odrzuć od siebie.  Jeśli  prawa ręka jest  ci 
powodem  do  grzechu  –  odetnij  ją  i odrzuć  od  siebie.  Lepiej 
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż 
żeby  całe  ciało  twoje  miało  iść  do  piekła”.  Skończył  czytać, 
podszedł  do  biurka,  przy  którym  siedziała  przerażona  Wioleta, 
wyjął  nożyczki  z szuflady...  i jednym  ruchem  przeciął  kabel 
łączności z Internetem, dodając: „Jeżeli Internet jest ci powodem 
grzechu, to lepiej go w ogóle nie mieć”.

Gdy ordynator  wyszedł  z pokoju,  grupa lekarzy rozpoczęła 
dyskusję – co dalej? Bartek twierdził, że to była jedynie drobna 
sprawa i pocieszał Wioletę. Marcin przekonywał, że powinna już 
pisać podanie o przeniesienie stażu. Niejako „przy okazji” zaczęły 
pojawiać się inne tematy dotyczące organizacji pracy na oddziale, 
różnych zaleceń ordynatora, z którymi niektórzy się nie zgadzali. 
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Jeden z kolegów robił też „osobiste przytyki” w stronę drugiego, 
który kiedyś zwrócił mu publicznie uwagę...

W ferworze wzajemnego oskarżania się i narzekania, nikt nie 
zauważył,  że  ordynator  znów wszedł  do  pokoju  i z  „kamienną 
twarzą”  słuchał  naszych  wypowiedzi.  Gdy  zapadła  znów 
„grobowa cisza” – powiedział: „Czy zależy państwu na pracy na 
tym oddziale? Czy rzeczywiście chcecie pomagać ludziom – co 
jest  przecież  obowiązkiem  i powinnością  lekarza”  –  zapytał, 
a zabrzmiało  to  niemal  patetycznie.  –  „A  wiedzcie,  że  każde 
środowisko wewnętrznie  skłócone,  pustoszeje.  I żadne państwo, 
miasto, ani dom wewnętrznie skłócony, nie ostoi się! Pamiętajcie 
o tym!”. Po czym dodał: „Nie wyciągnę dziś konsekwencji z tych 
wydarzeń, mieliśmy wszyscy bardzo ciężki dzień i pewnie dlatego 
„emocje  puściły”.  Proszę  tylko,  żebyście  się  pogodzili 
i przebaczyli sobie wzajemne przewinienia, nawet, jeżeli miałoby 
to być 77. raz! Ja też daruję ci Wioletko twoje postępowanie, ale 
żeby sprawiedliwości stało się zadość – będziesz musiała pokryć 
koszty przeciętego kabla. Internet jest przecież bardzo potrzebny 
na oddziale, nieprawdaż?”

Odetchnęliśmy z ulgą, atmosfera się rozładowała, zaczęliśmy 
rozmawiać  ze  sobą  „jak  ludzie”  i wróciliśmy  do  swoich 
obowiązków.

Miałem  sporo  papierkowej  roboty  z kartami  choroby. 
Poszedłem więc do sali, gdzie leżała pani Maria, żeby uzupełnić 
wywiad,  bo  rana  pooperacyjna  dziwnie  się  „paprała”.  A tam – 
wszystkie  pacjentki  bardzo  poruszone,  głośno  nad  czymś 
rozprawiały.

− „Pani  Mario,  przecież  nie  wolno  pani  wstawać”  – 
zawołałem na widok chodzącej pacjentki – „Rana na nodze nie 
jest jeszcze zagojona, będą komplikacje! Proszę się natychmiast 
położyć!”

Pani  Maria  posłusznie  wykonała  moje  polecenie. 
Zdenerwowany zacząłem zdejmować opatrunek, uprzedzając, że 
„teraz może mocno zaboleć”, ale na twarzy pani Marii widziałem 
tylko promienny uśmiech!
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Jakież  było  moje  zdumienie,  gdy  po  zdjęciu  bandaży 
zobaczyłem zdrową, całą nogę, bez śladu rany czy blizny!

- „Wierzyłam,  że tak będzie” – zawołała  pani Maria,  a jej 
towarzyszki  zaczęły  jedna  przez  drugą  opowiadać,  co  się 
zdarzyło.

Otóż – jak co dzień ojciec Józef – kapelan szpitalny – chodził 
po salach, rozmawiał z pacjentami, modlił się z nimi, spowiadał, 
udzielał  Komunii  Świętej  i Sakramentu  Namaszczenia  Chorych. 
Gdy przyszedł do sali, w której leżała pani Maria, zaproponował 
wspólną modlitwę, a potem modlił się chwilę kładąc ręce na chore 
miejsca pacjentów.

Pani Maria bardzo cierpiała, więc nie dotykał nawet nogi, ale 
na chwilę położył swoje ręce na jej czole.

– „I wtedy poczułam, że coś się dzieje” – usłyszałem głos 
pani  Marii  –  „Moje serce opanowała  wielka radość i pokój,  bo 
przed  chwilą  odbyłam  spowiedź  z całego  życia.  Przebaczyłam 
szczerze swojemu mężowi,  który zostawił mnie z dwójką dzieci 
40 lat temu... W jednej chwili minął też okropny ból nogi, który 
męczył mnie – pomimo leków – od wielu dni! Wierzyłam, że tak 
będzie, że Jezus może mnie uzdrowić teraz, bo On żyje i działa 
wśród nas! I tak się stało!!!”

Wstrząśnięty  do  głębi  tym,  co  zobaczyłem  i usłyszałem, 
wróciłem do pustego na szczęście o tej porze pokoju lekarskiego 
i usiadłem za biurkiem. Odłożyłem karty pacjentów i mój wzrok 
padł na leżącą tam Księgę Pisma Świętego – widocznie ordynator 
zapomniał  ją zabrać – a może zostawił ją celowo? Machinalnie 
zacząłem  przewracać  jej  kartki,  myśląc,  że  Biblii  nie  miałem 
w ręce  chyba  od  dnia  Pierwszej  Komunii  Świętej,  kiedy  to 
dostałem ją w prezencie od Matki Chrzestnej. 

Uzdrowienie  niewidomego,  uzdrowienie  córki  Jaira, 
uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok, uzdrowienie chorego 
z uschłą  ręką,  uzdrowienie  teściowej  świętego  Piotra, 
wskrzeszenie  młodzieńca  z Nain,  wskrzeszenie  Łazarza, 
uzdrowienie chromego od urodzenia... czytałem z wypiekami na 
twarzy,  a na  karcie  choroby  pani  Marii  dokonałem  zapisu 
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czerwonym  flamastrem  –  uzdrowienie  niewytłumaczalne 
z medycznego punktu widzenia!
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20. Pragnienie

Od kilku lat jestem zawodnikiem drużyny juniorów w klubie 
piłkarskim  SALOS.  Na  ostatnim  treningu  trener  Andrzej 
powierzył  mi  poważne  zadanie  –  mam  mu  pomóc 
w przygotowaniu czterech nowych młodych zawodników. Czułem 
się wyróżniony tym poleceniem i od razu przystąpiłem do dzieła. 
Zacząłem  ich  ostro  „musztrować”,  pierwszego  dnia  niemal  ich 
zamęczyłem  ciągłymi  ćwiczeniami  i nieustanną  krytyką  ich 
nieporadnych  zagrywek.  Aż  sam  się  zmęczyłem  i posłałem 
jednego z nich do sklepu po Pepsi-Colę. Patrzyli na mnie jak na 
wroga, pewnie też by się napili – ale co tam, miałem smarkaczy 
częstować?

Pod koniec wyznaczonego czasu, przyszedł trener – i od razu 
zorientował  się  „co  jest  grane”.  Jakimś  kawałem  rozładował 
atmosferę,  chłopaków  puścił  do  domu,  a do  mnie  powiedział 
stanowczo: „Nie jesteś właścicielem tych młodych ludzi. Masz ich 
przygotować do rozgrywek, masz im służyć pomocą!” No tak – 
niezbyt udało mi się wykonać to pierwsze zadanie...

W  niedzielę  zgłosiłem  się  na  ochotnika,  żeby  stać  przy 
wyjściu z boiska z puszką. Zbieraliśmy pieniądze na kolonie dla 
dzieci z ubogich rodzin. Taka ”akcja osiedlowa”. Ludzie wrzucali 
dosyć  chętnie  monety  i banknoty.  W pewnym  momencie 
zobaczyłem  kątem  oka  starszą  panią  ubraną  na  czarno. 
Energicznie  przeszukiwała  kieszenie  płaszcza,  swetra,  wnętrze 
torebki,  po  czym  wrzuciła  do  puszki  całą  garść  monet  i dwa 
banknoty 50-złotowe.

– „Będzie pani głodować przez najbliższy czas, do następnej 
emerytury”  –  powiedziałem  poważnie  –  „Może  ja  otworzę  tę 
puszkę i wydam pani resztę?” – zapytałem spontanicznie.

– „Nie potrzeba” – odpowiedziała starsza pani – „Wiem, że 
o moje potrzeby zatroszczy się teraz Pan Bóg, bo ja nie mam już 
nic! Tak chciałam użyczyć to, co mam, tym biednym dzieciom – 
niech mają trochę radości w czasie wakacji”.
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–  „Ciekawe,  czy  ten  Pan  Bóg  się  o nią  zatroszczy”  – 
pomyślałem – „Podobno wiara góry przenosi?”

Na koniec dnia, gdy miałem już za sobą 7-godzinną zbiórkę, 
trener  pochwalił  mnie  słowami:  „Kto  w drobnej  rzeczy  jest 
wierny,  ten  i w  wielkiej  będzie  wierny  –  zorganizujesz  dla 
chłopaków obóz  w czasie  ferii!”.  Bardzo  się  ucieszyłem  z tego 
zadania  i natychmiast  rozpocząłem  przygotowania.  Godzinami 
siedziałem  przez  komputerem  i szukałem  w Internecie 
odpowiedniego  miejsca.  W końcu  wybór  padł  na  niewielki 
i stosunkowo niedrogi pensjonat w okolicach Łeby.  Trzeba było 
jeszcze  zaplanować  i załatwić  wiele  spraw  –  biegałem  po 
urzędach, sklepach, opracowywałem program dnia, wymyślałem 
różne atrakcje, wycieczki, konkursy...

Trener  dyskretnie  obserwował  moje  poczynania  i nagle 
znienacka  zapytał:  „A czy ty  zawierzyłeś  Panu Bogu ten  obóz 
i wszystkie przygotowania? Czy chociaż parę minut modliłeś się 
w tych  sprawach?”  Wiedziałem,  że  trener  chodzi  do  kościoła, 
wierzy w Boga, ale że aż tak? Miałem niewyraźną minę,  trener 
domyślił się, że dałem się wciągnąć w wir zajęć – zupełnie „po 
świecku”.  Pokiwał  tylko  nade  mną  głową  i powiedział:  Marto, 
Marto  –  troszczysz  się  i niepokoisz  o wiele!  Znasz  przecież  tę 
opowieść  o dwóch  siostrach,  prawda?”  Rzeczywiście,  coś  tam 
pamiętałem  o Marii  i Marcie  z katechezy,  ale  w życiu  bym  nie 
wpadł na to, że to „pasuje” do mojej aktualnej sytuacji.

Przygotowania  trwały,  ale  niepokoiło  mnie  małe 
zainteresowanie  obozem.  Na stronie  internetowej  Klubu można 
było się zapisywać już od dwóch tygodni, formularz działał bez 
zarzutu  –  sam sprawdzałem  -   ale  na  liście  było  tylko  pięciu 
chłopaków chętnych na wyjazd. „Co się dzieje?” – pomyślałem ze 
zniechęceniem  –  „Włożyłem  w ten  projekt  tyle  siły  i środków, 
a tu prawie pusto?”

Zagadnąłem kilku chłopaków i już wiedziałem, w czym tkwi 
problem  –  w braku  „kasy”.  Nie  przyszło  mi  to  do  głowy,  bo 
pochodzę  z zamożnej  rodziny  i nie  mogłem  sobie  nawet 
wyobrazić, jak to jest, że rodzice nie mają pieniędzy na potrzeby 
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syna lub córki. Powoli jednak opadały mi łuski z oczu. U Tomka 
jest jeszcze pięciu braci, u Maćka – trzy siostry, u Franka – ojciec 
nie ma pracy od paru miesięcy,  a rodzina Krzyśka opiekuje się 
chorą babcią. „To ja  w porównaniu z nimi jestem bardzo bogaty” 
–  ustaliłem.  I wtedy  przyszła  mi  do  głowy  taka  myśl  –  „Idź, 
sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb 
w niebie”.  Ten,  jakby  znajomy  tekst,  wciąż  powracał,  chociaż 
odsuwałem go z całych sił.  Miałem oszczędności,  nowy skuter, 
który dostałem na urodziny,  multimedialny komputer,  markowe 
drogie  ciuchy...  „Dobrze byłoby mieć  taki  skarb w niebie  – na 
wszelki wypadek” – pomyślałem – „Ale to nie jest takie proste! 
Może jednemu koledze zasponsoruję wyjazd – ale żeby wszystko 
od razu sprzedać? A zresztą, dlaczego mam płacić za wszystkich? 
Niech  coś  pokombinują,  dorobią.”  Szczególnie  nie  miałem 
ochoty, aby Jacek i Kazik pojechali za moje pieniądze. Dlaczego? 
Bo byli moimi wrogami „od zawsze”. Poszło o jakieś drobiazgi, 
ale nieprzyjaźń zostawiła na relacjach z nimi wyraźne piętno.

Posmutniałem,  bo zdałem sobie sprawę z tego,  że nie  dam 
rady tego zrobić  i zrozumieć...  Jestem chyba  „przywiązany”  do 
mojego majątku! 

A gdybym to ja był  na miejscu Tomka,  Franka,  Krzyśka... 
Pewnie wtedy bym marzył, że ktoś wyciągnie do mnie pomocną 
dłoń  –  pełną  „kasy”  na  wyjazd?  „Wszystko,  co  byście  chcieli, 
żeby wam ludzie czynili – i wy im czyńcie” – kto to powiedział? 
Zastanawiałem się przez chwilę. I nagle wszystko stało się jasne, 
a właściwie złote! Zalała mnie fala wspaniałego światła i ciepła. 
W jednym momencie zrozumiałem, że mogę kochać nieprzyjaciół 
– Jacka, Kazika, ze moi koledzy są w gruncie rzeczy bardzo fajni, 
a ja widząc ich wady, nie mogę „rzucać w nich kamieniem”, bo 
sam nie jestem lepszy...

Moje rozmyślania przerwał nagle dzwonek telefonu.
− „Złamałem nogę” – usłyszałem głos trenera – „Z obozu 

nici, odwołaj wszelkie rezerwacje i powiadom chłopaków. Muszę 
kończyć – dzwonię z izby przyjęć.”
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„No  i problem  się  sam  rozwiązał”  –  przeleciało  mi  przez 
głowę. „Czy aby na pewno” – wróciła myśl...

Usiadłem  przed  komputerem,  kliknąłem  na  Internet 
i wysłałem ofertę na Allegro: „Sprzedam nowy skuter marki...”

Siedziałem w biurze Klubu i rozmyślałem, dlaczego sprawy 
się tak potoczyły. Czy Pan Bóg nie chciał, żebyśmy pojechali na 
ten obóz? Analizowałem wszystkie „za” i „przeciw”. Nagle ktoś 
zapukał do drzwi i za moment zobaczyłem, że przyszła „Czarna 
Pani”,  która  w niedzielę  wrzuciła  do  „kolonijnej  puszki”  całe 
swoje utrzymanie.

− „Jak to dobrze, że cię znalazłam – zawołała – przyniosłam 
ci czekoladki w podzięce – bo tak się o mnie troszczyłeś”.

− „I  jeszcze  Pani  wydawała  pieniądze  na  słodycze  dla 
mnie?” – zdziwiłem się.

− „Musiałam tu przyjść,  bo nie  mogłam zapomnieć  twojej 
powątpiewającej miny” – przyznała „Czarna Pani” – „I wiesz, co 
się stało? Znajoma zaprosiła mnie niespodziewanie do siebie na 
ostatnie dwa tygodnie – chciała, żebym popilnowała jej córeczki, 
bo ona dostała jakieś pilne zlecenie. Jako niania żyłam sobie „jak 
pączek  w maśle”  i jeszcze  na  odjezdnym  dostałam  przelew  na 
moje konto, na okrągłą sumkę, bo – jak stwierdziła znajoma – ona 
umie się odwdzięczyć za pomoc. I co – Pan Bóg mi pomógł, tak, 
jak mówiłam - prawda???”

Patrząc  w roześmiane  oczy  „Czarnej  Pani”  uzmysłowiłem 
sobie, że pragnienie nowego, innego życia – życia blisko Boga – 
było  we  mnie  tak  silne,  jak  pragnienie  wody  w upalny  dzień. 
Miałem nieprzeparte  wrażenie,  że Ktoś  właśnie  podaje mi  taką 
wodę, po której nie będę już odczuwał pragnienia...
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Posłowie

Podobne  historie  opowiadał  już  Ktoś  niemal  2  tysiące  lat 
temu. Co prawda w trochę innych realiach,  ale zdarzają się one 
i dzisiaj.  Może  i Ty  znajdziesz  je  Drogi  Czytelniku  także  we 
własnych wspomnieniach?

A jeśli  pragniesz  dotrzeć  do ich źródła  -  sięgnij  po Pismo 
Święte-znajdziesz  tam  całą  głębię  przesłania  jakie  niosą 
przypowieści,  zapisane  przez  czterech  Ewangelistów:  św. 
Mateusza (Mt) ,św. Marka (Mk) ,św. Łukasza (Łk)i św. Jana (J).

Poszczególne rozdziały i wiersze Ewangelii  np. Mk 4 1-20, 
będące  inspiracją  tych  historii  podano  poniżej,  według  Biblii 
Tysiąclecia wyd III, Pallotinum, Poznań 1980:

1. Dziwny wieczór: Mk 4 ,1-20
2. Chwasty w Internecie: Mt 13 ,24-30 i 36-43
3. Wystarczyło miłości: Łk 15 ,11-32
4. Matematyczny paradoks: Mt 20 ,1-16
5. Dobra decyzja: Mt 25 ,14-30
6. Pusty bak: Mt 25 ,1-13
7. Brak zasięgu: Łk 16 ,19-31
8. Coś do zrobienia: Łk 12 ,16-21
9. Wrażenia z podróży: Łk 10 ,30-37
10. Złote Gody: Łk 14 ,15-24 i 7-11
11. Spotkania na rozstajach: Łk 11 ,5-13; Łk 18 ,1-8
12. Sezon inny niż zwykle: Mt 25 ,31-46; Łk 17,11-19; Łk 16, 

13
13. Nieoczekiwany powrót: Mt 24 ,42-51; Mt 13 ,47-50
14. Skarb i mufinki:Mt 13 ,44-46; Łk 15 ,1-10
15. Pokusy Miłosza: Mt  4 ,1-11
16. Dzień w przedszkolu: Mt 18 ,1-5; Mt 20 ,20-28; Mt 9 ,16-

17; Mt 22 ,15-22 
17. Rozmowy w pociągu: Mt 18 ,21-35
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18. Wiejskie reminiscencje: Mt 13 ,31-33; J 10 ,1-16;
Mt 13 ,31-32; Łk 8 ,16-18; Łk 13 ,6-9; Mt 7 ,21 i 24-27;
Łk 16 ,1-8 Mt 7 ,1-5

19. Przecięty kabel Internetu: Łk 13 ,1-7; Mt 12 ,43-45; 
Mt 5, 29-30; Łk 11 ,17-18; Mt 18 ,20-22; Mt 8 ,1-17;
Mt 9 ,1-8 i 18-35; Mt 15 ,21-28

20. Pragnienie: Mt 20 ,25-28; Łk 21 ,1-4; Łk 10 ,38-42;
Mk 10 ,17-27; J 8 ,1-11; Mt 7 ,12; J 4 ,1-42

Warto  sięgnąć  do  tych  tekstów  żyjąc  w społeczeństwie 
nazywanym:  informacyjnym,  zinformatyzowanym,  cyfrowym, 
wiedzy - lecz nie zawsze mądrości ...
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