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Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informa-
tyki, autorka wielu publikacji naukowych, zajmuje się 
głównie zagadnieniami związanymi z wpływem nowych 
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mami etycznymi i moralnymi w ekonomii – w realiach 
społeczeństwa informacyjnego. Od wielu lat aktywnie 
uczestniczy w Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym.

Pani Profesor wskazuje na łamach książki swój stosunek do pracy, podkreśla-
jąc, że praca powinna przynosić satysfakcję, mieć wartość, być źródłem samore-
alizacji, rozwoju osobistego oraz przede wszystkim powinna nieść dobro innym.

Książka poświęcona została bardzo ważnemu problemowi współczesnego 
człowieka, jakim jest praca. Autorka w sposób sugestywny i  przemawiający do 
Czytelnika odnosi się do zdarzeń, sytuacji, formułuje myśli o charakterze ponad-
czasowym, co nadaje książce szczególnego charakteru. 

prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek

Praca… Słowo najczęściej bodaj używane na co dzień! W różnych sytuacjach, 
w różnych odmianach, z różną dawką emocji. Czym byłoby życie bez pracy?

Gdy doskwiera zmęczenie, pojawiają się może czarne myśli – rzucę to 
wszystko. Ale gdy szef wręcza wypowiedzenie – szok! I co? Mam pracę – źle, nie 
mam – jeszcze gorzej? A może lepiej – bo otwiera się szansa na dobrą zmianę? 
Odwieczne dylematy…

Praca pisze w życiu różne scenariusze! Często jest to zawiły, skomplikowany, 
trudny do zrozumienia bieg wydarzeń. A życie człowieka płynie jak rzeka, której 
meandry, zakola i nurty wyznaczają okresy lepsze i gorsze, okresy sukcesów 
i porażek zawodowych, a także okresy pracy i jej braku...

Mądrzy naukowcy obliczyli, że w ciągu całego naszego życia spędzamy na 
pracy zawodowej średnio 122,5 tysiąca godzin, czyli prawie 14 pełnych lat, dzień 
po dniu. Warto je spędzić dobrze!
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Wszystkim,
którzy pracowali,

pracują lub będą pracować
– aby mogli kiedyś powiedzieć:

„Nie przepracowałem
ani jednego dnia w swoim życiu.

Wszystko, co robiłem, to była przyjemność”.

(Thomas Alva Edison)
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Praca w ujęciu ekonomicznym to miara wysił-
ku włożonego przez człowieka w wytworze-

nie towaru lub usługi, czyli wartości ekonomicz-
nej, lub w osiągnięcie określonego skutku. Może 
być postrzegana jako środek do zaspokojenia 
potrzeb lub jako wartość, źródło rozwoju osobi-
stego, jako sposób na życie, a także jako przy-
mus – ekonomiczny lub fizyczny.

„Idę do pracy, mam już dość tej pracy, w pracy 
się dziś wkurzyłem na maksa, dostałam odzna-
czenie za wyróżniającą się pracę, ta praca jest dla 
mnie za ciężka, szukam pracy, straciłem pracę, 
mam fantastyczną pracę…”. Praca… Słowo naj-
częściej bodaj używane na co dzień! W różnych 
sytuacjach, w różnych odmianach, z różną dawką 
emocji. Czym byłoby życie bez pracy?

Zamiast wstępu
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Gdy doskwiera zmęczenie, pojawiają się mo- 
że czarne myśli – rzucę to wszystko. Ale gdy  
szef wręcza wypowiedzenie – szok! I co? Mam 
pracę – źle, nie mam – jeszcze gorzej??? A może 
lepiej – bo otwiera się szansa na dobrą zmianę? 
Odwieczne dylematy…

Praca pisze w życiu różne scenariusze! Często 
jest to zawiły, skomplikowany, trudny do zrozu-
mienia bieg wydarzeń. A życie człowieka płynie 
jak rzeka, której meandry, zakola i nurty wyzna-
czają okresy lepsze i gorsze, okresy sukcesów 
i porażek zawodowych, a także okresy pracy i jej 
braku... A może być i tak:

Pewien młody człowiek, Marcin, został zapro-
szony na rozmowę do prezesa wiodącej firmy re-
klamowej. Praca w takiej firmie była dla niego 
wielką szansą i wyzwaniem zawodowym. Nie 
można się dziwić, że był bardzo zdenerwowany. 
Punktualnie o umówionym czasie zaproszono go 
do gabinetu prezesa. Miał on podwinięte rękawy 
koszuli i wredny wyraz twarzy.

– Ma pan tylko dwadzieścia minut – warknął.
Marcin siedział nieporuszony, nie mówiąc ani 

słowa.

– Powiedziałem, że ma pan tylko dwadzieścia 
minut!

Dalej tylko milczenie.
– Pana czas mija. Dlaczego pan nic nie mówi?
– To moje dwadzieścia minut – odpowiedział 

spokojnie Marcin – mogę z nimi zrobić, co zechcę!
Prezes wybuchnął śmiechem. Potem rozmawiał 

z Marcinem jeszcze przez godzinę i Marcin dostał 
upragnioną pracę.

(wg Jacka Canfielda)

Tu oryginalność zachowania się zaowocowała! 
Ale na zawodowej drodze mogą czyhać różne 
pułapki. Takie, jakie przydarzyły się pewnemu 
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młodemu adwokatowi, który urządził wspaniale 
swój gabinet.

Chcąc dopełnić całości, kupił luksusowy telefon 
typu retro i postawił go na biurku, aby robił wra-
żenie.

Do kancelarii przychodzi pierwszy klient. Mło-
dy adwokat każe mu najpierw – dla zasady – po-
czekać kwadrans. Aby wywrzeć na kliencie jeszcze 
większe wrażenie, gdy ten wchodzi, bierze do ręki 
ozdobną słuchawkę i pozoruje ważną roz mowę:

– Mój kochany dyrektorze, tracimy czas… Tak, 
jeśli jednak chcecie… Ale nie poniżej dwudziestu 
milionów… A więc zgoda, załatwione… Do usły-
szenia!

Odkłada słuchawkę. Klient zdaje się całkiem 
onieśmielony, niemal zakłopotany.

– Pan sobie życzy?
– Ja… ja jestem monterem. Przyszedłem pod-

łączyć pana telefon!
Nagle słychać było jakby gwizd – to duma i py-

cha uleciały z prawnika jak powietrze z przekłu-
tego balonu!

(wg Pierre’a Lefèvre)

No właśnie, tak bywa!
Ale w pracy zdarzają się bardzo różne sytu-

acje – konflikty, wypadki, kłótnie z szefem, któ-
rego nie wszyscy kochają, decyzje, które trudno 
podjąć w zgodzie z własnym sumieniem, podwyż-
ki i nagany, mobbing i sukcesy, odejście na zasłu-
żoną (ale może nieupragnioną jeszcze) emerytu-
rę, parcie na zysk za wszelką cenę, zniechęcenia, 
stres i radość…

Pewnego razu zapytano trzech robotników 
rozbijających kilofami, w pocie czoła, olbrzymie 
głazy, czym się zajmują. Padły trzy różne odpo-
wiedzi. Pierwszy stwierdził, że zajmuje się zara-
bianiem pieniędzy, bo musi z czegoś żyć. Drugi 
narzekał, że innej pracy nie dostał, więc ją wyko-
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nuje, chociaż jest podła i rąbie te głazy, bo szef 
kazał. A szef jest obrzydliwym bogaczem i wyzy-
skuje go.

Trzeci natomiast odrzekł, że wie, iż to wszystko 
prawda, ale on przygotowuje materiał do budowy 
wspaniałej katedry, która przetrwa setki lat.

(wg Mateusza Hudzika)

Nie trzeba mieć dyplomu z psychologii, żeby 
odgadnąć, który z nich miał satysfakcję z pracy 
i poczucie jej sensu.

Mądrzy naukowcy obliczyli, że w ciągu całego 
naszego życia spędzamy na pracy zawodowej 
średnio 122,5 tysiąca godzin, czyli prawie 14 peł-
nych lat, dzień po dniu. Warto je spędzić dobrze!
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Są instytucje, w których tępota szefa

otaczana jest tajemnicą służbową.

(Ryszard Podlewski)

Janku! Długo będziesz jeszcze siedział w tej 
piwnicy? Ile razy mam odgrzewać zupę? Wo-

łam cię i wołam, chyba od dwóch godzin! Janek! 
Co robią tu te deski? Zmieniasz zawód? Będziesz 
teraz stolarzem? Co ty wyrabiasz?

– Oj, Małgosiu! Przecież ci mówiłem, że mam 
przygotować prezent dla szefa na imieniny.

– W piwnicy szykujesz prezent? Zamiast pójść 
do galerii „Rondo” i wybrać coś stosownego – 
spinki do koszuli, zegarek, jakieś bibeloty na 
biurko…

– Nie, nie! To wszystko już było… A w tym roku 
uzgodniliśmy, że będzie to coś oryginalnego.

– I co? Szukasz w piwnicy jakichś rupieci dla 
szefa? – w głosie Małgosi słychać było wyraźne 

zniecierpliwienie. – W zeszłym roku robiliśmy tu 
porządny remanent, pamiętasz? Nic tu nie znaj-
dziesz!

– Małgosiu! Ja robię tabliczkę na drzwi do 
gabinetu szefa. Przecież wiesz, że w młodości 
rzeźbiłem trochę w drewnie. Wykonałem dla 
ciebie przecież takie fikuśne deseczki do kuchni 
z napisem: „kocham cię”. Zanim zrobiliśmy zabu-
dowę, to wisiały nad szafką, pamiętasz? No i co? 
Dlaczego oczka ci się zaszkliły?

– Jasieńku! Ale to były czasy… A szefowi na te 
drzwi co napisałeś?

– „Kochaj szefa swego, możesz mieć gorszego”. 
Taką tabliczkę widział kiedyś kolega w jakimś 
urzędzie. Fajna, nie?

– Ładnie ją zrobiłeś, polakierujesz po obiedzie, 
dobrze? A tak sobie pomyślałam, czy ty i twoi 
koledzy wiedzą konkretnie, co to znaczy „kochaj 
szefa swego”?

Myślałem o tym w czasie obiadu, po obiedzie, 
wieczorem i… do rana.

Małgosia zapakowała tabliczkę w elegancki 
pozłacany papier, mówiąc, że ja z pewnością ko-
cham pana prezesa, bo tak się starałem, żeby  
tabliczka była ładna i reprezentacyjna. No nie 
wiem, czy przypadkiem bardziej nie chodzi- 

Szef szefowi nierówny
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ło mi o pochwały od kolegów, a może i od pre- 
zesa?

Tak mnie to dalej nurtowało, że zadzwoniłem 
do paru chłopaków z mojego zespołu i na skwe- 
rze przed wejściem do firmy zrobiliśmy rano „bu-
rzę mózgów”! Tomek spóźnił się chwilę i już od 
rogu ulicy wołał, że chyba nam na mózg padło.

– Kochać się z szefem? I kto? My wszyscy? Czy 
ktoś mnie pytał, czy mnie to interesuje? A czy szef 
stał się nagle chłopakolubny? Koniec świata! A co 
na to jego żona?

– Tomek, to chyba tobie pokręciło się wszyst-
ko! Czy już tak silnie jesteś przesiąknięty przez to 
parszywe LGBT? Tylko seks ci w głowie? Czy już 

nie potrafisz normalnie kogoś lubić, szanować, 
poważać?

– No właśnie! – zawołał Zenek. – Szefa trzeba 
przede wszystkim słuchać, wypełniać jego pole-
cenia, wierząc, że jego decyzje są słuszne, prze-
myślane i służące naszemu dobru.

– Ale czasem można się przecież zbuntować – 
Rafał jak zwykle wtrącił swoje trzy grosze. – To 
wtedy, gdy polecenie szefa jest sprzeczne z wy-
maganiami ładu moralnego. – Zabrzmiało to 
bardzo poważnie i przekonująco.

– A co ty tak górnolotnie gadasz? U nas z pew-
nością takiej sytuacji nie było, prawda? – Ka- 
mil rozejrzał się, patrząc na naszą grupkę i z za- 
dowoleniem pokiwał głową, mrucząc: – No  
właśnie!

– A ja uważam, że szefa trzeba kochać nie tyl-
ko „zawodowo” – odezwał się Karol. Ostatnio 
zauważyłem, że ma jakiś problem z okiem. Przy-
mykał prawe, żeby przeczytać pismo, które mu 
przyniosłem. Delikatnie podpytałem, co i jak, 
i zaproponowałem, że zarejestruję go do mojego 
znajomego okulisty, wybitnego specjalisty, u któ-
rego leczy się mój tato. A gdy szef wyraźnie ucie-
szył się z mojej propozycji, dodałem jeszcze, że 
chętnie go zawiozę do gabinetu, bo po badaniu 
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i zakropieniu oczu lepiej nie prowadzić własnego 
samochodu.

– No super! Elegancko się podlizujesz! – Marek 
był bardzo sceptycznie nastawiony do słów Karo-
la, ale wszyscy go zakrzyczeli.

– Ja mu pomogłem w przeprowadzce.
– A ja podrzuciłem skrzynkę jabłek z naszej 

działki.
– A ja pomogłem jego synowi naprawić rower, 

bo szef był wtedy na ważnej naradzie. A Antoś 
ryczał przed bramą, że za godzinę ma wyścig 
o puchar osiedla.

– No, dosyć już tego gadania, zbliża się ósma, 
skoczę po zamówioną wiązankę do kwiaciarni, 
a Janek niech pokaże, co zrobił – Andrzej był jak 
zwykle konkretny.

Tabliczka zyskała uznanie kolegów i muszę 
przyznać, że rzeczywiście mi się udała. Karol 
wyciągnął z bagażnika wiertarkę i kilka wkrętów, 
bo tabliczka miała być od razu po wręczeniu 
przykręcona do masywnych dębowych drzwi 
gabinetu szefa. Gdybyśmy wiedzieli, że tekst „ko-
chaj szefa swego, możesz mieć gorszego” tak 
szybko przyjdzie nam weryfikować w życiu…

Czekając na Andrzeja, staliśmy przed bramą 
naszej firmy, rozmawiając o nadchodzącym „trzę-

sieniu ziemi” przy planowanej zmianie systemów 
informatycznych. W momencie, gdy Tomek udo-
wadniał, że ta zmiana będzie dla nas korzystna, 
z piskiem opon wyjechała z bramy czarna limu-
zyna i błyskawicznie zniknęła za rogiem.

– O rany, to chyba minister pofatygował się, 
żeby złożyć życzenia imieninowe naszemu szefo-
wi – skomentował sytuację Andrzej, tuląc w ob-
jęciach gustowny bukiet. – Stałem w tej kwiaciar-
ni jak na igłach, bo tam jakiś przyszły pan młody 
wybierał wiązankę ślubną. Marudził i marudził, 
w końcu zdecydował się na…

– Nie gadaj tyle – zdenerwował się Marek. – 
Lepiej już chodźmy, bo u szefa zrobi się zaraz 
kolejka, a ja mam dziś kupę roboty z instalacją 
nowego sprzętu. Chyba nie wyjdę stąd przed 
osiemnastą, za co żona mnie…

Nie dowiedzieliśmy się jednak, co zrobi z Mar-
kiem jego żona, bo rozmowę przerwał nam prze-
raźliwy sygnał karetki pogotowia, która niemal 
staranowała barierkę przy bramie i pognała prosto 
pod budynek administracji.

Pobiegliśmy w tym kierunku, ale ochroniarze 
nie wpuścili nas za drzwi, przy których zgroma-
dził się już spory tłumek, bo ratownicy medyczni 
właśnie wynosili kogoś na noszach.
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– To nasz szef! – krzyknął Karol, najwyższy 
z nas. – To na pewno szef! Ale co się stało?

Ponieważ winda była oblężona, puściliśmy się 
biegiem po schodach. W sekretariacie szefa za-
staliśmy panią Maję, która patrzyła przez okno, 
chociaż nie było już przecież widać karetki. Gło-
śno szlochała, a w dłoniach ściskała… różaniec.

– Widzicie, co to znaczy „kochać szefa” – szep-
nął Kamil, po czym przytulił panią Maję, która 
przez łzy zaczęła opowiadać, co się tu stało 
w ostatnich minutach.

– Parzyłam właśnie kawę i rozkładałam ciasto, 
gdy zadzwonił wiceminister, że będzie u nas za 
chwilę, bo stoją na światłach na sąsiedniej krzy-

żówce. „No to będziemy mieli ważnego gościa 
imieninowego” – powiedziałam do pana prezesa, 
ale zamiast radości zobaczyłam w jego oczach 
niepokój. Rozmowa z ministrem była bardzo krót-
ka. Gdy zapytałam, czy podać kawę, szef tylko 
machnął ręką, żebym się wycofała. Wtedy po raz 
pierwszy pomyślałam, że jest źle. Gdy za chwilę 
minister wyszedł i mruknął tylko przez zęby: „do 
widzenia”, przestraszyłam się na dobre. Prezes 
siedział bez ruchu, blady jak ściana, a w prawej 
ręce trzymał jakieś pismo. Patrząc na mnie wzro-
kiem zranionej sarny wysapał: „Kazał mi napisać 
rezygnację ze stanowiska. Bez żadnego wyjaśnie-
nia! Po tylu latach…”. I wtedy stracił przytomność, 
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uderzył głową o blat biurka i osunął się na podło-
gę. Wezwałam pogotowie i zabrali go na OIOM.

– A są stamtąd jakieś wiadomości? – zapytał 
niezbyt mądrze Marek.

– No jak? Przecież pewnie jeszcze nie dojecha-
li do szpitala.

Wieści zaczęły docierać za parę godzin, ale 
pocieszające nie były. Szef był nieprzytomny przez 
kilka tygodni, ale już po dwóch przysłano z War-
szawy zastępstwo – panią Zojkę, młodą szefową. 
Bezpośrednią, wesołą, zgrabną, ubraną w super-
ciuchy – jak zauważyła pani Maja. Zarządziła co 
sobotę wieczory integracyjne z kolejnymi zespo-
łami. Podpisywała co piąty dokument, nie zatwier-

dzała projektów, bo – prawdę mówiąc – miała  
prawdopodobnie blade pojęcie o zarządzaniu, 
organizacji czy technice komputerowej. 

Po dwóch miesiącach w firmie był taki bałagan, 
że prace zespołów były zagrożone. Dostawca 
oprogramowania zerwał umowę, a nasz główny 
informatyk nosił się z zamiarem złożenia wymó-
wienia, bo inaczej – jak mówił – podzieli los 
szefa i też wyląduje na intensywnej terapii.

Ale wiem, że część chłopaków zadurzyła się 
w nowej szefowej aż po uszy. No faktycznie, mia-
ła to „coś” w sobie. Któregoś dnia przyszła nawet 
do mnie formalna delegacja z prośbą, a właściwie 
z żądaniem wydania tabliczki „kochaj szefa swe-
go…”. Na czele stał Tomek, widocznie erotyka nie 
wyparowała mu jeszcze z głowy.

Odmówiłem wydania tabliczki, której adresa-
tem był przecież ktoś inny. Nie znaczy to jednak, 
że nie wykonywałem poleceń nowej szefowej. 
Chociaż miewałem wątpliwości, czy to służy do-
bru naszej firmy. Ale cóż, to ona jest za to wszyst-
ko odpowiedzialna.

Tomek wymógł na mnie, że się zastanowię.
– Karol ma jeszcze wiertarkę w bagażniku – 

dodał z nadzieją w głosie.
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Nie musiałem jednak za dużo się zastanawiać, 
bo w poniedziałek przyjechał inspektor z Urzędu 
Kontroli Finansowej i już we środę złożył wniosek 
o natychmiastowe odwołanie pani Zojki.

– Jeszcze nie widziałem takiego bajzlu w pa-
pierach – powiedział, widząc nasz pytający wzrok.

Za tydzień zjechał do firmy pan Leon. Od 
pierwszego dnia jego urzędowania drzwi się nie 
zamykały. Przyjeżdżali jacyś nieznani nam ludzie, 
wynosili teczki z dokumentami, kartony ze sprzę-
tem komputerowym, rozmawiali z pracownikami, 
namawiali ich na odejście z firmy, mamili wyż-
szym wynagrodzeniem, wysokimi stanowiskami, 
także za granicą. Z naszego zespołu na takie roz-
mowy był już zaproszony Andrzej, Marek i Kamil. 
Nie zgodzili się na odejście z naszej firmy.

Podpytywałem panią Maję, co się dzieje, ale 
tylko machnęła ręką i rozpłakała się. Zauważyłem, 
że bardzo źle wygląda, jest blada i mizerna. Szep-
nęła mi tylko, że obecny szef ma swoją prywatną 
firmę informatyczną i ona podejrzewa, że chce 
przejąć nasz majątek i pracowników.

– Nasza marka upada w tempie przyspieszo-
nym, tracimy zaufanie wieloletnich klientów. Je-
den z nich zrobił wczoraj karczemną awanturę, 
bo bezskutecznie czeka na serwis oprogramowa-

nia od wielu dni. Liczy straty, ma stan przedza-
wałowy… Jak to dobrze, że nie zawiesiliście tej 
tabliczki na drzwiach gabinetu. Bo kochać tego 
szefa – nie da się! Traktuje mnie okropnie, a to, 
co wyrabia… Jak długo to potrwa?! On nas wy-
kończy! Ja staram się modlić za niego, bo przecież 
mamy miłować nieprzyjaciół. Ale jest mi bardzo 
ciężko!

Chyba Pan Bóg wysłuchał modlitwy pani Mai, 
bo któregoś poranka do firmy przyjechali zama-
skowani funkcjonariusze i – jak to bywa na fil-
mach – wyprowadzili zakutego w kajdanki pana 
Leona.
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Jeszcze nie ochłonęliśmy po tym wydarzeniu, 
a tu za parę dni przed bramę zajechała dziwnie 
znajoma czarna limuzyna. Zapachniało grozą. Co 
za wieści przywiózł nam pan minister? Wszyscy 
odeszliśmy od komputerów i staliśmy przy dwóch 
oknach, które wychodzą na front budynku admi-
nistracji.

– No, nie wierzę! – zakrzyknął Karol, nasz  
dry blas.

Po ministrze wysiadł z samochodu… nasz szef! 
Pobiegliśmy go powitać! Sekretariat był już pełen 
uśmiechniętych ludzi, klaszczących w dłonie 
z radości. Szef stał w drzwiach swojego gabinetu, 
również z uśmiechem na ustach, ale i ze łzami 
wzruszenia w oczach. Znać było po nim, że cięż-
ko chorował, ale przeszczęśliwa pani Maja szep-
nęła mi, że ona już się o niego zatroszczy.

Przez nasz tłumek przebił się w końcu minister, 
nieco zszokowany takim powitaniem szefa. Gdy 
podniósł dłonie, zrobiła się przeraźliwa cisza. 
Usłyszeliśmy, że za kwadrans w gabinecie szefa 
odbędzie się krótka odprawa, na którą zaprosze-
ni są kierownicy zespołów.

Przejęty tą sytuacją, zasiadłem wraz z kolegami 
za stołem obok pani Mai, która protokołowała 
przebieg spotkania. Minister odczytał enigma-

tyczne pismo, z którego wynikało, że zarzuty, 
które stawiano szefowi, okazały się bezpodstawne, 
więc nie ma przeszkód, by dalej piastował to sta-
nowisko. Po czym następowały życzenia owocnej 
pracy dla dobra firmy, sukcesów zawodowych 
i szczęścia w życiu osobistym. Oklaski zebranych 
potwierdziły powszechną radość z takiego obro-
tu sprawy. Ale gdy umilkły, zaczęły padać trudne 
pytania, typu: jakie to były zarzuty, kto je sformu-
łował, przecież szef to bardzo dobry człowiek 
i fachowiec, dla kogo był niewygodny, kto go mógł 
tak oczerniać… Minister coś tam próbował tłu-
maczyć, ale szef uciął tę dyskusję, mówiąc wspa-
niałomyślnie:

– Spuśćcie na to wszystko kurtynę miłosier-
dzia! Posłuchajcie lepiej, co pan minister chciałby 
jeszcze dodać poza protokołem.

Długopis pani Mai zawisł nieruchomo w po-
wietrzu, gdy minister zaczął mówić:

– Moja córka przygotowuje się do matury 
i ostatnio przerabiali wiersze Ignacego Krasickie-
go. Przeczytała mi, rozbawiona, jeden z nich 
związany z moim obecnym stanowiskiem. Ty- 
tuł jego brzmiał: „Wół minister”. Z interpretacji 
wynikało wyraźne podobieństwo do sytuacji 
w waszej firmie. Otóż w pewnej krainie król-lew 
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mianował ministrów. Najpierw ministrem (gos-
po darki) został wół, który rządził powolnie, nie-
zbyt błyskotliwie, ale rozsądnie; jednak króla-lwa 
znudził taki sposób sprawowania władzy i rządy 
objęła małpa. Z początku wszystkim odpowiada-
ła jej radość, zabawy, ale wkrótce ludzie zaczęli 
płakać nad brakiem porządku i grożącym niebez-
pieczeństwem bankructwa. Jej następca – lis – też 
zawiódł, bo wyprzedał i zdradził pana oraz pod-
danych. „Nie osiedział się zdrajca i ten, który 
bawił: znowu wół był ministrem i wszystko na-
prawił” – dokończył, cytując dosłownie puentę 
wiersza.

Ciszę, jaka zapanowała po tym opowiadaniu, 
przerwał nagle ostry głos wiertarki. Tylko ja wie-
działem, co się dzieje! To Karol wywiercił otwory 
w drzwiach gabinetu i przykręcił „moją” tabliczkę, 
jakże dzisiaj szczególnie aktualną! A pani Maja 
stwierdziła z radością:

– O, naprawy już się rozpoczęły!
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Pensja plus podwyżka  
równa się problem

Wielkie pieniądze, wielki kłopot.

(Longin Jan Okoń)

Słuchajcie, będzie podwyżka i to niemała – 
Bartosz wpadł do stołówki z wielką nowiną. – 

Podobno najniższa kwota netto będzie wynosić 
dwieście złotych!

– Co? Dwieście złotych? I o to ten cały raban? 
Żeby to jeszcze chociaż tysiączek…

– No, Zdzichu, nie przesadzaj. I dwieście się 
przyda, a może trafi się więcej. Zosia z finanso-
wego mówiła, że od jutra zabierają się za przeli-
czanie. Algorytm, który przysłali z centrali jest 
podobno dość skomplikowany, więc nie zdążą na 
pierwszego, ale dostaniemy następną wypłatę 
z wyrównaniem! To będzie kasa! – Witek aż pod-
skoczył z wrażenia.

– A na co wydacie te dodatkowe pieniądze? – 
nieśmiało zapytał z nutką zazdrości w głosie 
Kazio, nasz młody praktykant, który dostaje jesz-
cze stypendium i podwyżka go nie obejmie.

Tym pytaniem włożył chyba przysłowiowy kij 
w mrowisko, bo natychmiast wszyscy, którzy 
akurat jedli obiad, zaczęli przekrzykiwać się, od-
powiadając niemal chórem na pytanie Kazia. Coś 
dało się na szczęście usłyszeć!

– Ja kupię sobie wygodne łóżko, widziałam 
takie na Allegro. Jak dobrze policzę, to jeszcze mi 
zostanie kasy na koc i poduszkę – ucieszyła się 
Kasia.
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– Ja opłacę czesne za speckurs przygotowujący 
do testów inteligencji. Marzę o tym od dawna! – 
gromkim głosem wykrzyknął Piotr.

– Ja całość wydam na wykwintne żarcie, ko-
cham jeść! – oznajmiła krótko Baśka i ochoczo 
konsumowała resztę sałatki z sąsiedniego stołu.

– Ja kupię żonie potężny kosz kwiatów na zbli-
żającą się rocznicę ślubu. – Paweł uśmiechnął się 
na wspomnienie żony.

– Ja poszaleję i zafunduję sobie masę przyjem-
ności w… burdelu – zarechotał ktoś pod oknem.

– No, Adam, mam nadzieję, że opowiesz ze 
szczegółami, jak było – domagał się jego sąsiad.

– Ja kupię sobie w końcu to najdroższe lekar-
stwo na żołądek. Może uda mi się jeszcze trochę 
popić piwka, bo teraz lekarz mi nie pozwala. – To 
pragnienie było słychać w głosie Grześka.

– Ja poszukam sobie… kamerdynera, a sam 
pomieszkam jak jakiś książę chociaż przez mie-
siąc – marzył Wiktor.

– A ja kupię duży, pięknie wykonany, drewnia-
ny… krzyż z relikwiami wtopionymi w poprzecz-
ną belkę. Na pewno niebo mi to policzy na…

Nie usłyszeliśmy, na co liczy Agata, bo sygnał 
gongu zakończył przerwę obiadową i wszyscy 
wracali na stanowiska pracy. Do hali produkcyjnej 

nie poszedł jednak ze wszystkimi Kazio. Stał przy 
drzwiach, wymachiwał komórką, po chwili zaczął 
z kimś rozmawiać.

– Kochanie! Ale mam dla ciebie supermateriał. 
Wszystko mam nagrane. Jak to co? Napiszesz 
najlepszą pracę magisterską. Słuchaj, nie uwie-
rzysz, na co ludzie chcą wydać dodatkową kasę – 
na lekarstwo, na wizytę w burdelu, na artystyczny 
krzyż, na łóżko…, nie zapamiętałem wszystkich 
wypowiedzi, ale odsłuchasz sobie całość, słychać 
nie najgorzej. Co mówisz? No, dobrze, skontak-
tuję cię z kolegami, mam nadzieję, że zechcą 
pogadać z tobą. Co? Ze wszystkimi? Spróbuję ich 
namówić. No tak, oczywiście, za jakiś czas. Teraz 
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lecę załatwić ci te kontakty. A jaki ty masz dokład-
nie temat magisterki? Jak? Czekaj, powtórzę: 
Psychologiczny obraz pracownika w kontekście 
marzeń dnia codziennego. Tak? Ok! To do zoba-
czenia wieczorem! Kończę, mam tu jeszcze dużo 
pracy!

W jadalni zrobiło się cicho. Słychać było tylko 
szum zmywarek na zapleczu. Na salę wkroczyła 
sprzątaczka z wiadrem i mopem. Prędko odsuną-
łem się od otwartego okna, pod którym stałem od 
kilkunastu chyba minut i usłyszałem to wszystko, 
co działo się wewnątrz.

Przy pierwszych słowach Bartosza, kierownika 
zmiany, zatrzymałem się i, może niezbyt eleganc-
ko – podsłuchiwałem. Czego to można dowie-
dzieć się o ludziach, którzy poczują „wielką kasę”! 
A to moi podwładni! Chyba będę musiał przyznać 
się Kaziowi do podsłuchiwania, bo bardzo jestem 
ciekaw, co z tych marzeń dotyczących wydatków 
wyniknie. Poproszę go o protekcję, bo chętnie 
bym przeczytał tę pracę magisterską!

Kazia spotkałem na hali produkcyjnej. Trochę 
speszony swoim spontanicznym pytaniem, o któ-
re go zagadnąłem, przystał bardzo chętnie na 
udostępnienie pracy swojej małżonki, oczywiście 
jeżeli ona się zgodzi. Ja z kolei poprosiłem, aby 

w pracy dokładnej nazwy naszej firmy nie po- 
dała, a imiona zmieniła. No bo jakby ktoś,  
coś… itd.

Minęło parę miesięcy. Kazio na zakończenie 
swojego stażu przyniósł dwie blachy pysznego 
sernika i przy pożegnalnej kawie wspominaliśmy 
wspólnie spędzony czas. Szef naszej firmy obiecał, 
że również zajrzy na kawę i rzeczywiście przy-
szedł, ale wtedy, gdy już wszyscy zaczynali się 
rozchodzić. Powiedział, że zatrzymały go ważne 
sprawy, podziękował Kaziowi za sumienne, a nie – 
jak to się zdarzało innym – odbębnione przepra-
cowanie stażu, zrobił smutną minę, mówiąc, że 
nie lubi pożegnań, po czym nagle roześmiał się 
i wyjął z teczki pismo, które wręczył zdumionemu 
Kaziowi, mówiąc:

– Witamy na pokładzie, oto umowa o pracę dla 
ciebie, na razie na stanowisku młodszego specja-
listy, ale za jakiś czas będzie pewnie awans.

Zerwała się burza oklasków. No bo Kaziu to 
rzeczywiście fajny chłop!

Minęło znów kilka miesięcy. Aż tu pewnego 
dnia Kazio zaprosił mnie na uroczystą kolację 
z okazji obrony pracy magisterskiej Zuzanny, jego 
żony. Trochę zaskoczony spojrzałem na niego 
i nagle przypomniało mi się to zdarzenie z paź-
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dziernika chyba, gdy podsłuchałem, o czym marzą 
moi pracownicy.

Kupiłem bukiet kwiatów, adekwatny do pracy 
bardzo dobrej z wyróżnieniem. Pani Zuzanna 
odwzajemniła mi się egzemplarzem swojej pracy. 
Z autografem!

Zaraz po powrocie do domu, chociaż było już 
bardzo późno, nie mogłem powstrzymać się, żeby 
zajrzeć do pracy. Zacząłem od końca, od załącz-
ników, w których magistrantka zamieściła swoje 
uwagi i obszerne fragmenty tekstów wywiadów 
z naszymi „marzycielami”. Lektura pasjonu- 
jąca…

•
– Pani Basiu! Dziękuję, że zgodziła się pani na 

spotkanie. Pani zamierzała wydać te dodatkowe 
pieniądze na jedzenie. Dlaczego? Czy pani chodzi 
głodna? Pani lub pani rodzina?

– No nie, nie o to chodzi. Przecież zarabiam nie 
najgorzej, a mieszkam sama. Nie założyłam wła-
snej rodziny, a wychowałam się w domu dziecka. 
Sąd odebrał moim rodzicom prawo do opieki nade 
mną, bo upijali się na umór, sprowadzali różnych 
podejrzanych typów spod ciemnej gwiazdy. Brat 
trafił do więzienia, a ja do bidula.

– I co? Tam oszczędzali na jedzeniu? Nie było 
żadnych sponsorów?

– Byli, byli! Zabawek mieliśmy bez liku, różnych 
frykasów też nie brakowało.

– No to dlaczego?
– Ja też długo o tym myślałam. Dlaczego nic nie 

oszczędzam, wszystko przejadam? Podwyżkę też 
przejadłam, kupując pizze-giganty, rurki z bitą 
śmietaną, czekolady maxi… Ale już wiem! Ja tyle 
jem, bo wciąż łaknę! Łaknę miłości! Uczucia,  
ciepła, drugiego człowieka! Kogoś, dla którego 
byłabym najważniejsza, ukochana! I niejako w za-
stępstwie – pojawiło się u mnie już dawno pra-
gnienie jedzenia. Różnorodnego! Pochłaniałam 
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drożdżówki, owoce wszelkiego rodzaju, lody, cia-
sta, kotlety… I wciąż łaknę! Ale muszę coś z tym 
zrobić! – głos Basi wyraźnie był pełen łez i roz- 
paczy.

– Pani Basiu! To może z kolejnej pensji uszczknie 
pani choć drobną część i podzieli się z prawdziwie 
głodnymi? „Uczyńmy coś dobrego, gdyśmy rozpa- 
czy bliscy” – mawiał mój dziadek. To pomaga!

•
[Uwaga: Pan Piotr długo nie chciał zgodzić się na 
bezpośrednie spotkanie ze mną „oko w oko”. Na 
moje ponawiane SMS-owe prośby odpowiadał, że 
nie jest jeszcze gotowy na rozmowę. Dopiero pod 
koniec czerwca, gdy już straciłam nadzieję na to, 
że ten „przypadek” umieszczę w swojej pracy, zgo-
dził się na pośrednie rozwiązanie i rozmawialiśmy 
na Skypie.]

– Dzień dobry panie Piotrze! Cieszę się, że wy-
raził pan gotowość na rozmowę o pana pomyśle 
na sfinansowanie kursu rozwijającego inteligencję. 
I co? Jest pan zadowolony? Jak przedstawia się 
teraz pana IQ?

– Niestety nie jestem zadowolony! To była zła 
decyzja, pieniądze wyrzucone w błoto!

– Jak to? Widziałam w Internecie program 
takiego kursu. Nic pan nie zyskał? Nie dowiedział 
się pan jakichś nowych rzeczy, nie poznał pan 
specjalistycznych metod rozwoju osobowości? Nie 
zabłysnął pan inteligencją wśród znajomych? Nie 
pochwalił się…

– Nie! Nie! Nie! – przerwał pan Piotr. Nic z tych 
rzeczy. Ale, wie pani, doszedłem do wniosku, że  
nie tędy droga. I to jest jedyny zysk z tej całej  
sprawy.

– A dokąd ta droga miała pana poprowadzić? 
Niewiele z tego rozumiem…

– No to muszę chyba opowiedzieć wszystko od 
początku! Od małego byłem taki jakiś nijaki. Ka-
rol z pierwszego piętra super śpiewał i grał na gi-
tarze, Waldek z parteru wkopał parę goli drużynie 
z sąsiedniego miasteczka, i już dziewczyny latały 
i za jednym, i za drugim. Michał świetnie opowia-
dał kawały i był duszą każdego towarzystwa, 
Andrzej rewelacyjnie grał w szachy, rozwiązywał 
krzyżówki, jakby miał w głowie komputer, Marek 
miał same szóstki w liceum, wiedział wszystko, 
wygrał kilka telewizyjnych teleturniejów… A ja? 
Nie miałem pomysłu na siebie. Drogą eliminacji 
doszedłem do wniosku, że mogę ewentualnie kon-
kurować z Markiem.
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Chociaż w szkole szło mi średnio, pomyślałem, 
że jeżeli się dobrze postaram, to dostanę się na 
studia. Najlepiej takie, na jakie będzie zdawał 
Marek. Na psychologię! Marek został przyjęty bez 
egzaminu, jako laureat ogólnopolskiej olimpiady 
humanistycznej, a ja poległem z kretesem. Próbo-
wałem za rok, ale bez rezultatu. Nie mogłem dalej 
siedzieć u mamy na garnuszku. Poszedłem do 
pracy, gdzie znowu byłem najgorszy, nie miałem 
żadnego fachu ani doświadczenia. Zamiast zdobyć 
jakiś konkretny zawód, ja wciąż chciałem być 
omnibusem. Tak sobie myślałem, że jeżeli będę 
miał wysokie IQ, to każdy szef mnie przyjmie 
z otwartymi ramionami. Jakże się myliłem! Przede 
wszystkim wiem już, że inteligencja to nie jest suma 
wiedzy, ale zdolność do kompleksowego ujmowa-
nia problemów. I to „coś” się ma albo nie. Owszem, 
do pewnego momentu wiedza jest potrzebna, ale… 
Nie wiedza jednak jest już dla mnie najważniejsza, 
nawet nie ta błyskotliwość, ale… mądrość! A to 
naprawdę nie jest to samo!

Parę dni temu sąsiadka poprosiła mnie o drob-
ną naprawę w kuchni. Odpadły jej drzwiczki od 
szafki pod zlewem. Dla mnie to chwila moment – 
i gotowe. Przy okazji przetkałem kolanko od spły-
wu i wymieniłem uszczelkę od baterii, bo ciepła 

woda kapała do podstawionej w szafce mi- 
seczki.

Przy pracy towarzyszył mi bez przerwy synek 
sąsiadki, pięcioletni Kuba. Nie spuszczał oczu 
z moich rąk, z nabożeństwem oglądał wiertarkę 
i „francuza”. A na koniec stanowczo stwierdził: 
„Ależ pan jest mądry!”. Uśmiechnąłem się do Kuby 
i coś we mnie pękło.

To był piękny komplement! Oczywiście moja 
techniczna wiedza nie ma nic wspólnego z mądro-
ścią. Ale zrozumiałem, że to właśnie jest mą- 
drość na moją miarę, że nie mogę bez końca po-
równywać się z Karolem, Waldkiem, Andrzejem, 
Markiem…
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i stanowczo zaprzeczyła, mówiąc tak, jak mawia-
ła moja babcia: „Pawełku! Wszędzie dobrze, ale 
w domu najlepiej”. Nigdy nie zapomnę tego wie-
czoru – głos pana Pawła niepokojąco zadrżał.

Gdy świece się dopalały, a przed Martą nadal 
stał kieliszek wina, niemal pełny, podniosłem swój, 
proponując kolejny toast za nas oboje, Marta do-
dała cichutko: „Za nas… troje”. A jaka była przy 
tym piękna! Oszalałem z radości! Tak chciałem to 
pani opowiedzieć!

•
– Pani Kasiu! Jak tam mijają noce? Zrealizo-

wała pani swój zamiar?
– Ojej, przepraszam, ale zapomniałam do pani 

zadzwonić, chociaż obiecałam. To przez ten silny 
i stały ból głowy. Nie pomagają żadne tabletki.

– A robiła pani badania, czy wiadomo, co jest 
przyczyną tego bólu?

– Badania właśnie robię, ale wstępna diagnoza 
mówi, że to przez niedobór… snu. Cierpię od bar-
dzo dawna na bezsenność i na pochodne chorób-
ska! Myślałam, że jak kupię sobie nowe, wygodne 
łóżko i lekką kołdrę, to będę spała jak suseł! Ale 
nic z tych moich marzeń nie wyszło! Wydałam 
kupę kasy i co? I nic! A jeszcze w czasie przeme-

•
[Uwaga: Paweł spotkał się ze mną bardzo chętnie. 
Aż palił się do rozmowy!]

– Tak, kupiłem żonie ogromny bukiet czerwo-
nych róż, elegancko ułożony w ozdobnym koszu. 
Ledwo go wniosłem na czwarte piętro. Resztę 
podwyżki wydałem na wykwintną kolację zamó-
wioną w renomowanej restauracji. No co? Jak 
rocznica ślubu, to rocznica na całego.

Wieczór spędziliśmy w naszej kawalerce, bo 
Marta nie lubi spotykać się w lokalach. Na wszel-
ki wypadek parę dni wcześniej podpytałem ją 
mimochodem, czy miałaby ochotę gdzieś wyjść 
wieczorem, ale spojrzała na mnie jakoś dziwnie 
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blowania stłukł się nam pamiątkowy, rodzinny 
wazon kryształowy.

Zastanawiałam się nieraz, dlaczego nie mogę 
spać pomimo tego, że jestem często bardzo zmę-
czona. Już nawet modliłam się w tej intencji.  
I myślę, że Pan Bóg pokazał mi powody bezsenno-
ści: ja się boję, że gdy zasnę, to się już więcej  
nie obudzę! Że umrę w czasie snu! A powinnam 
przecież zaufać Bogu i zgodzić się na Jego wolę, też 
co do sposobu zabrania mnie z tego świata,  
prawda?

•
– Panie Wiktorze! Jak się sprawuje kamerdyner? 

To takie przeterminowane określenie, a marzył 
pan właśnie o takim człowieku?

– Jestem z natury leniwy. Oglądam dużo filmów 
i taki ktoś to superrozwiązanie – myślałem. – Je-
stem singlem, w domu potrzebuję pomocy na 
wszystkich frontach. A kamerdyner brzmi przecież 
lepiej niż służący, prawda?

– I co? Znalazł pan taki skarb?
– Tak, Jan okazał się bardzo pracowitym czło-

wiekiem. Liczyłem swoje oszczędności i byłem 
świadomy tego, że wkrótce nie będzie mnie już stać 
na Jana, a miałem nadzieję nie tylko na wypraso-
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wane koszule, porządek w barku i w lodówce, na 
umyte okna i czyste dywany…, ale i na przyjaźń! 
Ale Jan wyraźnie nie chciał się ze mną spou- 
falać!

Spotkałem go kiedyś po kilku miesiącach. Wy-
znał mi wtedy, że podejrzewał mnie o… homosek-
sualizm. I gdybym go nie zwolnił, sam by wkrótce 
odszedł „ze służby”.

A ja nadal jestem samotny! A trzeba mi było za 
podwyżkę kupić kwiaty i uśmiechnąć się do Lilki 
z trzeciego piętra. Inaczej ułożyłbym sobie życie…

•
[Uwaga! Bardzo się denerwowałam, zanim za-
dzwoniłam do pana Adama. Prawdę mówiąc, 
bałam się relacji z burdelu, gdzie zamierzał zażyć 
wiele przyjemności. Jak zacznie mi opowiadać 
jakieś pikantne szczegóły? Mnie, młodej dziewczy-
nie? Chciałam nawet namówić Kazia, żeby to on 
podpytał kolegę, co i jak, w moim zastępstwie. Ale 
w końcu odstąpiłam od tego zamiaru. To moja 
praca, a nic dobrego, wartościowego bez trudu się 
nie rodzi – tak mówiła moja babcia.]

– Panie Adamie! Kaziu przekazał mi telefon do 
pana. Pamięta pan w jakiej sprawie? [Słowo „bur-
del” nie przeszło mi przez gardło].

– Pani Zuzanno! Powiem tylko jedno! Burdel 
jest wyraźnie przereklamowany! Wyraźnie! 
Oszczędzę pani szczegółów, ale żałuję kasy, którą 
mogłem przeznaczyć na coś innego, choćby na 
weekendowy wyjazd na Mazury, które zawsze 
mnie zachwycają. Ale cóż – mądry Polak po szko-
dzie! [Odetchnęłam z ulgą…].

•
– Pani Agato! Czy może mi pani przesłać zdjęcie 

krzyża, który pani kupiła za podwyżkę? Szukam 
czegoś pięknego i oryginalnego dla moich znajo-
mych, którzy będą wkrótce świętować „złote gody”.
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– Nie kupiłam dużego krzyża z relikwiami, ale 
mały, drewniany krzyżyk, który położyłam na 
nocnym stoliku. Byłam głupia i naiwna, bo sądzi-
łam, że jak wydam kilkaset złotych na taki cel, to 
Bóg doceni moją decyzję i otworzy mi niebo na 
wieczność! To miał być taki handel wymienny – ja 
kupuję krzyż, a Ty daj mi zbawienie! Bez żadnego 
wysiłku duchowego, bez nawrócenia, za judaszowe 
srebrniki!

Uświadomiła mi to miła pani za ladą sklepu, 
w którym wybierałam krzyż. Chciałam największy 
i najładniejszy, bo bałam się, że pójdę do piekła. 
„Ależ, droga klientko! – zwróciła się do mnie sprze-
dawczyni – Gdyby zbawienie zależało od tego, jaki 

rozmiar ma nasz domowy krzyż, to wszyscy by 
chcieli mieć do dyspozycji potężne – jak np. Pałac 
Kultury – krzyże. To nie tak! To nie o to chodzi. 
A przede wszystkim: Jezus już nas zbawił przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie! Zbawienie nie 
może być przedmiotem handlu! Chciała pani 
przeznaczyć sporą sumę na ten zakup. A może 
będzie lepiej, jeżeli zamówi pani mszę świętą 
w swojej intencji – o prawdziwe nawrócenie, o do-
brą spowiedź…”.

•
– Panie Grzegorzu – pamiętam, że pan choro-

wał na żołądek. Pomogło panu to lekarstwo? Czy 
zaspokoił pan pragnienie?

– Ach, mało co, a bym wyciągnął kopyta! Le-
karstwo kupiłem od razu, jak kasa spłynęła na 
moje konto. Okazało się okropne w smaku (były to 
krople) i zapachu. Ale trudno, jak ma być takie 
skuteczne, to trudno, żeby smakowało np. jak mle-
ko z miodem! I rzeczywiście – działało. Ustąpiły 
przykre objawy już po zużyciu połowy butelki. Ale 
przeczytałem na ulotce, że trzeba kurację konty-
nuować do końca.

Tak też zrobiłem, ale podkusiło mnie i równo-
legle zacząłem popijać piwko, no bo przecież mi 
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przeszło… Ale nie doczytałem, że nie wolno w cza-
sie zażywania leku pić alkoholu. Ja wypiłem parę 
piw, jakieś wino, kilka kieliszków wódki, bo kolega 
zaprosił mnie na chrzciny swoich bliźniaków…

A wieczorem trafiłem na SOR z objawami za-
grażającymi życiu – z potwornymi bólami brzu-
cha, temperaturą, dusznościami i zanikami pa-
mięci. Lekarze postawili mnie na nogi, ale, jak 
mówili, uciekłem diabłu spod łopaty… Kasa po-
szła… w dym! Zmarnowałem taką szansę na 
zdrowie!

Chociaż była już bardzo późna pora, po prze-
czytaniu fragmentów rozmów pani Zuzanny 
z moimi pracownikami, zajrzałem jeszcze na 
początek pracy, do wprowadzenia. Zgodnie z mo-
imi przewidywaniami, znalazłem tam podzięko-
wania dla całej naszej firmy za wielką życzliwość 
i poświęcenie swojego czasu na rozmowy. To miły 
gest, nieczęsto spotykany.

Wprowadzenie zakończone zostało świetnie 
dobranym komentarzem, a właściwie sentencją, 
pod którą podpisał się ksiądz Dariusz:
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WARTOŚCI
Za pieniądze możesz kupić:

łóżko… ale nie SEN,
wiedzę… ale nie MĄDROŚĆ,

jedzenie… ale nie NASYCENIE,
kwiaty… ale nie PIĘKNO,

przyjemność… ale nie SZCZĘŚCIE,
lekarstwo… ale nie ZDROWIE,

służących… ale nie PRZYJACIÓŁ,
krzyż… ale nie ZBAWIENIE.

Za pieniądze kupić NIE możesz:
MIŁOŚCI… choćbyś nawet kupił władzę,

PRZYJAŹNI… choćbyś nawet kupił respekt,
BEZPIECZEŃSTWA… choćbyś nawet  

kupił obstawę,
SPRAWIEDLIWOŚCI… choćbyś nawet  

kupił sędziego,
NADZIEI… choćbyś nawet kupił obietnicę,

NIEBA… choćbyś nawet kupił Kościół.
To, czego nie możesz kupić za pieniądze,

Pan Bóg chce ci dać za darmo!

Nic dodać, nic ująć…

Praca, praca i…

Emeryt to człowiek w stanie nieważności.

(Stanisław Fornal)

Zosiu! Postaw te bukieciki na stołach, a nie na 
parapetach. Tak będzie sympatyczniej. Kwia-

ty zawsze oczyszczają atmosferę. A nie wiadomo, 
jak to spotkanie przebiegnie… Czasem przy róż-
nych wspomnieniach emocje biorą górę.

– Elu! Czy Rysiu przyniósł już ciasta i owoce? 
Tak? To wołaj dziewczyny, trzeba szykować przy-
jęcie, by godnie pożegnać nasze koleżanki i kole-
gów, emerytów.

Jako kadrowa byłam odpowiedzialna za to 
spotkanie. Myślałam od jakiegoś czasu, co i jak 
przygotować, jakie drobne upominki zorganizo-
wać, co może sprawić przyjemność „naszym” 
tegorocznym emerytom.
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W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
mieliśmy zwyczaj organizowania pożegnania pra-
cowników odchodzących na emeryturę przed 
wakacjami, pod koniec czerwca. Bywałam na ta-
kich spotkaniach, ale zawsze z mieszanymi uczu-
ciami. Najczęściej atmosfera byłą obojętna, skąpe 
rozmowy toczyły się tylko z najbliższymi sąsiada-
mi przy stole. Przemówienia dyrekcji – sztampo-
we, goździki – sztywne, a bywało, że – razem 
z rajstopami – trzeba je było… pokwitować. Takie 
czasy – mówiła wtedy Klara z finansowego. Co 
teraz zrobić? Jak przygotować to spotkanie, żeby 
wszyscy wspominali je dobrze? Przecież przejście 
na emeryturę to bardzo ważny moment…

– Zośka! No przecież prosiłam, żebyś postawi-
ła te wazoniki na stołach!

– Ale Jolka mówi, że jak tu stoją, to jest ładnie. 
Kwiaty zawsze stawia się na parapetach.

– Postaw tam, gdzie mówię! Zośka!
– Szefowo! Krysia też mówi, że lepiej nie sta-

wiać kwiatów na stołach, bo te sklerotyki zaraz je 
poprzewracają. Stare to przecież, łapy im się 
trzęsą, nabrudzą tylko.

– Anka! Co ty opowiadasz? Jak osiągnęli wiek 
emerytalny, to przecież nie znaczy, że to starusz-
kowie!

– Ależ my wszystkie w naszym dziale tak my-
ślimy. Po co takich żegnać? Niech idą sobie, a mło-
dym zostawią pracę.

– No, Anka! Ja i Rysiek tak nie uważamy – ode-
zwała się Kamila. – To grzech tak mówić! Ja mam 
mamę grubo starszą, a wciąż krząta się po kuch-
ni, gotuje pyszne obiady, pomaga dzieciom mo-
jego brata w lekcjach.

– Ale ci nasi emeryci, to co innego – prawie 
przekonująco zaczęła udowadniać Anka – no bo…

– No właśnie – kilka osób zaczęło jej głośno, 
wyraźnie za głośno, wtórować. – I jeszcze my 
musimy szykować im przyjęcie! Nie będę kroić 
tych ciast ani płukać jabłek i truskawek. Najwyżej 
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mogę rozłożyć obrusy jednorazowe, bo szkoda 
tych pięknych nowych stołów w sali konferencyj-
nej. Na pewno wyleją kawę czy herbatę i upaprzą 
wszystko wokoło bitą śmietaną!

– Ja też nie przyłożę do tego ręki! Zresztą mam 
inną pracę. Nie jestem ani kucharką, ani sprzą-
taczką – krzyczała Ulka, którą zawsze uważałam 
za porządną dziewczynę.

Zrobił się taki jazgot, że już praktycznie nie 
było słychać, co kto mówi. Ulka i Anka wybiegły 
z impetem z sali, zrzucając po drodze kosz z tru-
skawkami na nową wykładzinę dywanową. Anka 
jeszcze po drodze krzyczała: – A nie mówiłam! 
Ulka zatrzymała się nagle, będąc już na korytarzu, 
złapała przygotowany na spotkanie mikrofon 
bezprzewodowy i z szyderczym uśmiechem wy-
cedziła przez zęby:

– Że też nie wymyślono jeszcze takiego prosz-
ku, żeby móc staruchów utylizować!

Jej głos, posiłkowany wzmacniaczem, rozległ 
się złowieszczo wokoło z taką mocą, że wszyscy 
nagle umilkli.

– Zachowajcie spokój, na litość boską, co tu się 
dzieje? – udało mi się dzięki temu powiedzieć.

– No bo oni, no bo ona… – zaszumiało od razu 
z nową mocą.

Nagle w drzwiach sali stanęła pani Stenia, któ-
ra przez trzydzieści lat prowadziła naszą szkolną 
stołówkę. Na jej widok Ulka rzuciła mikrofon 
i odwróciła się ostentacyjnie. A pani Stenia wolno 
go podniosła i powiedziała stanowczo:

– Dziecko, jesteś jeszcze bardzo młoda, do tego 
czasu, gdy osiągniesz mój wiek, na pewno taki 
proszek wymyślą!

Zamarłam z wrażenia, ale po chwili rozejrza-
łam się wokoło. Zośka, Ela, Kaśka, Krystyna też 
stały jak wryte z rumieńcami wstydu na twarzach 
i nie wiedziały, gdzie podziać oczy. Pani Stenia 
odezwała się pierwsza:

– Kochani! Przyszłam wcześniej, żeby wam 
pomóc w tych przygotowaniach. Przyjmiecie 
mnie do kompanii? – zapytała z uśmiechem. – 
Przyniosę z kuchni sita i zajmę się tymi truskaw-
kami. Może da się jeszcze je uratować.

Wszyscy odetchnęli z ulgą. Wyglądało na to, 
że burza została opanowana i zniknęła za hory-
zontem. Moja babcia często mówiła: „A po burzy 
zawsze jest pogoda! I wiatr się uspokaja, i wycho-
dzi słońce!”.

Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem. 
Dyrektorka stanęła na wysokości zadania, bo jej 
przemówienie było pełne ciepła i miłości. Dzię-
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kowała oddzielnie każdej osobie, która żegnała się 
z naszą szkołą, ze łzami w oczach.

Potem prezydent miasta wręczył szczególnie 
zasłużonym pracownikom stosowne dyplomy 
i medale okolicznościowe. Przemawiał jeszcze 
szef związków zawodowych. Trochę przynudzał 
i powtarzał się kilka razy, ale też w końcu zainka-
sował gorące brawa, bo przygotował dla wszyst-
kich kolegów-emerytów koszyczki ze słodkościa-
mi, na osłodzenie – jak mówił – goryczy rozstania.

Młodzież naszej szkoły zaprezentowała krótkie 
scenki, w których parodiowała (delikatnie i bez 
złośliwości) nauczycieli przechodzących na eme-

ryturę. Było przy tym sporo radości, ale i łez… Na 
ich otarcie podaliśmy lampkę szampana i atmos-
fera zrobiła się całkiem przyjemna. I na ten mo-
ment zachowałam niespodziankę! Zaproponowa-
łam, żeby teraz to nasi świeżo upieczeni emeryci 
zabrali głos, żeby podzielili się z nami tym, co 
przeżyli w naszej szkole. Jakie cechy szefów czy 
kolegów cenią najbardziej, a o czym chcieliby jak 
najszybciej zapomnieć…

Trzymałam ten pomysł w tajemnicy, zakłada-
jąc, że najlepsze będą wypowiedzi spontaniczne. 
I nie pomyliłam się. Mikrofon puszczony obie-
giem wokół stołu „miał co robić”. A wspomnie-
niom towarzyszyły prezentacje komputerowe, na 
których zamieściłam zdjęcia naszych emerytów 
z archiwum szkoły.

Pan Karol, uczący od wielu lat fizyki, postrach 
wielu, wielu uczniów, opowiadał teraz ze łzami 
w oczach, jak bardzo się bał przed laty pierwszych 
chwil w szkole… Czuł się bardzo słaby i udawał 
groźnego nauczyciela, żeby dodać sobie odwagi. 
Jest bardzo wdzięczny ówczesnemu, nieżyjącemu 
już dziś dyrektorowi, że go przygarnął do szkoły, 
chociaż, jak sam mu kiedyś wyznał, nie bardzo 
wierzył, że z tego lękliwego chucherka coś dobre-
go wyrośnie.
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– A wyrósł – zastępca dyrektora szkoły, wyrósł 
nauczyciel szczycący się Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej, prawdziwy przyjaciel uczniów 
i wspaniały kolega! – dopowiedziałam z radością, 
bo pan Karol łykał tylko łzy wzruszenia.

– A ja – odezwała się dziewczęcym głosem 
Dorota, pani od polskiego – byłam, na początku 
mojej przygody ze szkołą, bardzo krnąbrną dziew-
czyną. Już w czasie praktyk zawodowych uważa-
łam się za taką, która wszelkie rozumy pozjadała 
i nie pozwalałam sobie na żadne uwagi. A upo-
mnienia sypały się jak z rękawa – że niedbale 
robię konspekty zajęć, że nigdy nie mam uzupeł-
nionych dzienników, że spóźniam się na lekcje…

Dzisiaj, z perspektywy wielu lat, jestem wdzięcz-
na za te i inne uwagi, bo były słuszne, chociaż 
wtedy tak nie uważałam. Obrażałam się, często 
odburknęłam coś niemiłego pod nosem osoby, 
która mnie „stawiała do pionu”. Z czasem sama 
zaczęłam upominać i kolegów, i uczniów, i naszych 
synów, ale – pamiętając swoje reakcje na krytykę 
mojej pracy – staram się to czynić rozważnie, 
spokojnie, z miłością. Zwykłam też pytać naj-



6362

pierw: dlaczego? Dlaczego się spóźniłeś, dlaczego 
rozmawiasz na lekcji, dlaczego ją szarpiesz za 
włosy, dlaczego kłamiesz? Od razu nie oceniam 
człowieka. I z doświadczenia wiem, że kto sobie 
najpierw odpowie na to „dlaczego?”, ten stara się 
nie spóźniać, nie kłamać… To działa! Naprawdę!

– Ja też wspominam swoje początki w tej szko-
le. Pamiętacie może jeszcze pana Juliana, który 
uczył tu matematyki? Gdy mnie zatrudniono, 
wybierał się już na emeryturę, ale jeszcze przez 
pewien czas pracowaliśmy razem. Cóż to był za 
wspaniały człowiek i nauczyciel! To od niego 
uczyłem się opanowywać swoją małoduszność. 
Nie miałem za grosz odwagi cywilnej, byłem nie-
zdolny do szlachetnych odruchów, do wybacze-
nia… Pan Julian chyba widział, jaki jestem. Starał 
się pomóc mi najpierw w przełamaniu braku 
odwagi do czynienia dobra. A jak tego dokonał? 
Otóż, otaczając mnie dobrocią. On po prostu 
mnie przygarnął! Mnie, małodusznego egoistę, 
przygarnął jak syna. Byłem tu taki zagubiony, 
rodzina została na wsi, nikogo tu nie znałem. Pan 
Julian obdarował mnie swoim sercem, czasem, 
doświadczeniem, ciepłą kurtką. Często zapraszał 
mnie do siebie, rozmawialiśmy na różne tematy, 
częstował pyszną zupą grzybową, której smak 

pamiętam do dziś. Jak również wspólne wyprawy 
do lasu, na grzyby właśnie.

Po paru miesiącach „odtajałem”. Sam zacząłem 
widzieć osoby potrzebujące pomocy i nie waha-
łem się jej udzielić. Coraz odważniej wypowiada-
łem swoje zdanie, nawet w nieżyczliwym mi 
otoczeniu. Nabierałem przekonania o swojej 
wartości, bo dotychczas uchodziłem we własnych 
oczach, pomimo młodego wieku, za całkowitego 
życiowego bankruta. Ale wciąż daleko było mi do 
wielkoduszności. Miałem problemy z wybacze-
niem ojcu alkoholikowi, mojej dziewczynie, mo-
jemu wychowawcy… Borykałem się z tym w prze-
konaniu, że ten balast będzie mi już towarzyszył 
do końca życia.
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Na pogrzebie pana Juliana stał się jednak cud! 
W czasie mszy świętej ksiądz mówił o tym, że 
wybaczenie jest trudne, ale możliwe. Pan Julian 
miał bardzo ciężkie życie, wielu bliskich mu ludzi 
zraniło go głęboko przez odtrącenie, fałszywe 
oskarżenia, pomówienia. W efekcie tego został 
sam jak palec. Ale nie stracił pogody ducha, wy-
baczył im z całego serca, modlił się za nich… Boże! 
Ja też tak chcę! Dosyć mam już tej męczarni ze 
złymi wspomnieniami. Panie Julianie – proszę, 
pomóż mi – wzdychałem.

I chyba rzeczywiście przyszła ta łaska dla mnie 
z zaświatów. Bo przyszła! Jestem wolny, mogę 
myśleć bez złości czy nienawiści o tych osobach. 
Jestem uzdrowiony!

Pani Luiza, która zabrała głos po panu Henry-
ku, długo szukała właściwego słowa, aby podzie-
lić się z nami swoim wspomnieniem. W końcu 
wydusiła z siebie jedno – cierpliwość!

– Właśnie cierpliwość powinna być przymio-
tem każdego nauczyciela! Inaczej nie ma czego 
szukać w szkole. „Dla wszystkich bądźcie cierpli-
wi” – taki tekst dostaliśmy jako „wyprawkę”, jako 
przepustkę do nauczycielskiego fachu od promo-
tora naszych prac magisterskich. Nie zliczę chyba 
wszystkich sytuacji, w których cierpliwość bardzo 

się przydawała, ale podam chociaż parę przy- 
kładów.

Na lekcjach, gdy tłumaczyłam po raz enty daną 
reakcję chemiczną, gdy uczniowie klasy matural-
nej gadali jak najęci w czasie mojego wykładu, gdy 
któryś raz z rzędu musiałam upominać, żeby na 
klasówce nie ściągali, żeby nie zapominali zeszy-
tu, zwłaszcza wtedy, gdy nie odrobili zadania, gdy 
regularnie się spóźniali, gdy nie znali podstawo-
wych rzeczy na powtórkach przed maturą, gdy 
popełniali stale te same błędy… Cierpliwość była 
niezbędna także w relacji z współpracownikami – 
gdy koleżanki zostawiały dziennik w różnych 
miejscach (chyba mi na złość), gdy przez całe 
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przerwy głośno gadały przez komórkę, nie zwa-
żając na to, że pękała mi z bólu głowa.

Cierpliwość… Pomogła mi w spokojnym re-
agowaniu, w czekaniu na to, że ktoś się zmieni, 
wyrośnie z tego czy z tamtego, zrozumie, że źle 
robi, że mnie to boli, że trzeba też pomyśleć o in-
nych. I dane mi było zobaczyć owoce cierpliwości. 
Polecam wszystkim pracę nad sobą. Cierpliwość 
się opłaca. Zawsze! I w każdej sytuacji!

– To w takim razie cierpliwie wysłuchajcie 
i mnie – odezwał się pan Witold. – W tej szkole 
czułem się jak w raju w porównaniu z moją po-
przednią pracą, w której nie dało się już wytrzy-
mać. Dwóch kolegów po prostu nienawidziło się 
„na umór”. Ciągle robili sobie na złość. Lepiej nie 
będę mówił o szczegółach, nie znacie tych osób, 
a i dla mnie są to trudne wspomnienia. Powiem 
tylko, że któregoś razu na radzie pedagogicznej 
doszło między nimi niemal do rękoczynów. Wte-
dy wstał ksiądz katecheta i, cytując Biblię, powie-
dział mocnym głosem: „Pamiętajcie, aby nikt nie 
odpłacał złem za zło, zawsze usiłujcie czynić 
dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich. Uni-
kajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. Na 
moment zrobiło się na sali bardzo cicho, po czym 
wszyscy zaczęli mówić naraz. Niestety wyraźna 

większość była przeciwko księdzu i wzięła stronę 
Józka i Wojtka. Wtedy postanowiłem, że po wa-
kacjach już nie wrócę tam do pracy. I tak trafiłem 
do tej szkoły.

Dziękuję wam, kochani, za wspaniałą atmos-
ferę, za to, że w poczuciu bezpieczeństwa dane mi 
było doczekać tu emerytury. To dla mnie bardzo 
ważny dzień.

– A ja tak sobie marzę, żeby kiedyś przejść na 
emeryturę, tak jak państwo – z poczuciem speł-
nienia zawodowego – odezwała się nagle Krysia, 
która w rogu sali nalewała sok do szklaneczek 
i zamierzała je właśnie podać na stoły.
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– Tyle historii, na pewno państwu zaschło 
w gardle – dodała niespodziewanie uprzejmie. – 
Tak słucham i słucham, i zazdroszczę, bo ja trak-
tuję swoją pracę jako zło konieczne. Muszę się 
z czegoś utrzymać, taką mam sytuację rodzinną. 
Ten ekonomiczny bat wisi nade mną, jak kiedyś 
nad niewolnikami. Nie jest to dla mnie w żadnym 
wypadku sytuacja komfortowa. Muszę poważnie 
pomyśleć, co z tym zrobić. Chciałabym, żeby 
praca przynosiła mi satysfakcję, żeby miała dla 
mnie wartość, była źródłem samorealizacji, roz-
woju osobistego, niosła dobro innym…

– Krysiu! Dobrze mi się z tobą współpracuje 
na co dzień, ale nie będę cię zatrzymywać. Szukaj 

czegoś lepszego dla siebie. Cieszę się, że doszłaś 
do wniosków o potrzebie zmiany swojego życia 
właśnie w czasie tego spotkania. To znaczy, że 
było potrzebne, że dobrze zaowocowało!
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Pracoholizm lub –
Aktualnie nie pracuję…
bo…

Praca męczy, ale bezczynność szkodzi.

(Michał Lech Sinico)

Oj, jaki jestem skonany!
– Co mówisz, Heniu? Nie słyszę, bo czaj-

nik szumi!
– Jestem skonany! Narobiłem się dzisiaj po 

pachy. Ledwie żyję! – jęknąłem już żonie niemal 
do ucha. – Zrobisz mi kawy? Muszę oprzytom-
nieć, bo przecież resztę projektów zabrałem do 
domu. Posiedzę chyba do rana nad nimi! A obiad 
już jest?

– Już? Czy ty wiesz, która jest godzina? Straci-
łeś poczucie czasu? Kuba już dawno zjadł kolację 
i cały wieczór buczał, bo obiecałeś mu, że po 
pracy pójdziecie do „Agatki” po narty. W końcu 
znalazł w Internecie takie, jakie mu się podobają 
i z tego smutku prosił mnie, żebym je zamówiła, 

bo tata o nim zapomniał… Nie zrobiłam tego, bo 
się nie znam na nartach, a to przecież niemałe 
pieniądze. Jak mogłeś tak go potraktować? A Ka-
mila też czekała, bo obiecałeś jej pomóc przy 
ankiecie do pracy licencjackiej…

– No przecież pracowałem, a nie balowałem – 
udało mi się wtrącić. – Za co kupię te narty, jeśli 
nie będę pracować? – dodałem ze wzrastającym 
zniecierpliwieniem. – Mam to wszystko rzucić 
i siedzieć w domu?

– Nie! Ale przecież umiar trzeba zachować! Bo 
zamęczysz siebie i nas przy okazji. Miałeś iść  
do dentysty, byłeś? No oczywiście: nie! Brak  
czasu!

Nie mogę doprosić się, żebyś naprawił szafkę 
w łazience. Jak w końcu spadnie komuś na głowę, 
to będzie nieszczęście. Nie wspomnę już o prze-
kopaniu zagonka po truskawkach i wyniesieniu 
z piwnicy niepotrzebnych gratów. Porządek tam 
zrobiłam, ale na więcej nie mam siły. Chcesz, żeby 
mi znowu dysk wyskoczył?

– Oj, Elu, obiecuję, że to się więcej nie powtó-
rzy, że nadrobię domowe zaległości…

– Ja już ci nie wierzę, tyle razy obiecywałeś i… 
Ty jesteś po prostu pracoholikiem! Musisz to 
w końcu zrozumieć. Siadaj, odgrzeję ci obiad na 
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kolację, kawy nie dostaniesz, bo musisz się w koń-
cu wyspać. Nie chcę tu mieć zawałowca!

Kuba już spał, wyłączyłem komputer, na ekra-
nie którego błyskały, jak wyrzut sumienia, lśniące 
błękitno-szare narty. – Jutro pójdę z tobą i kupimy 
je – obiecałem szeptem i zgasiłem światło.

Kamila siedziała jeszcze przed swoim kompu-
terem i spojrzała na mnie z wyrzutem.

– Jutro rano mam spotkanie z promotorem, 
nie idzie mi zupełnie to pisanie, a ty przecież 
obiecałeś… Teraz słyszę, że się kłócicie, więc ode-
chciało mi się już wszystkiego.

– Już jestem, córciu, i nawet mam pomysł na 
to twoje badanie.

– Już, tato? Chyba – dopiero jestem! Wiesz, 
która jest godzina?

– Wiem, wiem, przepraszam! Ale zanim zaj-
miemy się twoją ankietą, to sprawdź mi najpierw, 
co to właściwie jest ten pracoholizm, bo matka mi 
wmawia, że to mój problem!

Za moment ze zdumieniem przeczytałem de-
finicję: Pracoholizm – rodzaj uzależnienia psy-
chicznego objawiającego się obsesyjną i wewnętrz-
ną potrzebą ciągłego wykonywania pracy kosztem 
innych czynności, również rodziny, snu, odpo-
czynku.

– No tak, matka chce ze mnie zrobić wariata – 
wybuchnąłem ze złością. – A po pensję każdy 
w tym domu wyciąga łapę!

– Tato, to nie o to chodzi! Patrz, czytaj dalej, 
ty masz te objawy, prawda?

• Nadmierne zaangażowanie w pracę
• Obowiązki zawodowe stają się najważniej-

szą wartością i celem samym w sobie
• Pracownik poświęca coraz mniej czasu ro-

dzinie i na sprawy osobiste
• Życie pod presją i w ciągłym stresie
• Branie na siebie zbyt dużej ilości obowiąz-

ków w pracy
• Zabieranie pracy do domu lub na urlop
• Brak czasu na relaks
• Poczucie winy, gdy nie wykonuje się obowiąz-

ków zawodowych
• Bezsenność i niebranie pod uwagę zmęczenia
• Pogorszenie zdrowia fizycznego – bóle żołąd-

ka, problemy z układem krążenia
• Przeciążenie pracą
• Poświęcanie zbyt mało czasu dla rodziny
• Bezsenność lub niemożność zrelaksowania 

się
• Wypalenie zawodowe
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– Oj, oj, dużo jeszcze tego? Ja tu nie widzę nic 
związanego ze mną. Przecież każda praca męczy, 
każdy ma lepsze i gorsze dni…

– Tak, tato, ale jest z tobą gorzej niż myślałam. 
Nałogowiec nieczęsto umie przyznać się, że jest 
nałogowcem właśnie. A tu – niestety – każdy 
punkt do ciebie pasuje!

Kamila powiedziała to tak stanowczo, że obie-
całem jej na spokojnie zastanowić się nad tym 
„moim problemem”.

– No, ale teraz załóżmy, że masz rację, że rze-
czywiście jestem pracoholikiem, to podaj mi, 
proszę, chociaż jeden powód – dlaczego?

– Wiem sporo na ten temat, bo to „konik” 
mojego promotora. Sam się kiedyś nam zwierzył, 
że „przeszedł przez to piekło”. Pracoholizm nie 
jest dobry – jest najczęściej ucieczką. A dlaczego? 
Ludzie uciekają w pracę, gdy nie chcą pokazać 
sobie i innym tego, jacy są naprawdę lub też tego 
po prostu nie potrafią. W konsekwencji nie chcą 
się też spotykać z innymi w głębszym wymiarze. 
Niektórzy szukają w nadmiernej pracy samoreali-
zacji, poczucia większej wartości. Praca bywa też 
odskocznią od nieudanego życia małżeńskiego, 
kłopotów z dziećmi…
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– No, kłopoty to ty zaraz mieć będziesz ze mną, 
moja przemądrzała córko! A ankietę zrób z tego 
pracoholizmu, bo widzę, że się na tym znasz. Ale 
ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Rozumiesz?

– Tato, z pracoholizmu pisałam pracę seme-
stralną, ale teoretycznie. Analizowałam tylko li-
teraturę, bo próba ankiety skończyła się całkowi-
tym fiaskiem. Nikt nie identyfikował się z tym 
problemem, nikt się po prostu nie przyznał do 
pracoholizmu. Zresztą, jak i ty, tato!

– Słuchaj, Kamilo, to zrób ankietę o sytuacji 
przeciwnej – o tych, którzy aktualnie nie pracują. 
Z różnych powodów. W naszej rodzinie czy 
w mojej firmie są takie osoby, np. bezrobotne, 
zmieniające pracę, będące na urlopach – wypo-
czynkowych, macierzyńskich…, także takie, któ-
rym nie chce się pracować, nie lubią pracy, są na 
zwolnieniach lekarskich, wypaliły się zawodowo…

– Tato! To superpomysł! Jutro, a właściwie już 
dziś, bo jest grubo po północy, omówię ankietę 
z promotorem. A teraz już – dobranoc! Bo i ja 
wyjdę na pracoholika.

Nazajutrz Kamila przyszła z uczelni podeks-
cytowana, bo promotor pochwalił pomysł badań 
osób niepracujących, ale miał wątpliwości, czy 
uda jej się przepytać na tę okoliczność odpowied-

nią liczbę osób. Ale na szczęście mam, jak już 
mówiłem, szerokie znajomości, a żona pracuje 
w urzędzie pracy. Badania ankietowe poszły więc 
nadzwyczaj sprawnie. Po paru tygodniach Kami-
la zredagowała kilka najciekawszych wypowiedzi. 
Stwierdziłem, że to frapująca lektura…

•
Jestem Bartek. Aktualnie nie pracuję, bo nie 

lubię żadnej pracy. Co więcej – boję się pracować. 
Tak, dobrze pani słyszała, nie lubię i boję się  
pracować! Sam się nieraz zastanawiam, dla- 
czego?

Zaraz po studiach zatrudniono mnie w stoczni 
remontowej „Kuter”, bo miałem tam praktyki. 
I tak, jak na praktyce, dalej byłem tylko chłopcem 
na posyłki. Mijały miesiące i nic się nie zmieniało. 
Postanowiłem zaryzykować i zmieniłem pracę fi-
zyczną na biurową. Znałem języki i to był mój 
atut. Pracowałem w dużej firmie, która właśnie 
nawiązywała kontakty zagraniczne. Niestety mój 
bezpośredni przełożony stosował wobec podwład-
nych tzw. metodę kija. Uznawał zasadę, że kara 
jest najlepszym sposobem na poprawę jakości 
i szybkości wykonywanej pracy. A ja nie chciałem 
wciąż pracować „za karę”, nie chciałem, żeby pra-
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ca była dla mnie ciężarem. Chciałem się w niej 
rozwijać, realizować, czerpać radość, satysfakcję.

Po długim namyśle założyłem własną firmę. 
Odpadł problem złego szefa, niewłaściwego przy-
działu obowiązków. Ale odpowiedzialność za 
własny biznes przerosła moje możliwości, zwłasz-
cza psychiczne.

Doszło do tego, że bałem się swojej pracy, bałem 
się podejmować decyzje, inwestować w firmę, za-
rządzać ludźmi… Tydzień temu oficjalnie zawie-
siłem działalność. Co będzie dalej? Nie wiem! 
Mam jeszcze trochę pieniędzy odłożonych na 
czarną godzinę. A potem???

•
Mam na imię Konrad. Co pani mi się tak przy-

gląda? Pewnie pani myśli, że ktoś niepracujący 
musi wyglądać jak menel? Otóż, jak widać – nie-
koniecznie. Mam firmowe buty, dżinsy, kurtkę. Ten 
wypasiony motor to też moja własność. Co? Ile 
mam lat? No dobrze, powiem pani – trzydzieści 
osiem.

Nigdy nie pracowałem na żadnym etacie, 
w żadnej firmie ani w żadnym biurze. Jak mówi 
mój kuzyn, Wojtek – nie skalałem się dotąd żadną 
pracą. A on, głupek, zasuwa od rana do nocy jako 
hydraulik na różnych budowach. Umęczy się tam, 
upaprze, a zarobi – moim zdaniem – marnie. To 
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po nim widać i po jego rodzinie. Ma żonę (od po-
czątku tę samą!) i trójkę bachorów, które wciąż 
czegoś od niego chcą. A to na lody, a to na nowy 
komputer, na wycieczkę, na komitet rodzicielski, 
na dętkę do roweru, a to na lepszy ciuch, bo rówie-
śnicy się śmieją, że chodzą w rzeczach z lumpek-
su… Ja bym zwariował w takim domu po tygodniu.

Wojtek kończył razem ze mną polibudę, był 
najlepszy na roku i co? Ja miałem dyplom na oce-
nę państwową, co, nie wie pani, jaką? No, na trzy. 
A to i tak przy wydatnej pomocy mojego stryja, 
który był tam dziekanem i dobrze podpowiadał 
ojcu, komu ma „posmarować”. I znowu pani nie 
wie, o co chodzi? Przecież pani studiuje, prawda? 
No przecież ojciec dawał łapówki egzaminatorom! 
Temu wsunął kopertę, tamtemu coś załatwił, bo 
miał różne wejścia! 

No widzi pani, jestem inżynierem, ale może 
i lepiej, że nie pracuję w zawodzie, pewnie by się 
wszystko zawaliło, co bym zbudował i byłoby nie-
szczęście! Ha, ha, ha!

Pewnie pani chciałaby wiedzieć w takim razie, 
co robię i skąd mam kasę. Otóż pracować mi się 
nie chce! Szkoda na to życia! Ja robię różniaste 
interesy! I, jak widać, da się z tego nieźle prospe-
rować! Tu pożyczę, tu zainwestuję, tam odbiorę 

procenty, tu sprzedam, tam kupię. Tutaj lub za 
Odrą. Wie pani, teraz dobrze idą merce i ople. Co? 
Już pani chce kończyć rozmowę? A było tak przy-
jemnie!

•
Ja jestem Aldona. Aktualnie nie pracuję, bo… 

jestem na urlopie wychowawczym. Mam uroczą 
córeczkę, Zosię.

Umówiłam się z panią zainteresowana tym 
tematem: „Aktualnie nie pracuję…”,  bo myślałam, 
że pani zaproponuje mi jakąś pracę, najchętniej 
dorywczą. No bo przy Zosi na dłuższą metę nie da 
się przecież pracować na etacie. Byłabym zainte-
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resowana chałupnictwem, mogę na przykład 
składać długopisy, albo… To nie o to chodzi? Pani 
robi jakąś ankietę? No to przepraszam! Życzę po-
wodzenia!

•
Halo! Nie pracuję, bo jestem na utrzymaniu 

mamusi. Właściwie tak było od zawsze. Mamusia 
ma mnie jednego. Mówi do mnie: syneczku lub 
Jasieńku. Nieba by mi przychyliła! Ona pracowała, 
ja miałem się bawić. Ona pracowała, ja miałem 
się uczyć, studiować. Potem robić różne kursy, cer-
tyfikaty. Mama przeszła na emeryturę, a ja wciąż 
nie pracowałem i nadal nie pracuję. Czyli podpa-
dam pod pani ankietę, prawda? A czy pani mi 
zapłaci za udział w badaniu? Bo muszę poświęcić 
na to czas. Może pani się zdaje, że mam mnóstwo 
wolnego czasu? Otóż nie! Ale nawet, gdybym miał, 
to słyszałem takie uwagi, że czas to pieniądz! A pani 
mówi, że czas to miłość? Owszem, czas na miłość 
znajduję i korzystam wtedy z usług agencji towa-
rzyskich. Dostaję od mamy niemałe kieszonkowe, 
to mam za co opłacać miłe panienki! Mama mówi, 
że jestem dorosły, więc muszę mieć swoje pieniądze. 
Dorabia do emerytury jako sprzątaczka w naszym 
wieżowcu, żeby mi niczego nie brakowało.

Brat, który mieszka z żoną i synem „na swoim” 
robił mi nieraz awantury, wyzywał od nierobów 
i darmozjadów, ale mama zawsze mnie broniła 
w takich sytuacjach – że jestem chorowity, szybko 
się męczę, że powinien, jako starszy brat, mi poma-
gać finansowo. Ale on o tym wcale nie myśli. Ostat-
nio po takiej wymianie zdań wyszedł, trzaskając 
drzwiami, i tyle go widzieliśmy. Nie pokazał się od 
trzech miesięcy. Nie przyszedł nawet na moje czter-
dzieste urodziny! Mama upiekła mi wspaniały tort! 
To ma być mój brat? I jeszcze krzyczał na mamę, że 
takim postępowaniem robi mi wielką krzywdę (?).

Ma pani jeszcze jakieś pytania? Nie? Szkoda… 
A będę w tej pani książce?
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•
Jestem na urlopie nad morzem, więc od tygo-

dnia nie pracuję. Ale tu zbieram siły, aby być 
dyspozycyjnym po powrocie. Jeżeli pani chce mi 
zaoferować jakieś zajęcie, to od razu mówię: nie, 
dziękuję, nie skorzystam. Jestem wykończony pra-
cą. Muszę odpocząć i odreagować. Ponieważ jed-
nak jakimś cudem (pewnie losowo) dostałem od 
pani zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu, 
to podzielę się z panią swoją refleksją na temat 
odpoczynku.

Uważam, że jest on prawem i obowiązkiem 
człowieka. Ale w dzisiejszym świecie nie umiemy 
odpoczywać, bo większość ludzi myśli, że odpoczy-

nek to bezczynność. A to nieprawda. Człowiek 
musi wiedzieć, przy jakich czynnościach odpoczy-
wa, dlatego też przygotowanie się do odpoczynku 
jest czymś ważnym. Trzeba zaplanować ten czas! 
Trzeba rozeznać, czego mi potrzeba – czy np. snu, 
bo notorycznie nie wysypiałem się, czy ruchu na 
świeżym powietrzu, bo siedziałem dzień w dzień 
w dusznym biurze, czy wręcz przeciwnie, muszę 
dać odpocząć moim nogom, rękom i kręgosłupowi, 
gdy na przykład, tak jak ja – jestem listonoszem.

I co ważne – odpoczynek jest także przestrzenią 
spotkania z tymi, dla których pracuję. Nie można 
mówić o wyłączeniu się w odpoczynku od spotka-
nia z rodziną czy z przyjaciółmi. To stanowi nasze 
życie, więc odpoczynek oderwany od spotkania 
będzie tylko próbą ucieczki od najbliższych i nic 
nam nie da.

No, rozpisałem się, pewnie pani powie, że nie 
na temat, ale może te słowa przemówią na przy-
kład do jakiegoś pracoholika?

Pozdrawiam serdecznie – Tomasz.

•
Jestem Teresa. Mam duży problem ze sobą, bo 

nie pracuję od czterech miesięcy w związku z przej-
ściem na emeryturę. I nie mogę się w żaden sposób 
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do tego przyzwyczaić! Wiedziałam od dawna, że 
nadejdzie ten czas, ale gdy stało się to faktem – 
czuję się fatalnie.

Koleżanki w biurze pożegnały mnie „z pom-
pą” – było przyjęcie z pysznym ciastem, bukiety 
kwiatów, upominki: „żebyś nas pamiętała”, dobre 
słowa, życzenia odpoczynku po przeszło trzydzie-
stu latach pracy w tym urzędzie. Dyrektor oddzia-
łu zaszczycił mnie swoją obecnością na spotkaniu 
pożegnalnym, przyszły też trzy moje starsze kole-
żanki, które przeszły na emeryturę dwa lub trzy 
lata temu.

Opowiadały, że nie mają czasu (?) na wiele 
spraw, które sobie zaplanowały na emeryturze. 
Jedna z nich, Kasia, opiekuje się siostrą chorą na 
alzheimera, druga ma kilkoro wnuków, które ją, 
jak się wyraziła, zamęczają. Ale Danka powie-
działa to z takim radosnym uśmiechem, że było 
widać dobre owoce tego „męczenia”. A Baśka, jak 
sama stwierdziła, szaleje! Wysypia się za wszystkie 
czasy, chodzi do kosmetyczki, fryzjera, na fitness, 
wyjeżdża z mężem na zagraniczne wycieczki. 
„Wcale nie tęsknię za pracą w biurze, chociaż miło 
ją wspominam” – szepnęła mi do ucha.

Pierwszy miesiąc bezczynności przeżyłam à la 
urlop. Nadrobiłam domowe zaległości, poprałam 

firanki, odmroziłam lodówkę, przejrzałam ciuchy 
w szafie i uszykowałam paczkę do oddania potrze-
bującym, przeczytałam dwie książki, które czeka-
ły na swoją kolejkę od dawna, ogarnęłam przydo-
mowy ogródek… Ale później było coraz go- 
rzej. Ile razy można w kółko odkurzać czy prać te 
same skarpetki – jak to mówią studenci wyszuku-
jący sobie zajęcia, żeby tylko nie usiąść do 
książek.

Z „mojego” biura nikt się nie odezwał, chociaż 
wcześniej dawano mi nadzieję na prace zlecone… 
Myślałam o moich poprzedniczkach, o Kasi, Dan-
ce, Basi, ale ich „modele” do mnie nijak nie paso-
wały. Bliskiej rodziny – ani zdrowej, ani specjalnie 
chorej, nie mam. Nie mam też męża, dzieci, wnu-
ków, nawet przyjaciół, koleżanek, znajomych… Tak 
mi się po prostu życie ułożyło. Osoby bliskie moje-
mu sercu albo już nie żyją, albo wyjechały z kraju 
i kontakt się urwał lub ograniczył do życzeń świą-
tecznych… Koleżanki z pracy okazały się tylko… 
koleżankami z pracy…

Jesteś więc strasznie samotną emerytką – po-
wiedziałam pewnego ranka do swojego odbicia 
w lustrze. Nie jesteś dla nikogo ważna, nie jesteś 
nikomu potrzebna, nikt cię nie kocha, nikt na cie-
bie nie czeka, czy jesteś, czy nie – to dla wszystkich 
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obojętne… I jak tu żyć, bez celu, bez miłości, bez 
drugiego człowieka?

Zrozpaczona przepłakałam cały dzień. Różne 
myśli chodziły mi po głowie, nawet chciałam skoń-
czyć ze sobą! Wieczorem, zdecydowana już na ten 
ostateczny krok, zaczęłam szukać w Internecie 
naj lepszego sposobu na samobójstwo. Nałykać się 
tabletek, a może włożyć suszarkę do wanny w cza-
sie kąpieli? Może skoczyć z mostu do rzeki lub 
wyskoczyć oknem na wybetonowane podwórko? 
Ten ostatni sposób wydał mi się najlepszy, bo przy-
najmniej ktoś znajdzie moje ciało i godnie pocho-
wa. Dlaczego mi jeszcze na tym zależy – myślałam, 
wychodząc na balkon, a mieszkam na ósmym 
piętrze.

Nie zdążyłam nawet spojrzeć w dół ani ocenić, 
czy dam radę pokonać barierkę, a tu nagle coś 
miękkiego i ciepłego zaczęło mi się łasić do nóg, po 
czym wskoczyło do pokoju z głośnym, radosnym 
miauczeniem. Był to piękny czarny kot z białą 
krawatką i skarpetkami. Wielkie zielone oczy wpa-
trywały się we mnie z nadzieją i pragnieniem 
przytulenia się, zjedzenia czegoś dobrego i wyspa-
nia się na moim tapczanie. Zaniemówiłam z wra-
żenia! – Skąd się tu wziąłeś? – wydusiłam w końcu 
z zaciśniętego gardła. – Czyj ty jesteś? Jak trafiłeś 

na mój balkon? I to właśnie teraz, gdy… Z impetem 
zamknęłam drzwi balkonowe i, nie oczekując od-
powiedzi od Mruczka, z ulgą postanowiłam „odło-
żyć na później” moje rozstanie się z tym światem.

Mruczek był bardzo podobny do mojego uko-
chanego kotka z dziecięcych lat. Pamiętam, że 
dostałam go od rodziców pod choinkę, żebym 
nauczyła się odpowiedzialności i troski o innych 
oraz zapomniała o swojej samotności. Bo nie mia-
łam ani siostry, ani brata. Teraz chyba przyszedł 
do mnie jego duch, żeby uczyć mnie tego samego. 
Rodzice, widać, dalej czuwają nade mną… Pogła-
skałam czule mojego „gościa z nieba”. Pięknie 
wyprężył w podzięce swój lśniący grzbiet, po czym 
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wskoczył na tapczan, zwinął się w kłębek i momen-
talnie zasnął.

Był późny wieczór. Skąd ja wezmę teraz karmę 
dla niego. A potrzebuję przecież jeszcze kuwetę 
i żwirek, przypomniałam sobie. Sąsiadka z dru-
giego piętra – strzeliła mi ratunkowa myśl do 
głowy. Kiedyś spotkałam ją w windzie z ko- 
tem w transporterze. Jechała z nim do weteryna- 
rza na szczepienie. Może nas poratuje? – po- 
myślałam i najbardziej ucieszyłam się z tego  
„nas”.

Pani Jadzia okazała się supermiłą i uczynną 
sąsiadką. Od razu przygotowała, co trzeba, słu-
chając z zainteresowaniem wieści o moim nocnym 
gościu. Jej mąż powiedział, że trzeba będzie roz-
powszechnić informację o Mruczku w Internecie 
i na ogłoszeniach naklejonych na drzwiach sąsied-
nich bloków, na szybie sklepu osiedlowego itp., bo 
być może ktoś go będzie szukać. Może uciekł i nie 
trafił do domu, a jego właściciel teraz płacze? 
Trzeba też przejrzeć te miejsca, czy ktoś nie zgłasza 
zaginięcia kota. Obiecał, że następnego dnia przyj-
dzie do mnie i zrobi Mruczkowi parę zdjęć. Podzię-
kowałam mu, bo wiem, że tak trzeba zrobić, ale 
w sercu poczułam okropne ukłucie! A jak ktoś się 
zgłosi i zabierze Mruczka? Wolałam o tym nawet 

nie myśleć. W głębi byłam jednak przekonana, że 
to Opatrzność mi go zesłała.

Powiedziałam o tym pani Jadzi, gdy windą 
jechałyśmy do mnie objuczone smakołykami na 
kocią kolację. Spojrzała na mnie badawczo i za-
pytała, dlaczego tak źle wyglądam. Czy jestem 
może chora? Czy przestraszyłam się tego nocnego 
niespodziewanego gościa i czy może mi jeszcze 
jakoś pomóc. To ostatnie pytanie natychmiast 
mnie rozbroiło. Rozkleiłam się, rozpłakałam i gdy 
Mruczek z apetytem pochłaniał kolejną saszetkę 
Whiskasa, od słowa do słowa, opowiedziałam 
wszystko pani Jadzi, łącznie z zamiarem skoku 
samobójczego. Siedziałyśmy tak na kanapie, głasz-
cząc na zmianę miękkie futerko Mruczka, do 
trzeciej nad ranem. Tak to za jednym zamachem 
otrzymałam dwa cudowne dary – Mruczka i przy-
jaciółkę Jadzię.

Minęły dwa tygodnie, a po Mruczka nikt nie 
przyszedł. To było oczywiste! Utwierdziłam się 
w przekonaniu, że to była Boża interwencja! A Ja-
dzia? Zaprosiła mnie na Wigilię i świąteczny 
obiad, wcześniej wspólnie piekłyśmy makowce 
i pierniczki.

Dowiedziałam się, że oboje z mężem aktywnie 
działają w Klubie Osiedlowym, prowadząc zajęcia 
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z seniorami, organizując im spotkanie jasełkowe 
i bal karnawałowy. Tak się składa, że mam ma-
szynę do szycia i podobno nieźle projektuję i szyję, 
więc stwierdzili, że „spadłam im jak z nieba” (!), 
bo potrzebują stroje na jasełka, które przygotowu-
ją uczniowie z pobliskiej szkoły. Z radością wzię-
łam się do tej pracy. Pastuszkowie, anioły, diabły 
i Święta Rodzina wyglądali – jak powiedział Karol 
(mąż Jadzi) – zjawiskowo!

Gdy na koniec przedstawienia wywołano i mnie 
na scenę, czułam się jak w rodzinie! I do tego jesz-
cze na bis chór pastuszków zaśpiewał, jako podzię-
kowanie dla organizatorów spotkania jasełkowego, 
piękną piosenkę, z której zapamiętałam ze wzru-
szenia tylko jedną frazę: „Uczyńmy coś dobrego, 
gdyśmy rozpaczy bliscy, uczyńmy coś dobrego, co 
serce z bólu nam oczyści…”.  Skąd oni wiedzieli, co 
zaśpiewać, skąd oni wiedzieli? Kołatało mi się po 
głowie przez całą noc.

Droga pani Kamilo! Będę już kończyć tego ma-
ila, bo rozpisałam się niemożebnie. Nie mam już 
teraz więcej czasu (mój Boże, nie sądziłam, że 
kiedyś to jeszcze napiszę!), czeka na mnie przeszło 
sześćdziesiąt czapeczek i masek na bal karnawa-
łowy w naszym (jak to pięknie brzmi!) klubie. 
Muszę też zrobić różne sprawozdania dla firmy 

Karola, który, gdy się dowiedział, że jestem biegłą 
księgową od wielu, wielu lat, to tylko jęknął: – Po-
możesz mi? Do tej pory sam się z tym boksowałem. 
Kiedyś zleciłem to jakiemuś biuru, ale coś pokrę-
cili i wciąż mnie wzywali do skarbówki. Musiałem 
się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem.

A jutro rano mam umówioną wizytę u wetery-
narza, Mruczek ma kolejne szczepienie. Co praw-
da duch chyba nie powinien chorować, ale… lepiej 
dmuchać na zimne!

Pozdrawiam serdecznie – Teresa.
PS Przepraszam, że pominęłam niektóre pytania 
z pani ankiety, ale pisałam to, co mi serce podpo-
wiadało.

•
Mam na imię Paweł. Aktualnie nie pracuję, bo 

jestem na długoterminowym zwolnieniu lekar-
skim. Diagnoza: wypalenie zawodowe. Jak do tego 
doszło?

Zaraz po ukończeniu studiów zacząłem praco-
wać jako nauczyciel w szkole, którą sam wcześniej 
ukończyłem, więc zwierzchnikami byli moi dawni 
nauczyciele. Zostałem przyjęty z życzliwością, 
obdarzony dużym zaufaniem, wsparciem i kole-
żeńską pomocą. Poczułem się „na swoim miejscu”.
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Starałem się wypaść jak najlepiej. Zaangażo-
wałem się cały, bez względu na wysokość zarobków. 
Cieszyłem się każdym nowym doświadczeniem, 
udanym rozwiązaniem problemu, pochwałą pani 
dyrektor. Po pierwszym semestrze była pełna 
uznania dla mojej pracy, a i od rodziców usłysza-
łem słowa podziękowania. Inni nauczyciele pyta-
li otwarcie: jak ty to robisz? Nie wiem – odpo-
wiadałem spontanicznie, nie mam przecież 
doświadczenia pedagogicznego, a w dodatku sam 
wyglądam jak uczeń. Ale niewątpliwie był to sku-
tek ciężkiej i sumiennej pracy. Nieraz siedziałem 
po nocach, sprawdzając klasówki, przygotowując 
się do lekcji, zebrań z rodzicami i godzin wycho-
wawczych. Intuicyjnie robiłem to, czego kiedyś 
oczekiwałem jako uczeń szkoły średniej. Można by 
powiedzieć: rewelacyjne życie i praca.

Tak było, ale tylko do pewnego czasu… Kiedy 
to z nadmiernego zaangażowania wpadłem w dru-
gą skrajność – apatię i rezygnację. Nie wiem, 
kiedy to się zaczęło, ale pamiętam pierwsze symp-
tomy, które na początku wywoływały u mnie nie-
pokój, a z czasem stawały się coraz bardziej uciąż-
liwe. Niestety nikt mi wtedy nie powiedział: stop!

Odczuwałem ciągłe zmęczenie. Nie miałem siły 
sprawdzać klasówek. Zdarzało się, że głowa opa-

dała mi na biurko i natychmiast zasypiałem, na 
siedząco. To, co kiedyś sprawiało mi ogromną 
radość, zaczęło przerastać moje siły fizyczne i psy-
chiczne, choć był to dopiero drugi rok pracy. Każ-
de przygotowanie lekcji stanowiło dla mnie wysiłek 
nie do przezwyciężenia. Czasami klasówki leżały 
niesprawdzone przez cały miesiąc, a gdy się zabie-
rałem za nie, łzy same napływały mi do oczu 
i miałem odruchy wymiotne.

Straciłem apetyt. Każdy poranek był walką, by 
wstać z łóżka. W mojej głowie pojawiały się wszyst-
kie możliwe scenariusze, by nie pójść do pracy. 
Dosłownie cudem zwlekałem się z łóżka, a w szko-
le prosiłem Boga, by dał mi przeżyć jeszcze ten je-
den dzień. Życie zaczynało się dla mnie dopiero po 
wyjściu ze szkoły, więc odliczałem każdą godzinę.

Któregoś dnia powiedziałem dyrektorce, że nie 
daję już rady i od września rezygnuję z pracy. Nie 
chciała wierzyć, bo – podobnie jak inni – nie za-
uważyła, że dzieje się ze mną coś złego. Nikomu 
zresztą o tym nie mówiłem, bo… wstydziłem się tego, 
choć wewnętrznie byłem już wrakiem człowieka. 
Chciałem tylko, by wszyscy dali mi święty spokój.

W końcu, gdy poranne wymioty uniemożliwia-
ły mi już wyjście z domu, zacząłem szukać pomo-
cy u lekarzy. Diagnozę potwierdzili różni specja-
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liści – wypalenie zawodowe i nerwica. I dłu - 
goterminowe zwolnienie.

Leki psychotropowe wyciszyły mnie, ale patrzy-
łem na świat jakby przez grubą szybę. Wciąż nie 
byłem tym człowiekiem, co kiedyś. Ponieważ mia-
łem dużo przebywać na świeżym powietrzu, przy-
muszałem się przynajmniej raz dziennie do wyj-
ścia na spacer. Pewnego dnia, gdy tak szedłem bez 
celu, zobaczyłem przed sobą drzwi do kościoła. 
Odruchowo nacisnąłem klamkę… Kiedy ja ostat-
ni raz się modliłem – przemknęło mi przez głowę.

Wewnątrz było pięknie! Jasne promienie słońca 
przebijały się przez kolorowe witraże i skierowały 
mój wzrok na potężny krzyż wiszący nad prezbi-

terium. Figura Chrystusa była tak realistyczna, że 
aż usiadłem z wrażenia. Ciemne, zakrwawio- 
ne włosy, chyba naturalne, okalały zbolałą  
twarz, a oczy Ukrzyżowanego patrzyły prosto na  
mnie…

Siedziałem tak i siedziałem bardzo długo. Przy-
chodziłem do tego kościoła niemal codziennie 
przez kilka tygodni. Któregoś razu wypłakałem 
pod tym krzyżem wszystkie swoje lęki, bóle, pro-
blemy, które mnie przerastały. I od tego dnia było 
ze mną coraz lepiej. Wracały mi siły, chęć do życia, 
nawet do pracy… w szkole.

Wychodząc z „mojego” kościoła pewnego popo-
łudnia, spotkałem przed pobliską plebanią dwóch 
moich uczniów.

– Jesteśmy ministrantami i idziemy na spotka-
nie do księdza proboszcza – wykrzyknęli niemal 
chórkiem, widząc mój pytający wzrok. – Kiedy pan 
wróci do szkoły? Fajnie z panem było! – wspominał 
Maciek. – A gdy dowiedzieliśmy się, że pan jest 
chory, to modliliśmy się za pana! – dodał z uśmie-
chem Marek.

– No, chłopaki, jak tak mówicie, to cóż, muszę 
wrócić do was!

PS I od września rozpoczynam pracę w tej  
samej szkole, zresztą ku wielkiej radości pani dy- 
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rektor. I na nowo będę odkrywać swoje powoła-
nie…

•
Jestem Klaudia, przyjaciele mówią do mnie 

Dusia. Utrata pracy spadła na mnie jak grom z ja-
snego nieba. Firma, w której pracowałam od wielu 
lat i w której zajmowałam kierownicze stanowisko, 
została wykupiona przez inną. Nowy szef, a został 
nim mój dotychczasowy podwładny, zwolnił mnie 
następnego dnia po objęciu swojego stanowiska. Jak 
mi szepnęła sekretarka, bał się, że mu zagrożę i będę 
pod nim kopać dołki. Nigdy tego nie robiłam, ale 
cóż… Zostałam również zwolniona z obowiązku 
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. I tak, 
z dnia na dzień, zostałam na lodzie.

Czułam się, jakby uderzono mnie czymś cięż-
kim w głowę. Tę sytuację odbierałam jako wielką 
niesprawiedliwość. Jednak po jakimś czasie zda-
łam sobie sprawę z tego, że praca zajmowała tak 
ważne miejsce w moim życiu, że brakowało mi 
czasu na pozostałe sprawy. Utrata pracy to nie 
koniec świata!

Postanowiłam, że poszukam innego zajęcia. 
Rozpoczęłam od wizyty w urzędzie pracy. Rozma-
wiałam z urzędnikami, ale także z podobnymi do 

mnie. I doszłam do wniosku, że bezrobotnych 
można podzielić na dwie grupy. Pierwsza, do któ-
rej chyba sama należę, to ludzie, którzy nie radzą 
sobie z rzeczywistością. Są więc bezradni, gdy 
zostają bezrobotni. Druga grupa to ci, którzy chcą 
zostać bezrobotnymi z wygodnictwa. U podstaw 
takiej postawy leży zwykłe lenistwo i niechęć do 
wysiłku. Wygodniej jest siedzieć w domu niż pod-
jąć pracę. Dla niektórych osób bezrobocie to sposób 
na życie – mogą wtedy liczyć na współczucie lub 
zapomogę.

Jak w takim razie opanować tę bezradność? 
Doświadczyłam tego, że nikomu do niczego nie 
jestem potrzebna. Z pomocą przyjaciółki wysła-
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łam bowiem wiele ofert i odpowiedzi na oferty 
pracodawców i… nic.

Po paru tygodniach zaproszono mnie na dwie 
rozmowy kwalifikacyjne, ale po nich nikt już nie 
zadzwonił…

Co we mnie jest nie tak, że nie mogę znaleźć 
pracy? To pytanie tłukło mi się po głowie praktycz-
nie bez przerwy…

I nagle przyszło olśnienie – jestem przyzwycza-
jona do tego, że wszystko mi się należy, a inni 
spełniają tylko moje zachcianki. A mimo to jestem 
osobą wiecznie niezadowoloną i robię wszystko 
z przymusu. Często też w różnych sytuacjach ła-
pałam się na tym, że „przepraszam, że żyję”, ucie-
kałam przed problemami, nie byłam twórcza 
i zaradna. Czy ja zatrudniłabym taką osobę?

Zanim więc wezmę się na serio do poszukiwa-
nia pracy, muszę najpierw uwierzyć w siebie i po-
pracować nad sobą! Bo w takim stanie mogę dostać 
(ewentualnie) pracę poniżej moich możliwości. Co 
prawda wierzę, że człowiek jest w stanie nadać 
wartość każdej pracy, ale… przecież nie po to, by 
brać cokolwiek, uczyłam się i studiowałam tyle lat! 
Na pewno nie jest dobrze, aby praca była przez 
całe życie ciężarem dźwiganym wyłącznie ze 
względu na wypłatę.

Muszę uczyć się, także w tym względzie, cierpli-
wości. A niezależnie od tego, czy realizuję się za-
wodowo czy też marzę o czymś innym – „uśmiech-
nij się do swojej pracy” – mawiał mój dziadek. 
Jakkolwiek skromna by ona nie była, z pewnością 
ma głęboki sens! „Wszystko, co robisz dobrze, po-
wróci do ciebie pod postacią dobra” – usłyszałam 
kiedyś od mamy. I tego muszę się trzymać!

•
A ja jestem Artur. Z Klaudią znamy się od 

podstawówki. Wczoraj spotkaliśmy się po dobrych 
paru latach „przypadkiem” w galerii handlowej. 
Zaprosiłem ją na kawę i gdy rozmawialiśmy tak, 
jakbyśmy rozstali się wczoraj, pokazała mi na 
smartfonie tekst o swoich problemach z pracą, 
przygotowany dla pani, pani Kamilo. I wtedy od-
kryłem, że ja pasuję jak ulał do drugiej grupy 
bezrobotnych. Jest mi wygodnie ze statusem bez-
robotnego!

Mam dach nad głową, wikt i opierunek, bo 
swego czasu zapoznałem pewną dziewczynę, któ-
ra pracowała jako pielęgniarka w przychodni, do 
której trafiłem z silnym bólem kręgosłupa. Przesa-
dziłem chyba z ćwiczeniami na siłowni i coś mi 
tam się naderwało.
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Ewa była bardzo sympatyczna i chyba wpa-
dłem jej w oko. Po wyjściu z gabinetu miałem za-
miar od razu pokuśtykać do apteki po tabletki 
i maści, które mi zapisał lekarz, ale Ewa posadzi-
ła mnie troskliwie w poczekalni i oświadczyła, że 
za dziesięć minut kończy dyżur i przyniesie mi leki. 
I rzeczywiście tak zrobiła, a gdy pożaliłem się, że 
nie dam rady sam wcierać tych maści w kręgosłup, 
bo mieszkam tylko ze starą, schorowaną matką, 
bez słowa zaprosiła mnie do swego samochodu, 
a potem do kawalerki, którą wynajmowała w cen-
trum. Oszołomiony tempem wydarzeń, a pewnie 
i nieznośnym bólem, przyjąłem jej propozycję 
zamieszkania razem.

Pracowałem jeszcze wtedy jako kierowca, ale 
Ewa stwierdziła, że te kłopoty z kręgosłupem to 
choroba zawodowa i powinienem jak najszybciej 
zmienić pracę.

– Obecna praca to życiowa pomyłka – mówiła 
mi z przekonaniem godnym lepszej sprawy.

– No dobrze, ale co dalej? – pytałem.
– Ja cię poprowadzę, czytałam o tym kiedyś 

w Internecie. Zastanów się, co jest twoją pasją? 
O czym marzyłeś jako dziecko lub kończąc szkołę? 
Jakie hobby odkładasz na emeryturę? Czym się 
codziennie interesujesz? Nawiąż nowe kontakty, 
musisz znaleźć ludzi, którzy cię zainspirują. Twój 
problem to obecnie bolący kręgosłup. Zawód może 
pozostać, ale trzeba spróbować w innej firmie. 
Zapewnij sobie łagodne przejście, nie porzucaj 
dotychczasowej pracy. Niejako „przy okazji” po-
myśl, czy dla ciebie liczą się przede wszystkim 
dobre, wysokie zarobki, prestiż stanowiska, samo-
dzielność, rozwój zawodowy, niezależność, możli-
wość awansu? W międzyczasie zbierz chociaż 
niewielki fundusz „na czarną godzinę”, gdy przez 
jakiś czas pozostaniesz bez pracy. Zapytaj szefa, 
czy nie wchodziłoby w grę jakieś przeszeregowanie 
do innego działu lub… Artur, czy ty mnie słu-
chasz??? Ja tu ci życie chcę na nowo ułożyć, a ty 
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śpisz? I do tego trzymasz tego niezapalonego pa-
pierosa. Co ty sobie myślisz – powiedziała już 
spokojniej.

– Tak mi tu u ciebie, Ewuniu, dobrze – wyrwa-
ło mi się, chyba zbyt szczerze. – Nie mam siły 
rozważać tych wszystkich spraw. Czytałem gdzieś, 
że rząd pracuje nad ustawą o bezwarunkowym 
dochodzie podstawowym – dla każdego i całkowi-
cie za darmo. Poczekam!

Zawodowe dylematy moralne

Upadek moralny niektórych ludzi dowodzi,

że należałoby przystąpić do produkcji

wzmacniaczy głosu sumienia.

(Kazimierz Chyła)

Tak, tak, mam widocznie za długi język. Zga-
dzam się z tobą. – Po drugiej stronie słuchaw-

ki zaległa pełna satysfakcji cisza. A spodziewałem 
się od żony przynajmniej współczucia. Zupełnie 
niepotrzebnie wygadałem się, że oprócz dzienni-
karstwa telewizyjnego skończyłem równolegle 
teologię. Koleżanka z pokoju zrobiła wielkie oczy, 
coś tam podpytywała, czy mam kapłańskie powo-
łanie, ale gdy jej wyjaśniłem, że na tym kierunku 
studiują również świeccy, że na moim roku było 
sporo kobiet, a ja do tego mam żonę, to zakoń-
czyła swoje „śledztwo”. Jednak, widać, nie dawała 
jej spokoju „moja” teologia, bo na najbliższym 
kolegium redakcyjnym, gdy szef zarządził burzę 
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mózgów na temat kolejnego programu z cyklu: 
„Co nurtuje współczesnego człowieka?”, rzuciła 
hasło: „Czy to jest czarne, czy białe? Czyli zawo-
dowe dylematy moralne” i od razu zaproponowa-
ła, żebym to ja przygotował i poprowadził ten 
program.

– Darek przecież jest prawie półksiędzem, ma 
dyplom ukończenia teologii!

Szef pochwalił Ingę i od razu, bez pytania mnie 
o zdanie, zapisał temat w swoim laptopie, po czym 
rzucił tylko w moim kierunku:

– Za dziesięć dni muszę mieć te materiały. 
Kamerę dostaniesz we wtorek rano.

Natychmiast zrobiło mi się zimno i gorąco 
jednocześnie!

– To moje pierwsze samodzielne zadanie! Ale 
skąd ja wezmę tak na poczekaniu tych ludzi z dy-
lematami moralnymi? I czy w ogóle ktoś będzie 
chciał o tym rozmawiać przed kamerą??? – wyję-
czałem zaraz po wyjściu szefa. – Inga, ja cię chy-
ba zamorduję! Jak mogłaś?

– Darek! – żona usiłowała przekrzyczeć moje 
pełne emocji opowiadanie o tym, co przyniósł 
dzień w redakcji. – Ja ci pomogę! Nie martw się 
i nikogo nie waż się mordować! Wracaj do domu, 
ustalimy plan działania.

Tak mi się trzęsły ręce, że nawet nie zauważy-
łem, że przypadkiem włączyłem komórkę na tryb 
głośnomówiący i Inga, chcąc nie chcąc, słyszała 
tę rozmowę.

– Ja ci też pomogę – odezwała się cicho, gdy 
wyłączyłem telefon. – Wyszło, jak wyszło, ale prze-
cież nie zostawię cię na lodzie. Masz cztery pomoc-
ne dłonie! Będzie dobrze! Już wiem, z kim pierw-
szym zrobisz wywiad. Mój brat Marek pracuje 
w banku i dylematy moralne to jego… chleb po-
wszedni. Skontaktuje się z tobą we wtorek rano! Ok?

Zapisałem Marka na dziewiątą, a do końca dnia 
kalendarz miałem już wypełniony na kilka dni. 
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I żona, i Inga stanęły na wysokości zadania. Ja 
zadzwoniłem do stryja, który jest właścicielem 
dużej sieci handlowej, do kuzynki – farmaceutki 
i do kolegi – Mirka z softserwisu, który najpierw 
odmówił rozmowy, ale po paru godzinach za-
dzwonił do mnie i oświadczył, że zmienił zdanie 
i zgadza się na wywiad przed kamerą.

Idąc do pracy, spotkałem na ulicy księdza pro-
boszcza z mojej parafii. Gdy powiedziałem mu 
w paru słowach o programie, obiecał, że prześle 
mi na maila pewną historię. Wbrew obawom, 
miałem nawet nadmiar chętnych.

Na trzy dni przed terminem narzuconym przez 
szefa usiadłem, żeby opracować zebrany materiał. 
Oto jakie problemy poruszyli moi rozmówcy…

•
Marek. W banku zajmowałem stanowisko 

doradcy klienta. Praca ta (przynajmniej w teorii) 
polegała na spotkaniu z klientem w siedzibie ban-
ku, przeanalizowaniu jego sytuacji finansowej 
oraz tego, jakie produkty naszego banku już po-
siada, a także na zaproponowaniu mu najkorzyst-
niejszego dla niego rozwiązania, które zaspoko-
iłoby jego potrzeby.

W początkowym okresie musiałem odbyć 
wiele szkoleń – tak ze znajomości obsługi progra-
mów, jak i charakterystyki produktów bankowych. 
Na wszystkich tych szkoleniach prowadzący je 
kładli nacisk na dbanie o zadowolenie klienta, 
uwypuklali zalety danego produktu finansowego, 
przez co nabrałem przekonania, że klient banku 
może wybierać z setek propozycji finansowych te, 
które są pomocą dla niego i jego rodziny.

Brutalne zderzenie z rzeczywistością nastąpiło 
bardzo szybko, kiedy otrzymałem tzw. plany 
sprzedażowe, czyli plany wymaganej ode mnie 
sprzedaży poszczególnych produktów banko-
wych. Wyraźnie przy tym zaznaczono, że niektó-
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re z nich są „gorsze”, a niektóre „lepsze”, co od-
zwierciedlała wysokość punktacji każdego z nich. 
Oczywiście „lepsze” dla banku, który za nie otrzy-
mał od klienta wyższą prowizję. Miałem też na-
mawiać klientów na lokaty z dużym ryzykiem np. 
na tzw. fundusze inwestycyjne, z których też bank 
miał duże profity, a unikać jak ognia lokat bez-
piecznych, bo są nieopłacalne dla banku. A do 
tego bank później obniżał stopę oprocentowania 
takich lokat, przez co klient de facto tracił, bo 
inflacja „zjadała” odsetki.

Kolejnego szoku doznałem po otrzymaniu 
polecenia, aby przypomnieć klientom o końcu 
terminu lokaty dopiero ostatniego dnia. Zanim 
klient zareagował, a były to najczęściej osoby 
w podeszłym wieku, nieznające realiów bankowe-
go świata, przez jakiś czas pieniądze były nieopro-
centowane, co też przynosiło zysk bankowi. 
A ziarnko do ziarnka…

Obowiązywał mnie też zakaz udzielania klien-
tom pożyczki bez dodatkowego dobrowolnego 
(w teorii) ubezpieczenia. Najczęściej zalecano, 
aby to czynić bez wiedzy klienta, licząc na to, że 
nie będzie dokładnie czytać umowy, zwłaszcza 
tekstu umieszczonego gdzieś na końcu czy 
w aneksie „drobnym druczkiem”.  Gdy jednak 

klient odmówił podpisania takiej umowy, byłem 
wzywany „na dywanik” do dyrektora.

Podobna sytuacja zdarzyła mi się, gdy nie po-
wstrzymałem klienta od większej wypłaty jego 
własnych środków z konta. Codziennie musiałem 
też dzwonić do klientów i namawiać ich do zaku-
pu „nowego świetnego produktu”, którego sprze-
daż była, zdaniem dyrekcji, słaba i należało ją 
poprawić. Nie były to często miłe rozmowy, bo 
nagabywani klienci wyrażali swoje niepochlebne 
zdania o banku i o mnie. Drżałem ze strachu, że 
któryś z nich zmieni bank, a wtedy na pewno ja 
wylecę na bruk.

Z czasem poczułem się tak, jakbym nie pra- 
cował na stanowisku doradcy klienta, ale sprze-
dawcy-naciągacza. Moja praca nie miała nic 
wspólnego z obrazem opiekuna klienta, który  
to bank starał się rozpowszechniać w społeczeń-
stwie.

Konflikt sumienia? Miałem go każdego dnia. 
Ta praca wymagała ode mnie zaprzeczenia niemal 
wszystkim moim ideałom dobrego pracownika. 
Co najgorsze, gdy nie wykonywałem nieetycz-
nych, według mnie, poleceń przełożonych i dora-
dzałem klientowi produkt dokładnie odpowiada-
jący jego życzeniom, ale „gorszy” dla banku, to 
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słyszałem, że jestem złym pracownikiem, że 
bankowi zależy na ludziach lojalnych…

W ciągu roku musiałem korzystać wielokrotnie 
ze zwolnień lekarskich, porad psychologa i w koń-
cu psychiatry. Co się ze mną stało jako człowie-
kiem? – pytałem swego sumienia. Czy warto 
sprzedawać swoją twarz i swoją uczciwość za cenę 
kilku pozycji wyżej w rankingu sprzedawców 
w instytucji, która nazywa samą siebie instytucją 
zaufania publicznego? A ja chciałbym zawsze 
powiedzieć sobie, patrząc w lustro, że nie jestem 
oszustem. Co robić? Co robić?

Pod koniec roku dowiedziałem się, że moje 
stanowisko zostało zredukowane. I wtedy, po 
chwilowym szoku, dotarła do mnie fala błogiego 
spokoju, wręcz radości, że nagle ktoś za mnie 
podjął decyzję o końcu tej gehenny. Tak, byłem 
może tchórzem, bo nie potrafiłem sam tego prze-
rwać…

Teraz, mam nadzieję, że chwilowo, nie mam 
pracy, ale wiem, że moi klienci dopytują o mnie 
i żałują, że dokonano zmiany na stanowisku.  
A ja mogę przejść przez moje miasto z podnie- 
sioną głową i ukłonić się każdej obsługiwanej 
kiedyś przeze mnie osobie. I czuję się z tym do-
brze…

•
Mam na imię Monika. Prowadzę z mężem 

mały sklepik. Gdy przed laty otwieraliśmy tę dzia-
łalność, pracowaliśmy tylko we dwoje. Ale na 
świat zaczęły przychodzić dzieci, a mamy już 
uroczą czwórkę – dwa razy bliźniaczki – musie-
liśmy więc zatrudnić sprzedawcę.

Wiem, że praca z klientem jest pracą trudną, 
bo i ludzie są różni. Dlatego, zatrudniając kogoś, 
zwracam uwagę, czy nie będzie uważał klienta 
wchodzącego do nas do sklepu jak intruza. Musi 
umieć traktować każdego z życzliwością, dbać, 
aby był dobrze obsługiwany, z uśmiechem i rze-
telnie. Pracownik jest przecież wizytówką tego, 
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że sklep jest uczciwy i że zależy nam na kliencie. 
Bo taki klient wróci do nas.

Mamy takich klientów, wiemy, jakie mają pro-
blemy, widzimy, czy są smutni, czy radości, jeste-
śmy wobec nich otwarci, nawiązujemy z nimi 
relacje. Nie uważam więc, że aby sklep dobrze 
prosperował i się pięknie prezentował – musi go 
obsługiwać młoda, szczupła i urocza osoba z wyż-
szym wykształceniem. Wtedy wybór nie byłby 
problematyczny.

Przyjmując pracownika, oczywiście przeglą-
dam jego dokumenty pod kątem wykształcenia, 
umiejętności obsługi m.in. komputera, ale nie to 
jest najważniejsze. Dla mnie liczy się, kim jest ten 
człowiek i jak traktuje innych. I czy „chce mu się 
chcieć”… A z tego wynikają różne dylematy przy 
motywacji propozycji zatrudnienia.

Gdy kilka lat temu szukałam pracownika,  
zatrudniliśmy kobietę z problemem alkoholo- 
wym (po terapii), której naprawdę bardzo  
tym pomogliśmy, choć współpraca była niełatwa. 
Ale zamiast wdzięczności doczekaliśmy się te- 
go, że w najgorętszym przedświątecznym okre- 
sie pani odeszła z pracy z dnia na dzień. Po- 
magała nam wtedy przez jakiś czas moja teś- 
ciowa.

Dałam ogłoszenie, zgłosiło się kilka osób,  
m.in. młoda samotna mama z półroczną córeczką. 
Właściwie podczas rozmowy nie bardzo mi od-
powiadała, ale ponieważ kilka razy przychodziła 
pytać o decyzję – „wychodziła” sobie tę pracę. 
Zatrudniliśmy ją trochę ze współczucia jako do-
datkowego pracownika na pół etatu. Nasza współ-
praca trwała dwa lata. Bywało bardzo trudno, 
ponieważ okazało się, że choruje na depresję i ma 
poważne kłopoty rodzinne. Często źle się czuła, 
czasami dzwoniła po mamę, raz wezwaliśmy po-
gotowie, gdy nie była w stanie pracować, wycho-
dziła wcześniej do domu. A ja ciągle musiałam 
zmieniać swoje plany, bo rytm dnia nagle ulegał 
zmianie. Biłam się z myślami, czy ją zwolnić, czy 
nie… W końcu wyszła za mąż i rozstała się z nami, 
a ja zobaczyłam, że zatrudnienie „ze współczucia” 
nie przynosi dobrych owoców.

Kolejna osoba długo nie zagrzała u nas miejsca, 
bo ja znów nie podjęłam racjonalnej decyzji. Już 
patrząc na jej dokumenty, nie powinnam była jej 
przyjąć, bo miała dwadzieścia dwa lata, a była to 
już jej szósta praca. W jednym miejscu pracowa-
ła średnio po dwa, trzy miesiące i nie potrafiła (nie 
chciała!) wyjaśnić, dlaczego. Ale, czytając jej CV, 
pomyślałam, że może nikt nie chce dać jej kolejnej 
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szansy. Z rozmowy wynikało, że naprawdę chce 
pracować.

Umówiłam się z nią na okres próbny. Przyszła 
punktualnie, była miła, uprzejma, mieszkała w po-
bliżu, obiecywała, że chętnie weźmie nadgodziny, 
że jest dyspozycyjna i ma artystyczne zdolności. 
Na powitanie zrobiła piękną oprawę okna wysta-
wowego.

Ale później było coraz gorzej. Nie sprawdzała 
się w tej pracy. Miała chyba jakąś awersję do star-
szych panów, których traktowała arogancko. 
Kiedyś, po pracy, usiadłam z nią przy kawie na 
tarasie za sklepem i długo rozmawiałyśmy. Wy-
znała ze łzami w oczach, że była molestowana 
seksualnie przez stryja i stąd jej reakcje na star-
szych klientów. Obiecała, że będzie się starała 
opanować, ale… W końcu dałam jej wypowiedze-
nie. Kończyło się dwudziestego piątego grudnia – 
w Boże Narodzenie.

Siedząc z mężem przy choince, podjęliśmy 
decyzję, że damy jej jeszcze jedną szansę. Ale była 
to katastrofa – nie układało nam się, problemy 
z pracy zaczynały uderzać w naszą jedność mał-
żeńską, wpływać negatywnie na relacje w rodzi-
nie. Pojawiło się zniecierpliwienie, podejrzli-
wość… Musieliśmy się pożegnać!

Czy dobrze zrobiłam? Czy może trzeba było to 
przeczekać? Czy Jola nie zrobi sobie czegoś złego? 
Na odchodnym mówiła, że jest już skończona… 
Ale przecież nasze małżeństwo i firma są dla nas 
bardzo ważne. Ot, dylemat!

– Moniko! No przecież nie możesz zadręczać 
się po każdym wymówieniu – mąż mówił to sta-
nowczo, ale i z troską. – Przeczytaj to, proszę, 
znalazłem ten tekst na stronie Stowarzyszenia 
Prawych Przedsiębiorców, wydrukowałem ci.

Wzięłam do ręki plik kartek i z każdym słowem 
wracał mi pokój serca…

Jak pogodzić sprzeczne nieraz interesy praco-
dawcy i pracownika?

Czym innym jest praca z punktu widzenia sze-
fa i pracownika. Szef zawsze odpowiada za coś 
więcej, nadaje pewien kształt i charakter funkcjo-
nowania firmy. Gdy jakieś założenia nie są reali-
zowane – musi on powrócić do autorytarnego 
stylu zarządzania, ponieważ jest osobą odpowie-
dzialną za całość. Zdarza się, że trzeba pewne 
sprawy poukładać od nowa – to też rola przełożo-
nego.

Pracownik natomiast powinien wiedzieć, że 
także jest kimś ważnym. Aby dobrze pracować, 
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musi czuć się bezpiecznie i dobrze – a wtedy z ra-
dością będzie wykonywać swoje obowiązki. Warto 
pamiętać, że na atmosferę w pracy nie wpływa sam 
szef, ale i pracownik, który, jeśli się spełnia zawo-
dowo – jest zadowolony. Każdy pracodawca chciał-
by mieć obok siebie człowieka, który w swoim 
miejscu pracy będzie się realizował. Gdy szef musi 
pilnować pracownika i stać się jego policjantem – 
ta sytuacja jest ciężarem dla obu stron. Pracodaw-
ca powinien stosować zasadę: kochać i wymagać. 
Powinno mu zależeć na tym, żeby pracownik nie 
był przeciętny, przy czym musi mu jasno określić 
zakres obowiązków. Praca jest obowiązkiem i trze-
ba go po prostu wypełniać. Poza tym nie tyle jest 
ważne, co robimy, ale jak to robimy…

PS
Osoba, która jest u nas teraz zatrudniona, jest 

pogodna, otwarta i uśmiechnięta. Od pierwszej 
chwili rozmowy z nią miałam wielki pokój w ser-
cu i radość z niej jako z człowieka. Była bardzo 
uczciwa i powiedziała mi, że nie jest osobą wy-
kształconą, ale uczy się dalej, że w domu ma 
chorą mamę, więc – choć chce być dyspozycyj-
na – prosi, żebym nie wymagała od niej takiej 
dyspozycyjności, jaka była żądana w poprzedniej 

pracy. I to wszystko mówiła z pogodą na twarzy 
i ze spojrzeniem prosto w oczy. To mnie ujęło – 
poczułam, że to właściwa osoba dla nas.

Po dwóch dniach od podjęcia pracy wyznała 
mi, że jest bardzo mile zaskoczona – u nas jest tak 
normalnie, nikt z nas jej nie „gania”, nie krzyczy, 
o wymaganiach mówię jej w sposób normalny. 
I to był największy komplement, jaki usłyszałam 
od pracownika!

•
Panie Darku – poniżej moja relacja, mogę to 

powtórzyć przed kamerą, jeżeli pan wybierze ten 
„dylemat”. Mam zgodę Maćka na upublicznienie 
sprawy.

– Szczęść Boże! – usłyszałem lekko zachryp-
nięty głos. – Tu Maciek, czy mógłbym teraz na 
chwilę wpaść do księdza? Mam bardzo ważną 
sprawę. Co? Nie dosłyszałem, bo jadę samocho-
dem. Aha, ma ksiądz teraz dyżur w konfesjonale, 
to może ja przyjdę do kościoła. To mi wygląda na 
problem moralny.

Maciek był bardzo zbulwersowany i zaczął 
rozmowę od razu od sedna:

– Stoję przed dylematem: przeciwstawić się 
nieuczciwości, czy zapewnić byt rodzinie i prze-
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trwanie pracownikom? Złożyłem swoją ofertę na 
przetarg ogłoszony przez urząd miejski. Uważam, 
że jest atrakcyjna, układałem i wyliczałem rozsąd-
ne koszty i ostateczną cenę za usługę. Wiem 
jednak, że nie mam żadnych szans, bo urzędnicy 
są skorumpowani i bez porządnej łapówki nie 
dostanę tego zlecenia. Jak nie dam tej kasy, to 
poważnie ryzykuję, że przez to iluś ludzi straci 
zatrudnienie, nie mówiąc już o moich zyskach.

– Maćku! Człowiek uwikłany w jakieś zło żyje 
w rozdarciu i to będzie się rozlewało na inne sfe-
ry jego życia. Jego rodzina i tak na tym ucierpi. 
Nie twierdzę, że są to decyzje łatwe. Ale łapówka 
nie jest dobrym rozwiązaniem, jest pójściem na 

skróty. Zło leży tu nie tylko w nieuczciwości, ale 
też w nierozwiązywaniu problemu. A właściwie 
jest to jednak rozwiązywanie go z korzyścią dla 
siebie: ja to sobie jakoś załatwię, ale struktura i tak 
pozostanie zła. Wszyscy wiedzą o tych łapówkach, 
a czy ktoś coś zrobił w tym kierunku, żeby ukrócić 
ten proceder, żeby coś zmienić? Niekiedy łatwiej 
jest znosić w ciszy niewygodną sytuację, zamiast 
zaprotestować, np. zorganizować zebranie poten-
cjalnych zaufanych wykonawców, nagłośnić spra-
wę w mediach, interweniować wyżej, porozma-
wiać z szefem urzędu i wygarnąć mu, ile zła z tego 
wynika… Czy ty, Maćku, okażesz się takim prze-
bojowym przedsiębiorcą? Życzę ci odwagi! Nigdy 
nie mów, że nic się nie da zrobić. Da się, ale trze-
ba być gotowym na poniesienie konsekwencji. Zło 
trzeba nazywać po imieniu, bo ono się panoszy, 
korzystając z tego, że dobrzy ludzie siedzą cicho. 
Pamiętaj, że nie musimy robić tego, czego inni od 
nas oczekują, bo wiemy, że są rzeczy ważniejsze 
– uczciwość, troska o drugiego człowieka. Nie 
można się zgodzić na zło, bo ono nas zniszczy. 
Tym powinniśmy się kierować!
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•
Mam na imię Marta, jestem farmaceutką 

z dziada pradziada i razem z synem Michałem 
prowadzę aptekę w małej rodzinnej miejscowości. 
Przez lata była to jedyna apteka w okolicy. Znali-
śmy niemal wszystkich naszych klientów, wiedzie-
liśmy, jakie mają potrzeby, jakie leki biorą regu-
larnie od dawna, radziliśmy, co jeszcze może im 
pomóc. W nagłych wypadkach otwieraliśmy ap-
tekę nawet w nocy czy w święta. Mamy naszych 
stałych dostawców i zaprzyjaźnione hurtownie.

Sytuacja zmieniła się, gdy na peryferiach na-
szego miasteczka wybudowano duże osiedle 

mieszkaniowe i supermarket jednej ze znanych 
firm handlowych. W jego tzw. galerii hucznie 
otwarto kilka butików, a także aptekę sieciówkę 
i sklep „Naturalna Medycyna” oferujący zioła 
i różne preparaty z ziołowych składników. Bywa-
ło, że nasi klienci, robiąc zakupy w markecie, re-
alizowali tam swoje recepty, kupowali suplemen-
ty diety czy leki niewymagające recept.

Nasze obroty spadały w niepokojącym tempie. 
Złożył się na to również fakt zamawiania leków 
i różnych specyfików w aptekach internetowych, 
co – prawdę mówiąc – w wielu przypadkach było 
korzystniejsze dla klientów. Jeszcze wychodzili-
śmy na swoje, ale o przyzwoitych zyskach powo-
li zapominaliśmy i z lękiem patrzyliśmy w przy-
szłość.

Po sąsiedzku właściciele zamknęli dwa sklepy 
spożywcze, fryzjera, pasmanterię i sklep rybny. 
Zabite deskami okna wystawowe straszyły i nas…

Pewnego dnia, gdy za ladą stał Michał, do ap-
teki wszedł młody, chyba niewiele starszy od 
niego mężczyzna. Syn go nie znał. Pewnie jest 
przejazdem – pomyślał, bo przed apteką stał ele-
gancki samochód. Nie odpowiedział na zachęca-
jący uśmiech Michała, ale zaczął się rozglądać po 
aptece. Omiatał wzrokiem półki, podłogę, nawet 
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sufit, skrzywił się, widząc nie pierwszej już mło-
dości komputer i zaciek na ścianie. Michał stał na 
początku jak zahipnotyzowany, ale w końcu za-
pytał uprzejmie:

– W czym mogę pomóc?
Mężczyzna w tym momencie zakończył oglę-

dziny i głośno się roześmiał.
– Pan chce mi pomóc? Ha, ha, ha! To ja przy-

jechałem tu, żeby pomóc wam. Wołaj pan właści-
ciela tej budy!

Michał wiedział, że wrócę od babci dopiero 
wieczorem, więc szybko odpowiedział, że jest 
współwłaścicielem apteki uprawnionym do roz-
mów i podejmowania decyzji.

– No dobrze, skoro tak, to może i lepiej będzie 
dogadać się z młodym. Otóż jestem reprezentan-
tem nowej hurtowni leków, której szef poszukuje 
odbiorców. Oczywiście, na początku – na zachę-
tę – oferujemy duże rabaty! Bardzo duże! Propo-
nujemy też naszym kontrahentom, że na własny 
koszt wyremontujemy ich apteki. Tu widać gołym 
okiem, że wszystko się sypie, a ten komputer pa-
mięta chyba króla Ćwieczka, ha, ha. A na półkach 
nie widzę żadnych nowości, które my rozprowa-
dzamy! Trzeba tu tchnąć trochę świata – zakoń-
czył patetycznie. – Chyba zgodzisz się ze mną 

i przekonasz, kogo trzeba? Aha, zapomniałem 
dodać, że nasza hurtownia – oprócz typowych 
leków, ale nowej generacji, dostarczanych nam 
przez producentów, z którymi mamy dobre ukła-
dy – specjalizuje się w różnych specyfikach dla 
kobitek. Ja tu nie widzę na waszych półkach ni-
czego podobnego.

– Mamy testy ciążowe, różne rodzaje mleka 
dla noworodków, kosmetyki dla młodych mam – 
wtrącił Michał.

– To nic niewarte – skwitował hurtownik. – 
Hitem sezonu okazały się pakiety środków poron-
nych, począwszy od „tabletek zaraz po…”, aż do 
preparatów, które można bezpiecznie (podkre-
ślam – bezpiecznie!) stosować do szóstego  
miesiąca. A i dla „spóźnialskich” mamy też spe-
cjalną ofertę! Ha, ha! I ceny są konkurencyjne, 
nawet wobec tego badziewia, które sprzedają 
sieciówki lub apteki internetowe. Dajemy sto 
procent skuteczności i pewności, że problem sam 
się rozwiąże. – Po czym błyskawicznie wyciągnął 
z kieszeni smartfona i pokazywał Michałowi fot-
ki roześmianych kobiet, jak mówił – „niedoszłych 
mam”.

Gdy Michał tylko chciał się odezwać, mężczy-
zna natychmiast rozpoczynał nowy wątek swojej 
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przemowy. Widać było, że przeszedł stosowne 
szkolenia z marketingu i egzamin zdał celująco.

Gdy tamten zaczął mu pokazywać jakieś słup-
ki sprzedażowe i symulacyjne wyliczenia horren-
dalnych zysków, jakie czekają naszą aptekę, kiedy 
rozkręcimy z nim interes, zwłaszcza sprzedaż 
śmiercionośnych, jak mówił, „leków”, Michał 
poprosił go, aby przesłał nam na maila te finan-
sowe informacje, warunki pokrycia kosztów re-
montu i aktualną ofertę swojej hurtowni.

– Oczywiście, musicie przecież spokojnie 
przeanalizować te dane – oświadczył wyraźnie 
rozradowany kontynuacją kontaktu hurtownik.

W tym momencie do apteki weszło dwoje 
starszych ludzi, więc – kiwając życzliwie ręką na 
pożegnanie – wycofał się na zewnątrz, coś tam 
jeszcze majstrując przy drzwiach wejściowych. 
Michał obsłużył państwa Nowaków, zapytał, jak 
się chowa wnuczka, obejrzał jej urocze zdjęcia, 
które babcia Maria wyjęła z portfela, a gdy wyszli, 
zajrzał do komputera. Informacje od hurtownika 
były już w skrzynce mailowej! Z wypiekami na 
twarzy analizował otrzymane symulacje i oferty. 
I tak go zastałam, gdy wróciłam z wyjazdu.

– Jeszcze nie zamykasz? Już po dziewiętnastej. 
Jak minął dzień? Jutro masz wolne za ten długi 

dyżur. Czy był dostawca z Opola? A co ty tak 
studiujesz? Co tam powiesiłeś na drzwiach wej-
ściowych, bo nie widać tekstu. Nawet nie zapaliłeś 
lampy na schodkach – zasypałam syna pytaniami.

– Mamo, mamo! Czy ty wiesz, kto nas dzisiaj 
odwiedził? Przedstawiciel nowej hurtowni leków. 
Patrz, jakie korzystne warunki nam zaoferował, 
zobacz! Skończą się nasze kłopoty finansowe raz 
na zawsze! I jeszcze wyobraź sobie, zrobią nam 
remont apteki. Za darmo! Przeanalizowałem ma-
teriały, które puścił mi na maila i już miałem do 
niego dzwonić, żeby szykował umowę, a ty wła-
śnie weszłaś – dodał, jakby zły, że…

– Michale, co ty opowiadasz? Mów mi wszyst-
ko, ale po kolei!

Panie Darku! Przekazuję panu powyższy tekst, 
który musiałam trochę „wyprostować”, bo Michał 
był tak podniecony, że z początku sama niewiele 
zrozumiałam. Ale gdy dotarło do mnie, o co tu 
tak naprawdę chodzi, zrobiło mi się ciemno przed 
oczami.

– Michale – zawołałam łamiącym się głosem – 
jak ty mogłeś w ogóle pomyśleć, że w naszej ap-
tece mamy sprzedawać te jego „leki”? Że zrezy-
gnujemy z kontaktów, które mamy w porządnych 
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hurtowniach od wielu lat? Że za wymalowanie 
sufitu i naprawę drzwi wejściowych sprzedamy 
naszą rodzinną firmę, sprzedamy nasze dusze? 
Michale! Co powiedziałby na to twój dziadek 
i pradziadek, którzy przez lata budowali wspania-
łą markę naszej apteki? Zawsze z zachowaniem 
wszelkich zasad moralnych i etycznych, a ty roz-
ważasz ten problem w kategoriach finansowych? 
I w ogóle uważasz, że trzeba rozważyć jakiś pro-
blem przed podjęciem takiej decyzji? Ten dylemat 
jest bardzo prosty do rozstrzygnięcia! Otóż – nie, 
nie, nie! Nie wchodzimy z tym człowiekiem w żad-
ne układy. Czy to jest jasne? Skasuj natychmiast 
tego maila. I najlepiej zapomnij szybko o tej wi-
zycie. No, co tak zwiesiłeś nos na kwintę? A teraz 
już zamykamy. Dosyć wrażeń na ten dzień.

Zauważyłam, że – wychodząc z apteki – Michał 
zerwał z drzwi kartkę, której nie przeczytałam 
i ukradkiem schował do kieszeni. Nurtowało mnie, 
co tam napisał, bo właściwie nie odpowiedział mi, 
gdy o to pytałam. Wieczorem, pod pretekstem 
prania, zabrałam kurtkę i spodnie Michała. Kartka 
okazała się reklamą środków poronnych. I to sprze-
dawanych (u nas!) po cenach promocyjnych.

Michał zerwał tę kartkę, ucieszyłam się! Będą 
z niego jeszcze ludzie, dzięki Bogu!

•
Jestem Tomasz, krótko przed emeryturą. Od 

lat pracuję w handlu. Zaczynałem od stanowiska 
ochroniarza w ówczesnym domu towarowym. 
Pnąc się po szczeblach kariery, doszedłem do tego, 
że obecnie jestem właścicielem znanej sieci han-
dlowej.

Gdy Darek poprosił mnie o udział w programie 
„Co nurtuje współczesnego człowieka”, była to  
dla mnie okazja do swoistego rachunku sumie- 
nia. Kończy się moje życie, przynajmniej zawo-
dowe, więc to dobry czas na wszelkie podsumo- 
wania.
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Po stronie plusów mogę zapisać chociażby 
różne akcje charytatywne, w których brałem ak-
tywny udział, dałem pracę wielu ludziom…

„Ale, ale, Tomaszu…” – odezwało się moje su-
mienie. Ile razy nagłaśniałeś swoje charytatywne 
wydatki – w celach marketingowych? A przecież, 
niech nie wie lewa ręka, co daje prawa, czytamy 
w Piśmie Świętym. Z tą pracą dla ludzi też różnie 
bywało, prawda? Przyjmowałeś łapówki, żeby 
zatrudniać na stanowiska kierowników sklepów 
tego czy tamtego kandydata, a twoje sekretarki 
musiały przejść przedtem przez twoją sypialnię, 
prawda? Miałeś wtedy jakieś skrupuły czy wyrzu-
ty sumienia?

Wygląda na to, że wszelkie dylematy moralne 
rozstrzygałem na „nie”, a dokładniej – wygrywało 
zło! Kiedy? Gdy jakiś sklep źle prosperował, bo 
dużo było zwrotu towarów, zastanawiałem się, co 
zrobić i wydawałem polecenie, żeby przerabiać 
etykiety na dłuższy termin przydatności do spo-
życia albo żeby zwolnić część personelu, ale wte-
dy pozostali musieli wykonywać więcej obowiąz-
ków…

Później docierały do mnie protesty pracowni-
ków (teraz mówię: niestety, nieliczne!), którzy 
odmawiali fałszowania etykiet, czując się bezpo-

średnio odpowiedzialni za życie i zdrowie swoich 
klientów. Jeden z listów schowałem wtedy na 
samo dno szuflady, teraz jakimś cudem wpadł mi 
w ręce. Jego autorka pisała między innymi: „… jak 
nie będziesz krzywdził, będziesz szczęśliwy. Praca, 
która polega na oszukiwaniu, zniszczy cię, zmar-
nujesz swoje życie, dlatego musisz zawalczyć  
o siebie samego, o to, jakim człowiekiem się sta-
niesz”.

I tą drogą dowiedziałem się, że moje złe decy-
zje, które podejmowałem wówczas bez żadnych 
skrupułów, stawiały przed pracownikami dylema-
ty natury etycznej i moralnej. I podejmowali od-
mowne decyzje, czym doprowadzali mnie do 
furii. No bo jak? Nie słuchają wysoko postawio-
nego przełożonego?

PS Darku, myślę, że cię rozczarowałem. Zawsze 
patrzyłeś na mnie z szacunkiem, niemal z uwiel-
bieniem. Ale cóż, jak widzisz, nie jestem aniołem! 
Wybaczysz mi?

•
Jestem proboszczem parafii pod wezwaniem 

świętego Józefa. Swego czasu uczyłem cię, Darku, 
religii. Obiecałem, że dołączę się do twojego pro-
gramu, jeżeli taka będzie wola Boża.
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Przypomniałem sobie pewną historię sprzed 
wielu lat! Byłem wtedy bardzo młodym księdzem 
i posługiwałem w niewielkiej miejscowości na 
Pomorzu. Zostałem wezwany – jak to powiedział 
przez telefon kobiecy głos – do umierającego 
męża. Byłem bardzo zmęczony, bo od wczesnego 
rana pomagałem ratować podróżnych uwięzio-
nych w dwóch autokarach, które spadły ze skarpy 
po zawaleniu się mostu. Straszna katastrofa bu-
dowlana! Mimo późnej pory zebrałem się jednak 
błyskawicznie, wsiadłem na rower i ruszyłem na 
filię odległą o około siedem kilometrów od ple-
banii.

Na miejscu okazało się, że mężczyzna powiesił 
się i nie żył już od paru dobrych godzin. Żona była 
w szoku, przepraszała za „nieścisłą” informację 
telefoniczną, ale bała się, że mąż będzie ją straszył 
po śmierci, jeżeli ja nie przyjadę. – Musi go ksiądz 
namaścić, bo ja umrę zaraz z nerwów – szlocha-
ła. No i miałem dylemat, co robić?

Wyjaśniłem zrozpaczonej kobiecie, że sakra-
menty są dla żywych, że tylko pomodlimy się 
o zbawienie dla jego duszy.

– A czy wzywała pani pogotowie? Chyba też 
trzeba zawiadomić policję. Przy śmierci samobój-
czej należy wykluczyć udział osób trzecich. – 

Przypomniało mi się chyba z jakiegoś wykładu 
czy kryminału.

– Nie, nikogo nie informowałam. Męża znala-
złam w kuchni na tym grubym sznurze, gdy wró-
ciłam od sąsiadów. U nich rozpacz, bo w tym 
wypadku zginęła ich córka spodziewająca się 
dziecka oraz zięć. Jechali do nich w odwiedziny.

– Co za straszny wypadek – potwierdziłem, 
a słowa te spowodowały u mojej parafianki nowy 
wybuch płaczu.

Wyszlochała, że jakimś cudem udało jej się 
przeciąć sznur i zaciągnąć ciało męża do pokoju.

– Był już zimny – dodała szeptem. – Do ko-
szuli miał przypiętą kartkę ze strasznym tekstem.

Drżącą ręką podała mi ten list…
Kochana Aniu! Wybacz mi, proszę, ten osta-

teczny krok, ale nie mam wyjścia! Wiem, że spra-
wię ci ogromny ból, przecież za parę dni mieliśmy 
świętować rocznicę naszego ślubu! Muszę jednak 
skończyć ze sobą, bo i tak jestem skończonym ło-
trem! Jestem odpowiedzialny za śmierć wielu osób, 
za cierpienie i kalectwo pozostałych ofiar dzisiej-
szej porannej katastrofy! To moja wina, że betono-
wa konstrukcja mostu pękła i zawaliła się, powo-
dując taką tragedię.
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Budowałem ten most, byłem kierownikiem 
technicznym, pamiętasz? Chodziliśmy już ze sobą, 
bardzo zakochani. Cieszyłaś się, że powstaje ten 
most, że będzie bliżej do miasta, do sklepu, do 
kościoła. Prace posuwały się planowo, wizytatorzy 
z województwa chwalili nas, zapowiadali odzna-
czenia i specjalne premie…

Pewnego dnia na budowie pojawił się mój daw-
ny kolega, jeszcze z technikum budowlanego 
i z wojska. Nie wiem, jak mnie tu znalazł, ale gdy 
usłyszałem, z czym przyszedł, zmartwiłem się. 
Otóż oznajmił, że pilnie potrzebuje sto worków 
cementu, bo buduje sobie i swojej dziewczynie – jak 
to określił – rezydencję pałacową i mu zabrakło, 
a kupić nie może, bo to przecież towar reglamen-
towany i stale go brak. Na moje zdziwione spojrze-
nie, dlaczego przychodzi z tym do mnie, odpowie-
dział, że jeżeli nie dam mu (czyli nie ukradnę 
cementu z budowy), to on opowie mojej Ani o tym, 
co wyrabiałem w tym technikum z dziewczyna- 
mi z pobliskiego liceum i dołoży jeszcze parę histo-
rii z naszej żołnierskiej przeszłości. A że ma wy- 
obraźnię, to szczegóły będą bardzo, bardzo…  
pikantne. Doda jeszcze, jak to figlowałem z nim  
na manewrach i że mam dwójkę nieślubnych  
synów.

 Rzeczywiście, w młodości trochę poszalałem, 
ale te ostatnie zdania przeraziły mnie na dobre. 
Spanikowałem! Wiedziałem z doświadczenia, że 
Poldek, jak coś mówi, to tak zrobi. Na dowód tego 
pokazał mi jeszcze parę zdjęć z naszych młodzie-
żowych szaleństw.

Aniu! Nie chciałem cię stracić…
Wieczorem podjechał furgonetką pod płot  

otaczający budowę. Okoliczności nam sprzy- 
jały, była mgła, a stróż, jak to już bywało, leżał 
w baraku spity na umór. Postawiłem mu wcześniej 
pod drzwiami flaszkę, wiedząc, że się na pewno 
skusi.

Sytuacja powtórzyła się jeszcze dwukrotnie, bo 
Poldek potrzebował dużo cementu…

Majster później coś marudził, że beton, który 
rozrabiał w betoniarce, jest jakiś taki byle jaki, że 
porcje cementu, które dostaje, są za małe, że nie 
można przecież sypać zbyt dużo piasku, ale kaza-
łem mu się zamknąć. – Budowa się kończy, więcej 
cementu nam nie przydzielą – tłumaczyłem. Ale 
oczywiście wiedziałem, czym to grozi. Miałem 
jednak dylemat – stracić ciebie lub spaprać robo-
tę. Wybrałem to drugie!

W badaniu wytrzymałości mostu komisja od-
kryła, że północne przęsła są podejrzane, ale gdy 
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wójt zaprosił wszystkich na oblewanie inwestycji, 
to po pijanemu podpisali protokoły.

Przez parę miesięcy nic się nie działo. Dopie- 
ro dzisiaj, gdy woda po wczorajszej ulewie podmy-
ła skarpę, most runął. Widziałem akcję ratowni-
czą, nawet trochę pomagałem rannym, ale  
gdy podjechał samochód z inspekcji nadzoru bu-
dowlanego i kontrolerzy brali próbki przęseł, ner-
wy mi puściły. Wróciłem do domu, napisałem  
list i…

Żegnaj, Aniu, wybacz mi. Może znajdziesz lep-
szego towarzysza życia! Ja i tak prędko bym nie 

wyszedł z więzienia. Zasługujesz na kogoś lep- 
szego. 

 Roman

– A teraz, proszę księdza, to on z piekła nie 
wyjdzie! I to przez całą wieczność! Boże, Boże, 
niech ksiądz coś zrobi!

– Pomódlmy się o Boże miłosierdzie dla męża. 
Nie wiadomo, czy w ostatniej chwili życia nie 
wołał do Pana Boga, nie wzbudził żalu doskona-
łego. Musimy ufać, pani Aniu!

•
Darku, to ja – Mirek. Z niechęcią zgodziłem 

się, żeby ci pomóc w przygotowaniu twojego 
pierwszego autorskiego programu. Dlaczego? Bo 
po prostu się wstydzę. A powinniśmy być przecież 
szczerzy przed kamerą, prawda? No trudno, czło-
wiek jest istotą ułomną.

Pracuję jako informatyk w znanej medialnej 
firmie. Realizuję też prywatne zlecenia. Po prostu 
jeżdżę do domów klientów, naprawiam im kom-
putery, instaluję oprogramowania, doradzam przy 
zakupie nowego sprzętu, odzyskuję stracone dane. 
Czasem wracam do domu bardzo późno. Muszę 
tak dużo pracować, bo w domu się nie przelewa.
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Mieszkam z mamą i młodszym bratem, Danie-
lem. Ojciec zmarł nagle dwa lata temu. Mama 
przeżyła załamanie nerwowe i rozległy zawał, 
obecnie jest na rencie. Zapewnienie bytu rodzinie 
spadło na mnie.

Napisałem ci o tym, Darku, chyba po to, żeby 
się jakoś usprawiedliwić. Ale na kradzież nie ma 
taryfy ulgowej, prawda? Jestem piratem! Jestem 
złodziejem! Wielokrotnie stawałem wobec wybo-
ru dobra i zła. Wybierałem zło!

W firmie, w której pracuję na etacie, mam na 
wyciągnięcie ręki najnowsze, różnorodne opro-
gramowania. A Daniel często płakał, że koledzy 
śmieją się z niego, bo wszystko ma przestarzałe, 

począwszy od systemu operacyjnego i antywiru-
sa, a na grach komputerowych skończywszy. I tak 
już czuł się gorszy, bo nie miał firmowych ciu-
chów. Tak więc przysłowiowym jednym kliknię-
ciem załatwiałem sprawę i Daniel zyskał w oczach 
rówieśników, chwaląc się np. najnowszą wersją 
gry, której jeszcze nawet nie było w sprzedaży. 
I tak raz, drugi, trzeci… A w międzyczasie jakoś 
„przykleiła się” do mnie myszka – jak to mówią 
młodzi – bajerancka, pendrive w kształcie Bat-
mana, czy komplet pojemników z tonerem do 
drukarki…

I tak to szło, a ja grzązłem coraz bardziej i bar-
dziej. Sam nie potrafiłem powiedzieć: „Stop!”.

Pewnego popołudnia naprawiałem laptopa 
u mojej stałej klientki, pani Steni. Awaria okazała 
się niewielka i szybko uporałem się z pracą. Ale 
zwróciłem jej uwagę, że program antywirusowy 
nie spełnia już swojej funkcji, że trzeba by zain-
stalować nowy. Gdy pani Stenia dowiedziała się, 
ile kosztuje ten program, spuściła tylko głowę. 
Spontanicznie zawołałem, że załatwię jej taki za 
darmo w swojej firmie. Ale pani Stenia natych-
miast zapytała, czy to będzie legalne? Zrobiłem 
się purpurowy ze wstydu, pokiwałem przecząco 
głową, nie patrząc w oczy pani Steni.
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Jeszcze chwilę rozmawialiśmy, a gdzieś tam 
w tle grało radio. Rozpoznałem śpiew „Barki”. 
Nagle usłyszałem głos Jana Pawła II: Musicie od 
siebie wymagać, nawet jeżeli inni od was nie wy-
magają. Więcej znaczy „być” niż „mieć”.

Wieczorem długo rozmawiałem z Danielem. 
Myślę, że zrozumiał, to już duży chłopiec. Tłuma-
czyłem, że o wartości człowieka nie świadczy to, 
co posiada, ale to, kim jest!

– Nie jest ważne, w jakiej kurtce chodzisz, jaką 
masz myszkę czy pendrive’a. Jak ktoś się z ciebie 
śmieje, to jego problem. Pamiętaj!

Rano, gdy wcześnie wychodziłem do pracy, na 
butach stojących w przedpokoju znalazłem rekla-
mówkę z różnymi gadżetami oraz kartkę: „Mirek, 
skasowałem na początek cztery gry. Teraz idę już 
spać!”.

I „Ptysie” bywają stresujące…

Z kłębka nerwów powstaje pasmo niepowodzeń.

(Edward Tomenko)

Uroczysty rodzinny obiad dobiegał końca. 
Oficjalne toasty zostały wygłoszone, butelki 

od szampana świeciły pustkami… W oczekiwaniu 
na zapowiedziany tort urodzinowy gospodarze 
i goście prowadzili już bardziej swobodne rozmo-
wy z sąsiadami przy stole. Obsługa przynosiła co 
rusz bukiety i kosze kwiatów, a babcia Helenka 
skrzętnie zbierała bileciki z życzeniami i gratula-
cjami.

Patrycja, moja żona, zostawiła mnie samego 
i podeszła do dawno niewidzianej kuzynki. Roz-
glądałem się wokoło z zainteresowaniem, bo po 
raz pierwszy uczestniczyłem w takim podwójnym 
świętowaniu – siedemdziesiątych urodzinach 
seniora rodu Kacprzyków, Bolesława, oraz w trzy-
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dziestej rocznicy powstania rodzinnej firmy cu-
kierniczej „Ptysie”. Od dziesięciu miesięcy jest to 
również w pewnym stopniu moja firma, ponieważ 
dokładnie we wrześniu odbył się nasz ślub.

Patrycja nie chciała ślubu z rozmachem i du-
żym weselem. Pobraliśmy się więc niemal w kon-
spiracji, w małej nadmorskiej miejscowości, tylko 
w obecności świadków i naszych rodziców, którzy 
starali się z całych sił, żeby nie pokazać nam, jak 
bardzo są zawiedzeni, że pozbawiliśmy ich szalo-
nej imprezy.

Rodzina Patrycji nie była zachwycona mną, 
a dokładniej tym, że jestem psychologiem, a nie np. 

managerem po kierunku: zarządzanie lub inżynie-
rem od technologii żywienia, tak jak Patrycja.

Czy i co „Ptysie” będą mieć z tego pana psy-
chologa – pytał Patrycję dziadek, Bolesław. Praca 
w założonej przez niego firmie była całym jego 
życiem. – Nie mogłaś znaleźć sobie kogoś, kto 
pasuje do naszej rodziny – żartował z nutką  
żalu.

Moje wspomnienia przerwała nagle kanonada 
zimnych ogni wniesionych na pokaźnym torcie. 
Po kilku kęsach smakołyku, dziadek Bolek za-
dzwonił łyżeczką w kieliszek i natychmiast zaległa 
cisza.

– Kochani! – rozpoczął trochę drżącym gło-
sem. – Myślę, że jest to właściwy czas, żeby prze-
kazać firmową pałeczkę mojemu następcy. A wła-
ściwie następczyni. Mam już swoje lata, siły już 
nie te, ale muszę powiedzieć, że firmę zostawiam 
kwitnącą: bardzo dobrze prosperujące trzy cu-
kiernie w mieście, pięć punktów sprzedaży w róż-
nych dzielnicach oraz cztery cukiernie w pobli-
skich miasteczkach. A do tego podpisane umowy 
na dostawy słodkości do sześciu domów wczaso-
wych i dwóch centrów konferencyjnych. A zakład 
produkcyjny, transport, centrum logistyczno-ad-
ministracyjne? To wielu wspaniałych pracowni-
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ków. Ale uważam, że jesteśmy nadal małą, rodzin-
ną firmą, bo każdy odpowiada za stosunkowo 
niewielki obszar, a kontakty między sobą mamy 
rodzinne, ciepłe, serdeczne…

Obserwowałem, jak zebrani odbierali słowa 
dziadka Bolka. Wśród pań widać było znaczne 
poruszenie. – Czy to ja? – Czy może ja? – Czy ja 
zostanę prezesem „Ptysi”? To zrozumiałe, dziadek 
powiedział wyraźnie o następczyni!

Zauważył to z pewnością również wujek Pa-
trycji, syn Bolesława, który był niemal pewny, że 
to jemu przypadnie stanowisko prezesa i główne-
go właściciela. Sebastian ostentacyjnie wstał więc 
z krzesła i z miną jak gradowa chmura, wy- 

szedł na taras, zatrzaskując za sobą z impetem  
drzwi.

– Sebastian właśnie mnie sprowokował, abym 
wyjaśnił, dlaczego to nie jego wybrałem na swo-
jego następcę. Otóż on zafascynował się pracą 
w potężnej korporacji, która z naszą firmą ma tyle 
wspólnego, co ja z baletem – zażartował. – Nie 
chciałem, a wręcz się bałem, że Sebastian prze-
wróci nasze „Ptysie” do góry nogami. Wybra-
łem… – zawiesił głos na chwilę – …Patrycję, moją 
wnuczkę. Czuję, że będzie dobrą szefową! A naj-
ważniejsze, że od dzieciństwa uwielbia nasze 
firmowe ptysie z czekoladową polewą, prawda?

– Och, dziadku! Marzyłam o tym, idąc na stu-
dia, ale nie sądziłam, że to będzie tak szybko!

– Rosłaś razem z naszą firmą, wiele razy roz-
mawialiśmy o jej sukcesach i porażkach, pisałaś 
przecież pracę magisterską o tym właśnie. Bardzo 
podobało mi się to, co ujęłaś już we wstępie. – 
Dziadek Bolek sięgnął szybko na półkę za swoimi 
plecami i wziął do ręki pracę Patrycji, z której 
głośno zacytował spory fragment:

Cenię małe firmy za to, że relacje w nich są bli-
skie, przypominają więzi rodzinne czy sąsiedzkie.

Co prawda, w małej firmie na pracowniku 
spoczywa większa odpowiedzialność, co może być 
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zarówno plusem, jak i minusem. Jeżeli podej- 
mowanie nowych obowiązków, wykonywanie  
nowych zadań, ciągłe zmiany, nie stanowią czy- 
jejś preferencji, może szybko poczuć się przytło- 
czony tempem pracy i brakiem struktur. Korzyś- 
cią jest natomiast to, że dobra praca w większym 
stopniu przekłada się na płacę, czy też na uzna- 
nie ze strony kolegów i szefów, a co za tym idzie, 
znacznie większą satysfakcję i zadowolenie  
z pracy.

Szef małej firmy powinien kierować się dobrem 
klientów, pracowników i samej firmy. Jest to tylko 
pozorna sprzeczność, bo niektórzy mówią, że „tak 
się nie da”. Otóż da się, jeżeli szef praktykuje taki 

specyficzny styl zarządzania, styl, jaki uważam za 
najlepszy – zarządzanie przez miłość. 

– Faktycznie, ładnie się tego słucha – odezwał 
się z przekąsem Sebastian, który niepostrzeżenie 
wrócił z tarasu. – Ale jak to zrealizować? Uważam, 
że to niemożliwe. Tak, droga siostrzenico, nie-
możliwe! I dlatego pracuję w dużej firmie, a wła-
ściwie, mówiąc dokładnie, w międzynarodowej 
korporacji, jak to już ujął mój ojciec. Niektórzy 
uważają, że to praca bardzo stresująca, ale ja wiem 
po sobie, że tak nie jest. Można się schować w tłu-
mie, nie wychodzić przed szereg i to mi odpo-
wiada. Ponieważ człowiek jest istotą stadną, 
korporacja zaspokaja pierwotną potrzebę funk-
cjonowania w swego rodzaju plemieniu. Tak jak 
niegdyś wioski, korporacje umożliwiają uzyski-
wanie wszelkich korzyści z bycia w grupie, np. 
opieki medycznej, zapewnienia materialnych 
podstaw bytu, poczucia, że jest się częścią więk-
szej całości. Mogę zmieniać pracę bez szukania 
nowego pracodawcy, po prostu przenosząc się 
z działu do działu. Nie muszę uaktualniać swoje-
go CV. Mogę pracować zdalnie bez konieczności 
przychodzenia do biura. „Moja” korporacja ma 
bardzo dobrze znaną markę, co pomoże mi, jakby 
co, w znalezieniu nowej pracy. Bo przecież ojciec 
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mi jej nie daje! A zdobyłem tyle nowych umiejęt-
ności, byłem na tylu szkoleniach, że mam ogrom-
ny potencjał! Ale cóż… Muszę wam jeszcze, 
gwoli sprawiedliwości, wymienić minusy – ko-
nieczność dostosowania się do społecznych (daw-
niej: plemiennych) norm, ograniczenie wol ności 
jednostki, decyzyjność wyłącznie po stronie 
szefa. Czasem dopada mnie takie przekonanie, że 
jestem tylko malutkim trybikiem, który w każdej 
chwili może być zastąpiony kimś innym. Relacje 
są sformalizowane, a każda decyzja musi przejść 
przez wiele szczebli. Wiem, bo bardzo długo cze-
kałem, aż otrzymałem zgodę na dziesięć dni 
urlopu!

Po tych zwierzeniach Sebastian chciał właśnie 
wrócić do stołu, ale dostał SMS-a od swojego 
dyrektora z poleceniem pilnego stawienia się 
w firmie.

– No cóż, świątek, piątek – odpowiedział pra-
wie z entuzjazmem, ale i z goryczą, śpiesznie 
wychodząc z lokalu.

– Ja już tego dłużej nie wytrzymam, Sebastiana 
nigdy nie ma w domu. – Gosia, żona Sebastiana, 
była bliska płaczu. – Nawet dzisiaj, w taki uroczy-
sty dzień, ważniejsza jest dla niego praca. Tak jest 
od wielu lat!

– Ciociu Gosiu – odezwałem się niejako spro-
wokowany wzrokiem dziadka Bolka. – Większość 
z nas postrzega pracę i życie prywatne jako grę 
o sumie zerowej, to jest uznaje, że zysk w jednej 
sferze powoduje stratę w drugiej. Wiele osób, 
nawet po powrocie do domu, myśli cały czas 
o pracy, a także o tym, co by się stało, gdyby stra-
cili pracę – jak bardzo skomplikowałoby to życie… 
A bywa i tak, że zajmujemy się pracą, póki nasze 
życie prywatne nie znajdzie się na krawędzi, a po-
tem na odwrót. I z rozpaczą pytamy – jak pogo-
dzić pracę zawodową i życie prywatne? Jak zre-
dukować stres związany z napięciem między 
nimi?



151150

Ciociu! Wujek Sebastian na pewno zadawał 
sobie takie pytania. Czytałem, że ponad połowa 
Polaków – według własnej oceny – jest zestreso-
wana; deklaruje, że przez większość czasu znaj-
duje się pod wpływem stresu o średnim lub wy-
sokim natężeniu. Obiektywne objawy to spadek 
zdolności do długotrwałej koncentracji, zmniej-
szenie wydolności mózgu, kojarzenia, wydolności 
i napięcia mięśni, układu krążenia i układu odde-
chowego, poziomu cukru i adrenaliny we krwi…

– Mądrze mówisz, Witku! – stwierdził dziadek 
Bolek. – Sam tego doświadczałem wielokrotnie. 
I tak wiem, że chwilowy stres nie jest groźny, ale 
długotrwały degraduje umysł i emocje. Czułem, 
że moje ciało było ciągle w napięciu, ale ja zaczy-
nałem tracić umiejętność wyłączania się z aktyw-
ności, ciało nie regenerowało się, byłem stale 
zmęczony, zdekoncentrowany, drażliwy i „wypa-
lałem się”. Do tego jeszcze zauważyłem, że stres 
wyłącza inteligencję, bo – jak wyczytałem – płaty 
czołowe są wtedy niedokrwione. Zapominałem 
o wielu rzeczach, a pamięć wracała dopiero po 
odprężeniu.

W ciszy, która nastała po zwierzeniach dziad-
ka Bolka, szczególnie mocno zabrzmiał dzwonek 
komórki w torebce cioci Gosi. Zauważyłem, że 

szybko wytarła łzy i ochrypłym głosem powie-
działa:

– Sebastianie, co ty najlepszego zrobiłeś? Dla-
czego mnie znów zostawiłeś? Ja bez przerwy 
płaczę, tak mi przykro! W taki…

Nagle przerwała, gwałtownie wstała z krzesła, 
zbladła jak ściana i dopiero po dobrej chwili odło-
żyła komórkę. – Co się stało?! – wykrzyknęliśmy 
niemal chórem. A dziadek Bolek podbiegł do 
synowej i wziął ją w ramiona.

– To nie Sebastian dzwonił, ale lekarz  
z OIOM-u, z komórki Sebastiana. Sebastian jest 
nieprzytomny, miał rozległy zawał, stan jest kry-
tyczny. Zasłabł już w samochodzie, jadąc do pra-
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cy, stracił panowanie nad kierownicą i po drodze 
staranował kilka zaparkowanych pojazdów. Ude-
rzył się przy tym potężnie w głowę i ma podejrze-
nie złamania podstawy czaszki… Muszę szybko 
do niego jechać i chociaż pożegnać się – wyszlo-
chała.

– My ciocię zawieziemy, przecież ciocia nie 
nadaje się teraz na kierowcę – zawołała sponta-
nicznie Patrycja, widząc, że trzyma w ręce klu-
czyki. Zapraszam do mojego samochodu!

Na oddział wpuszczono tylko ciocię i to po 
długich naleganiach. – Takie są przepisy – tłuma-
czyła pielęgniarka.

Usiedliśmy na ławeczce przed szpitalem. Pa-
trycja drżała, jakby z zimna, ale przecież popołu-
dniowe słońce jeszcze przygrzewało. Przytuliłem 
ją mocno, a wtedy rozpłakała się i szepnęła mi do 
ucha z rozpaczą:

– Ja nie przyjmę propozycji dziadka Bolka! Boję 
się, że skończę tak, jak wujek Sebastian. Albo, że 
nie będę miała czasu dla ciebie, dla rodziny, dla 
naszych dzieci… Witku! Ja jestem w ciąży! Chcia-
łam ci to powiedzieć uroczyście, po powrocie 
z przyjęcia. Ale cóż, sprawy potoczyły się inaczej, 
I co będzie? Cieszysz się chociaż z naszego ma-
luszka?

– Boże, dzięki Ci! Jaka wspaniała wiadomość 
w tym trudnym dniu! Czy się cieszę? Ogromnie 
jestem szczęśliwy! Ogromnie! Zobaczysz, wszyst-
ko się ułoży dobrze. Jeżeli lekarz pozwoli, to bę-
dziesz się powoli wdrażać do nowych obowiąz-
ków, bo – jak to mówią – ciąża to nie choroba. 
Będziesz dużo odpoczywać, zrobimy superplan, 
będzie tam czas na spacery i nasze życie rodzinne. 
Nauczę cię, jak radzić sobie ze stresem. Przecież 
masz męża psychologa! Muszę się na coś przydać, 
prawda? A dziadek Bolek będzie z pewnością 
szczęśliwy, gdy poprosisz go o pomoc, a nie od-
stawisz z dnia na dzień na boczny tor. Nasza firma 
to przecież jego oczko w głowie! I już widzę, jak 
się ucieszy z prawnuka!
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Piekło w pracy ma na imię – 
mobbing

Przemoc jest tak długo skuteczna,

dopóki człowiek nie wyzbędzie się strachu.

(Antoni Dubiec)

Wyżej! Wyżej! Odrobinę wyżej! I w lewo! No 
nie, nie wiedziałam, że masz „krzywy 

patrz”. Znamy się przecież od przeszło dziesięciu 
lat, a ja tego nie zauważyłam. Adamie! Wiesz, że 
mi zależy, aby to wszystko porządnie wyglądało.

– Ewo, nie denerwuj się tak bardzo. Teraz jest 
już chyba OK?

– No, niech będzie!
W końcu, po wielu przymiarkach, wizytówka 

zawisła prawidłowo na drzwiach kancelarii praw-
niczej mojego ojca, znanego adwokata w naszym 
mieście. Za parę dni i ja rozpocznę tu swoją pry-
watną praktykę adwokacką. Po latach studiów 
i aplikantury czas już wykorzystać zdobytą wiedzę 
w praktyce. Mój gabinet urządziłam elegancko 

i funkcjonalnie. Mąż właśnie przykręcił mi wizy-
tówkę: „EWA ROTMAN – ADWOKAT”.

– To teraz, mam nadzieję, zwolnisz się z tego 
urzędu – Adam powiedział to bardzo stanowczym 
tonem.

– Jeszcze nie, bo przecież nie wiem, czy popo-
łudniami znajdę wielu klientów w kancelarii. 
Muszę się jeszcze trochę pomęczyć teraz na 
dwóch etatach. Zobaczymy, jak to wszystko się 
ułoży. To jednak jest pewny chleb.

– Byłbym jednak spokojniejszy, gdybyś rzuciła 
tę pracę. Przecież tam szef dobierał się do ciebie! 
Zrobiłem mu awanturę, pamiętasz? Ale on się 
wykręcał, że to nie żaden mobbing, bo tylko raz 
czy dwa, niby przypadkiem, przysunął się do ciebie 
na zebraniu, ponieważ niespodziewanie przyszło 
więcej osób niż przygotował miejsc, więc… chciał 
cię wziąć na kolana… okropność! A zebranie roz-
począł wtedy, nie wiadomo czemu, od opowiada-
nia sprośnych dowcipów. To faktycznie łajdak!

– Wyszłam wtedy, z trzaskiem zamykając drzwi 
za sobą. Ale nie martw się, na więcej sobie nie 
pozwoli. Postraszyłam go paragrafami, trochę 
blefowałam, ale na szczęście on się mało orientu-
je w przepisach. No bo mobbing to działanie 
długotrwałe, trwające minimum pół roku, a czę-
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stotliwość pojawiania się przykrych zdarzeń jest 
dość regularna, np. co tydzień, kilka razy na mie-
siąc. Ważnym elementem jest też tzw. nierówność 
sił, to znaczy, że ktoś eksponuje większą wiedzę 
lub jest przełożonym i szantażuje podwładnego 
bądź młodszego stażem kolegę.

– No jeszcze tego brakowało, żebyś czekała na 
takie zdarzenia co tydzień i dopiero wtedy reago-
wała! Jakieś to porąbane! – Adam był zbulwerso-
wany, aż iskry leciały mu z oczu.

– Takie jest prawo w tym względzie. Ale nie 
bój się, jeżeli ci tak zależy, złożę wymówienie. To 
i tak praca poniżej moich aspiracji i kompetencji.

Gdy po raz pierwszy jechałam rano do swojej 
kancelarii adwokackiej, nie mogłam opanować 
podniecenia. Dzień wcześniej sekretarka poinfor-
mowała, że zapisanych do mnie na spotkanie jest 
pięciu klientów, a na kolejne dni – podobnie, wybie-
ra się do mnie na rozmowę od czterech do sześciu 
osób. – Na początek to nieźle – podsumowała.

– Nieźle, nieźle – myślałam jednak z lękiem, 
czy dam radę, czy klienci będą zadowoleni z mo-
ich porad…

Chciałam się trochę rozluźnić, wyciągnęłam 
więc rękę, żeby włączyć jakąś lekką muzykę, gdy 
nagle zadzwonił telefon.

– Czy to pani Ewa? – odezwał się jakby znajo-
my głos. – Tu Kozłowski, byłem promotorem pani 
pracy magisterskiej.

– Panie profesorze! Jak miło pana słyszeć! Po-
znałam pana po głosie! Dzisiaj jest mój wielki 
dzień! Otwieram kancelarię adwokacką.

– Wiem, widziałem w Internecie pani ogłosze-
nie. Gratuluję i życzę samych wygranych spraw! 
Ale ja mam dla pani, myślę, że interesującą pro-
pozycję. Otóż jedna z asystentek w mojej katedrze 
idzie na urlop macierzyński od nowego semestru 
i chciałem zapytać, czy poprowadziłaby pani 
konwersatorium z drugim rokiem na temat mob- 
bingu? Pamiętam, że napisała pani dobry referat 
o tym na studenckim sympozjum. Pracowała pani 
przez pewien czas w dużym urzędzie, może za-
obserwowała pani jakieś przypadki mobbingu? 
A może teraz, już w kancelarii, spotka się pani 
z tym problemem? Byłoby to bardzo cenne dla 
studentów, bo przykłady z życia zawsze mają „siłę 
dydaktyczną”.

Profesor jeszcze mówił i mówił, zachęcał mnie 
do tego pomysłu. Dojeżdżałam już do kancelarii, 
więc żeby zakończyć rozmowę z profesorem…, 
zgodziłam się! Na omówienie szczegółów umó-
wiliśmy się za tydzień.
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Gdy usiadłam za biurkiem i zaczęłam przeglą-
dać informacje o dzisiejszych klientach, a potem 
ich słuchać, napięcie opadło. „Zwykłe” ludzkie 
sprawy pochłonęły mnie całkowicie – pozwy 
rozwodowe, spory dotyczące testamentu i spadku, 
kłótnie z sąsiadem o korzystanie z nieruchomości 
będącej współwłasnością, pozew do ZUS-u… 
I tak przez parę dni. Radziłam, pomagałam w ar-
gumentacji wniosków, pokazywałam błędy w do-
kumentacjach, umawiałam się na rozprawy są-
dowe.

Na temat mobbingu – cisza! Profesor zadzwo-
nił w umówionym dniu, żeby się przypomnieć 
i uzgodnić formę mojego zatrudnienia, a tu… nic 

się nie działo w interesującym go obszarze. Ale 
robiłam dobrą minę do złej gry. Najwyżej znajdę 
przykłady w literaturze i w Necie!

Aż tu nagle pewnego dnia przyszły trzy osoby 
doświadczające mobbingu, a niedługo potem 
kolejne. Problem jest więc aktualny i wcale nie 
marginalny.

Postanowiłam, że będę na bieżąco dokumen-
tować te przykłady na poczet przyszłych zajęć ze 
studentami, oczywiście z zachowaniem tajemnicy 
zawodowej, bez zbędnych szczegółów i ze zmianą 
danych osobowych.

Przygotowałam też wprowadzenie teoretyczne, 
bo nie wszystkie zgłoszone zdarzenia można było 
uznać za mobbing. Tak jak kiedyś mój mąż nie 
widział różnicy między działaniem incydental-
nym a długotrwałym, uporczywym nękaniem, 
zastraszaniem, „dołowaniem”, ośmieszaniem, 
lekceważeniem, poniżaniem… Ludzie mogą się 
po prostu nie lubić, nie być wobec siebie życzliwi, 
a brak sympatii czy nawet wrogość to jeszcze nie 
jest mobbing.

Dodałam też, że mobbing może mieć charakter 
werbalny i niewerbalny, że bywa on często narzę-
dziem nieuczciwej zawodowej konkurencji we-
dług zasady: działaj nielojalnie wobec mniej 
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sprytnych i najsłabszych kolegów, bo w kolejce na 
ich stanowisko czeka np. nasz szwagier bądź – 
odwrotnie – usuń lepszych od siebie. Bo ten, 
który jest ponadprzeciętnie skuteczny w działa-
niu, nie jest zwykle akceptowany przez kolegów, 
bo nie chcą być do niego porównywani. Zbyt 
wysoko stawiana poprzeczka razi, ponieważ po-
zostali, słabiej zmotywowani, traktują pracę jako 
zło konieczne, nie mają ochoty zwiększać swej 
wydajności, więc usiłują pomniejszyć sukcesy 
innych. Te i inne prawdy o mobbingu pomogły 
mi, a także moim klientom, w uporaniu się z tym 
trudnym problemem. A więc…

•
Do kancelarii wchodzi niska drobna kobieta 

w spodniach i szarej pikowanej kurtce. W ręku 
ściska sporą torbę oraz wełnianą grubą czapkę, 
którą zdjęła na progu. Nawet nie stara się popra-
wić fryzury, a każdy kosmyk włosów sterczy 
w inną stronę. Bardzo cichym głosem mówi:

– Dzień dobry, ja dzwoniłam, miałam przyjść 
na jedenastą. – I niespokojnie rozgląda się woko-
ło. Zegar wiszący nad drzwiami mojego gabinetu 
pokazuje dziesiątą dziesięć. – Przepraszam, że 
przyszłam wcześniej, ale bałam się, że nie zdążę. 

A tu autobus mi podpasował. To może ja pocze-
kam na ulicy na swoją kolej?

Pani Ola, nasza sekretarka i recepcjonistka 
opowiadała mi, że klientka z trudem dała się na-
mówić na zajęcie miejsca w holu kancelarii. Za-
miast na wygodnej sofie, usiadła na drewnianym 
taborecie pozostawionym chyba przez elektryka 
i służącym właściwie do uregulowania oświetlenia 
na podwieszanym suficie.

Nie chciała przyjąć zaproponowanej filiżanki 
kawy ani herbaty, nie była zainteresowana lekturą 
czasopism, po które zwykle chętnie sięgają nasi 
klienci. Gdy zauważyła, że topniejący śnieg z jej 
butów zrobił wokół taboretu sporą kałużę, wpadła 
w popłoch i nerwowo zaczęła ją wycierać swoim 
szalikiem.

Pani Ola zdębiała, ale nie zdążyła zareagować, 
bo z mojego gabinetu wyszedł właśnie klient, 
któremu musiała wystawić rachunek i zrobić kse-
ro dokumentów. Potem zreferowała mi następną 
sprawę i chwilę przed jedenastą zaprosiła do mnie 
panią Stenię.

Już słuchając pani Oli, wiedziałam, że nie bę-
dzie łatwo. Nie trzeba być psychologiem, żeby 
zorientować się, że jest to osoba, która całą sobą 
„przeprasza, że żyje”. Wiedziałam, że tacy ludzie 
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są bardzo predysponowani do stania się ofiarą 
mobbingu. Mają oni znacznie obniżone poczucie 
własnej wartości, są bardzo wrażliwi, niepewni, 
zwłaszcza w nowym otoczeniu. Nie wyznaczają 
wyraźnych granic przyjmowania nieuzasadnio-
nych komentarzy pod swoim adresem. Nie od 
razu zauważają, że ktoś chce stosować wobec nich 
przemoc lub przez jakiś czas pozwalają na to. Aż 
przeleje się czara goryczy lub ktoś wyciągnie do 
nich pomocną dłoń.

Tak właśnie było w przypadku pani Steni. Kil-
ka koleżanek z pracowni krawieckiej w firmie 
odzieżowej „X”, widząc, co się święci, zrobiło 
zrzutkę i zachęciło panią Stenię do wizyty w kan-
celarii.

– „Poproś, żeby pani mecenas poradziła ci, co 
masz zrobić, bo przecież pracy nie zostawisz, 
masz dzieci na utrzymaniu, a w naszej miejsco-
wości to jedyna firma. Ale to, co wyrabia szefowa, 
to już przechodzi ludzkie pojęcie!”.  – Pani Stenia 
chyba niemal dosłownie powtórzyła rady kole-
żanek.

– A co wyrabia ta pani szefowa? – udało mi się 
wtrącić ad vocem.

– Koleżanki dały mi kartkę, na której spisały 
to, co mnie spotyka przynajmniej raz-dwa w ty-

godniu od Wielkanocy – to ile to będzie? Przeszło 
dziewięć miesięcy! Bo ja z tych nerwów to połowę 
bym zapomniała powiedzieć. – Po czym pani 
Stenia wyjęła z przepaścistej torby pomiętą kart-
kę i podała mi ją bez słowa.

Szefowa uważa, że Stenia jest we wszystkim 
gorsza, co nie jest prawdą! Uwzięła się na nią od 
czasu, gdy przed Wielkanocą grzecznie odmówiła 
sprzątania w jej domu za „psie” pieniądze. Stenia 
wtedy źle się czuła, była po zabiegu kardiologicz-
nym, ale do pracy chodziła mimo zwolnienia, bo 
bała się redukcji etatu.

W szefową wtedy jakby wstąpił zły duch. Za-
częła Stenię ośmieszać przy lada okazji lub bez 
okazji. Robiła uszczypliwe uwagi dotyczące jej 
pochodzenia i akcentu, bo Stenia wychowywała 
się na Białorusi, problemów w życiu osobistym 
np. – Taka z ciebie baba, że twój mąż musiał sobie 
znaleźć inną? I teraz żaden cię nie chce, bo masz 
czwórkę bachorów, pewnie każde ma innego ojca, 
co? Puszczałaś się…?

Podśmiechiwała się z ubioru, może faktycznie 
nie najmodniejszego, ale całego i czystego. Także 
zachowanie Steni było powodem uszczypliwości. 
Miała ona zwyczaj modlić się cicho przy pracy, 
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robiąc znak krzyża świętego, rozpoczynając jakiś 
jej etap.

– Uważaj – wołała – zaraz przyleci anioł i bę-
dzie za ciebie szył te poszewki. Zrobi to na pewno 
lepiej niż ty. W tej twojej obskurnej dzielnicy nie 
ma chyba wody w kranach, bo włosy masz strasz-
nie tłuste! Brudaska!

I nie dała sobie wytłumaczyć, że Stenia myje 
głowę co wieczór, ale ma chyba jakiś feler w gru-
czołach łojowych, bo po paru godzinach włosy są 
już tłuste. Niedawno okazało się, że to się dzieje 
na tle nerwowym! Nie dziwota, przecież jak się 
wysłuchuje niemal codziennie takich tekstów, to 
można stać się kłębkiem nerwów.

Spojrzałam ukradkiem na panią Stenię. W jej 
oczach, wyrazie twarzy było widać wielkie, noto-
ryczne zmęczenie i smutek…

– Pani Steniu! Niech się pani uspokoi, damy 
radę! Przygotuję stosowne papiery i… sąd z pew-
nością będzie po pani stronie!

•
Następnego dnia jako pierwszy wszedł do mo-

jego gabinetu mężczyzna w średnim wieku. Przed-
stawił się jako nauczyciel akademicki. Z informa-
cji od sekretarki wiedziałam, że chodzi o jakieś 
konflikty w pracy.

Położył przede mną opasłą teczkę z napisem 
„Mobbing w Instytucie Politologii”. Opowiedział, 
że przyszedł do mnie, gdyż jego poprzedni adwo-
kat zachorował. Przed pójściem na operację zdą-
żył jeszcze skompletować dokumenty, bo sprawa 
w sądzie jest wyznaczona na połowę marca. 
Otrzymałam propozycję zastąpienia starszego 
kolegi. Trochę się przestraszyłam, ale pan Karol, 
widząc popłoch w moich oczach, wyjął z teczki 
kartkę papieru i, podając, wyjaśnił, że zrobił taki 
skrót na jedną stronę, żeby było mi łatwiej zapo-
znać się ze sprawą:
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Mobbing wobec Karola N. w Instytucie Polito-
logii w ostatnich osiemnastu miesiącach:

√ negowanie umiejętności, zaniżanie lub pod-
ważanie kompetencji;

√ ostentacyjne zwracanie uwagi przy całym 
zespole, niesprawiedliwe ocenianie bądź 
„robienie z igły widły” i wyzywanie niewspół-
mierne do wagi i zakresu „przewinienia”;

√ niezapominanie drobnych pomyłek, wypo-
minanie ich w nieskończoność;

√ uwłaczające godności człowieka i nauczycie-
la akademickiego uwagi dotyczące sposobu 
prowadzenia zajęć ze studentami;

po czym następował wykaz krotności tych zda-
rzeń wraz z podaniem osób dopuszczających się 
mobbingu.

Wspaniały przykład dla studentów – przebiegła 
mi myśl, ale cóż, musiałam wrócić do rzeczywi-
stości.

– A dlaczego te dwie osoby tak pana gnębiły 
przez ostatnie półtora roku? Czy pan im coś złego 
zrobił?

Pan Karol odpowiedział natychmiast, że do-
myśla się, iż powodem tych, lekko mówiąc, „nie-
uprzejmości” był fakt, że wypadł wyżej w rankin-
gu najlepszych wykładowców. W ankiecie 
studenckiej otrzymał maksymalną liczbę punktów 
oraz wyróżnienie.

– No to sprawa jest oczywista. Powodem była 
zwykła, parszywa zazdrość! Proszę się nie niepo-
koić, wygramy tę sprawę. Moja w tym głowa, 
panie Karolu!

•
Za parę dni zgłosiła się do mnie pani Genowe-

fa zestresowana do granic możliwości stałymi 
groźbami szefa, typu: „zwolnię panią natychmiast, 
dyscyplinarnie, z takimi papierami nigdzie pani 
pracy nie dostanie” lub: „o premii proszę zapo-
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mnieć przynajmniej przez rok, o podwyżce nie 
ma mowy. Inni, owszem, dostaną – i to niemałą – 
ale ty, szmato, nie!”. Po dłuższej rozmowie okaza-
ło się, że określenie „ty szmato” można uznać za 
bardzo delikatne wobec innych, których tu nie 
przytaczam.

A dlaczego pani Genowefa była tak traktowana? 
Bo protestowała przeciwko zachowaniom o pod-
tekście seksualnym, przeciwko molestowaniu 
przez szefa, przeciw stałemu podkreślaniu jej fi-
zyczności. Nie mogła już wytrzymać, zwłaszcza 
wulgarnych docinków na temat swojego biustu 
i niedwuznacznych propozycji „nie do odrzucenia”.

Ale pani Gienia stanowczo odrzucała całe te 
„zaloty” wyśmiewana zresztą przez koleżanki, 

a nawet kolegów, co zgłosiła pani dyrektor, która 
przeprowadziła z szefem dyscyplinującą rozmo-
wę. Ale żadnej kary ani konsekwencji potem nie 
było, co więcej, molestowanie nasiliło się. A niby 
drobne zabawne słowa czy gesty, na granicy na-
ruszania godności osobistej, zdarzały się niemal 
codziennie.

Pani Genowefa miała już dość! Z naszej roz-
mowy wywnioskowałam, że jest zdeterminowana, 
żeby szef został ukarany i liczy się nawet z utratą 
pracy. Zapewniłam ją, że będę się bardzo starała, 
aby to szef został dyscyplinarnie zwolniony i po-
niósł surową karę. Muszę o tym przekonać sędzie-
go! Mam nadzieję, że emocje i wspomnienia 
z mojej poprzedniej pracy w urzędzie pomogą mi 
w wygłoszeniu płomiennej mowy na rozprawie!

Wielkimi krokami zbliżał się początek roku 
akademickiego i mój dydaktyczny debiut. Werto-
wałam publikacje w czasopismach prawniczych 
na temat mobbingu, analizowałam przykłady, 
z którymi spotkał się mój ojciec i starsi koledzy 
z kancelarii oraz oczywiście moje doświadczenia. 
W sumie było to dziesięć przypadków, właściwie 
bardzo podobnych do tych trzech pierwszych – 
ośmieszanie, groźby, molestowanie, niedocenia-
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nie, notoryczna krytyka, negowanie umiejęt- 
ności…

Zdałam sobie sprawę z tego, że już „czuję pro-
blem” i że będę mogła przeprowadzić zajęcia 
w interesujący i przekonywujący studentów do 
istoty i wagi problemu sposób. Poświęciłam bar-
dzo dużo czasu na przygotowanie konspektów 
zajęć, prezentacji części teoretycznej, pytań kon-
trolnych itp. Zależało mi, żeby wypaść dobrze i nie 
zawieść profesora.

Na trzy dni przed pierwszymi zajęciami mia-
łam zamiar odwołać przyjęcia w kancelarii, żeby 
zebrać myśli i choć trochę odpocząć. Ale sekre-
tarka zadzwoniła, że właśnie przyszedł wcześniej 

niezapisany klient, bardzo zdenerwowany, i błagał 
o możliwość rozmowy z adwokatem, bo jest ofia-
rą mobbingu. Pani Ola, widząc że jest to temat dla 
mnie, zapytała, czy może w tej sytuacji przyjadę 
do kancelarii.

Pojechałam, jednak trochę zła, bo całe przed-
południe mi się rozsypało. W materiałach, które 
złożył klient, nie było nic szczególnego, jedynie 
powód wizyty w kancelarii i luźne notatki z data-
mi zdarzeń rzeczywiście sugerujące przypadek 
mobbingu:

• uszczypliwości,
• złośliwości,
• ignorowanie, lekceważenie, traktowanie 

mnie jak powietrze,
• obojętny lub zbyt krytyczny stosunek do mo-

ich pomysłów racjonalizatorskich,
• zlecanie bezsensownych czynności bez 

związku z zakresem obowiązków (tabela 
z danymi – nikomu niepotrzebna),

• dyskredytowanie osiągnięć, nadmierna kry-
tyka, zaniżanie kompetencji, poniżanie…

I co mnie jeszcze zastanowiło – na odwrocie 
kartki, gdzie machinalnie zajrzałam, było jakieś 
łacińskie słowo, chyba nazwa leku z dodatkiem 
maxforte.
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Google wyrzuci mi informację, że to superno-
woczesny i ekstramocny lek na uspokojenie wy-
pisywany przez lekarza psychiatrę. Na kartce było 
też zapisane dawkowanie leku – 2x1 tabl. A pani 
Ola wspominała, że klient był bardzo zdenerwo-
wany. Czyżby lek był za słaby na mobbing?

Na tym notatki się skończyły. Po tej lekturze 
spojrzałam automatycznie na zegarek – było już 
niemal pół godziny po umówionym czasie, a klien-
ta nie było. Komórki nie odbierał. Wkurzyłam się 
na dobre – to ja tu specjalnie przyjeżdżam, za-
miast przygotowywać się do zajęć ze studentami 
i „łapać oddech” przed dydaktycznym wyzwa-
niem, a tu pan Andrzej się nie zjawił ani nie od-
wołał spotkania. Nie cierpię takich sytuacji!

Poczekałam jeszcze paręnaście minut i wsia-
dłam do samochodu. Gdy dojeżdżałam już do 
domu, przyszedł SMS od sekretarki, że „…pan 
Andrzej dotarł do kancelarii i bardzo prosi, wręcz 
błaga, żeby pani mecenas go przyjęła. Miał jakieś 
problemy zdrowotne, bał się siąść za kierownicą, 
a taksówka się grubo spóźniła, chociaż zamówił 
ją dużo wcześniej. Zapomniał zabrać z domu 
komórkę…” – raportowała mi pani Ola i „…w ogó-
le sprawia dziwne wrażenie, jakby był po jakichś 
narkotykach czy dopalaczach”. Sprawdziła, ale nikt 

w kancelarii nie ma wolnych terminów…”.  – Pani 
Ola czekała na moją odpowiedź.

Nie uśmiechało mi się jechać znów przez pół 
miasta do kancelarii. Zresztą co to? Pali się? Mob - 
bing, żeby był mobbingiem, musi trwać od dawna, 
to jak klient poczeka jeszcze parę dni, nic się 
przecież nie stanie! Poleciłam pani Oli, żeby  
zapisała go na kolejny wolny termin po dziesią- 
tym października, bo muszę przecież przyjąć 
umówionych wcześniej klientów, dopracować 
prezentacje i poprowadzić pierwsze zajęcia. „Pani 
Olu, proszę mnie z nikim nie kontaktować w naj-
bliższych dwóch dniach i nie dopisywać nikogo 
nowego” – odpisałam pospiesznie, stojąc na świa-
tłach.

Jednak pani Ola zadzwoniła i to do tego w po-
niedziałek rano, kiedy szykowałam się do wyjścia 
na uczelnię. Byłam bardzo przejęta swoim dydak-
tycznym debiutem, więc zdenerwowanym głosem 
krzyknęłam:

– Pani Olu, przecież prosiłam…
Ale to, co usłyszałam, zbiło mnie z nóg!
– Jedzie do pani policjant. Był tu, w kancelarii, 

musiałam mu podać pani adres pobytu, bo sprawa 
jest pilna. Nie powiedział, o co chodzi. I tak by go 
odszukał w bazie adresowej, przecież…
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Rzuciłam słuchawkę, bo właśnie usłyszałam 
dzwonek do drzwi. Policjantów było dwóch – je-
den w mundurze, drugi po cywilnemu. Machnę-
li mi przed oczyma jakimiś legitymacjami i weszli 
do salonu.

– Ależ, panowie, ja właśnie wychodzę, mam 
zajęcia na uczelni – powiedziałam, sama nie wie-
rząc już, że uda mi się zdążyć na czas.

– Pani Ewa Rotman? Pojedzie pani z nami na 
komendę, żeby złożyć wyjaśnienia – oznajmił ten 
w mundurze tonem nieznoszącym sprzeciwu.

– Ale ja nic złego nie zrobiłam – powiedziałam 
całkiem nieprawniczym językiem. – Czy jestem 
o coś podejrzana? Bez adwokata nic nie po-

wiem. – Przypomniałam sobie ten zwrot w natło-
ku kłębiących mi się w głowie myśli. – Dowiem 
się chociaż, o co chodzi?

– Andrzej Kotowski nie żyje. Popełnił samo-
bójstwo. W jego komórce znaleźliśmy numer do 
kancelarii, w której pani pracuje i termin spotka-
nia z panią. Z naszych ustaleń wynika, że mogła 
być pani ostatnią osobą, która go widziała żywego. 
Rozmawialiśmy z taksówkarzem, który go wiózł 
do kancelarii, sekretarka pokazała nam listę zapi-
sanych klientów z ostatniego tygodnia i było tam 
nazwisko Andrzeja K.

Na komendzie wpadłam w tzw. krzyżowy ogień 
pytań.

– Nie spotkałam się z Andrzejem K., nie wiem, 
nie wiem, nie wiem, nie wiem… – odpowiadałam.

W pewnym momencie udało mi się zapytać: – 
W jaki sposób odebrał sobie życie? I dlaczego?

Policjant w cywilu, który spisywał protokół, 
spojrzał na tego drugiego w mundurze, tamten 
kiwnął głową – i usłyszałam, że mój niedoszły 
klient połknął całe opakowanie bardzo silnego 
środka przeciwdepresyjnego.

– Zostawił list pożegnalny, w którym znajdo-
wały się dziwne zapiski, które teraz analizują nasi 
technicy. Są tam jakieś daty, zdarzenia, chyba 
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z pracy, nazwa tego leku, którego dawkę śmiertel-
ną zażył w piątek wieczorem. Był taki dopisek,  
że ma już dość poniżania i gnębienia go w zakła-
dzie pracy, że miał nadzieję na proces i ukara- 
nie winnych, ale pani mecenas nie chciała go wy-
słuchać i doradzić, jak ukrócić ten groźny pro-
ceder.

Męczę się tak od wielu miesięcy, nic złego niko-
mu nie zrobiłem! Nie mam nikogo bliskiego, kto 
mógłby mnie wspomóc, jedynie psychiatra próbo-
wał mnie zrozumieć i wypisał mi lek, który zażyję 
za chwilę. Pragnę spokoju, niczego więcej…  
Andrzej.

Policjant pokazał mi kartkę, której ksero czy-
tałam, czekając na pana Andrzeja…

Czy gdybym poczekała jeszcze na niego, gdy-
bym wróciła sprzed domu do kancelarii, gdybym 
chociaż porozmawiała z nim przez telefon lub 
Skype’a, sytuacja potoczyłaby się inaczej? To py-
tanie będzie mnie gnębić długo, bardzo długo…
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Owoce konfliktów  
nie zawsze są zgniłe

Każdy konflikt pozostawia po sobie

niedogryzioną kość niezgody.

(Horacy Safrin)

Dział szkoleń, słucham! – odezwałem się tro-
chę już zdenerwowanym głosem. Który to 

już dziś telefon, a przecież dopiero minęło połu-
dnie i do końca pracy jeszcze ho, ho…!

– Dzień dobry. Dzwonię z marketu X766. Jutro 
kończymy nabór nowych pracowników do działu 
handlowego, zgłaszam więc potrzebę zorganizo-
wania szkolenia z…

– Znowu? Co się tam u was dzieje, dlaczego 
pracownicy odchodzą? Przecież rotacja w wa-
szym markecie bije chyba światowe rekordy! No 
dobrze, ilu ich będzie? Przyjąłem, ale muszę koń-
czyć, bo dzwoni drugi telefon. Słucham, dział 
szkoleń!

– Jurek? To dobrze, że to ty odebrałeś, bo już 
bałam się, że będę musiała rozmawiać z samym 
szefem. Ostatnio, gdy dzwoniłam miesiąc temu, 
to mnie tak ochrzanił, że znowu mam nową ekipę, 
że teraz miałam duszę na ramieniu. Ale co mam 
zrobić? Ludzie odchodzą, niektórych ja muszę 
zwolnić, bo się nie sprawdzili. A nowych trzeba 
przeszkolić, prawda? Kiedy ktoś z was podjedzie? 
Aha, jestem z Y332, niedaleko od centrali. Co? 
Sześćset pięćdziesiąt kilometrów to daleko? 
Chcesz zrobić zdalne szkolenie? Oj, nie, to trzeba 
przecież praktycznie przećwiczyć… To co? Bę-
dziesz chociaż za dwa tygodnie?

Przy kolejnym telefonie z tej „serii”, tym razem 
z biurowca tzw. centrali, z której odeszło w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy kilkudziesięciu pracow-
ników – analityków, marketingowców, księgo-
wych, informatyków… miałem już problem, żeby 
ustalić jakiś sensowny termin szkoleń. Behapo-
wiec to by się jeszcze jakiś znalazł, ale brakowało 
specjalistów od ochrony danych osobowych i od 
mobbingu, który stał się ostatnio plagą nie tylko 
u nas.

Następnego dnia, gdy wpłynęły kolejne zgło-
szenia, musiałem pójść do naczelnego z prośbą, 
żeby może „pożyczył” jakiegoś szkoleniowca 
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z zaprzyjaźnionej korporacji. Gdy pokazałem mu, 
jaki jest wysoki wskaźnik rotacji pracowników na 
różnych stanowiskach, aż wstał z wrażenia i wy-
krzyknął w moim kierunku:

– Czy ktoś raczył sprawdzić, dlaczego tak się 
dzieje? Dlaczego tylu pracowników odchodzi? I to, 
jak widzę, zarówno młodych stażem, jak i tych, co 
przepracowali u nas wiele lat. I tak będziemy wciąż 
szkolić i szkolić nowych ludzi? Pan mi tu sugeruje, 
żeby skorzystać z pomocy ludzi z zewnątrz, którzy 
mają doświadczenie w szkoleniach. Przecież jest 
pan, panie Jerzy, kierownikiem dużego działu. Ilu 
pan ma podwładnych?

– Obecnie – siedmiu – powiedziałem drżącym 
głosem.

– Ilu? A gdzie reszta? Przecież to był zespół 
chyba szesnastoosobowy, jak pamiętam!

– Tak, ale ludzie zwolnili się w ciągu ostatnie-
go kwartału, a ci nowi muszą się jeszcze sami dużo 
nauczyć, zanim ich poślę do…

– To co tu się dzieje? – przerwał mi naczelny. – 
Jeszcze raz pytam: dlaczego?

– W moim dziale przyczyną były konflikty 
natury, powiedziałbym organizacyjno-psycholo-
gicznej. Najpierw poszczególne osoby, a pod ich 
wpływem, za jakiś czas, cały zespół – poczuł się 

niedoceniony za swoją pracę. Pracę, której z ty-
godnia na tydzień przybywało, bo, jak widać, 
rotacje to nie tylko problem naszego działu. Pod-
łoże tego konfliktu było więc racjonalne, wynika-
ło z zaistniałej sytuacji. „Moi” ludzie byli trakto-
wani często jak przysłowiowi chłopcy na posyłki, 
musieli być dyspozycyjni w świątek, piątek, a te 
marne premie nie wszystkich satysfakcjonowały. 
Propozycja podwyżek wynagrodzeń, którą złoży-
łem przed paroma miesiącami, utknęła gdzieś „na 
górze” i pewnie została odłożona na czas nieokre-
ślony. Ja, co prawda, jako kierownik, podwyżkę 
otrzymałem, ale nie chwaliłem się tym, bo tak 
prawdę mówiąc, nie było zbyt czym. Ale sprawa 
wyszła na jaw bardzo szybko. Żona mojego za-
stępcy pracuje przecież w dziale płac i podzieliła 
się tą wiadomością z mężem, a ten – z kolegami 
i koleżankami. Od tego dnia zauważyłem jakieś 
wrogie spojrzenia rzucane w moją stronę. Gdy 
wchodziłem do pokoju współpracowników, nagle 
cichły rozmowy, nie dostałem zawiadomienia 
o ślubie szefa szkoleń informatycznych… Które-
goś dnia przyszedł mail z nieznanego mi adresu 
z taką sugestywną historyjką.

Naczelny spojrzał na mnie w przychylniejszy 
sposób, więc kontynuowałem:



183182

Lew, wilk i lis poszli na polowanie. Upolowali 
jelenia, koziołka i zająca. Król lew zarządził, żeby 
wilk rozdzielił łupy. Wilk powiedział:

– Królu, ty dużo myślisz, dużo pracujesz, po-
trzebujesz młodego mięska – weź koziołka. Lisowi 
wystarczy zając, a ja wezmę sobie jelenia.

Lew bardzo się zdenerwował i… rozszarpał 
wilka!

– Lisie, teraz ty dziel łupy – rozkazał lew.
Lis, drżąc ze strachu, zarządził:
– Królu lwie – na śniadanie zjedz koziołka, na 

obiad – jelenia, a na kolację – zająca.
Lew zawyrokował:
– No, pięknie i sprawiedliwie rozdzieliłeś łupy. 

Gdzie się tego nauczyłeś, lisie?
– Tutaj, królu lwie – patrząc, jak rozrywałeś 

wilka!

– No, rzeczywiście, pouczająca historia – pod-
sumował naczelny. – Będę chyba musiał odszukać 
tę pana propozycję podwyżek. Bo jak zabraknie 
szkoleniowców, to wszystko nam się posypie, 
prawda?

– Prawda – potwierdziłem szybko i stanow-
czo. – A wie pan, szefie, pamiętam z wykładów na 
studiach, że najczęstszym powodem odchodzenia 

z pracy są właśnie różnorodne konflikty perso-
nalne.

– Tak, trzeba się wziąć za te konflikty! Zaraz 
polecę, aby wszyscy kierownicy działów oraz 
kierownicy marketów przeanalizowali rotację 
pracowników u siebie i jej główne przyczyny, ze 
szczególnym wskazaniem na konflikty. I myślę, że 
gdzieś na koniec miesiąca zrobimy na ten temat 
telekonferencję. Pan też niech się przygotuje i ko-
niecznie zacytuje tę zoologiczną historyjkę.

Po wstępnej weryfikacji na telekonferencję 
zakwalifikowano kilka osób – przedstawicieli 
różnych szczebli struktury organizacyjnej. Ja wy-
stąpiłem jako pierwszy, bo ustalono, że kolejność 
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wyznaczy pierwsza litera nazwiska, a ja jestem 
Abacki. I bardzo dobrze, bo mogłem spokojnie 
już wysłuchać kolejnych wystąpień.

•
Pani Ania, kierowniczka jednego z naszych 

marketów, opowiedziała o rotacji swoich pracow-
ników, podkreślając, że bardzo podobne problemy 
mają jej koleżanki i koledzy szefujący w innych 
sklepach.

Otóż personel w markecie zmienia się zbyt 
często. Zauważyli to nawet klienci i pytali, dlacze-
go np. na kasie nie ma już takiej miłej pani Joli, 
czy pana Romka? Ktoś powiedział, że widział 

panią Jolę w sklepie innej równie znanej sieci 
handlowej. I miała wizytówkę „zastępca kierow-
nika sklepu”.

– To wiele wyjaśnia – skomentowała tę wiado-
mość pani Ania. – Bo do nas, to znaczy do super-
marketów, przychodzi do pracy wiele zdolnej 
młodzieży. Często jest to ich pierwsza praca. Chcą 
się rozwijać, uczyć, awansować, mają wiele pomy-
słów, planów… i nie bardzo mają jak je realizować! 
To odchodzą i szukają dalej! Rozmawiałam o tym 
z kolegami i koleżankami, którzy teraz nas słu-
chają i doszliśmy do wniosku, że mamy niewła-
ściwą strukturę organizacyjną! Bo, gdyby było 
więcej stanowisk kierowniczych, to myślę, że 
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młodzi byliby tym zainteresowani. Nawet gdyby 
pani Jola miała minizespół, np. trzy-, czterooso-
bowy, składający się z odpowiedzialnych za sta-
nowisko piekarnicze, to by została, czując, że jest 
to jej miejsce. Dodatek funkcyjny mógłby być 
naprawdę symboliczny, bo ważniejsze byłoby pole 
działania. A małym zespołem kieruje się z pew-
nością łatwiej, można więc nabrać wprawy na 
przyszłość. Zostaliby też pewnie jej „adorato-
rzy” – Witek i Bolek, którzy świata poza nią nie 
widzą. A zapowiadali się na świetnych pracowni-
ków. Drodzy szefowie – przemyślcie to, proszę!

•
Pan Zenek, kierownik innego supermarketu, 

też borykający się z problemem odchodzenia 
z pracy zarówno młodych, jak i doświadczonych 
pracowników z długoletnim stażem, zwrócił uwa-
gę na konflikty wynikające z podziału pracy.

– Jak nie zrobiłem, tak było źle, bo rzeczywiście 
taki się jeszcze nie narodził, co by wszystkim do-
godził! Robiłem grafiki, dyżury, podmianki – ten 
na magazynie, ten na półkach dokłada towar, ten 
na kasie, potem odwrotnie, ten rano, ten później, 
ten w sobotę do dwudziestej drugiej itp., itd. Py-
tałem, rozmawiałem, obserwowałem, gdzie komu 

idzie lepiej i… nic. Czują się poszkodowani, źle 
traktowani, niesprawiedliwie oceniani i opłacani, 
więc odchodzą. Czy to moja wina? Czy tacy ludzie 
mi się po prostu trafiają? U nas jest stosunkowo 
niewielkie bezrobocie, to może dlatego tak wy-
brzydzają?

•
Pani Maryla, szefowa działu marketingu, jed-

nego z największych w centrali, ma inny problem. 
Jest to konflikt wynikający z obsady stanowisk. 
Zastępcą pani Maryli jest pani Franciszka. I to ona 
referowała sprawę na telekonferencji, bo pani 
Maryla jest na długotrwałym zwolnieniu lekar-
skim z powodu silnej depresji.

– Dlaczego zachorowała? Otóż gdy to ona 
stała na czele działu, rotacja była duża. Powszech-
nie było wiadomo, że podwładni jej nie lubili. 
Mówili, że miła bywała tylko, gdy wręczała… 
wymówienia. A czyniła to zbyt lekką ręką. Wi-
docznie też nie lubiła swoich współpracowników.

Różnymi sposobami, często ocierającymi się 
o mobbing, doprowadzała do tego, że pracownik 
odchodził albo „robiła z igły – widły” i wyolbrzy-
miała drobne błędy pracowników tak, aby wymó-
wienie wyglądało wiarygodnie – pani Franciszka 
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zawiesiła na chwilę głos, po czym z wyraźnym 
trudem kontynuowała:

– Gdy ja zastępowałam panią Marylę, a zda-
rzało się to często, bo ta depresja wracała, nikt nie 
odchodził. Doświadczałam licznych dowodów 
tego, że koledzy i koleżanki mnie akceptują, po-
wiem więcej – kochają. I vice versa – ja praktyko-
wałam zarządzanie przez miłość! Praktycznie 
codziennie działo się w naszym dziale coś dobre-
go, np. pani Janina została babcią, więc przyniosła 
blachę sernika i poczęstowała nas w czasie prze-
rwy śniadaniowej. Kaśka pokłóciła się z narzeczo-
nym i nie mogła skupić się na pracy, bo co chwila 
wybuchała płaczem. Żałowała złych słów, które 
wykrzyczała narzeczonemu, martwiła się, czy on 
jej przebaczy – wtedy koleżanka z pokoju zrobiła 
jej szklankę melisy, wysłała na krótki spacer, ra-
dząc, żeby zadzwoniła do narzeczonego i popro-
siła o popołudniowe spotkanie. W tym czasie 
opracowała za nią dzienne zestawienie sprzedaży 
kosztem swojej przerwy na ćwiczenia relaksacyj-
ne. Ja pamiętałam, kto kiedy świętuje imieniny, 
okrągłe urodziny, rocznicę podjęcia pracy u nas. 
Wysyłałam wtedy maila z życzeniami, e-laurkę 
z kwiatkiem szczególnie ulubionym przez daną 
osobę. I pewnie taka atmosfera w dziale sprawiła, 
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że nikt nie myślał o zmianie pracy. Aha, jeszcze 
jedno. Gdy zdarzały się jakieś konflikty między 
pracownikami, zawsze starałam się wysłuchać 
spokojnie obu stron i doprowadzić do pojednania. 
Pamiętam, że kiedyś przyszła do mnie delegacja 
pracowników z petycją do naczelnego o odwoła-
nie pani Maryli ze stanowiska szefowej działu 
i powierzenie mi tej funkcji. Poprosiłam, żeby nie 
przesyłali dalej tego pisma, że pani Maryla cho-
ruje, że trzeba dać szefowej szansę, że trzeba 
rozmawiać. Zgodzili się, petycja została na moim 
biurku. Wzięłam ją, dokładnie przeczytałam. Na 
końcu, już po licznych podpisach, znalazłam 
w PS poniższy tekst – bez żadnego komentarza…

Krowa i świnia
Świnia przyszła do krowy z żalem, że…
– To ciebie ludzie bardziej kochają, głaszczą, 

przytulają, a mnie – nie. To niesprawiedliwe! 
Dlaczego? Może dlatego, że ty, krowo, masz duże, 
ładne oczy, a ja małe i skośne? Może dlatego, że 
dajesz ludziom mleko, z którego robią masło, śmie-
tankę, sery. Ale przecież i ja daję dobre rzeczy: 
boczek, schab, szynkę, wędliny… To niesprawiedli-
we. Dlaczego?

Krowa pomyślała chwilę i powiedziała:

– Widzisz, ja daję dobro ludziom codziennie, 
a ty tylko raz – w dniu uboju…

•
Po chwili przerwy na przemyślenie tego opo-

wiadania, głos zabrał kolejny prelegent. 
– Nazywam się Artur Nowacki i od niedawna 

jestem kierownikiem działu finansowego – roz-
począł swoje telewystąpienie młody, przystojny 
blondyn. – Jestem już czwartym pracownikiem 
od niemal roku na tym stanowisku. Gdy dowie-
działem się, że został ogłoszony kolejny konkurs, 
złożyłem stosowne dokumenty i komisja konkur-
sowa wybrała mnie! Ucieszyłem się bardzo, to 
moja pierwsza poważna praca od czasu skończe-
nia studiów. Nie liczyłem zbytnio na nią, bo kan-
dydatów było kilkunastu.

Spotkaliśmy się najpierw na teście, a potem – 
w mniejszym już gronie – „w kolejce” na rozmowę 
kwalifikacyjną. Wszyscy wyglądali na grubo star-
szych i bardziej doświadczonych ode mnie. Każdy 
z nich siedział w gabinecie szefa dosyć długo, ale 
po wyjściu nikt nie chciał podzielić się przebie-
giem rozmowy z konkurencją. Ja byłem tam może 
z trzy minuty i mi podziękowano, co odebrałem 
od razu jako brak szans na posadę. Nie czekałem 
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więc na ogłoszenie wyników, a wychodząc, wi-
działem na twarzach ironiczne uśmiechy ulgi i, już 
będąc za drzwiami, usłyszałem: – No, tego mamy 
z głowy; taki młokos nie ma tu czego szukać, nie 
to, co my.

Angaż podpisywałem jednak z mieszanymi 
uczuciami. Dlaczego właściwie mnie wybrano, 
dlaczego rotacja na tym stanowisku jest taka duża, 
jak długo utrzymam się jako szef bardzo ważnego 
przecież działu?

Uzasadnienie częstej rotacji na tym stanowisku 
stało się dla mnie jasne w ciągu około dwóch 
miesięcy. Ciąg dalszy mojego wystąpienia  
przeznaczony jest tylko dla wybranych osób,  
które otrzymają ode mnie link z kodem dostę- 
pu. Przepraszam uczestników tej telekonfe- 
rencji, ale uznałem, że tak będzie lepiej. A prawda 
i tak pewnie, prędzej czy później, ujrzy światło  
dzienne…

Umowa o pracę była bardzo lakoniczna, nie 
dostałem jednak załącznika, chociażby z zakre-
sem moich uprawnień i obowiązków służbowych. 
Gdy pytałem po paru dniach, kiedy będzie przy-
gotowany taki dokument, otrzymałem wymijają-
cą odpowiedź, że w „swoim czasie”, a na razie 
mam pilnować pracowników, żeby wykonywali 

swoją pracę dobrze i terminowo. Pani Asia, sekre-
tarka działu, też nabrała wody w usta i nic nie 
mogłem z niej wyciągnąć. Co tu jest grane? – za-
stanawiałem się, pijąc kolejną kawę i patrząc przez 
okno mojego gabinetu. Byłem pełen pomysłów na 
reorganizację działu, usprawnienia komunikacji 
między działami, bo zauważyłem, że system prze-
syłania informacji działa wadliwie. Ale moje 
próby porozmawiania z szefem kończyły się fia-
skiem. Co zrobić, żeby nie być tylko poganiaczem 
księgowych, figurantem nie mogącym rozwinąć 
skrzydeł – dla dobra firmy?

A tu, po dziesięciu dniach takiego nieróbstwa, 
wpłynęła na moje konto pokaźna sumka tytułem: 
premii motywacyjnej. Ucieszony niespodziewa-
nym zastrzykiem gotówki sądziłem, że po tym 
krótkim „okresie próbnym”, rozpocznę właściwą 
pracę.

Planując, na co wydam tę kasę, spojrzałem 
machinalnie przez okno. Właśnie przed drzwi 
wejściowe naszej centrali zajechały dwie czarne 
ekskluzywne limuzyny, z których wyskoczyli chy-
ba ochroniarze, z impetem otworzyli drzwi i zo-
baczyłem kilku mężczyzn, elegancko ubranych, 
na których przy drzwiach wejściowych czekał 
już… sam prezes.
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Goście z ministerstwa, czy z zagranicy? – po-
myślałem najpierw, ale… coś mi tu nie pasowało. 
Jakaś intuicja, że to… mafia, gangsterzy tacy 
z „wyższej półki”. Ach, za dużo naoglądałem się 
filmów – pomyślałem. Co tu miałaby mafia do 
roboty?

Następnego dnia prezes zaprosił mnie na roz-
mowę. Jowialnym, niemal ojcowskim tonem pytał, 
czy już się rozejrzałem po dziale, jak czuję się na 
tym – jak powiedział – prestiżowym stanowisku. 
Ale nie czekając na moją odpowiedź, dodał, że 
popierając mnie, miał nadzieję na owocną współ-
pracę, że wierzy w siłę i roztropność młodości itp., 
itd. Bo moi poprzednicy stale generowali jakieś 
konflikty…, więc musieli odejść. – A współpraca 
powinna przecież opierać się na całkowitym za-
ufaniu, prawda?

Kadził mi tak przez dobrą chwilę, zagadnął też 
o tę premię motywacyjną, po czym wyjął na biur-
ko plik dokumentów, które wyglądały na faktury 
i potwierdzenia przelewów bankowych. Mówię 
„wyglądały”, bo nie dostałem ich do wglądu, prezes 
tylko zażądał, abym je podpisał od ręki w miej-
scach, gdzie widniała już moja pieczątka. Widocz-
nie wcześniej pani Asia ją tam przystawiła albo 
ktoś (?) inny.

Na moje nieśmiałe pytanie, co zawierają  
te dokumenty, i że chciałbym je najpierw przej-
rzeć, prezes lekceważąco machnął ręką i usłysza-
łem, że to jakieś zaległe faktury, że czas nagli,  
że on zaraz będzie miał znowu (?) kontrolę  
„tych czarnych” i musi tu się wszystko zgadzać, że 
chyba mogę zaufać jemu – prezesowi. Podpisa-
łem!

– Ale na przyszłość chciałbym jednak wiedzieć, 
co podpisuję – odważyłem się powiedzieć na ko-
niec rozmowy, bo prezes zaczął się nagle bardzo 
spieszyć.

– Ależ oczywiście, młody kolego! Słuszna uwa-
ga! Muszę teraz wracać do pracy. Pani Asia przy-
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niesie panu za godzinę miesięczne sprawozdania 
finansowe. Miłej lektury.

Kolejne dni w biurze toczyły się już swoim 
rytmem. Zrobiłem zebranie pracowników dzia- 
łu, wysłuchałem ich uwag na temat zakresu pracy, 
warunków, problemów z ciągłymi awariami  
komputerów. Konsultowałem się z głównym  
informatykiem, podpisywałem wnioski urlopowe, 
organizowałem zastępstwa, zatwierdzałem  
„papierową drobnicę”. Musiałem zadowolić  
się taką codziennością, bo nikt nie chciał wpro-
wadzać żadnych zmian. Szara, biurowa rzeczy- 
wistość!

Chwyciło mnie pewnego dnia jakieś potężne 
przeziębienie, dostałem trzy dni zwolnienia. Po 
powrocie do pracy zaprosiłem od razu moją za-
stępczynię, aby zreferowała mi, co się działo 
w czasie mojej nieobecności. Na szczęście praca 
toczyła się zwykłym trybem, pani Zosia podpisa-
ła część dokumentów z mojego upoważnienia, 
resztę zostawiła mi na biurku.

– Prezes szukał pana we czwartek, był bardzo 
niezadowolony, że jest pan na zwolnieniu. Gdy 
powiedziałam, że pana zastępuję i zapytałam, 
w czym mogę pomóc, najpierw spojrzał na mnie 
z zainteresowaniem, ale za moment mruknął: 

„Nie, pani tego nie zrobi, poza tym pani mąż…; e, 
nie ma sprawy” – i prędko wyszedł z pokoju.

– A o co tu chodzi z pani mężem? Przecież on 
u nas nie pracuje, tylko – jak wiem – gdzieś w są-
dzie, tak? Wspominała pani kiedyś, że zasłabł na 
rozprawie i został zabrany do szpitala. A pani 
wtedy poprosiła o parę dni urlopu.

– Tak, mąż jest prokuratorem – odpowiedziała 
pani Zosia.

Koło południa prezes, niby zatroskany o moje 
zdrowie, osobiście przyszedł do mnie, do gabi-
netu.

– Panie Arturze, ładnie to tak chorować i opusz-
czać stanowisko pracy? A ja do piątku potrzebo-
wałem pilnie pana podpisów na pewnych doku-
mentach. Bo znów, we czwartek rano, miałem 
wizytę ważnych panów. „Tych” panów! Zdecydo-
wałem więc, żeby oszczędzić nam kłopotów, że 
podpiszę je za pana, mam przecież wszelkie po-
trzebne upoważnienia. Mam nadzieję, że nie bę-
dzie się pan gniewał?

– Co to za „czarni panowie”, o co w tym wszyst-
kim chodzi? – zapytałem spontanicznie, jednak 
zagniewanym głosem. – Proszę mi pokazać te 
dokumenty!
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– No, młody, nie bądź za ciekawy – prezes dia-
metralnie zmienił front – bo będzie z tobą dokład-
nie to, co z innymi na tym stanowisku. Mówiłem, 
żebyś nie generował konfliktów, tylko był posłuszny. 
Nie pożałujesz! Po czym wyszedł, trzasnąwszy 
drzwiami.

Konflikt jest jednak nieunikniony – pomyśla-
łem. Ale muszę tę sprawę wyjaśnić do końca.

Wiedziałem, że prezes miał tego dnia jechać 
na inspekcję do kilku pobliskich marketów. Gdy 
wyszedł, poprosiłem jego sekretarkę o kopie do-
kumentów, które podpisał w moim imieniu 
w ubiegłym tygodniu. Ale kopii w stosownym 
segregatorze nie było.

– To proszę przesłać mi je na maila, przecież 
pani skanuje wszystko, prawda?

– Tak, ale prezes przyniósł mi szczelnie zakle-
joną kopertę z poleceniem wysłania jej pod wska-
zany adres. Ja tych dokumentów nie przygotowy-
wałam. Ale zaraz, panie Arturze, jeżeli panu 
bardzo zależy, to gdzieś tu w papierach „z odzysku” 
może coś będzie. Bo prezes najpierw sam coś kse-
rował, nawet się dziwiłam, ale powiedział, że to 
drobiazg, że nie chce mi przeszkadzać. Ale, że 
niewprawiony, to papier się wciąż zacinał i… o, 
coś tu jest, ale tylko jakaś końcówka.

Właśnie na tej ostatniej stronie zobaczyłem 
swoją pieczątkę i… swój podpis. Nie podpis pre-
zesa, ale mój! Wróciłem do siebie, napisałem 
wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. 
Potem poprosiłem panią Zosię, żeby umówiła 
mnie ze swoim małżonkiem. I to możliwie  
szybko!

•
Jako ostatni miał wystąpić pan Wiesiek. Jego 

poprzednicy trochę przedłużali swoje wypowie-
dzi, dlatego niezwłocznie poprosiłem go o zabra-
nie głosu.

– A ja przedstawię państwu sytuację jak z fil-
mu – zaczął tajemniczo szef działu transportu 
i logistyki. – Ale spokojnie! Będzie i o konfliktach, 
i o rotacji!

Konflikty pojawiły się u nas i pojawiają nadal. 
Tak to bywa, gdy współpracują ze sobą różni lu-
dzie o różnych temperamentach, osobowościach, 
wychowani w różny sposób, uznający różne sys-
temy wartości i etyki. Starałem się „gasić pożary” 
zanim rozprzestrzeniały się na większe grupy 
osób. A poszło np. o przydział tras: lepszych czy 
gorszych, dłuższych czy krótszych, trudniejszych 
czy łatwiejszych…, o dobór zmienników kierow-
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cy, o terminy naprawy samochodów, o podział 
premii, o terminy urlopów itd., itp.

Przekonywałem, łagodziłem, tłumaczyłem, że 
staram się działać sprawiedliwie, jak było trzeba, 
przepraszałem (tak – to takie już często archiwal-
ne słowo!) i pewnie dzięki temu rotacja w naszym 
dziale była stosunkowo mała.

Fakt, że praca u nas jest inna niż np. w dziale 
kadr, gdzie panie siedzą po osiem godzin w tych 
samych pokojach i czasem już nawet drobiazg 
urasta do rangi megakonfliktu. A nasi pracowni-
cy praktycznie się mijają, czasem wypiją wspólnie 
kawę na trasie, gdzieś na parkingu czy stacji ben-
zynowej – i dalej w drogę!

Ale miał miejsce taki przypadek, że jeden z kie-
rowców potężnego tira-chłodni nie mógł w żaden 
sposób dogadać się ze swoimi zmiennikami. Na 
dłuższych trasach kierowcy są w swoistym stresie. 
Co prawda muszą odpoczywać, wyłączyć się na 
pewien czas, żeby później z nowymi siłami jechać 
dalej, ale z panem Mirkiem nikt nie chciał już 
jeździć. Jak analizowałem rotację w naszym dzia-
le, to dziewięćdziesiąt procent osób zwalniających 
się stanowili właśnie jego zmiennicy.

Opowiadali, że pan Mirek, owszem, pilnował 
czasu pracy i odpoczynku, ale gdy za kierownicą 

siedział „ten drugi”, to był stale „pod obstrzałem” 
spojrzeń kolegi, który chyba spał niewiele, a więk-
szość czasu wolnego poświęcał na ciągłe zwraca-
nie uwagi, krytykę sposobu jazdy, komentowanie 
zachowania innych kierowców i pieszych na 
drodze.

Pan Mirek ma około sześćdziesiątki i faktycz-
nie za kółkiem spędził wiele lat, jest doświadczo-
nym, bezwypadkowym kierowcą, ale jego sposób 
instruowania młodszych kolegów był nie do 
przyjęcia. Zwroty typu: „jak jedziesz, baranie, 
skręcaj idioto, nie widzisz zjazdu z autostrady” 
czy „ty chyba chcesz staranować tego merca” – 
najczęściej nie miały żadnego związku z sytuacją 
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na drodze. Ale miały jeden cel: pokazać, że on 
dalej jest tu szefem i panuje nad samochodem.

Natomiast na parkingach czy zajazdach, w cza-
sie posiłku lub noclegu, pan Mirek zamieniał się 
w gawędziarza chwalącego się na prawo i lewo 
swoimi przygodami z kobietami, nie wyłączając 
tzw. tirówek. Chłopaki podśmiewywali się z niego 
i oceniali, że są to chyba opowieści wyssane z pal-
ca. Ale pewności nie mieli…

Nie muszę podkreślać, że taki zmiennik, umę-
czony za dnia i często w nocy, bał się, że któregoś 
razu spowoduje wypadek, czy też przyłoży w koń-
cu panu Mirkowi, żeby się zamknął. I odchodził 
z pracy.

Około pół roku temu zgłosił się kolejny kan-
dydat do pracy w naszym transporcie. Jedynym 
wolnym miejscem był tir pana Mirka. Maciek, 
młody wesoły chłopak, nie przestraszył się opo-
wieści, co go czeka w takim towarzystwie.

Traf chciał, że obaj panowie nosili to samo 
nazwisko, zresztą bardzo popularne – Walczak. – 
To pewnie moje przeznaczenie – zażartował pan 
Maciek, podpisując angaż.

No, chyba w końcu oni się dogadali – pomy-
ślałem, odbierając raporty z kolejnych tras. Nie 
słychać żadnych skarg, utyskiwań, pan Maciek 

nadal tryskał humorem i na szczęście nie wyglądał 
na zamęczonego.

– Pewnie już po konflikcie personalnym, chyba 
że objawi się konflikt pokoleń, Maciek przecież mógł-
by być jego synem – skomentował kiedyś szef dzia-
łu kadr zdumiony, że młody zmiennik nie składa 
wymówienia, tak jak kilku jego poprzedników.

Zbliżało się Boże Narodzenie i tradycyjny 
opłatek w naszej bazie. Większość kierowców 
zjechała już z tras, tylko kilku było nieobecnych, 
utknęli gdzieś na promie do Danii – trudno, taka 
praca.

Na opłatku powiedziałem, jak co roku, parę 
ciepłych słów, były też życzenia od kolegów 
„w drodze”, z którymi łączyliśmy się na Skypie. Po 
którejś kolędzie podszedł do mnie pan Mirek 
z zapytaniem, czy mógłby powiedzieć parę słów. 
Gdy przekazałem mu mikrofon, na sali zaległa 
cisza. I oto, co usłyszeliśmy:

– Moi drodzy! Przede wszystkim chciałem was 
wszystkich przeprosić za mój parszywy charakter, 
za te niekończące się, często bezpodstawne uwagi, 
które raniły wielu z was, a także tych, których już 
przeze mnie tutaj nie ma.

Od paru miesięcy jeździ ze mną Maciek. On, 
przez swoją cierpliwość, życzliwość i dobre serce, 
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pokazał mi, że źle czyniłem! Pewnego razu, w cza-
sie przerwy na nocleg, zacząłem mu opowiadać 
o swoich miłosnych przygodach. Maciek tylko 
słuchał, nic nie komentował, ale wyraźnie posmut-
niał, a przecież historie te były pikantne i, moim 
zdaniem, wesołe. Zauważyłem też, że dziwnie 
porusza palcami prawej dłoni trzymanej w kiesze-
ni bluzy. Chyba się niecierpliwi – pomyślałem 
wtedy. Ciąg dalszy zostawię na jutro.

Traf chciał, że w tym momencie do kabiny tira 
ktoś zapukał. Za szybą zobaczyłem znajome blond 
loki. „No, młody, idź na spacer, masz wolną godzi-
nę, ja będę miał zaraz gościa” – powiedziałem 
podnieconym głosem. Wtedy Maciek spojrzał mi 
w oczy w taki sposób, że aż chwyciły mnie dreszcze, 
ale za moment ten chłód zamienił się we wszech-
ogarniające mnie miłe ciepło. Poczułem, jakby ktoś 
położył mi na głowie swoją dłoń, a potem mnie 
mocno przytulił. Nie słyszałem już natarczywego 
pukania „Egzotycznej Ewy”, jak ją nazywano, ale 
opanował mnie błogi spokój.

Gdyby ktoś mi coś takiego opowiadał, pewnie 
bym nie uwierzył – tu głos mu się załamał i w sali 
zaległa niczym niezmącona cisza… Po dobrej 
chwili dopiero pan Mirek powiedział, że Maciek 
wtedy wyjął z kieszeni dłoń oplecioną różańcem 

i powiedział głośno, że jest synem takiej „tirówki”! 
Urodziła go, a nie zabiła, chociaż wszyscy jej ra-
dzili tzw. zabieg. Nie wie właściwie, dlaczego. Bo 
w szpitalu zrzekła się go i trafił do adopcji. Ma 
wspaniałych rodziców i młodszą siostrę, Ulę, 
która jest ich rodzonym dzieckiem. Ale nigdy nie 
robili między nimi różnicy.

W tym momencie mikrofon wziął do rąk pan 
Maciek i mówił z przejęciem:

– O tym, że jestem dzieckiem adoptowanym, 
dowiedziałem się, jak miałem piętnaście lat. Prze-
żyłem szok, ale tym mocniej kochałem moich 
przybranych rodziców i Ulę. W następnych latach 
zaczęła mnie jednak nurtować myśl, że powinie-
nem poszukać swoich korzeni! Znałem datę swoich 
urodzin i adres szpitala, w którym zostawiła mnie 
matka biologiczna po urodzeniu.

Zaraz po maturze w Technikum Samochodo-
wym i egzaminie zawodowym pojechałem do tej 
niewielkiej miejscowości i odszukałem szpital. 
Właściwie nie wiedziałem, czego szukam, czego się 
spodziewam, ale jakaś siła wewnętrzna pchała 
mnie do tego.

Była piękna pogoda, pacjenci siedzieli na ław-
kach pod drzewami na dziedzińcu szpitala, a jakiś 
starszy pan, pewnie z obsługi, kosił trawę wokół 
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okazałych klombów. Nagle kosiarka zawarczała, 
zawyła – i stanęła. Ogrodnik bezradnie rozłożył 
ręce i rozejrzał się wokoło, jakby szukając ratunku. 
Podszedłem do niego z pytaniem, co tu nawaliło, 
czy mogę pomóc. „Wczoraj też stanęła, chyba pa-
liwo nie dochodzi, dolałem i pomogło. Mógłby pan 
spojrzeć, czy o to chodzi, ja nie mam już głowy do 
tych mechanizmów”. Odwróciłem kosiarkę i oka-
zało się, że spory kamień zaklinował się między 
ostrzem a obudową. Delikatnie go podważyłem 
i było po kłopocie. Próba techniczna wypadła 
pomyślnie.

W podzięce zostałem zaproszony do pawilonu 
gospodarczego, gdzie „urzędował” pan Antoni, na 
pyszne truskawki, które osobiście wyhodował 
w swoim przydomowym ogródku. Chętnie opowia-
dał o sobie, o swojej wieloletniej już pracy w tym 
szpitalu, ale nagle się zreflektował. „Ja tu pana 
zagaduję, a pan pewnie przyszedł odwiedzić kogoś 
chorego, prawda? Może weźmie pan ten talerzyk 
truskawek na oddział. Pyszne, prawda?”. „Nie, ja 
nie znam tu nikogo, ja…” – i tak słowo do słowa 
opowiedziałem, z czym tu przyjechałem i jakie były 
moje losy.

Pan Antoni spojrzał na mnie badawczo, prosił 
o powtórzenie daty moich urodzin, myślał, myślał, 

coś tam chyba wyliczał i nagle wstał od stołu, 
podszedł do szafki, wyjął sfatygowany portfel, 
a z niego małą karteczkę, którą podał mi drżącą 
dłonią. „To chyba liścik do pana” – usłyszałem 
zdumiony. Na karteczce zobaczyłem dziwny napis: 
MS 2918. „Co to znaczy?” – spojrzałem pytająco 
na pana Antoniego.

„W czasie, który zgadza się z datą podaną przez 
pana, ze szpitala, z porodówki wyszła młoda za-
płakana kobieta. Siedziałem wtedy na portierni 
i pamiętam – jakby to było dziś. Oparła się o mur 
obok wyjścia. Myślałem, że zrobiło jej się słabo, 
wykonała ruch, chcąc wejść ponownie do budynku, 
w końcu jednak usiadła na schodach i spuściła 
głowę, szlochając rozpaczliwie. Podszedłem, pyta-
jąc, czy potrzebuje pomocy, co się stało. Wtedy ona 
spojrzała na mnie pięknymi, niebieskimi oczyma 
i powiedziała przez łzy:

– Zostawiłam tu mojego synka. Tak będzie le-
piej dla niego. Pielęgniarka mówiła, że wkrótce 
trafi do kochających go ludzi, wychowają go, wy-
kształcą, a ja? Ja nie mam na to warunków. Nie 
mam stałych dochodów, pracuję dorywczo w za-
jazdach i na parkingach…

– A jego ojciec? – zdołałem zapytać. Wtedy 
wcisnęła mi do ręki tę karteczkę i, odchodząc, 



209208

poprosiła, żebym ją przekazał synowi – bo wie, 
że tu prędzej czy później przyjdzie. I miała rację! 
Pan ma też takie piękne, niebieskie oczy”!

Zaniemówiłem z wrażenia. „To moja matka była 
„tirówką”? No, a ojciec? Co to za tajemniczy szyfr?”.

„To akurat jest proste.” – Pan Antoni był zado-
wolony, że może mi pomóc. „To jest numer rejestra-
cyjny samochodu. Przed dwudziestoma laty tak 
wyglądały te numeracje. Kto nim wtedy jeździł? 
Myślę, że w archiwach urzędów komunikacji, przy 
odrobinie szczęścia, da się to ustalić. Z tego co 
pamiętam, M – to był Szczecin. Ale zastanów się, 
chłopcze, czy tego chcesz? On pewnie nic nie wie 
o twoim istnieniu”.

I tak trafiłem do tej firmy, bo ona była przed 
laty właścicielem tego samochodu. Zastanawia-
łem się, co dalej, czy mój ojciec żyje, czy tu nadal 
pracuje, czy w ogóle uwierzy w to, że jestem jego 
dzieckiem?

– Uwierzyłem! – wykrzyknął pan Mirek do 
mikrofonu, obejmując Maćka. – Uwierzyłem, 
choćby dlatego, że numer MS 2918 dobrze pamię-
tam! Jeździłem tym autem przez niemal osiem lat! 
Tamtej listopadowej nocy nie zapomnę do końca 
życia! Rozmawialiśmy do rana. Dlatego wtedy 
z takim opóźnieniem wróciliśmy do bazy. Posta-
nowiliśmy na pewien czas zachować w tajemnicy 
nasze „odkrycie”, oswoić się z nim, sprawdzić jesz-
cze pewne fakty. Zrobiliśmy testy genetyczne, 
które potwierdziły nasze bliskie pokrewieństwo. 
W laboratorium nawet się dziwili, bo przecież 
mamy takie samo nazwisko, ale to jest przypadek! 
Pojechaliśmy w ubiegłą niedzielę do pana Anto-
niego. Jakże się ucieszył!

A na święta jestem zaproszony do państwa 
Walczaków, no bo przecież w taki czas rodzina 
powinna być razem, prawda? – pan Mirek zamilkł, 
jakby nie wierzył jeszcze w swoje szczęście.
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Prowadzący spotkanie opłatkowe szef działu, 
pan Wojtek, też tak się wzruszył, że nie mógł już 
wydusić ani słowa… Wszyscy uczestnicy telekon-
ferencji również nie mogli opanować emocji, 
a i łez…

– W życiu nie ma przypadków – powiedział 
na zakończenie nasz naczelny. – Jestem o tym 
głęboko przekonany! I nawet okazało się, że kon-
flikty są po coś!

Twórczy dialog o bezrobociu

Najbardziej męczącym zajęciem

jest bezrobocie.

(Lech Konopiński)

Dzień dobry, pani Wando! Kopę lat! Kopę lat! 
Kiedy to widziałyśmy się ostatnio?

– Ja zostałam zredukowana (co za straszne 
słowo!) dokładnie rok temu, a pani chyba zaraz 
po mnie. Och, szkoda naszego banku, prawda, 
Janeczko?

– Prawda. No tak, zapomniałam, że mówiły-
śmy sobie po imieniu, a ja wyskoczyłam z tą „pa-
nią”. I co słychać, Wandziu, gdzie teraz pracujesz?

– Wyobraź sobie, że… nigdzie! Przez cały rok 
szukam pracy. Teraz też jadę do urzędu pracy na 
rutynowe spotkanie. Ale to, co mi proponują, to 
jedna wielka lipa! Na szczęście mąż ma dobrą 
pracę i jakoś żyjemy. Ale wiesz, być tak całkowicie 
zależną od kogoś, to nie jest w mojej naturze. Poza 
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tym świat idzie przecież naprzód, a ja – siedząc 
w domu – po prostu się cofam! I z tych nudów już 
mi się mózg lasuje. No bo ileż można spać, oglądać 
telewizję czy gadać przez komórkę. Mąż je obiady 
w stołówce, to gotować nie muszę, dla siebie ku-
puję najczęściej półprodukty lub zamawiam coś 
z dowozem do domu. Lubię fast foody, pizzę.

– No nie, nawet sporo utyłaś przez ten rok. 
Całkiem sporo.

– A co u ciebie, Janeczko?
– Wyobraź sobie, że ja też jadę do urzędu pra-

cy! Ale pierwszy raz, żeby się zarejestrować jako 
bezrobotna. Ubiegły rok spędziłam w Norwegii 
i pracowałam tam razem z koleżanką na fermie 

drobiu. Robota ciężka, na zmiany, ale odłożyłam 
trochę kasy i teraz mogę spokojnie szukać czegoś, 
co będzie mi odpowiadać. Myślę, że wkrótce tra-
fię na superposadę.

– No to jesteś niepoprawną optymistką. Ja już 
ci mówiłam, że od roku jeżdżę do tego urzędu – 
i nic. Już straciłam nadzieję!

– Nie trać nadziei! Myśl, że twoja sytuacja to 
etap przejściowy, w którym masz zrewidować 
swoje życie, np. pracoholizm, zaniedbywanie bli-
skich, brak czasu dla siebie, a może i brak szacun-
ku dla pracy… i zacząć żyć pełniej! Ja to zrobiłam 
w norweskie długie białe noce. Z tego, co mówisz, 
to i tobie się to przyda. Pamiętam, że nie miałaś 
nigdy czasu dla swojej rodziny, że brałaś pracę do 
domu i siedziałaś przy komputerze do późnej 
nocy, w niedziele też. Narzekałaś, że brak ci czasu 
dla siebie, że chciałabyś częściej chodzić do fry-
zjera i kosmetyczki, kupić sobie jakiś fajny ciuszek. 
A ja tu widzę, że chyba dalej nie masz na to czasu?

– No tak, przecież nigdzie nie wychodzę. Ani 
do pracy, ani na szkolenia, ani z mężem na spacer, 
ani do koleżanek, bo pracują i nie mają dla mnie 
czasu…

– Zrób to dla siebie! I dla męża, córki, sąsiad-
ki… To bardzo ważne, bo zapuściłaś się równo! 
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Nie odmawiaj sobie tego, co lubisz: czytania ksią-
żek, szydełkowania, układania puzzli… Powalcz 
ze swoją nadwagą – ćwicz, biegaj, chodź na spa-
cery, kup sobie rower… No bo przecież – w zdro-
wym ciele zdrowy duch.

– Oj! Zagadałyśmy się, a tu już trzeba wysiąść 
z tramwaju i przesiąść się na autobus. Jeszcze trzy 
przystanki i będziemy w urzędzie.

– A ja proponuję spacer! Spójrz na zegarek, na 
pewno zdążymy na czas. A więc możemy jeszcze 
spokojnie porozmawiać.

– Janeczko, podziwiam twoje nastawienie do 
życia i optymizm. Ale spuścisz z tonu, jak tu trochę 
pochodzisz. Ja po każdej wizycie w tym urzędzie 
coraz bardziej użalam się nad sobą. I tak reaguje 

wiele osób. Czekając na swoją kolejkę, słyszałam 
masę gorzkich uwag o nieuczciwych pracodaw-
cach, nieaktualnych lub niepełnych ofertach, 
o kumoterstwie, wykorzystywaniu naiwnych…

– Wandziu! Unikaj takich destrukcyjnych roz-
mów, unikaj osób zniechęcających do życia. Staraj 
się przebywać z tymi, którzy podnoszą cię na 
duchu, dodają sił. Rozmawiaj z ludźmi, szukaj 
nowych kontaktów, nie tylko z tymi, którzy są 
w podobnej sytuacji jak ty.

– Masz rację! Gdy rozmawiam z tobą, już czu-
ję się lepiej! Chyba niebo mi cię zesłało! I tak 
pięknie się uśmiechasz!

– Wiesz, kiedyś, jeszcze w Norwegii, jechałam 
pociągiem do znajomych, a naprzeciw mnie sie-
dział młody chłopak. Miał bardzo smutny wyraz 
twarzy, nerwowo stukał palcami w plecak, który 
trzymał na kolanach. Byłam bardzo zmęczona po 
tygodniu pracy, miałam zamiar się zdrzemnąć, ale 
przemogłam się i zagadnęłam po angielsku, stan-
dardowo: – How do you do? I uśmiechnęłam się 
serdecznie do niego. Spojrzał na mnie zaskoczo-
ny na maksa i odezwał się najczystszą polszczy-
zną: – Jestem Mateusz! Pani też jest chyba z Polski 
i pokazał ręką na czasopismo „Przyjaciółka”, 
które wystawało z mojej torby.
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Pierwsze lody zostały przełamane! Opowie-
dział mi, że życie mu się zawaliło, pracodawca 
rozwiązał z nim umowę na podstawie fałszywego 
oskarżenia o kradzież i skierował sprawę do sądu. 
Nie ma sił ani szans na szukanie nowego zatrud-
nienia, nie ma pieniędzy na adwokata. Jego dziew-
czyna rzuciła go na wieść o tym, że może wkrótce 
trafić za kratki. Nie stać go na opłacenie wynaj-
mowanego mieszkania, do Polski wstydzi się 
wrócić. Wyjeżdżając, obiecywał rodzinie złote 
góry, jak więc może się teraz pokazać bez niczego?

Udało mi się wtrącić, że przecież to jeszcze nie 
koniec świata, powinien zebrać siły i bronić swo-

jego dobrego imienia, na pewno pozna jeszcze 
jakąś miłą dziewczynę, a co do mieszkania,  
to zapytam moich znajomych, do których właś- 
nie jadę, czy nie przyjęliby go pod swój dach. 
Dosłownie, bo na poddaszu mają mały po- 
koik. I wiem, że szukają pomocnika, bo budują 
szklarnie. Tam jest to intratny interes. – Za kwa-
drans wysiadamy i zobaczymy, co da się zrobić, 
dobrze?

Na moje słowa Mateusz rozpłakał się jak dziec-
ko, po czym otworzył plecak, wyciągnął z niego… 
gruby sznur i wyszeptał, że chciał wysiąść na ja-
kiejś małej stacji, pójść głęboko w las i skończyć 
ze sobą. Ale, że mój uśmiech wlał nadzieję w jego 
serce, nie zrobi tego!

Widzisz, Wandziu! Uśmiechaj się do osób, 
których nawet nie znasz. Możesz w ten sposób 
uratować komuś życie!

– No mówiłam, że niebo cię zesłało. Masz 
chyba same zalety! Wiesz, że kiedyś mi mąż po-
radził, żebym wypisała cechy, które uważam za 
swoje zalety. I wyobraź sobie, że znalazłam ich 
kilka, ale on mnie wyśmiał.

– Pokażesz mi ten spis? Zobaczymy, może 
jednak coś zostanie. Mąż chyba spojrzał na to 
niezbyt życzliwym okiem. A takie zalety przydają 
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się jak nic np. w rozmowie kwalifikacyjnej. A za-
stanawiałaś się kiedyś, czy w twoim otoczeniu 
mogłabyś zaspokoić czyjeś potrzeby, wykorzystu-
jąc swoje umiejętności, uzdolnienia, predyspozy-
cje? No na przykład pamiętam, że wspaniale go-
tujesz i pieczesz ciasta. Twój sernik to dzieło 
sztuki!

– To co, mam gotować dla całego bloku?
– No niekoniecznie dla wszystkich sąsiadów. 

Ale czy zauważasz wokół siebie obecność innych, 
zwłaszcza starsze osoby, dzieci sąsiadki z tego 
samego piętra, siostrzeniec, znajoma z kościoła, 

którą porzucił mąż… Możesz im pomóc przez 
konkretne działanie, rozmowę, modlitwę…

– No dobrze, ale kiedy mam to zrobić? Ja wciąż 
nie mam czasu, dzień mi się rozłazi…

– Wandziu, to tak często bywa, że masz mniej 
czasu niż wówczas, gdy pracowałaś. Dobra rada 
na to: pilnuj codzienności, stałych elementów 
dnia, np. wstawaj o stałej porze, jedz śniadanie, 
aktywnie spędzaj czas przeznaczony wcześniej na 
pracę, czyli zaplanuj osiem godzin tak, jakbyś 
pracowała – sprzątaj, porządkuj, zmieniaj wystrój 
domu, choćby drobiazgami, bo estetyczne oto-
czenie nastraja optymistycznie! Gotuj, przesadź 
kwiaty doniczkowe… Rób to, na co brakowało ci 
wcześniej czasu, nawet wtedy, gdy nie masz na to 
ochoty. Nie przestawaj też dbać o siebie. Zrób np. 
makijaż, tak jakbyś szła do biura, to wbrew pozo-
rom ważne i dla ciebie, i dla innych.

– Psychiatra mi ostatnio mówił, że trzeba 
umieć cieszyć się z drobiazgów, bo z nich składa 
się życie! Radził też, żebym uczyła się przyjmo-
wania od innych gestów sympatii, darów, choćby 
symbolicznych, małych: zasuszonej róży, kawałka 
ciasta z galaretką malinową, koszyczka czereśni 
od sąsiada zza płotu… I vice versa – żebym uczy-
ła się dawania innym bez niepokoju typu: „a jak 
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nie przyjmie?”. Generalnie mam zadanie, żeby 
otwierać się na ludzi, dzielić się swoim wnętrzem, 
przeżyciami z bliskimi.

– No właśnie, najgorzej zamykać się w sobie! 
Jesteś zbyt cenna, by inni nie mieli z tego skorzy-
stać! Szczera prawda tkwi w tych słowach! Ale, 
wracając do bardziej powszechnej aktywności – 
rozpocznij dokształcanie się np. w językach ob-
cych, w obsłudze komputera, Internetu… lub zrób 
w końcu prawo jazdy. Jego posiadanie często 
otwiera drogę do upragnionego stanowiska. A na-
stępnie na nowo szukaj pracy, podejmuj próby 
pogadania o swoich kwalifikacjach, pisz listy, 
maile, rozpowiadaj znajomym, że jesteś gotowa 
znów pracować. A w tzw. wolnych chwilach szu-
kaj odpowiedzi na pytania: „Co mi daje czas bez 
pracy? Co we mnie zmienia? Co nowego w sobie 
odkrywam?”.

– Zaraz mi powiesz: „Nie zrażaj się, jeśli znowu 
ci się nie udało!”.

– Tak, ale dodam: widocznie to jeszcze nie to, 
co jest dla ciebie przygotowane. I jeszcze coś: 
uwierz, że jest Ktoś nieskończenie tobie życzliwy, 
kto panuje nad sytuacją, spróbuj Mu zaufać  
na poważnie! Więc nie martw się przyszłością,  
żyj dniem dzisiejszym, robiąc to, na co masz 

wpływ. Wiedz, że ten czas się skończy i nie bę-
dziesz już mieć tyle wolnego czasu! Dlatego: nie 
daj się wykorzystać czasowi, ale to ty wykorzystuj 
ten czas!
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uważaj! Jesteś w pracy!

Niejednego zgubiła

przyjemność lekceważenia niebezpieczeństw.

(Jadwiga Skibińska-Podbielska)

Anka, Janek! Wstawajcie, już późno! Śniadanie 
gotowe. Ojciec wyszedł z Reksem, jak wróci, 

będzie jechał do miasta, to was zabierze. Tram-
wajem i autobusem nie zdążycie przecież. No, 
już! – zawołałam energicznie i jak widać skutecz-
nie, bo za parę minut byli w kuchni.

– Oj, mamo – Janek był jednak wyraźnie nie-
zadowolony – tak mi się dobrze spało! Najwyżej 
bym się spóźnił. Nie podpisałem jeszcze umowy, 
mówiłem ci, że przechodzę przedtem różne szko-
lenia. A dzisiaj mam kolejne zajęcia z BHP! Nudy 
na pudy. Wczoraj jakiś facet przez godzinę maru-
dził, że trzeba uważać na prąd, bo można doznać 
śmiertelnego porażenia. To każdy głupi wie! 
A potem dał nam do rąk po kilka segregatorów 

i kazał zapoznać się z dokumentacją powypadko-
wą. Tego nie dało się czytać! Głupi ten naród, że 
wkłada palce do kontaktów lub łapie kable pod 
napięciem! Na dzisiaj zapowiedział wypadki z ma-
szynami, coś wspominał o zmiażdżonych dło-
niach, a także o upadkach z wysokości, o wypad-
kach na drodze, o stresie, który może powodować 
wypadki… i innych okropieństwach. Jak w pracy 
czyha tyle niebezpieczeństw, to może lepiej zosta-
nę w domu, co mamuś?

– Janku! Nie gadaj tyle, tylko jedz, bo zasłab-
niesz na zajęciach, spadniesz z krzesła i złamiesz 
sobie rękę – odezwała się nagle Anka, która, po-
mimo bezustannego głaskania swojego smartfona 
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między jednym a drugim kęsem, coś jednak widać 
usłyszała z opowiadania brata.

– Anka, obyś nie była złym prorokiem – jęknął 
Janek. – Najgorszemu wrogowi nie życzę siedze-
nia nad tymi papierami. Wszystko mi się miesza – 
co jest, a co nie jest wypadkiem przy pracy, a jutro 
ma być z tego test. I trzeba mieć minimum osiem-
dziesiąt procent poprawnych odpowiedzi, żeby 
go zaliczyć.

– To mówisz, że tego nie da się czytać? No tak, 
jesteś przyzwyczajony do innego przekazu infor-
macji niż zwykłe słowo drukowane – podsumo-
wała ze znawstwem Anka. – Mamy przecież 
czasy cywilizacji obrazkowej, technologii multi-
medialnych – filmu, dźwięku, animacji, obrazu… 
Ten twój dział BHP widać nie nadąża za upływem 
czasu. A może ja mogłabym coś na to poradzić? – 
zastanowiła się tajemniczo Anka. – Pogadam 
z szefem, może kupi ten temat…

Warkot zapuszczonego silnika naszego opla 
zakończył poranną konwersację. Wiedzieli, że 
z ojcem nie ma dyskusji i jeżeli natychmiast nie 
wsiądą do samochodu, to…

W domu zrobiło się nagle bardzo cicho, tylko 
Reks posapywał przez sen zmęczony bieganiem 
za piłką. Co ta Anka znowu planuje – myślałam 

zaciekawiona. No kreatywności to jej nie brakuje. 
Zresztą bez tej cechy nie doszłaby przecież do 
czwartego roku reżyserii filmowej. Promotor 
bardzo ją chwali, napisał jej na pracy semestralnej, 
że jest „wulkanem pomysłów”. „To superkomple-
ment” – podsumowała Anka, ale było widać, że 
ją to mile połaskotało.

Jakie te nasze dzieci są różne! – pomyślałam 
z rozrzewnieniem. – Anka – szalona, twórcza; 
Janek – spokojny, zrównoważony, wybitnie ścisły 
umysł, obronił właśnie dyplom magistra inżynie-
ra i rozpoczyna swoją pierwszą pracę! Och, lata 
lecą…

Dzień też przeleciał mi niespodziewanie szyb-
ko. Ani się spostrzegłam, a już Reks podniósł uszy 
i z piskiem pobiegł w stronę wejścia, zamaszyście 
machając ogonem. Za chwilę już Janek zakładał 
mu obrożę na szyję i obaj wybiegli w pośpiechu 
na spacer.

Anka jakby tylko na to czekała, bo – upewniw-
szy się, że już wyszli przed dom – krzyknęła 
w moją stronę:

– Mamo, mamo! Dostanę kamerę! Na wydzia-
le nasz rocznik ma do dyspozycji tylko trzy sztu-
ki, bo w zasadzie jest to „dobro przechodnie”. 
A dostanę ją aż na dwa tygodnie. No bo nikt nie 
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ma takiej wysokiej średniej z sesji. I tak od rana 
myślę o tym Janka BHP. Mój promotor wstępnie 
zaklepał temat: „Uważaj! Jesteś w pracy!”. Mo- 
że jeszcze go zmodyfikuję, ale ideę tego już wi- 
dzę w swojej wyobraźni. Przerobię te bezduszne 
raporty powypadkowe, które tak męczą przy  
czytaniu, na superrealistyczną fabułę. Muszę tyl-
ko jakoś podejść Janka, żeby mi te materiały udo-
stępnił. O szczegółach póki co mu nie powiem, 
będzie miał niespodziankę. Zacznę od góry – 
pewnie od dyrekcji, która, mam nadzieję, wyrazi 
zgodę na sfabularyzowanie tych materiałów. Po 
wakacjach zrobię wam pokaz filmowy jak się pa-
trzy!

Jak powiedziała, tak zrobiła! To cała Anka! 
Pewnego wrześniowego dnia zasiedliśmy wszyscy 
przed telewizorem, bo ma większy ekran niż 
komputer. Z głośnika popłynęły ludzkie, tragicz-
ne historie…

•
– Franek, Ziutek, wsiadacie, czy nie? Już po 

siódmej. A mamy przed sobą ładnych kilka kilo-
metrów. I tak nie dotrzymaliśmy terminu przez 
te śnieżyce.

– Szefie, a mieliśmy rano podjechać do przy-
chodni zrobić wyniki. Nic nie jedliśmy rano, bo 
trzeba być przecież na czczo. A nasze karty zdro-
wia są już grubo przeterminowane. Sam pan 
mówił, że może pan karę zapłacić przy kolejnej 
kontroli.

– Trudno, dzisiaj nie zdążymy. Może jutro się 
wyrobimy.

– To chociaż stańmy gdzieś po drodze, kupimy 
jakieś kanapki lub drożdżówki.

– Szkoda czasu. W bagażniku mam piwo, jak 
zajedziemy, to wam dam. Alkohol jest kaloryczny, 
to głód wam przejdzie.

– Szefie, ale…
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– Dobra, dobra, zaraz dojeżdżamy. Zrobicie 
ten montaż przyłącza kablowego, to zwolnię was 
wcześniej. Stąd jest dobre połączenie PKS-em, bo 
ja mam zaproszenie na przyjęcie. Właściciel tego 
domu organizuje je z okazji wiechy! Spójrzcie, jak 
dumnie góruje nad okolicą.

– Zaraz ją obejrzymy z bliska. Na ten słup mam 
wejść?

– Tak, Ziutek. Sprzęt masz w bagażniku. Ja 
pójdę na sąsiednią budowę, tam mieli dla mnie 
jakieś zlecenie. A ty, Franek, chodź ze mną, po 
drodze wyłączysz napięcie w tamtej skrzynce.

– Szefie, ale w tych słupołazach niewygodnie 
się włazi. Nie ma pan tych nowszych?

– Nie mam, te trzeba najpierw zużyć. Co ty 
myślisz, Ziutek, że ja siedzę na pieniądzach? Fra-
nek, pokaż mu, jak łatwiej wejść i dogoń mnie.

– Ziutek, popatrz: trzeba zdjąć te gumowe 
podkładki, wtedy chwytaki lekko się przesuwają. 
O tak! – I Franek zaczął błyskawicznie wspinać 
się po słupie.

– Franek! A gdzie masz szelki i rękawice? Nie 
szarżuj!

– Nie było ich w bagażniku. Był tylko hełm, ale 
bez przyłbicy i mocowania na głowie miał pozry-
wane, to nie brałem. Ale czekaj, mam w kieszeni 
chwytak do kabli, to jak już tu wlazłem, to prze-
rzucę go bliżej przyłącza. Będzie ci łatwiej!

Franek gwałtownie wyciągnął rękę do góry i nie 
usłyszał już chyba tego, że Ziutek zawołał: – Po-
czekaj, pobiegnę wyłączyć napięcie.

Na asfalt spadł najpierw chwytak do kabli, 
w ułamku sekundy Franek zaczął zsuwać się po 
słupie, automatycznie chwycił się… kabla i, śmier-
telnie porażony, natychmiast runął na ziemię. 
Ziutek stał jak sparaliżowany. Dopiero po chwili 
był w stanie wyjąć z kieszeni komórkę i zadzwo-
nić. Na pogotowie i do szefa, ale ten nie odbierał.

Franek leżał w kałuży krwi, Ziutek nawet nie 
próbował go ratować. Pobiegł w kierunku domu, 
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w którym zniknął szef. Zastał go chyba z właści-
cielem – przy kielichu. Panowie dogadywali się 
w sprawie popołudniowej fuchy.

– Szefie! Tragedia! Franek nie żyje!
Sygnał pogotowia zagłuszył jego dalsze słowa. 

Wokół leżącego Franka gromadził się tłumek 
przypadkowych gapiów. Lekarz tylko na chwilę 
pochylił się nad ciałem i zaraz oznajmił, że nic tu 
po nim.

– Trzeba wezwać inspekcję pracy, policję i… 
zakład pogrzebowy. Konieczna będzie sekcja 
zwłok. Zmarły był pod wpływem alkoholu, to 
widać i czuć, nawet bez badań laboratoryjnych.

Niejako w zastępstwie pogotowie udzieliło 
pomocy szefowi, który zemdlał na wieść, że in-
spektorzy przyjadą wkrótce na miejsce tragiczne-
go zdarzenia. Policja już zabezpieczyła ślady 
i sprzęt, którym dysponował Franek. Policjant, 
oglądając słupołazy i leżące nieopodal gumowe 
nakładki, pokiwał tylko głową i powiedział gło-
śno: – Samobójca czy co? Jeśli nie, to z pewnością 
wariat!

Szef snuł się, chwiał na nogach, był przerażony, 
chociaż na mocnych środkach uspokajających. 
Coś tam szeptał, może dodawał sobie otuchy? Ale 
nagle krzyknął na cały głos:

– Ludzie! Ja chyba skończę ze sobą. Ani Franek, 
ani Ziutek nie mają stosownych uprawnień do 
pracy z prądem i to jeszcze na wysokości. Przeszli 
tylko bardzo krótki przyspieszony kurs. To ja 
zabiłem Franka! A teraz trafię za kratki!

Nie usłyszał tego wyznania inspektor, chociaż 
właśnie nadjechał. Krzyknął tylko w stronę funk-
cjonariuszy policji, że ma sądny dzień i dalej 
rozmawiał z kimś przez komórkę:

– Słuchaj, przyjechałem właśnie na kolejną 
interwencję. A tu znów ten sam problem – pora-
żenie prądem! Jakaś czarna seria. Wracam właśnie 
z budowy tych dużych pawilonów na Wiosennej. 
Szefem jest tam Józek, potrzebuje wsparcia w za-
rządzaniu frontem robót, bo właśnie z udarem 
trafił na intensywną terapię. Doznał szoku, bo –
podobnie jak tu – jeden z jego pracowników 
zginął na miejscu, a drugi w ciężkim stanie też 
leży na OIOM-ie. Pytasz, co się tam stało? Otóż 
pracowali w jednym z pawilonów, jeszcze nieza-
daszonym. Jeden z pracowników usuwał zwały 
śniegu i lodu z podłogi, poślizgnął się i aby nie 
upaść, złapał się… podwieszonego nisko kabla, 
wyobraź sobie – na wysokości 1,20 m, zasilające-
go betoniarkę. Niestety kabel miał uszkodzoną 
w wielu miejscach izolację i… Jakby mało tego, 
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gdy kolega usłyszał łomot, gwałtownie postawił 
metalową ościeżnicę do drzwi wejściowych, któ-
rą właśnie wnosił do środka – i traf chciał, że 
zahaczył nią też o ten kabel. I nieszczęście gotowe! 
No, muszę kończyć. Co, u ciebie też była podob-
na sytuacja? No to mów, ale szybko, bo tutejszy 
szef też jest bliski udaru albo zawału.

Inspektor słuchał przez chwilę swojego kolegi 
po fachu, po czym podsumował:

– Głupota ludzka nie zna granic! Jak można 
podnośnikiem samochodowym, i to jeszcze z me-
talowym koszem, podjeżdżać pod krzyżujące się 
linie, nie wyłączając wcześniej napięcia! Przecież 
wiadomo, że kierowca podnośnika może z kabiny 
źle ocenić odległość do kabli, a tu liczy się przecież 
każdy milimetr! Co ci ludzie robili na szkoleniach 
BHP, spali, gadali, głaskali swoje smartfony…? 
Musimy się, Karolu, zabrać za weryfikację upraw-
nień, bo…

Policja kończyła już swoje operacyjne czynno-
ści, pod słupem stał jakiś ksiądz, pewnie pro-
boszcz z pobliskiego kościoła, i przesuwał pacior-
ki różańca. Ziutek zdjął swoją kurtkę, położył na 
przydrożnym kamieniu i posadził tam szefa, 
który znowu poczuł się gorzej, pewnie po wysłu-
chaniu historii opowiadanych przez inspektora.

– Szefie, to miałem być ja, a nie Franek, to 
miała być moja pierwsza samodzielna praca na 
górze…

Szef tylko zwiesił głowę w odpowiedzi. Ludzie 
powoli się rozchodzili, inspektor rozmawiał z po-
licjantem o ekspertyzie słupołazów. Ziutek pod-
szedł do stojącego wciąż pod słupem kapłana 
i powiedział to samo, co szefowi:

– Proszę księdza, to miałem być ja! Czy mogę 
się wyspowiadać?

•
Statek prezentował się wspaniale na tle błękit-

nego nieba. Ruch na trapie powoli się kończył. 
Załoga wykonywała już swoje obowiązki, których 
przed rejsem nie brakowało. Na nabrzeżu stało 
jeszcze trochę osób odprowadzających marynarzy. 
Machali na pożegnanie, krzyczeli: „szczęśliwego 
rejsu! do zobaczenia!”, rozmawiali przez komórki, 
uciszali płaczące dzieci…

Znalazłem wreszcie wolną chwilę i zszedłem do 
swojej kabiny, żeby pożegnać się z żoną.

– Marku – zawołała, gdy tylko stanął w drzwiach. 
– Nie płyń w ten rejs, błagam cię. Rozmawialiśmy 
przecież wiele razy. Ja mam jakieś złe przeczucia! 
I wyniki też przecież miałeś złe.
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– Ale po lekach się poprawiły. Nie martw się, 
będę sumiennie łykać te wszystkie piguły. Przyrze-
kam! No nie płacz. Zaraz musisz zejść z pokładu.

– Żeby chociaż płynął z wami lekarz. Byłabym 
spokojniejsza.

– Przecież już ci tłumaczyłem, że armator tym 
razem nie zakontraktował medyka. Będziemy 
często zawijać do portów, więc jakby co…

– No, wiesz! „Często” to pojęcie względne. Trud-
no, zostaną wam e-porady. Tak jak teraz prawie 
wszędzie… To chociaż obiecaj, że codziennie znaj-
dziesz czas na Messengera i będziesz, jak zwykle, 
pisać diariusz każdego dnia!

– Jeżeli nie będzie sztormu czy innych przeciw-
ności, to zgoda! Chyba rozumiesz, że ja tu za 
wszystko odpowiadam. I że są takie dni, że… Ale 
już chodźmy, zaraz podnoszą trap.

Pokiwałem jeszcze żonie z mostku. Statek po-
woli odbijał od nabrzeża.

Wieczorem, schodząc do kabiny, natknąłem się 
na głównego mechanika, który najwyraźniej na 
mnie czekał.

– No, co tam? Wszystko w maszynowni jest OK? 
Masz prawie ten sam zespół, co w poprzednim 
rejsie, to wszystko powinno pójść dobrze. Przecież 
usuwaliście już niejedną awarię, prawda?
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– Zgadza się, ale teraz to ja ulegam awarii. 
Jestem w dołku psychicznym! Zostawiłem na lą-
dzie chorych rodziców, nie wiem, czy siostra da 
sobie ze wszystkim radę. No i czy oni dożyją do 
mojego powrotu, bo to przecież wiele tygodni… 
A do tego dziewczyna wczoraj ze mną zerwała. 
Powiedziała, że nie zamierza czekać na mnie przez 
całe życie! I co ja mam teraz zrobić? Zejść ze stat-
ku w pierwszym porcie i wracać do domu? W ogó-
le się nie żenić? Prosić Agatę, żeby jeszcze raz 
przemyślała swoją decyzję? W czasie wachty tro-
chę o tym zapominam, ale w wolnym czasie, 
a zwłaszcza nocą – wszystko to kłębi mi się po 
głowie.

– Darku! Nie martw się, wszystko się jakoś uło-
ży! A teraz idź spać, bo jutro czeka nas trudny 
dzień. Spróbuję ci załatwić e-poradę, może zdalną 
terapię.

I przez dwa tygodnie Darek łączył się z leka-
rzem psychiatrą, ale potem sztormy i rosnąca 
odległość uniemożliwiły kontakt. Zanikał obraz 
i głos terapeuty. Darek stał się cichy, nie odzywał 
się do nikogo poza komendami w czasie pracy. 
Zamykał się w swojej kajucie, niewiele jadł.

Któregoś dnia oznajmił wieczorem, że wysiada 
w najbliższym porcie, że nie ma już siły… Niestety 

kolejne sztormy przybierały na sile i wejście do 
portu było zbyt ryzykowne. Wszyscy byliśmy już 
wykończeni.

Rano Darek nie przyszedł na śniadanie. Na 
pukanie nie odpowiadał. Pełni najgorszych prze-
czuć koledzy wyważyli drzwi do jego kajuty i… 
znaleźli go martwego. Powiesił się na metalowym 
uchwycie do górnej szafki. Zostawił kartkę, żeby 
nikogo nie winić, że wszystkim przebacza, że pew-
nie wkrótce zobaczy się z rodzicami…

Byłem do głębi wstrząśnięty tym samobój-
stwem. Gdy na drugi dzień zawinęliśmy w końcu 
bezpiecznie do portu, zaczęły się formalności, 
niezliczone formularze, przesłuchania, wizyty 
prokuratora, przedstawicieli naszej ambasady, 
którzy pomagali w zorganizowaniu przewozu 
zwłok do Polski i w uzasadnieniu, że był to wypa-
dek przy pracy spowodowany niedostatecznym 
zapewnieniem opieki lekarskiej.

– To nie to samo, co na lądzie – tłumaczyła mi 
pani mecenas – idzie się na zwolnienie, gdzie po-
gotowie przyjeżdża na wezwanie. Sprawa trafi 
z pewnością do sądu.

Gdy dotarł z Polski na statek nowy główny me-
chanik, popłynęliśmy dalej. Cóż, życie toczy się 
dalej, na towary z naszej ładowni czekali odbiorcy…
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Ale ja nie mogłem się pozbierać. Potężny stres 
nie opuszczał mnie ani na chwilę. Łykałem po-
dwójne dawki leków, a mimo to dręczyła mnie 
bezsenność, ciągle nawracające poczucie winy 
i pytanie: czy czegoś nie zaniedbałem? Wizja spra-
wy sądowej wisiała nade mną jak miecz Damok-
lesa. Tylko w rozmowach z żoną musiałem się 
pilnować, żeby nie pokazać tego, co się we mnie 
dzieje. Odpowiadałem zdawkowo, że wszystko gra, 
że czuję się dobrze, ale żona przecież znała mnie 
od lat i nie dała się łatwo oszukać.

Pomyślałem, że i tak, jak to bywało po rejsie, bę-
dziemy czytać mój diariusz i wszystko się wyda. Ale 
będę już wtedy obok, przytulę ją mocno, ucałuję…

Na tym kończą się zapiski kapitana Marka! Gdy 
pierwszy oficer wszedł do kapitańskiego saloniku, 
zastał go leżącego bez życia na podłodze. Sekcja 
potwierdziła przypuszczenia – rozległy zawał. 
Wypadek przy pracy…

•
– Dzień dobry! Siostra oddziałowa powiedzia-

ła, że w tej sali znajdę panią Elżbietę Kowalską 
i Teresę Nowakowską.

– Tak! Ja jestem Elżbieta – odezwała się pa-
cjentka spod okna. – A to jest Tereska. Zresztą 
widzi pan, że tylko my dwie tu leżymy. A w jakiej 
sprawie pan przyszedł? Nie znamy się, prawda?

– Nie, osobiście nie, ale sporo wiem już o pa-
niach, a zwłaszcza o ostatnich wydarzeniach, po 
których trafiły panie tu, na chirurgię. Pozwolą 
panie, że się przedstawię: Jan Kowal, inspektor 
BHP – to tak najprościej, a oficjalnie: pracuję 
w Państwowej Inspekcji Pracy. Czytałem proto-
koły powypadkowe, ale chciałbym jeszcze z pa-
niami o tym porozmawiać. Nadmieniam, że lekarz 
pozwolił na tę rozmowę. Może pani, pani Elżbie-
to, opowie mi, co się wydarzyło?

– Ojej, ja to już słyszałam kilka razy. Przypad-
kiem leżymy tu razem jako „ofiary” pracy zawo-
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dowej – wtrąciła druga pacjentka. – Trudno, 
posłucham jeszcze raz.

– Jestem główną księgową. Czekał nas audyt, 
stwierdzono liczne nieprawidłowości w doku-
mentach i trzeba było powyjaśniać te sprawy. 
Pracowałam po siedemdziesiąt godzin tygodnio-
wo, jak to się mówi: „w świątek, piątek”. W nocy 
śniły mi się kolumny cyfr na kratkowanym papie-
rze, ale te kratki okazywały się… więziennymi 
kratami. Budziłam się wtedy z krzykiem podwój-
nie zmęczona. Nie miałam czasu na regularne 
posiłki, nie mówiąc o odpoczynku czy relaksie. 
Stres zżerał mnie coraz bardziej; czułam to, ale 
nie byłam w stanie nic zrobić. Czas gonił niemi-
łosiernie.

Na ubiegły piątek szef zwołał zebranie w spra-
wie audytu. Ostatnim wysiłkiem woli, po kolejnej 
nieprzespanej nocy, ogarnęłam się już niemal nad 
ranem, umyłam głowę i ubrałam się elegancko, 
żeby dodać sobie parę centymetrów do… górowa-
nia nad szefem, który jest mężczyzną niskiego 
wzrostu. To taki psychologiczny trik na dominację.

Bardzo wcześnie pojechałam taksówką (bo 
w szpilkach nie umiem prowadzić samochodu) 
do firmy, żeby jeszcze sprawdzić kompletność 
dokumentacji.

Nie zauważyłam, że na głównych schodach 
ktoś rozłożył popielaty chodnik, nawet ładny, 
pewnie miał świadczyć w oczach kontrolerów, że 
firma świetnie prosperuje. Niestety chodnik był 
źle umocowany i… potknęłam się o niego już na 
trzecim stopniu. Na szczęście stłukłam sobie tyl-
ko kolano. Z trudem dokuśtykałam do naszego 
sekretariatu, pustego jeszcze o tej porze. Nie za-
palając światła, ruszyłam w stronę szafy z doku-
mentami, a tu po drodze spotkała mnie druga 
niemiła niespodzianka – otwarta dolna szuflada! 
Zauważyłam ją zbyt późno i rąbnęłam na ziemię 
jak długa. Teraz poważnie ucierpiało moje drugie 
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kolano i łokieć, na którym oparłam się, chroniąc 
intuicyjnie głowę.

Dokumentów nie było nigdzie widać, widocz-
nie sekretarka przed wyjściem schowała je do 
szafy. Wiedziałam, gdzie leży klucz, ale na półce 
też nie było dokumentów. Zapaliłam w końcu 
lampę i zobaczyłam, że teczki, których szukam, 
leżą na najwyższej półce. Niewiele myśląc, prze-
ciągnęłam w pobliże szafy krzesło od biurka (na 
kółkach!) i wdrapałam się na siedzenie, żeby zdjąć 
teczki. Krzesło jednak niespodziewanie ruszyło, 
a ja nie zdążyłam uchwycić się górnej półki… Nic 
więcej nie pamiętam. Obudziłam się już po ope-
racji na OIOM-ie. Teraz czuję się dużo lepiej. 
Trafiłam do tej sali razem z inną „zawodowo 
poszkodowaną osobą”.

Gdzie ja miałam rozum, żeby w szpilkach wła-
zić na krzesło komputerowe? Teraz już wiem, że 
mam poważny uraz głowy, złamaną lewą rękę 
i stłuczone biodro, nie licząc kolan i prawego 
łokcia. Gdy sekretarka przyszła o ósmej do pracy, 
o mało nie zemdlała na mój widok. Z wrażenia 
potknęła się o kable i przedłużacz do lampy, któ-
rą wystawiłam na środek pokoju, ale na szczęś- 
cie zdołała utrzymać równowagę i nic się jej nie 
stało.

– No tak! – odezwałem się, gdy pani Ela skoń-
czyła swą opowieść. – Wszystko to miało swoje 
źródło w stresie i przepracowaniu! A tak na mar-
ginesie: szpilki to nie jest właściwe obuwie do 
pracy! Nawet w czasie wizyty audytora.

– Właśnie! Święte słowa! – sąsiadka z łóżka 
obok podsumowała moją wypowiedź. – To teraz 
na mnie kolej. Otóż ja jestem dobitnym przykła-
dem na to, że z rodziną najlepiej się wychodzi… 
na zdjęciu!

Przez ładnych parę lat pracowałam razem 
z mężem w dużym przedsiębiorstwie budowla-
nym. Poznaliśmy się jeszcze w technikum, budow-
lanym właśnie, zrobiliśmy tam maturę. Mąż nie-
bawem po stażu został kierownikiem, szefował 
dekarzom. Wiele, wiele dachów wyszło, można 
powiedzieć, spod jego ręki. Ja, zaraz po szkole, 
zrobiłam dodatkowo kurs księgowości oraz za-
rządzania danymi i pracowałam w administracji 
budowy, przy komputerze, pilnując rachunków, 
zamówień, dostaw…

Za namową przyjaciółki zaczęłam zaoczne 
studia na politechnice, na wydziale budowni- 
ctwa i architektury. Nie było mi łatwo, zwłaszcza 
gdy urodził się nam syn, a potem córka. Ale, przy 
przychylności pani dziekan i pomocy mojej ma- 
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my, po paru latach obroniłam pracę dyplomo- 
wą i zostałam magistrem inżynierem budo- 
wnictwa!

Mąż patrzył na to niezbyt przychylnym okiem, 
ponieważ chyba do końca nie wierzył, że skończę 
te studia. A już całkiem nie krył swojego niezado-
wolenia, gdy zaproponowano mi pracę w Inspek-
toracie Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego. Ja 
bardzo się cieszyłam z tego awansu i interesującej 
pracy, w której sprawdzała się moja wiedza, a ja 
zdobywałam wciąż nowe doświadczenia. Do mo-
ich zadań należało między innymi tzw. odbieranie 
budynków w stanie surowym i takich „pod klucz”, 
kontrola jakości wykończenia, zgodności z doku-
mentacją projektową itp.

Jeździłam praktycznie po całym wojewódz-
twie, aż traf chciał, że dyrektor skierował mnie 
pewnego grudniowego dnia na ulicę Czerwonych 
Ogników, gdzie budowano ekskluzywne, za-
mknięte osiedle tzw. szeregowców. Jak zwykle, 
wzięłam od sekretarki komplet dokumentów 
w opasłej teczce, na której był dokładny adres 
budowy i nazwiska osób odpowiedzialnych za 
poszczególne odcinki prac. Ze zdumieniem spo-
strzegłam wśród nich nazwisko mojego męża. Ale 
będzie trudno! – przemknęło mi przez głowę. Po 

chwili przypomniałam sobie, że mąż opowiadał 
mi parę dni temu o tej budowie.

Zaraz za ogrodzeniem odbywały się tam, chy-
ba codziennie, spotkania mieszkańców sąsiednich 
ulic oraz jakichś ekologów z transparentami, 
którzy „pilnowali”, żeby koparki nie uszkodziły 
żadnego rosnącego tam krzaka. Taka była umowa 
z deweloperem, że czerwone ogniki zostaną przed 
każdym balkonem. „Rzeczywiście ładne te krza-
czyska, mają jeszcze o tej porze piękne czerwone 
owoce – stwierdził mąż – ale utrapienia z nimi 
było sporo. Kierownik budowy nas straszył, że 
jeżeli coś im się stanie, to dostaniemy równo po 
premii. Ale one same się broniły bardzo ostrymi 
kolcami”.

Przepraszam, że się tak rozgadałam, już koń-
czę. No i zajechałam na TĘ budowę. Mąż miał 
taką minę, że… szkoda gadać. Gdy przyszedł czas 
na kontrolę dachów, musiałam wejść z mężem 
i kierownikiem budowy na poddasza budynków. 
Jak to zwykle bywa, nie wszystko było idealnie 
wykonane. Na każdą moją uwagę mąż pieklił się 
niemiłosiernie, aż w końcu zawołał: „Może jeszcze 
zabawisz się w kominiarza i wejdziesz do komina!”. 
Kierownik go uspokajał, ale… Przy kolejnym sze-
regowcu miałam już tego dosyć. Wbrew wszelkim 
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zasadom, podsunęłam jakąś skrzynkę pod źle 
zamontowane okno dachowe, otworzyłam je 
gwałtownie, co spowodowało, że rama okienna 
wypadła na zewnątrz. Chcąc zobaczyć, gdzie się 
oparła, wychyliłam się zbyt mocno i… spadłam 
na łeb na szyję na taras niższej kondygnacji.

Ten taras uratował mi życie, bo gdybym pole-
ciała na sam dół, to nie rozmawiałabym tu z pa-
nem. Ale i tak – mam złamany staw biodrowy, 
kilka żeber i lewy bark. Wychodzę powoli 
ze wstrząsu mózgu, męczą mnie jeszcze bóle 
i zawroty głowy. Lekarka powiedziała mi, że ura-
towała mnie ciepła, puchowa kurtka i wełniana 

czapka, bo gdyby to był lipiec, to byłoby o wiele 
gorzej!

Podziękowałem serdecznie moim rozmówczy-
niom i życzyłem im szybkiego powrotu do zdro-
wia. Miałem już pełny obraz zaistniałych tragicz-
nych sytuacji. A tego dnia czekała mnie jeszcze 
rozmowa z żoną elektryka, który spadł z wiaduk-
tu, naprawiając linię kolejową, bo „zapomniał” 
o szelkach izolacyjno-asekuracyjnych, z kobietą, 
która złamała szczękę, potykając się w biurze 
o kabel do komputera, z pracownikiem mobilnym 
jednego z supermarketów, który uległ wypadkowi, 
jadąc samochodem do producenta soków owoco-
wych i z pracownicą biurową, która przechodząc 
korytarzem, została uderzona przez zbyt nagłe 
otwarcie drzwi jednego z pokoi. No cóż – dzień 
jak co dzień, można powiedzieć…

– O, to już koniec? – Janek nie krył rozczaro-
wania. – Anka! Jesteś wielka! To było super! Pro-
szę o bis!
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Efekty pracy  
mają różne oblicza

Praca rozumna i wytrwała,

która nie myśli o zbieraniu owoców

w tydzień po siewie,

przebija góry,

nad przepaściami przerzuca mosty.

(Bolesław Prus)

O rany, znów to kolegium, czy ta naczelna nie 
ma litości? – Jurek najwyraźniej był w złym 

humorze tego poranka.
− Przecież przyniosłem jej ekstratekst na week-

endową rozkładówkę, to o co jeszcze chodzi? – 
zastanawiał się głośno Wojtek.

A Kaśka popatrzyła na kolegów i, naśladując 
naczelną, powiedziała:

− Słuchajcie, moi kochani, do roboty, tematy 
leżą przecież na ulicy!

Parsknąłem śmiechem, bo Kaśka rzeczywiście 
ma talent aktorski i atmosfera w pokoju stała się 
od razu lżejsza.

− Macie coś w zanadrzu, na „czarną godzinę” – 
zapytał Hubert, ale wszyscy przecząco pokręcili 
głowami.

− No to będzie masakra – oznajmił odkrywczo 
Jurek.

Ale naczelna była w niespodziewanie dobrym 
nastroju. Powitała nas promiennym uśmiechem 
i od razu – tak jak to miała w zwyczaju – przeszła 
do rzeczy.

− Słuchajcie, moi kochani… − Ale ku naszemu 
zdumieniu, nie nastąpił tu sławetny ciąg dalszy 
o tematach leżących na ulicy. − Wydajemy numer 
specjalny naszego miesięcznika, na życzenie sa-
mego prezesa. I będzie to numer dwujęzyczny: 
polsko-angielski. Wojtku, nie bój się, że nie dasz 
rady, bo wiem, że z angielskim nie było ci „po 
drodze”. Prezes szuka nowych obszarów bizneso-
wych, czyli kręgu nowych czytelników. Przed 
nami wielkie wyzwanie! Jeżeli mu sprostamy, 
mam zapewnienie prezesa, że zostaniemy tygo-
dnikiem! I co wy na to? – zapytała naczelna, koń-
cząc to wprowadzenie.
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− No to szykuje się nowa robota – szepnął do 
mnie Hubert, okazało się, że na tyle głośno, że 
czujne ucho naczelnej to wychwyciło i odbiła 
piłeczkę:

− Coś ekstraentuzjazmu nie widzę.
− Dlaczego pani tak sądzi? – Jurek chciał naj-

wyraźniej zgasić zapalający się konflikt. − Po-
rozmawiajmy może o tym, jaki miałby być te- 
mat przewodni, bo to chyba najważniejsze,  
prawda?

Dyskusja była burzliwa i długa, ale minęły dwie 
godziny i byliśmy w punkcie wyjścia. Patrzyłem 
z przerażeniem na zegarek. Od godziny powinie-
nem być już w domu. Moja córeczka była chora, 
a żona miała zaplanowane ważne spotkanie. 
W końcu nie wytrzymałem i mruknąłem w stro-
nę naczelnej:

− To już zakrawa na wyzysk!
− No tak! Wyzysk! – naczelna się niespodzie-

wanie rozpromieniła. − To jest nasz temat numer 
jeden! Koniec dyskusji! Na jutro przygotujcie 
szczegółowe tematy robocze, ja pomyślę również 
o całokształcie i przekażę informacje prezesowi. 
Kolejne kolegium jutro w samo południe.

Wieczorem usiadłem z laptopem przy komin-
ku i najpierw sprawdziłem, co to dokładnie jest 

wyzysk, bo miałem na ten temat dosyć osobiste, 
ale mgliste pojęcie.

Otóż fachowe definicje mówią, że jest to przy-
właszczenie sobie przez właścicieli, środków 
produkcji, owoców pracy bezpośrednich wytwór-
ców, pracujących na ich rzecz pod naciskiem 
przymusu, np. ekonomicznego, pozaekonomicz-
nego, społecznego, czyli ciągnięcie nieprawnych 
zysków z czyjejś pracy. Miewa on przymiotniki: 
bezlitosny, bezwzględny, brutalny, nieludzki… 
Zawsze jest krzywdzący kogoś, niesprawiedliwy 
i nieetyczny, a ma miejsce na skutek np. naduży-
wania władzy lub wykorzystywania danej osoby 
przez innych. Bywa, że z jakiejś osoby ktoś czyni 
użytek dla własnych celów, wykorzystując jej sła-
bość… Z wyzyskiem wiąże się panująca bieda oraz 
wysoki stopień bezrobocia.

Tyle powiedziały mi definicje. Zagłębiłem się 
następnie w teksty szczegółowo omawiające pro-
blem wyzysku…

Wstałem z fotela po kilku godzinach przy- 
gnieciony ogromem problemu pełnego bólu, lęku, 
łez i upokorzeń. Wyzysk tak wielu kobiet i męż-
czyzn przerastał moje wyobrażenie. To będzie 
bardzo ciężka praca, ale warto ją podjąć. Niech 
czytelnicy dowiedzą się, znajdując w jednym nu-
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merze to, co człowiek może uczynić człowieko-
wi…

Na kolejnym kolegium redakcyjnym naczelna 
przepytała każdego z nas, po czym z zadowoleniem 
stwierdziła, że odrobiliśmy zadanie domowe. Na 
koniec spotkania postawiła na biurku szklany słój, 
w którym były plastikowe pojemniczki podobne 
do tych z jajek typu Kinder Niespodzianka.

I rzeczywiście zawierały… niespodzianki! Na 
polecenie szefowej każdy z nas wylosował jeden 
pojemnik. W środku były karteczki z nazwami 
krajów, w których mieliśmy poszukiwać przypad-
ków wyzysku. Okazało się, że prezes nie poskąpił 
funduszy na nawet bardzo dalekie delegacje!

Ja – niestety – wylosowałem… Polskę. W pierw-
szej chwili byłem bardzo zawiedziony i zniechę-
cony. Gdzie ja tu znajdę wyzysk? Przecież teksty, 
które czytałem, dotyczyły innych krajów – Afryki, 
Azji, Ameryki Południowej, no może jeszcze 
Włoch, czy Rosji. Ale Polski? No cóż – jak mus to 
mus, tematy podobno leżą na ulicy…

Pierwszy temat znalazłem nie tyle na ulicy, lecz 
na szosie, jeszcze w pobliżu miasta. Postanowiłem 
bowiem na początek pojechać do stolicy woje-
wództwa, aby tam rozejrzeć się i poszukać pro-
blemów.

Może po około pięciu kilometrach jazdy zoba-
czyłem zjazd w prawo na jakąś nową, nieznaną 
mi drogę. Na drogowskazie widniał tajemniczy 
napis: „Strefa ekonomiczna VXZ – produkcja 
podzespołów elektronicznych – 8 km”. Zobaczę 
przy okazji, co to za nowe zakłady, pomyślałem 
i skręciłem w prawo.

Gdzieś na pierwszym kilometrze przyhamo-
wałem, bo drogę tarasował uszkodzony chyba 
autobus. Światła awaryjne pulsowały, kierowca 
nerwowo palił papierosa i usiłował połączyć się 
z kimś przez komórkę, ale bez rezultatu. A na 
poboczu stało lub siedziało, tak na oko, przeszło 
sto kobiet równie podenerwowanych i głośno 
o czymś rozmawiających między sobą.

Wysiadłem z samochodu, bo i tak przejazd 
drugim poboczem był bardzo ryzykowny, gdyż 
zaraz za nim było widać szeroki rów napełniony 
wodą.

− Co tu się stało? Czy mogę jakoś pomóc? – 
zapytałem kierowcę autobusu, który przestał 
właśnie wykrzykiwać coś przez komórkę.

− Silnik mi wysiadł i nic sam nie poradzę. Do-
dzwoniłem się w końcu po pomoc techniczną i za 
godzinę, dwie mają mnie zholować do warsztatu. 
Szef kupił takiego „trupa”, bo był tani, ale pojeź-
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dziłem nim raptem przez tydzień. Gdy mu mó-
wiłem, żeby nabył nowszy model, tylko mruknął, 
że dla tych „roboli” taki będzie w sam raz – wy-
rzucił z siebie wszystkie żale jednym tchem.

− I to są te „robole” – zapytałem, wskazując na 
pobocze.

− No tak, i do tego musiałem pasażerki upy-
chać jak ulęgałki, bo na jedną zmianę jedzie zwy-
kle około sto dwadzieścia osób, a ile miejsc ma 
autobus – „każden widzi” – zakończył filozoficznie.

No to jeden temat już mam – przeleciała mi 
przez głowę odkrywcza myśl. I zaraz przystąpiłem 
do działania.

Kilka kobiet widocznie zainteresowało się już 
moją rozmową z kierowcą, bo z nadzieją w oczach 
zbliżyły się do autobusu, pytając, czy pomogę go 
naprawić.

Powiedziałem, że nie potrafię, ale pomoc tech-
niczna przyjedzie za jakiś czas. Zdziwił mnie 
powszechny jęk rozczarowania.

− Proszę pana – odezwała się głośno postawna 
brunetka – my musimy być w pracy najpóźniej za 
pięć minut. Inaczej zostaniemy dyscyplinarnie 
zwolnione. A nam tak bardzo zależy na tej pracy. 
Większość z nas pochodzi z okolicznych wiosek 
i miasteczek, tam nie ma żadnych szans na za-
trudnienie. Mamy całe rodziny na utrzymaniu. 
Jak powstał ten zakład, to myślałyśmy, że niebo 
się dla nas otworzyło.

− No z tym niebem to już przesadziłaś – prze-
rwała jej szczupła blondynka. − Może na począt-
ku rzeczywiście tak myślałyśmy, ale jakby tak 
miało być w niebie, to ja się tam nie wybieram – 
zakończyła ze smutkiem.

− Zaraz, zaraz – przerwałem moim rozmów-
czyniom – dlaczego miałybyście być zwolnio- 
ne? Przecież to nie wasza wina, że nie do- 
trzecie na czas. A poza tym, ja na waszym miejscu 
w ogóle bym nie wsiadał do tego autobusu.  
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Opony ma tak zdarte, że jazda nim to samobój-
stwo.

− Innego dojazdu do zakładów nie ma. A mu-
simy być na przystanku przy szosie już nie- 
mal godzinę przed czasem, żeby punktualnie 
zająć miejsce przy taśmie montażowej. Tak  
to zorganizowano na wypadek – wypadku wła-
śnie. Gdy autobus był na chodzie, to czekałyś- 
my przed halą około pięćdziesięciu minut bez-
produktywnie i bez zapłaty, ale dziś okazało  
się, że i to za mały margines czasu. Bo właśnie 
mija. Kilka koleżanek poszło pieszo od razu,  
gdy autobus stanął, ale też pewnie nie doszły na 
czas. A jak wrócą wieczorem? I co będzie dalej? – 
Kilka starszych kobiet rozpłakało się z bezrad-
ności.

− Kochane panie! Nie martwcie się na zapas. 
Jestem dziennikarzem, nagłośnię tę sprawę 
i z pewnością włos wam z głowy nie spadnie. 
A o co chodzi z tym niebem i piekłem? – zapyta-
łem, żeby drążyć temat, bo ewidentne przykłady 
wyzysku już było widać gołym okiem.

− No to niech Janka panu opowie – odezwało 
się kilka głosów. − Ona już nawet napisała pismo, 
które chciała wysłać do telewizji, do tej redaktor-
ki, która pomaga różnym ludziom, ale się wahała, 

bo jakby się wydało, że to o nas chodzi, to… Ale 
teraz to nam już wszystko jedno.

Janka stanęła na stopniach autobusu, a wokół 
zrobiła się niespodziewanie cisza.

− Przez wiele lat pracowałam w szkole jako 
nauczycielka matematyki, ale szkołę w ubiegłym 
roku zlikwidowano, bo gminie bardziej się kalku-
lowało dowozić dzieci do miasteczka odległego 
o piętnaście kilometrów. Byłam na bezrobociu, 
więc jak przyszła oferta pracy w zakładzie VXZ, 
to bez wahania złożyłam dokumenty. Na www 
zakładu obejrzałam uśmiechnięte panie w białych 
fartuszkach siedzące przy stołach montażowych 
i składające z elementów jakieś elektroniczne 
urządzenia. Żadna filozofia – pomyślałam – cie-
pło, cicho, spokojnie, spotkam się z ludźmi, po-
plotkujemy, bo praca nie wymaga angażowania 
umysłu – i jeszcze zarobię. Kwota wynagrodzenia, 
które deklarowano dużą, tłustą czcionką, była 
niemała. Większość z nas nie doczytała tekstu 
umowy do końca. Zresztą niekorzystne dla nas 
warunki pracy były napisane drobnym druczkiem, 
ale w tak pokrętny sposób, że niewiele wiedzy dla 
nas z tego wynikało. Okazało się, że czeka nas 
syzyfowa praca. Nasz pracodawca złamał chyba 
wszystkie przepisy Kodeksu pracy, żeby tylko 
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zgromadzić dla siebie jak największy zysk. Nie 
licząc dojazdu i czasu oczekiwania na swoją zmia-
nę, pracujemy po kilkanaście godzin na dobę. 
Stoły montażowe, które oglądałam w Internecie, 
okazały się ruchomą taśmą przesuwającą  
się w morderczym tempie. Nie ma mowy, żeby 
odejść od niej chociaż na chwilę np. do toalety. 
Zresztą są one usytuowane bardzo daleko  
od naszej hali i mają tylko trzy kabiny, a pracuje 
nas tu, jak pan widzi, ponad setka. W czasie 
dwóch krótkich przerw w ciągu zmiany nie spo-
sób z nich skorzystać, nie mówiąc już nawet o ja-
kimś posiłku, czy chociażby łyku wody. Szatnia 
i stołówka są w innym budynku. Gdy się tam jakoś 
dobiegnie, to trzeba jeść na stojąco, najczęściej 
zimną zupę lub makaron, bo są tylko dwie mikro-
falówki.

Szef zaraz na początku oznajmił, że tu się nie 
choruje, wykluczone są jakiekolwiek zwolnienia. 
Gdy próbowałyśmy protestować, polepszyć jakoś 
chociażby warunki socjalne, to jedyną odpowie-
dzią były aroganckie teksty: „Jak wam się k… nie 
podoba, to won… Znajdę dziesięć innych chęt-
nych. A zresztą woda i prąd kosztują, będę wam 
potrącać z wynagrodzenia za te luksusy”. Zadzwo-
niłam anonimowo do Państwowej Inspekcji Pra-

cy, przyjechała pani konsultantka i była niby do 
naszej dyspozycji w biurowcu, ale… w czasie 
zmiany. Nie mogłyśmy oderwać się przecież od 
taśmy. W końcu jej się sprzykrzyło, zrobiła parę 
fotek sali i kobiet w białych czepkach – i pojecha-
ła, poflirtowawszy uprzednio z szefem, czym nie 
omieszkał się przy nas pochwalić. Odebrał nam 
tym jakiekolwiek złudzenia, że ta wizyta odmieni 
nasz pracowniczy los. Duży problem to dla nas 
również nieregularne wypłaty, zawsze niższe niż 
wynika to z naszych obliczeń. Brak pewności, że 
pieniądze wpłyną na konto, spędza nam sen z po-
wiek. Dosłownie. Moja sąsiadka z prawej strony 
przy taśmie, kilka razy… spała pod bankomatem, 
kontrolując na leżąco, czy wpłynęły zapowiadane 
od paru dni pieniądze, bo miała terminowe zobo-
wiązania. Chciała natychmiast zrobić przelewy, 
żeby uniknąć karnych odsetek. A przetrzymywa-
ne nasze wynagrodzenia pracowały na zysk szefa 
na zasadzie – ziarnko do ziarnka.

Janka nagle umilkła, bo zza zakrętu wyłonił się 
wypasiony mercedes prujący od strony zakładu.

− Szef, szef – rozległy się wokół przestraszone 
głosy.

− Jakby co, to ja nic nie mówiłam. – Janka 
wmieszała się w tłum koleżanek.
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− Jasne, pani Janko, wielkie dzięki za szczerość, 
spróbuję wam pomóc, jeszcze tu wrócę – wołałem 
już przez otwarte okno w samochodzie. Błyska-
wicznie zawróciłem i w nadziei, że szef nie do-
strzegł moich numerów rejestracyjnych, odjecha-
łem z piskiem opon.

Dopiero po przejechaniu kilku kilometrów, już 
na głównej szosie poczułem, że uchodzi ze mnie 
powietrze. Wiedziałem, że muszę natychmiast coś 
wypić i zjeść, bo widocznie straciłem masę ener-
gii. Niestety zajazd, który właśnie mijałem, był 
w remoncie. Włożyłem do ust jakiegoś zapomnia-
nego w kieszeni cukierka i jadąc dalej, zauważy-
łem na poboczu logo hipermarketu znanej marki. 
Za chwilę rzeczywiście był zjazd na obszerny 

parking. Z trudem znalazłem wolne miejsce i pra-
wie biegiem puściłem się do drzwi wejściowych 
z zamiarem wykupienia tony słodyczy.

Gdy już z pełnym wózkiem zmierzałem do 
kasy, zauważyłem jakieś zamieszanie. Za chwilę 
z głośnika usłyszałem komunikat, że kasa numer 
sześć jest nieczynna, a klienci są proszeni o po-
dejście do nowo otwartej kasy numer piętnaście. 
A co się stało przy szóstce? Sprawa wyjaśniła się 
za chwilę, gdy w markecie pojawili się ratownicy 
medyczni i szybko wynieśli na noszach śmiertel-
nie bladą kasjerkę. Zauważyłem też, że koleżanka 
z kasy obok, która spontanicznie wybiegła za 
noszami ze swego boksu, została brutalnie zawró-
cona przez szefa ochroniarzy.

Za chwilę wszystko pozornie wróciło do nor-
my. Z głośników płynęły skoczne melodie, klien-
ci tłoczyli się przy kasach… Ale ja czułem, że do 
normalności to tu jeszcze daleko.

Wrzuciłem zakupy do bagażnika i niezwłocz-
nie wróciłem do marketu. Znalazłem wolny stolik 
w kawiarence w galerii, skąd miałem dobry widok 
na główną halę sprzedaży oraz na szereg butików 
i punktów usługowych. Piłem już kolejną kawę 
i herbatę na odmianę i rozglądałem się, rozmyśla-
jąc o tej chorej kasjerce. Rzeczywiście godziny 
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mijały, a pozostałe dziewczyny ciągle siedziały 
w swoich boksach, przepuszczając przez czytniki 
cen tony towarów, kasując należności, wydając 
resztę, udzielając informacji… I tak przez kilka-
naście godzin, bo tyle trwa zmiana.

Moje obserwacje potwierdziła Dorota, właśnie 
ta dziewczyna, która zasłabła przy pracy w kasie. 
Pojechałem do najbliższego szpitala i, za zgodą 
lekarza prowadzącego, przeprowadziłem z nią 
wywiad.

Dorota od razu poczuła się lepiej, gdy ją za-
pewniłem, że nie zostawię tak tej sprawy. A do-
wiedziałem się ciekawych rzeczy…

Dorota podjęła tę pracę, gdyż zmusiła ją do 
tego sytuacja finansowa w rodzinie. Szef (wtedy 
jeszcze przyszły) rozmawiał z nią bardzo przyjaź-
nie, troszczył się np. o to, czy będzie mogła zdążyć 
na poranną zmianę, na siódmą rano, bo mieszka-
ła dosyć daleko.

Na dzień dobry dostała prezent – torbę słody-
czy. Jak potem się okazało, niektóre były już prze-
terminowane, a reszta miała bardzo krótkie okre-
sy przydatności do spożycia. Ale wówczas tego 
nie sprawdzała oczarowana takim powitaniem 
w zespole. Umowę, na oko bardzo krótką, podpi-
sała „w ciemno”. Sama umowa nie zawierała zresz-
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tą w zasadzie żadnych poważnych przekrętów, ale 
jak się później dowiedziała, obejmowała szereg 
aneksów niekorzystnych dla personelu. Były tam 
zapisy o bardzo długim czasie pracy, wcale nie od 
siódmej rano, ale od piątej.

− No bo przecież przed sprzedawaniem i uru-
chomieniem kas trzeba wyładować, rozłożyć 
i metkować towar. To do siódmej zejdzie jak nic! – 
Dorota aż dostała wypieków od tych wspomnień. 
− A gdy zapytałam, dlaczego w umowie nie było 
nic na temat podnoszenia ciężarów, to usłyszałam: 
„Ktoś to przecież musi zrobić”. Widocznie stano-
wisko kasjera jest tu równoważne z potocznym 
określeniem „chłopiec na posyłki”, czyli z osobą 
zatrudnioną do wszystkich sklepowych prac! Ale 
cóż, praca to praca. Ja się pracy nie boję. Problem 
jest jednakże w braku przerw. To znaczy, formal-
nie są wyznaczone, ale ja nie mogę zamknąć kasy, 
jeżeli chociaż jeden klient jest w sklepie. To prze-
cież jakaś paranoja! Nie ma takiej sytuacji, jeżeli 
hala sprzedaży jest otwarta! No to co zrobić, je-
żeli człowieka przypili i musi natychmiast do to-
alety? Przejście na zaplecze jest wykluczone, więc 
toaletę trzeba mieć przy sobie! I tak, panie redak-
torze, jest – siedzimy przez x godzin w pamper-
sach, żeby nie dostać skrętu kiszek, zapalenia 

pęcherza czy niewydolności nerek… Staram się 
niewiele pić, bo zresztą i tak konsumpcja w czasie 
pracy jest zabroniona. Czasem uda się przemycić 
do ust cukierka czy ukradkiem pochłonąć banana 
ukrytego za pazuchą, gdy głód doskwiera. A tu, 
jak na ironię, cały czas kasuję różne przysmaki. 
Jest to bardzo stresujące i wyczerpujące fizycznie 
i psychicznie. I to na tyle, że gdy mam już możli-
wość coś zjeść, to paradoksalnie – nie mogę. 
Psychiatra stwierdził, że organizm jest już wtedy 
tak zakręcony, że przestaje reagować na podsta-
wowe potrzeby.

− Ale dlaczego to tak funkcjonuje? – udało mi 
się zapytać, bo Dorota na chwilę zamilkła.

− Wiem, że działa tu zasada „jak nie wiadomo 
o co chodzi, to chodzi o pieniądze”. Kiedyś nawet 
robiono taką symulację, czy kalkuluje się zatrud-
nić jeszcze jedną osobę, tak, aby pozostałe miały 
bardziej komfortowe warunki pracy, ale… zwy-
ciężyła wola maksimum zysku dla firmy, czyli 
opcja totalnego wyzysku dla nas. No bo wynagro-
dzenie, które otrzymujemy, jest – mówiąc oględ-
nie – mierne, a na pewno niewspółmierne do 
czasu, wysiłku i stresu, jaki przeżywamy. A, nie 
daj Boże, jakaś pomyłka, manko w kasie, wtedy 
szefostwo uruchamia system kar – od organiza-
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cyjnych do finansowych. Panie redaktorze! Ale to 
wszystko, co pan usłyszał, to właściwie taka nasza 
szara rzeczywistość – od dawna, i na nią niejako 
zgadza się każda osoba, zatrudniając się w tej czy 
podobnej korporacji. Postanowiłam być z panem 
szczera. Nie mam już nic do stracenia. Otóż dzi-
siaj zasłabłam, bo… jestem w ciąży. Parę tygodni 
temu po zakończeniu zmiany zostałam wezwana 
do gabinetu dyrektora. Byłam jak zwykle skonana, 
w domu czekała stęskniona córka, której obieca-
łam pomóc w matematyce. Gdy mąż mnie zosta-
wił przed dwoma laty, musiałam stać się uniwer-
salnym korepetytorem. Szef wręczył mi jakieś 
papiery, coś tam mówił o jakiejś reorganizacji, 
którą mam zaopiniować w ciągu tygodnia. Wło-
żyłam teczkę do torby i ze słowami: „dobranoc 
panu”, złapałam klamkę, ale szef był szybszy. 
Usłyszałam tylko: „Tak, to będzie dobra noc i ty 
się o to postarasz!”. Nie powiedziałam nikomu 
o tym gwałcie. Nie wiem dlaczego. Byłam w wiel-
kim szoku, bałam się, że szef zwolni mnie dyscy-
plinarnie, że nikt mi nie uwierzy. Po jakimś czasie 
zaczęłam podejrzewać najgorsze, wciąż było mi 
słabo i niedobrze. Starałam się, aby nikt się nie 
zorientował, ale dzisiaj sytuacja wymknęła mi się 
spod kontroli. Gdy krwotok się nasilał, straciłam 

przytomność. Dalej już pan wie – pogotowie, 
szpital. Poroniłam. Lekarz zgłosił sprawę do pro-
kuratury. Pobrano materiał genetyczny, aby 
stwierdzić ojcostwo. Nie wiem po co, przecież ja 
nie miałam od paru lat innego mężczyzny niż ta 
kreatura. Ale takie są podobno przepisy. No to 
teraz wie już pan wszystko! Niech pan zrobi z tego 
użytek.

Dorota, wyczerpana wspomnieniami, przy-
mknęła oczy. Cicho wyszedłem z sali szpitalnej.

O mój Boże! Za szybko to wszystko się dzieje. 
Minęło raptem kilkanaście godzin, a ja mam już 
taaki materiał! Ale, o dziwo, nie czułem żadnej 
satysfakcji…

Zamyślony wszedłem do windy, ale widocznie 
przeoczyłem moment naciśnięcia parteru, bo 
winda pojechała do góry i zatrzymała się na pią-
tym piętrze. Weszła do niej jakaś starsza pani, 
z trudem podpierając się laską, i zanim się spo-
strzegłem, nacisnęła przycisk siódmego piętra, 
jednocześnie zwracając się do mnie:

− Pan pewnie też jedzie do kaplicy, prawda? 
Czy mogę wziąć pana pod rękę, bo trzeba będzie 
przejść korytarzem ze dwieście metrów? Pomoże 
mi pan, bo trochę niepewnie chodzę po tej ope-
racji kolana?
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No cóż – nie wypadało kobiecie odmówić. 
Zresztą wykalkulowałem, że szybciej zaprowadzę 
ją na miejsce niż wytłumaczę, że jestem tu przy-
padkiem i do żadnej kaplicy się nie wybieram ani 
nie wybierałem, bo pani mówiła do mnie bardzo 
głośno, więc pewnie była przygłucha. Po drodze 
dowiedziałem się, że ksiądz kapelan zapraszał 
dzisiaj na jakieś spotkanie modlitewne przed 
wieczorną mszą świętą.

Gdy doszliśmy do kaplicy, spotkanie już trwa-
ło. Było sporo osób, głównie pacjentów, sądząc po 
strojach. Miejsca siedzące były już zajęte, ale 
sprytna – jak widać – „moja babcia” dostrzegła 
jeszcze dwa wolne krzesła w pierwszym rzędzie 
i stanowczym ruchem wskazała, że właśnie tam 
usiądziemy. Było mi już wszystko jedno, bo i tak 
wszyscy się na nas patrzyli.

Grupa śpiewającej (nota bene bardzo ładnie) 
młodzieży kończyła właśnie papieską „Barkę” i do 
mikrofonu podszedł jakiś około sześćdziesięcio-
letni mężczyzna. Zaczął opowiadać o swoim ży-
ciu, drodze do nawrócenia do Boga…

Co ja tu robię? – zastanawiałem się w duchu. 
W kościele nie byłem chyba z dwadzieścia lat, no 
może czasem chodziłem na pasterkę lub rezurek-
cję. Ale krzesło było bardzo wygodne, więc posta-

nowiłem posiedzieć chociaż trochę, a potem 
wymknąć się „po angielsku”.

Ale Sławek, bo tak się przedstawił, zaczął mó-
wić nagle takie rzeczy, które się wspaniale kom-
ponowały z moimi dzisiejszymi wrażeniami. 
Zasłuchałem się…

− …Nie skończyłem studiów, bo założyłem 
wespół z kolegą firmę budowlaną i zająłem się 
robieniem pieniędzy. Postawiłem sobie jeden 
główny cel: astronomiczny zysk! Wszystko było 
temu podporządkowane. Zatrudniałem głównie 
cudzoziemców, zwłaszcza Ukraińców, bo nie 
mieli wygórowanych żądań płacowych, szczęśliwi, 
że mają zajęcie. Płaciłem im głodowe stawki na 
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rękę, mimo że w umowach deklarowałem bardziej 
przyzwoite na wypadek jakichś kontroli. A oni 
wiedzieli, że gdy zaczną podskakiwać, to stracą 
pracę. „Oszczędzałem” na odzieży roboczej – mu-
sieli pracować we własnych ubraniach, nie zapew-
niałem wody mineralnej nawet w największe 
upały ani ciepłych napojów – w czasie zimy. Za-
miast zamówić przenośną toaletę, kazałem pra-
cownikowi wykopać dół w rogu placu budowy, bo 
wykalkulowałem, że taniej będzie zapłacić nawet 
karę, gdyby sanepid naciskał, niż opłacać profe-
sjonalną kabinę…

Kobiety, które zatrudniałem, otrzymywały 
zawsze relatywnie niższe wynagrodzenie od męż-
czyzn za godzinę pracy – nawet o kilkadziesiąt 
procent, no bo przecież taka jest zasada, nie tylko 
w Polsce, tak tłumaczyłem się przed samym sobą. 
Oszukałem nawet grupę młodzieży, która na mój 
internetowy anons zgłosiła się, aby po osiedlach 
roznosić ulotki z reklamą usług świadczonych 
przez moją firmę. Gdy młodzi ludzie wykonali 
zadanie i przyszli po obiecane pieniądze, dałem 
im o połowę mniej, wmawiając, że się przesłysze-
li, bo oczywiście wszystko było załatwiane „na 
gębę”. Pewnego dnia odwiedził mnie Franciszek, 
kolega z dawnych lat. Prowadzi on różnorodne 
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niu aniżeli w braniu”. Trzymam go zawsze przy 
sobie i staram się żyć tym słowem.

Gdy mężczyzna odszedł od mikrofonu, w ka-
plicy zaległa głęboka cisza. Dopiero po dobrej 
chwili rozległy się oklaski i rozbrzmiała radosna 
pieśń. „Moja babcia” płakała rzewnymi łzami, 
wcale się z tym nie kryjąc.

A ja – podszedłem do Sławka i poprosiłem 
o zgodę na opublikowanie jego wypowiedzi. Zgo-
dził się od razu, mówiąc, że jego pragnieniem jest 
dzielenie się swoją metanoją z wieloma ludźmi. 
Bo przecież Jezus zachęcał nas: „Nie gromadźcie 
sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, 
i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadź-
cie sobie skarby w niebie (…). Bo gdzie jest twój 
skarb, tam będzie i serce twoje”.

− To z ewangelii według świętego Mateusza – 
dodał jeszcze Sławek, obdarzając mnie promien-
nym uśmiechem!

•
– Pamiętajcie! Zysk jest najważniejszy! Zysk, 

tylko zysk się liczy! W naszej firmie słupki sprze-
daży rosną jak na drożdżach! Moi ludzie pracują 
jak mrówki i kasa płynie wartkim strumieniem! – 
Słowa prezesa Jana Ptaka potwierdzały zmienia-

interesy, dużo podróżuje, ostatnio wrócił właśnie 
z Peru. Opowiadał, jaka tam panuje bieda, że 
nawet małe dzieci chwytają się dorywczej, ale 
ciężkiej pracy, żeby zarobić na miskę zupy. Ich 
wynagrodzenie, jak i ich rodziców, zwłaszcza jeśli 
są np. Murzynami, Arabami, jest żenująco niskie. 
Bo tam, wśród biznesmenów, funkcjonuje niepi-
sana zasada: „zysk za wyzysk”! Te słowa mnie 
zelektryzowały. Przecież ja też, tu w Polsce, hoł-
duję tej prawdzie! Traktuję ludzi jak narzędzia do 
robienia pieniędzy dla mnie! Nie szanuję ich 
pracy, nie dostrzegam ich godności. A są przecież 
tak samo jak ja – dziećmi Bożymi! Przeżyłem 
wtedy głębokie nawrócenie. Franciszek upomniał 
mnie, nie wiedząc jeszcze nic o mojej biznesowej 
działalności. Przypomniał mi, że powinienem 
„odkopać” we własnym sercu i umyśle dar umie-
jętności, który właściwie ustawia w życiu dystans 
do rzeczy ziemskich. Dużo z nim rozmawiałem, 
za jego radą starałem się wyciszyć wewnętrznie, 
przewartościować swoje myślenie. Gdy wyjeżdżał 
w swoją kolejną podróż, przyniósł mi pożółkły już 
obrazek z wizerunkiem świętego Franciszka, któ-
ry otrzymał kiedyś od swojego dziadka. Na od-
wrocie było tylko jedno zdanie zaczerpnięte 
z Pisma Świętego: „Więcej szczęścia jest w dawa-
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jące się co rusz barwne obrazy prezentacji multi-
medialnej widoczne na ogromnych ekranach. 
Rzeczywiście animowane słupki rosły w oczach – 
w takt podnoszonej i opuszczanej co chwilę złotej 
statuetki lidera biznesu – w geście zwycięstwa!

Uroczystość wręczania statuetek powoli do-
biegała końca, razem z innymi gośćmi przeszliśmy 
z żoną do pięknie udekorowanej kwiatami sali 
bankietowej. Srebrna statuetka właścicielki sieci 
ekskluzywnych kwiaciarni błyszczała na honoro-
wym miejscu.

Gwar kameralnych rozmów mieszał się z dys-
kretnie grającym zespołem. Rozejrzałem się wo-
koło – to przecież kwiat naszego biznesu. Z kie-

liszkiem szampana w jednej ręce i aparatem foto 
w drugiej, wmieszałem się w elegancko ubrany 
tłumek. Zrobiłem kilka ciekawych zdjęć do lokal-
nego dziennika, a po „podsłuchaniu” wielu kulu-
arowych rozmów – poukładał mi się w głowie 
reportaż z tej uroczystości. Słowa, które wiodły 
prym zarówno w oficjalnych przemówieniach, jak 
i w czasie bankietu to „zysk” i „pieniądz”! – od-
mieniane we wszystkich przypadkach zwykle 
z dużą dozą emocji.

Wracając do domu, rozmawiałem z żoną na 
ten temat. Żona, będąc psychologiem i ekono-
mistką w jednej osobie, wyjaśniła mi, że to typowe 
dla ludzi biznesu. Praca ludzka tworzy przecież 
wartość ekonomiczną, czyli towar lub usługę, 
a sprzedaż przynosi zysk. I to często niemały.

– Zgoda, zysk finansowy jest ważny. Umożliwia 
rozwój firmy, inwestowanie, godziwe zarobki… 
Ale nie można, moim zdaniem, utożsamiać zysku 
tylko z pieniędzmi. To wyraźne ograniczenie! 
Jeżeli mówimy, że każda praca powinna przynosić 
zysk, to rozpościera się przed nami ocean możli-
wości. Wtedy „zysk” to pojęcie bardzo szerokie, 
bo obejmuje wszelkie efekty pracy.

– Słuchaj, Jurku! A może zaproponujesz w swo-
im artykule do „Pulsu Biznesu” zmianę w formu-
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le tego konkursu? Właśnie w tym kierunku, żeby 
zgłaszały się również firmy, urzędy, szkoły, szpi-
tale, instytucje kulturalne, sportowe… itd., czyli 
takie, których owoce niekoniecznie mierzy się 
tylko kasą. Przecież na dzisiejszej gali, tak jak  
już zauważyłeś, słowo „zysk” było odmieniane  
x razy – ale tylko w aspekcie finansowym: profit, 
utarg, marża, dochód, przychód, wynik finan-
sowy, zarobek, interes, plon, żniwo, użytek, po-
żytek…

Tak zrobiłem! I gdzieś za dwa miesiące otrzy-
małem informację, że Kapituła Konkursu „Lider 
Biznesu” uwzględniła w regulaminie moje propo-
zycje.

Już miesiąc po ogłoszeniu nowego regulaminu 
zaczęły nadchodzić pierwsze prace konkursowe. 
W „Pulsie Biznesu”, w stosownej rubryce, miałem 
zamieszczać résumé tych prac. Zainteresowanie 
czytelników było ogromne! Komentowali prze-
czytane teksty, dyskutowali na forach interneto-
wych do upadłego, aż w końcu zaprosiłem najbar-
dziej aktywne osoby, aby opowiedziały się za 
którymś opowiadaniem. I tak powstał ich we-
wnętrzny ranking, według którego przydzielono 
nagrody publiczności. A oto, co mówią główni 
laureaci:

•
Jestem od dwóch lat trenerem piłki nożnej 

w klubie „Glob” w Wilkach Dolnych. Prowadzę 
zespół młodzików, chłopaków w wieku 15–17 lat. 
Bardzo dobrze się nam współpracuje. Chłopcy 
mają do mnie zaufanie, trenują z pełnym zaanga-
żowaniem, są koleżeńscy wobec siebie, znają się 
zresztą praktycznie od urodzenia. No… może 
z jednym wyjątkiem.

W ubiegłym roku w naszej wiosce zamieszka-
ła pewna rodzina z trójką dzieci. Dwie siostry 
bliźniaczki, Ala i Ola, śliczne dziewuszki, podob-
ne do siebie jak dwie krople wody, i Artur, starszy 
brat, ale jakże inny…

Od razu zorientowałem się, że ma zespół Do-
wna. Ale zachowywał się tak, jakby wcale nie 
martwił się swoją ułomnością. Uśmiechał się do 
wszystkich od ucha do ucha, radośnie podbiegał 
do chłopaków idących na boisko, z zachwytem 
wodził wzrokiem za piłką, bo mieszkał naprze-
ciwko naszego klubu.

Chłopaki śmiali się z niego (nie do niego!), 
wyzywali od głupków, musiałem ich hamować 
i tłumaczyć, że źle robią, że tak nie wolno, że…

Bolało mnie, że są tacy okrutni. Zrobiłem im 
więc któregoś popołudnia wykład na temat cho-
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roby Downa, przygotowałem prezentację multi-
medialną, pokazałem filmy i zdjęcia osób z Do-
wnem, ich postępy w zwykłych, codziennych, 
życiowych sprawach, determinację w walce ze 
swoimi słabościami… Napracowałem się przy tym 
solidnie, bo ostatnią prezentację robiłem jeszcze 
na studiach, tj. ładnych parę lat temu!

Byli wstrząśnięci!
– Panie trenerze, myśmy nie wiedzieli, że to 

takie mocne facety – usłyszałem następnego 
dnia. – Robią wrażenie! Głupio nam, że o tym 
Arturze tak źle się wyrażaliśmy – oznajmił Adam, 
kapitan drużyny.

– Super! – Poklepałem Adama po ramieniu. – 
Jestem z was dumny. I co, tak to zostawimy? – 
zawiesiłem głos.

– No to może zaprosimy tego Artura na tre-
ning?

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.  
Porozmawiałem najpierw z ojcem Artura, nie krył 
radości i z napięciem obserwował pierwsze tre-
ningi. Artur biegał po bocznej linii boiska i po-
dawał piłki autowe. Donosił chłopakom wodę 
mineralną w przerwach treningu. Był wniebo-
wzięty, z dumą prężył pierś w czarno-czerwonej 
koszulce. 

Któregoś razu nasz bramkarz, Wojtek, tak 
nieszczęśliwie złapał piłkę, że złamał lewą rękę 
w nadgarstku. Nie mamy w zasadzie rezerwowych 
zawodników i nasz udział w meczach turnieju 
gmin wisiał na włosku. Adam jednak nie widział 
problemu.

– Przecież Artur da radę bronić bramki. Jest 
słusznej postury, jak tam stanie, to zasłoni ją 
wspaniale. A ręce ma zdrowe, prawda, panie tre-
nerze?

Cała drużyna poparła pomysł Adama. Zgodzi-
łem się pod warunkiem, że Artur przyniesie za-
świadczenie od lekarza, który zezwoli na taką 
aktywność swojego pacjenta. Przyniósł! I trenin-
gi ruszyły na dobre.

Turnieju nie wygraliśmy. W finale było 2:1 dla 
„Orłów” z sąsiedniej gminy. Ale sam fakt, że we-
szliśmy do finału rozgrywek, zawdzięczamy Ar-
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turowi. To wspaniały bramkarz! I to był nasz 
największy sukces! Zapracował na to cały zespół. 
A ja najbardziej cieszę się z tego, że moja praca 
wychowawcza zaowocowała akceptacją Artura, 
ba, nawet przyjaźnią z nim. Bo to jest w tym 
wszystkim najważniejsze!

•
Mam na imię Marta. Już w czasie studiów na 

Akademii Medycznej zaangażowałam się w wo-
lontariat i pracowałam w Domu Seniora „Serce”. 
Cóż tam robiłam? Praktycznie niemal wszystko: 
sprzątałam, pomagałam w kuchni, w pralni  
i prasowalni, później, gdy zaliczyłam przedmioty 
z pielęgniarstwa, byłam bezpośrednio przy oso-
bach leżących, chorych przewlekle, myłam  
i karmiłam naszych pensjonariuszy, podawałam 
leki…

Starałam się również znaleźć czas na rozmowę, 
wysłuchanie opowieści z dawnych lat, oglądanie 
starych zdjęć, ocieranie łez, gdy ukochany wnuk 
nie przychodził w odwiedziny, nie dzwonił nawet 
na święta…

Mówiłam sobie w sercu, że nigdy, ale to nigdy 
nie zapomnę o mojej babci, mamie, ojcu, dziadku, 
samotnej sąsiadce, która nie ma nikogo bliskiego. 

Widziałam i przeżywałam całą sobą, jaki ból od-
czuwają opuszczeni starzy ludzie.

Towarzyszyłam również w ostatnich chwilach 
życia kilku osobom, modliłam się, trzymałam za 
rękę, powiadamiałam księdza kapelana z pobli-
skiej parafii, który od dawna przyjaźnił się z „na-
szymi” staruszkami, odwiedzał ich regularnie, 
odprawiał niedzielną mszę świętą w domowym 
salonie.

Bardzo przeżywałam każdą śmierć, mogę po-
wiedzieć śmiało, że medycyna chyli czoła przed 
Boskimi wyrokami w takich momentach…
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Moi rodzice od dzieciństwa nauczyli mnie 
prawdy, że więcej szczęścia jest w dawaniu aniże-
li w braniu! I tak właśnie odpowiadałam, gdy 
znajomi czy koledzy ze studiów pytali mnie, po 
co ja tam chodzę. I to za darmo! No bo gdybym 
jeszcze coś zarabiała, otrzymywała jakieś pienią-
dze za swoją ciężką przecież pracę (ja mówię – 
służbę!), to mogliby zrozumieć. Ale tak „za friko”? 
A ja – rzeczywiście, nie patrzę na zarobek, bo 
najlepszym wynagrodzeniem jest dla mnie 
uśmiech, słowo: „dziękuję ci, moje dziecko”, czy 
najpiękniejszy „profit” – „Bóg zapłać”.

PS
Mój brat Piotrek jest świeżo upieczonym praw-

nikiem. Prawdę mówiąc, z politowaniem patrzył 
na moje „hobby”. Raz czy drugi próbowałam za-
chęcić go, aby poszedł ze mną, zobaczył miesz-
kańców „Serca”, a dopiero potem krytykował to, 
co robię.

Nie dawał się namówić, co więcej, słyszałam, 
że on by nie podcierał cudzych tyłków za żadne 
pieniądze, a co dopiero za nic! Ale…, no właśnie – 
teraz Piotrek ma głos!

•
Tak rzeczywiście mówiłem i myślałem, że 

Marta przesadza z tą pomocą w domu starców. 
Będzie przecież lekarzem, a nie salową czy opie-
kunką niedołężniaków. Na szczęście przestała 
mnie (po paru nieudanych próbach) namawiać do 
tego, żebym poszedł w jej ślady. Zresztą kończy-
łem już studia, chciałem załapać się na aplikantu-
rę, dobrze ustawić w życiu. Moja dziewczyna też 
patrzyła na Martę jak na nieziemskie zjawisko.

Któregoś wieczoru siostra wróciła z „Serca” 
jakaś smutna i zamyślona. Siedziała długo w In-
ternecie, gdzieś dzwoniła, w końcu przyszła do 
mojego pokoju i rąbnęła prosto z mostu: – Szu-
kam prawnika dla pani Lodzi. Dyrektorka „Serca” 
zapytała w kilku kancelariach, ale koszty przerosły 
wszelkie wyobrażenia. Nie stać na nie ani Domu 
Seniora, ani tym bardziej pani Lodzi. A ty przecież 
obroniłeś dyplom miesiąc temu i mam nadzieję, 
że za poradę skóry z pani Lodzi nie zedrzesz?

Po tych słowach Marty wzbudziła się we mnie 
„prawnicza ciekawość”. Nie ukrywam, że zostałem 
mile połechtany w mojej ambicji zawodowej, 
którą już, zaraz chciałem zaspokoić. Zapytałem 
jednak jakby od niechcenia: – A o co chodzi tej 
starowinie?
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Marta opowiadała losy pani Leokadii długo 
i z wypiekami na twarzy. Nie przerywałem jej, 
a gdy zamilkła, podsumowałem ze znawstwem:

– Pani Leokadia Wiśniewska, lat osiemdziesiąt 
dziewięć, wdowa, mieszkanka Domu Seniora 
„Serce” w Maciejowie, ma nieślubne dziecko, 
córkę Iwonę, lat siedemdziesiąt, i pragnie ją zo-
baczyć przed śmiercią. Bo gdy ją urodziła, sąd 
odebrał jej prawa rodzicielskie, gdyż będąc samot-
ną matką, nie miała właściwych warunków, żeby 
opiekować się córką. Poza tym przyznaje, że 
wtedy nie dorosła do macierzyństwa, wolała im-
prezy u znajomych zamiast pieluch i kaszek z mle-
kiem. Gdy się wyszumiała, wyszła za mąż, ale 
dzieci więcej nie miała. Mężowi nie powiedziała, 
że ma córkę. Nie szukała też kontaktu z Iwoną, 
wiedziała tylko, że przebywa w domu dziecka. Po 
nagłej śmierci męża pojechała kiedyś do tego 
domu, ale okazało się, że Iwona uciekła z niego, 
gdy miała szesnaście lat i nigdy się nie odnalazła 
pomimo wieloletnich poszukiwań przez policję 
i stowarzyszenie ITAKA.

Sprawa nie wyglądała dobrze! – Ja nie jestem 
przecież jasnowidzem ani cudotwórcą – mrukną-
łem w stronę Marty. – Tu potrzeba bardziej de-
tektywa lub dziennikarza śledczego niż prawnika. 

No, zobaczę, co da się zrobić – uspokoiłem sio-
strę, bo już chciała podnieść lament.

Pracowałem, nie licząc godzin ani kosztów, nad 
znalezieniem pani Iwony kilkanaście tygodni ra-
zem z moją dziewczyną – psychologiem, która 
rozpatrywała różne warianty rozmowy z Iwoną, 
gdy już ją znajdziemy. No bo, czy zechce przyje-
chać i rozmawiać z matką? Nie jest już młoda, nie 
wiadomo, jak ułożyło się jej życie. Czy przebaczy-
ła matce to, że ją odrzuciła?

Prosiłem też o pomoc przyjaciela informatyka 
znającego od podszewki możliwości Internetu, 
szczególnie mediów społecznościowych, zawiło-
ści e-urzędów, systemu ochrony danych osobo-
wych – RODO. W poszukiwania włączyła się też 
nasza mama, która pojechała na parę dni do 
miejscowości, w której mieszkała niegdyś pani 
Lodzia i badała różne ślady z przeszłości.

Nie będę zdradzać tajemnic zawodowych, ale 
pewnego wiosennego dnia osobiście przywiozłem 
panią Iwonę do „Serca”. Nasza praca przyniosła 
wspaniały rezultat, no może lepszym określeniem 
będzie – szczęśliwy koniec, bo zaowocowała do-
brem i pojednaniem.

W podziękowaniu pani Lodzia powiedziała 
nam ze łzami w oczach: – Teraz mogę już spokoj-
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nie umrzeć! Zabrzmiało smutno, ale… czy nie o to 
właśnie chodziło?

•
Jestem właścicielem dużej firmy „Smacznego” 

produkującej przetwory z warzyw i owoców. Mi-
sją firmy jest wytwarzanie zdrowej żywności 
zgodnej z zasadami ekologii. Doceniają to nasi 
klienci, których przybywa z roku na rok. W ubie-
głym roku firma otrzymała brązową statuetkę 
„Lidera Biznesu”, gdyż zyski, jakie osiągnęliśmy, 
były (i są nadal) imponujące.

I ktoś mógłby powiedzieć: „ciesz się pan, po co 
jeszcze raz startujesz w konkursie, daj wygrać 
innym”. Ale zaintrygował mnie nowy regulamin 
i zachęta do pójścia krok do przodu. Zastanawia-
łem się nad tym, co dobrego – w szerszym wy-
miarze – przynosi taki superzysk i postanowiłem 
nazwać ten sukces po imieniu:

–  umożliwia nowe inwestycje, rozwój i roz-
kwit firmy; 

–  udoskonalanie receptur, produkcję nowych 
asortymentów;

–  zwiększa satysfakcję klientów i poszerza ich 
krąg;

–  daje możliwość godziwych wynagrodzeń;

–  pozwala na poprawę warunków pracy i lep-
szą opiekę socjalną;

–  tworzy kolejne miejsca pracy;
–  otwiera szerokie możliwości przed lokalny-

mi producentami żywności, rolnikami, 
ogrodnikami, hodowcami;

–  stwarza pole do działań charytatywnych i do 
sponsoringu;

–  pracuje na dobre imię naszej gminy.
–  ....
–  …
–  …
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Myślę, że czas dopisze tu kolejne korzyści. 
Oczywiście zysk można skonsumować zupełnie 
inaczej – przegrać w kasynie, zużyć na prywatne 
cele i zbytki, wyprowadzić nielegalnie za granicę… 
Ale to już jest zupełnie inna bajka!

Branden N., Jak dobrze żyć sobą – o poczuciu 
własnej wartości, GWP, Gdańsk 2006.

Canfield J., Balsam dla duszy pracującej, DW 
Rebis, Poznań 1998.

Chmielecki A., Rzeczy i wartości. Humanistycz-
ne podstawy edukacji ekonomicznej, PWN, War-
szawa 1999.

Czerny J., Aksjologiczne podstawy ekonomii 
i biznesu, Wyd. WSzEiA, Bytom 2018.

Czerny J., Rzepka K., O humanizację myśli 
ekonomicznej; w: Nierówności społeczne a wzrost 
gospodarczy, nr 52 (4/2017).

Das Neves J.C., Ekonomia z Bogiem, WAM, 
Kraków 2003.

Bibliografia



291290

Duda M., Polskie bezrobocie, Zeszyty Odnowy 
w Duchu Świętym, nr 2/2013.

Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biz-
nesie, polityce, małżeństwie, PWN, Warszawa 
1997.

Ekonomia inspirowana miłością, pr. zbior. pod 
red. J. Królikowskiego, Wyd. Biblos, Tarnów 2019.

Galata S., Biznes w przestrzeni etycznej. Moty-
wy, metody, konsekwencje, Difin, Warszawa 2007.

Garczyński S., O radości, Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1983.

Głodek J., Nie jestem stworzony do bezsensu, 
List/2013.

Granatowski J., Bóg każdemu daje wędkę, Szum 
z Nieba/2019.

Griffin E., Język przyjaźni, Wyd. Rodzinny 
Krąg, Warszawa 1994.

Hudzik M., Jak pracować, żeby nie zwariować, 
List/2013.

Illg J., Illg T., Wielka Księga Mądrości, Wyd. 
KDK-Arkadia, Chorzów 2013.

Jaki S.L. OSB, Zbawca nauki, Wyd. W drodze, 
Poznań 1994.

Joule R.V., Beauvois J.L., Gra w manipulacje. 
Wywieranie wpływu dla uczciwych, GWP, Gdańsk 
2006.

Kisilowska M., Kultura informacji, Wyd. SBP, 
Warszawa 2016.

Lefevre P., Jak zmienić swe życie?, Wyd. W dro-
dze, Poznań 1994.

Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R., 
Analiza informacji. Teoria i praktyka, Difin, War-
szawa 2017.

Masłowska D., Masłowski W., Wielka Księga 
Myśli Polskiej. Aforyzmy, przysłowia, sentencje, 
Wyd. KDC, Warszawa 2005.

McGinnis A.L., Sztuka motywacji, czyli jak 
wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, Oficyna 
Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1992.

McGinnis A.L., Sztuka przyjaźni, czyli jak 
zbliżyć się do ludzi, na których Ci zależy, Oficyna 
Wydawnicza „Quo Vadis”, Warszawa 1991.

McGinnis A.L., Potęga optymizmu, Wyd. 
„Exter”, Warszawa 1993.

McGinnis A.L., Sztuka życia, czyli jak osiągnąć 
sukces w pracy zawodowej i szczęście w życiu ro-
dzinnym, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, War-
szawa 1998.

Minus P.M., Etyka w biznesie, PWN, Warszawa 
1995.

Nash W., Jak opanować stres?, Wyd. M, Kraków 
1995.



292

Neuhaus R.J., Biznes i Ewangelia. Wyzwanie 
dla chrześcijanina – kapitalisty, Wyd. W drodze, 
Poznań 1993.

Oppermann K., Webber E., Style porozumie-
wania się w pracy, GWP, Gdańsk 2005.

Rudniański J., Homo Cogitans, WP, Warszawa 
1975.

Szewczyk A., Dobre nowiny czyli niewymyślone 
zdarzenia z Internetem w tle, Hogben, Szczecin 
2012.

Szewczyk A., Problemy moralne w świecie in-
formacji, Difin, Warszawa 2008.

Szewczyk A., Zarządzanie problemami czyli 
recepty na wirusy naszych czasów, Wyd. Bernar-
dinum, Pelplin 2018.

Szostek A. MIC, Pogadanki z etyki, Wyd. Nie-
dziela, Częstochowa 1998.

Vanier J., Augustyn J. SJ, Depresja, uczucia, lęk, 
Wyd. M, Kraków 1992.

Wolf N., Rosanna E., Sztuka kierowania ludź-
mi, Wyd. Benedyktynów, Tyniec 2011.

Wilkanowicz S., Praca i bezrobocie, Zeszyty 
Odnowy w Duchu Świętym, nr 2/2013.

Zamiast wstępu........................................................ 7
Szef szefowi nierówny .......................................... 14
Pensja plus podwyżka równa się problem ........ 30
Praca, praca i… ...................................................... 53
Pracoholizm lub –  
Aktualnie nie pracuję… bo…  ............................. 70
Zawodowe dylematy moralne ...........................105
I „Ptysie” bywają stresujące…  ..........................141
Piekło w pracy ma na imię – mobbing ............154
Owoce konfliktów nie zawsze są zgniłe ..........178
Twórczy dialog o bezrobociu ............................211
Uważaj! Jesteś w pracy! ......................................222
Efekty pracy mają różne oblicza .......................248

Bibliografia............................................................289

Spis treści





Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o.
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

tel. 58 536 17 57, fax 58 536 17 26 
bernardinum@bernardinum.com.pl

www.bernardinum.com.pl


