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Zamiast wstępu 

 „Pewien profesor wykładający na renomowanej uczelni 

przedmiot zarządzanie finansami, przeprowadził któregoś dnia na 

pierwszych swoich zajęciach – eksperyment. Otóż przyniósł z 

trudem na wykład dwa pokaźne pakunki, pieczołowicie owinięte 

w folię bąbelkową. Poprosił najbliżej siedzącego studenta o 

pomoc w ich rozpakowaniu i osobiście nadzorował, czy chłopak 

robi to z dostateczną ostrożnością. 

Po chwili okazało się, że w paczkach są dwa łatwo tłukące się 

przedmioty: szyba i lustro. Zdziwieni studenci zamilkli, ciekawi 

co będzie dalej i jaki jest związek tych akcesoriów z… 

zarządzaniem finansami. W pakietach nie było przecież 

banknotów ani żadnych dokumentów finansowo – księgowych. 

Profesor wykorzystał tę ciszę i od razu przystąpił do dzieła. 

Pomagający mu student skończył właśnie zwijanie opakowań, 

więc to jemu profesor podał najpierw szybę, ustawiając go 

przodem do auli i zapytał:  

– Co widzisz przez tę szybę?  

Student odpowiedział spontanicznie, że widzi ludzi, swoich 

kolegów i koleżanki… 
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Po chwili szyba w rękach studenta została zamieniona na 

lustro i profesor zadał takie samo pytanie: 

– Co widzisz teraz? 

– Widzę siebie – padła odpowiedź. 
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– No właśnie – powiedział profesor. – Co się stało, że tak 

zmieniła się optyka widzenia? Czym różni się zwykła szyba od 

lustra? Odrobiną srebra wsuniętą między szkło, prawda? I to 

srebro (czytaj: bogactwo) tak zmienia postrzeganie człowieka, że 

przestaje on widzieć innych ludzi i patrzy tylko na siebie. 

Jak sobie z tym poradzić? Jak zarządzać finansami, żeby nie 

stracić z oczu potrzeb swoich bliskich, rodziny, przyjaciół, 

znajomych, a także nieznajomych? Jakie przyjąć kryteria 

wartości, jakie normy, żeby działać zgodnie z dobrem swoim i 

innych ludzi!? O tym będę mówił na dzisiejszym wykładzie.” 
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Pieniądze, pieniądze… Jakby ich nie było, jakże inny byłby 

świat, i my bylibyśmy inni… 

Mając pieniądze, można zrobić dużo dobrego, ale i złego. A 

bez pieniędzy – jak ktoś powiedział – nawet umrzeć trudno. Bodaj 

ten z piekła nie wyszedł, co pieniądze wymyślił! – mówią czasem 

i jedni, i drudzy. 

Pieniądze, a właściwie ich chorobliwe pożądanie, mogą 

spowodować, że wszelkie zasady moralne legną w gruzach. 

Człowiek jest wtedy zdolny do podeptania więzi rodzinnych, do 

zabójstwa, do zdrady, do bezprawnego przywłaszczenia sobie 

dóbr, do oszczerstwa i kłamstwa… 

I co ważne – bez względu na czasy, bo i dwa tysiące lat temu, i 

dzisiaj – zdarzają się podobne finansowe sytuacje i pojawiają się 

identyczne pieniężne dylematy: płacić podatki czy nie płacić, 

zarobić na nielojalności wobec szefa czy zachować się godnie, 

darować komuś dług czy pozwać go do sądu, pomóc biednemu 

czy go zostawić samemu sobie, gdzie gromadzić swoje dobra…? 

Zdarza się i tak, że ktoś majętny pomaga innym. I chwała mu 

za to! Ale może nie doczekać się słowa wdzięczności, może być 

posądzony o egocentryzm, może zostać nawet zaatakowany i 

otrzymać bolesne ciosy. Bo ludzie są nierozumni, nielogiczni i 

samolubni. I wtedy – pomóc, mimo wszystko. Dobroć i dawanie 

innym tego, co się najlepszego posiada – to niemal heroizm, 

mówią jedni, a inni uważają, że to jest właśnie miłość! 



13 
 

Bohaterowie tej książki: Edek, Rysiek, Antoni, Joanna… 

starają się dobrze zarządzać swoimi finansami i oszczędzają na 

specyficzny cel – na bilet do Nieba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ROZWÓJ CYWILIZACJI 

PIENIĄDZA SPRAWIA, ŻE SŁOWA 

DEKALOGU STAJĄ SIĘ PUSTYM 

DŹWIĘKIEM 

(Antoni Dubiec) 

 

 

© Minerva Studio – Fotolia.com 

 

 



15 
 

Dźwięk był wyłączony… 

Pieniądze  

szczęścia nie dają 

(Bogusław Wieczorek) 

 

– To był wspaniały pogrzeb, jest pan bardzo dobrym synem, 

nie mam słów dla pana, nigdy nie myślałem, że pan tak kochał 

mamę… – jeszcze brzmiały mi w uszach te wszystkie pochwały, 

które wyrażali znajomi i nieznajomi uczestnicy pogrzebu mojej 

matki. 

Mój cel został osiągnięty – ten pogrzeb długo będzie 

komentowany, oceniany, chwalony. I ja będę na ustach wielu 

osób, a nigdy nie wiadomo, kto i kiedy… A przede wszystkim – 

spełniłem nakaz czwartego przykazania: „Czcij ojca swego i 

matkę swoją”! 

Gdy parę dni temu dostałem wiadomość od mojej siostry 

Haliny: „Mama zmarła dziś nad ranem na zapalenie płuc, pogrzeb 

we wtorek o 12.00”, to nawet się zasmuciłem. Jestem 

człowiekiem emocjonalnym i uczuciowo reaguję na różne 

niespodziewane wiadomości. Moja żona Ela i córka Klaudia 

uroniły nawet kilka łez… Ale niedługo potem zaczęły się 

zastanawiać, jak one w tak krótkim czasie skompletują czarne 

stroje. Zwłaszcza że w firmie żony trwał teraz gorący okres. więc 

obecność szefowej była nieodzowna. A Klaudia cieszyła się, że 
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nie będzie musiała iść do szkoły, bo pogrzeb babci to przecież 

wydarzenie. 

I wtedy dotarło do mnie, że to rzeczywiście powinno być 

wydarzenie! Nie mogę pozwolić, żeby pogrzeb organizowała 

Halina, bo… No właśnie – dlaczego? Bo ja zrobię to lepiej – 

oznajmiłem siostrze przez telefon i nakazałem, aby odwołała 

termin, księdza itp. Jaki pogrzeb można zamówić w tym małym 

obskurnym (niestety moim rodzinnym) miasteczku? Nie miałem 

chęci tam jechać, zresztą nie byłem w domu rodzinnym już 

ładnych parę lat. Ostatnio pojechałem tam chyba wtedy, gdy 

rodzice sporządzili testament i dzielili między nas swój (pożal się 

Boże!) majątek. Nie miał on według mnie wielkiej wartości, ale – 

jak się należy – to wziąłem. Dlaczego by miała wszystko dostać 

Halina? Fakt, że dla niej nawet ta połowa – to fortuna. No bo ile 

może zarabiać nauczycielka w szkole podstawowej w Pikutkowie 

Górnym? Ela wprawdzie coś tam mi nieśmiało sugerowała, żebym 

zrzekł się swojej części na jej rzecz, bo „ja nawet nie zauważę, że 

mi coś przybyło, a ona przecież sama opiekuje się rodzicami i na 

pewno dokłada do ich skromnych emerytur” – ale nie słuchałem 

jej. Pieniądze to pieniądze. Zresztą Halina nigdy mnie o nic nie 

prosiła, więc widocznie sobie jakoś radzili. 

Teraz tylko płakała mi przez telefon, że mama zawsze chciała 

być pochowana na tutejszym kościelnym cmentarzu, gdzie były 

już groby jej rodziców i rodzeństwa, martwiła się, czy ojciec 
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będzie miał dość sił, żeby jechać na pogrzeb żony do miasta, że 

wolałby mieć tu grób swojej Marianny… Ale uciąłem te żale 

siostry krótko: ja jestem starszy i masz mnie słuchać. 

Zresztą posłałem po Halinę i ojca samochód służbowy, co 

prawda półciężarowy, ale tylko ten nie był w trasie. Przecież ja 

nie mogłem jechać swoim autem – jeszcze bym połamał resory na 

tych powiatowych dziurach. Posłałem też ojcu swoją nie noszoną 

już kurtkę, żeby jakoś wyglądał, ale okazała się za duża. I 

przyjechał w swoim starym, spłowiałym płaszczu, pamiętającym 

chyba II wojnę światową. No trudno – mam tylko nadzieję, że nie 

rzucał się zbytnio w oczy, bo pracownik firmy pogrzebowej – na 

moje polecenie – starał się go zasłaniać. Halina miała na sobie – 

moim zdaniem – całkiem przyzwoity czarny kostium, ale 

pogardliwe oczy mojej żony i córki mówiły coś zupełnie innego… 

No bo one wyglądały kwitnąco i niezwykle elegancko. Żona 

mówiła, że wydały z Klaudią sporo na swoje kreacje, ale to 

przecież pogrzeb… 

Najdroższa firma pogrzebowa, jaką wybrałem z bogatej oferty 

firm zamieszczonej w Internecie, spisała się dobrze. Co prawda 

był mały problem, bo szef firmy najpierw stwierdził, że nie ma już 

wolnych terminów, ale gdy dostał przelew ekstra – termin nagle 

się znalazł! Ciekawe, co zrobił z tym nieboszczykiem, którego 

wygryzłem – pochował go w nocy pod płotem? Ha, ha, ha! 
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Miejsce pochówku było przygotowane w najpiękniejszej 

części cmentarza. Wokół rozstawiono krzesła i parasole dla 

uczestników pogrzebu, a ziemię wyłożono zieloną, sztuczną 

trawą. Nieskazitelnie błyszczący karawan, trumna z najwyższej 

półki, dużo okazałych wieńców i wiązanek przywiezionych przez 

firmę, profesjonalny fotograf i kamerzysta, elektryczna winda 

spuszczająca trumnę do grobu, eleganckie stroje obsługi, orkiestra 

grająca rzewne kawałki, realne oraz wirtualne znicze i 

kondolencje, płomienne, wzruszające przemówienia i ksiądz – 

podobno najlepszy kaznodzieja w mieście, który niestety nie 

powiedział zamówionego przeze mnie tekstu, ale coś tam 

marudził o konieczności opieki nad rodzicami, o miłości 

bezinteresownej, o Bożym miłosierdziu, ale i o Bożej 

sprawiedliwości. A tyle mu zapłaciłem za fatygę! Nie wiem 

dokładnie, o co mu chodziło, bo przecież nie mogłem go uważnie 

słuchać. Musiałem mieć oko na wszystko. 

Po ceremonii na cmentarzu, wynajęte taksówki (nie żadne 

autobusy – jak to zwykle bywa) przewiozły uczestników pogrzebu 

– kilka tylko osób z rodziny, bo znaczna większość to byli 

pracownicy mojej firmy, kontrahenci, wspólnicy, klienci – do 

najdroższej restauracji w mieście. 

Menu było wspaniałe, elegancko podane, goście nie mogli 

nachwalić się różnych oryginalnych potraw, deserów, alkoholu. 

Uroczystym toastom (niby kondolencyjnym, ale na szczęście nie 
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płaczliwym) nie było końca. Tylko mój kuzyn, który zdołał po 

wielu próbach zabrać w końcu głos w imieniu rodziny, zwarzył 

trochę atmosferę mówiąc, że to nie jest chyba stypa, tylko radosne 

spotkanie biznesowe i że mama nie pochwaliłaby takiej 

wykwintnej uczty, a już na pewno nigdy sama nie jadła takich 

frykasów. Jak mu się nie podoba, to niech wyjdzie, nikt go tu nie 

trzyma na siłę – pomyślałem ze złością. Ale następne toasty aż 

roiły się od ochów i achów, więc odetchnąłem z ulgą. 

Stypa trwała jeszcze długo, przy okazji załatwiłem parę spraw 

służbowych. Naszą ucztę zakłóciło w pewnym momencie 

zasłabnięcie ojca, ale lekarz pogotowia dał mu jakiś zastrzyk i 

polecił odpoczynek. Pojechał więc PKS-em z Haliną do domu – 

tam ciszy mu na pewno nie zabraknie! Elżbieta szepnęła mi co 

prawda, że mamy przecież kilka pokoi gościnnych w naszym 

obszernym nowym domu i że mogliby przenocować u nas, ale nie 

podobał mi się ten pomysł. Po co mi goście w takim dniu – jestem 

potwornie zmęczony, a jeszcze trzeba będzie się nimi zajmować, 

pocieszać. Ja i tak przez tę organizację pogrzebu narobiłem sobie 

w firmie zaległości. Komórka pęka od SMS-ów, dzwoniła zresztą 

wielokrotnie w ciągu dnia i chyłkiem ją odbierałem, nawet w 

kościele, no bo przecież ważne sprawy nie mogą czekać. Jeszcze 

jakiś odbiorca czy klient się zniecierpliwi, zadzwoni do 

konkurencji – i strata gotowa! 
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I właśnie teraz siedzę przed komputerem z plikiem faktur – z 

firmy pogrzebowej, z restauracji, z korporacji TAXI – i 

kombinuję, jak to wszystko wrzucić w koszty, odpisać od 

podatku, dochodu; np. opłatę dla księdza mogę przecież przerobić 

na darowiznę, a niemałe wydatki na stypę zaksięgować jako 

koszty reprezentacyjne… No przecież uczczenie kogoś wymaga 

stosownej oprawy! 

Analizując fakturę, którą wystawił zakład pogrzebowy, 

zwróciłem uwagę na pozycję: nagrobek. Firma zobowiązała się, 

że postawi wybrany pomnik w ciągu miesiąca. To będzie 

kosztowało dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy – ale – będzie 

to pomnik mojej miłości do matki, który docenią z pewnością inni.  

No tak, jeszcze muszę podesłać im zdjęcie mamy, które w 

wersji porcelanowej ma się znaleźć na pomniku – przypomniałem 

sobie nagle. Tak jakoś się składa, że nie mam prawie żadnego 

zdjęcia, które mogłoby być wykorzystane w tym celu. Wiedząc o 

tym, poprosiłem przed wyjazdem Halinę, żeby mi przesłała kilka 

do wyboru. Zerknąłem na odebraną pocztę mailową i zobaczyłem, 

że mail z załącznikami od Haliny już dotarł. Otworzyłem 

pierwsze zdjęcie i nagle cały ekran zapełnił się twarzą mojej 

matki! Zdjęcie było doskonałej jakości. Jej oczy patrzyły na mnie 

jak żywe, i były tak blisko! Patrzyły na mnie z miłością, ale też z 

niepokojem i cierpieniem. To były smutne oczy! 
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Pochyliłem się jeszcze bliżej ekranu i wtedy wszystkie te 

faktury z bardzo wysokimi sumami pieniędzy spadły pod biurko. 

Tak, jakby mama je zdmuchnęła, mówiąc:  

– Edziu! To wszystko nieważne! Większą radość sprawiła mi 

jedna czerwona róża, którą Halinka włożyła mi do rąk razem z 

różańcem. A ty wydałeś teraz tyle pieniędzy! Czy to na pewno dla 

mnie? Pamiętam, że w czasie studiów specjalizowałeś się w 

zarządzaniu finansami, czy tak? 

Spojrzałem z przerażeniem na ekran, potem na lampkę 

kontrolną dźwięku – dźwięk był wyłączony! Skąd więc płynęły te 

słowa? Ale automatycznie odpowiedziałem:  

– Tak mamo, od dawna zajmuję się pieniędzmi, dobrze wiem, 

jaką one są potęgą w dzisiejszym świecie. Otwierają różne 

zamknięte drzwi i możliwości, pozwalają mile spędzić czas, dają 

dostęp do luksusu, do atrakcji, podróży, w razie potrzeby do 

rozmaitych szpitali… 

– No właśnie – usłyszałem znów głos matki – To czego oni cię 

nauczyli na tych studiach? Jak ty zarządzasz swoimi finansami? 

Zupełnie bez serca! Tak łatwo uległeś przekonaniu, że w życiu 

wszystko zależy od pieniądza: i sukces w pracy, i w życiu 

towarzyskim, i szczęście, i zdrowie, i kariera, może nawet 

zbawienie też! Czy ty chciałeś swoją mamoną przekupić Pana 

Boga? Pamiętaj – mit, że pieniądz jest najważniejszy, że potrafi 

zaradzić wszelkim życiowym problemom, rozwiązać wszelkie 
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kłopoty i zapobiec nieszczęściom – jest zgubny w skutkach! Bo 

odwraca uwagę od własnej odpowiedzialności, podejmowania 

jakiegokolwiek wysiłku i zadań. Ale wróćmy do tych faktur. To 

są jakieś bajońskie sumy! Czy wiesz, że Halinka musiałaby 

pracować wiele miesięcy, a może i lata całe, żeby zarobić taką 

sumę? A ile wynosiła moja emerytura, ile otrzymuje ojciec? To 

twoja żona wydaje więcej w czasie jednej wizyty u 

kosmetyczki… A czy wiesz, że w naszym rodzinnym domu rury 

nie były wymieniane od blisko pięćdziesięciu lat i awaria goni 

awarię? A ojciec zaraz dostaje zapalenia płuc, gdy w domu 

wysiada ogrzewanie. Dawno nie byłeś w domu… Czy ty 

naprawdę sądzisz, że kupując trumnę za kilkanaście tysięcy i 

częstując gości smakołykami, wypełniłeś czwarte przykazanie? 

Masz jeszcze szansę na rewizję swojej postawy – ojciec przecież 

wciąż żyje i potrzebuje cię! Tylko przestań śnić o złotych górach i 

ciągłym powiększaniu swojego majątku – i obudź się! 

– Obudź się, obudź się! Coś ty taki blady? – Ela szarpała mnie 

energicznie za ramię. – Kto to widział, żeby spać na klawiaturze! 

Dzwonił fotograf, że przesłał ci na maila film i zdjęcia z 

pogrzebu, i pyta czy ma to wszystko wrzucić do Internetu. Czy 

przejrzałeś te materiały? – Ela nie kryła niezadowolenia z mojej 

postawy. 
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© jeliva – Fotolia.com 

– Daj mi, proszę, dziesięć minut spokoju – powiedziałem 

stanowczo. Ela wycofała się z gabinetu, coś tam jeszcze mrucząc 

pod nosem. A ja zadzwoniłem do Haliny i zrobiłem szybkie 

przelewy ze swojego prywatnego konta na opłacenie wszystkich 

faktur. Napisałem też do fotografa, żeby nie publikował w 

Internecie ani filmu, ani zdjęć, oraz do mojego zastępcy, 

przekazując mu informację, że nie będzie mnie kilka dni i że na 

ten czas przekazuję mu wszelkie pełnomocnictwa, po czym 

oznajmiłem Eli i Klaudii: 

– Natychmiast jadę do ojca i do Haliny i jeżeli chcecie – 

możecie jechać ze mną. A właściwie to jadę po ojca, prosić go, 

aby zamieszkał z nami! Halina musi najpierw znaleźć tu nową 
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pracę, ale jej pomogę. Do ferii zostanie w domu i dopilnuje 

remontu. 

– Jakiego remontu, przecież ten twój dom to ruina – krzyknęła 

moja żona – I dlaczego ty jesteś wciąż taki blady? Ducha 

widziałeś? 

Nie zaprzeczyłem… 
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Nietoperz ’60 plus 

Gdzie przemawiają pieniądze, 

tam sumienie niewiele ma do powiedzenia. 

(Robert Karpacz) 

 

Poniedziałkowy poranek rozpoczął się wyjątkowo paskudnie. 

Nie dość, że deszcz ze śniegiem i porywistym wiatrem nie 

zachęcał do wyjścia, to jeszcze okazało się, że Kacper ma 

gorączkę i trzeba dzwonić do teściowej, żeby przyjechała, bo w 

tym stanie do szkoły na pewno nie pójdzie. 

Nasz syn ryczał w niebogłosy z tego powodu, bo: po pierwsze 

– ta babcia nie pozwoli mu grać na komputerze, a po drugie – na 

dzisiaj ksiądz katecheta zapowiedział sprawdzian dopuszczający 

do pierwszej komunii świętej. Gdy mu obiecałem, że zadzwonię 

do księdza, powiem, jaka jest sytuacja i coś wymyślimy – trochę 

się uspokoił i stwierdził filozoficznie: – Nie ma tego złego, co by 

na dobre nie wyszło, i czy po południu przepytam go jeszcze raz z 

katechizmu. Zgodziłem się bez entuzjazmu, bo jestem pewien, że 

Kacper wszystko wie, ale czego się nie robi dla świętego spokoju! 

Szykowałem śniadanie dla Kacpra, łykając w biegu kawę. Że 

też akurat dzisiaj wcześnie rano moja żona, Karolina, musiała 

wyjechać na konferencję. 

Jej matka weszła z miną jak gradowa chmura i nie była 

zachwycona, że spędzi cały dzień z chorym wnukiem. 
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– Miałam na dziś inne plany – wycedziła przez zęby, starając 

się uśmiechać do Kacpra. – Czy ty nie możesz zatrudnić jakiejś 

niani, gospodyni czy kogoś na stałe? Przecież taka sytuacja zdarza 

się bardzo często. Nie stać cię na taki wydatek? To co z ciebie za 

mąż i ojciec, że nie potrafisz zarobić na potrzeby swojej rodziny? 

Dotknęła mnie tym do żywego! Myślę, że każdy mężczyzna 

byłby urażony, a jego ambicja i honor bardzo by ucierpiały. Ona 

jest niesprawiedliwa – pomyślałem z goryczą. Przecież pracuję w 

klinice, biorę sporo dyżurów, mam dodatkowy etat w prywatnym 

gabinecie, kilka razy w miesiącu jeżdżę w pogotowiu 

ratunkowym. Zarabiam w sumie sporo, widocznie źle zarządzam 

naszymi rodzinnymi finansami. Będę musiał zapisać się na jakiś 

kurs. 

Ale cóż, nie miałem ochoty ani czasu na dyskusję z teściową, 

zwłaszcza, że podobną rozmowę miałem wczoraj wieczorem z 

Karoliną. Ona wciąż mi wyrzuca niezaradność, wciąż żąda 

większych dochodów, a jej wydatki rosną w postępie 

geometrycznym. Ma jakąś manię kupowania najdroższych 

ciuchów i niezliczonych par butów. Wciąż też suszy mi głowę, że 

koleżanka ma ładniejsze kafelki w łazience, kolega – najnowszy 

model mercedesa, a ja nie zarabiam wystarczająco, żeby ona… 

Karolina dobrze zarabia, bo pracuje w znanej korporacji, 

obraca się wśród luksusów, ale jeżeli czegoś nie może sobie kupić 

– to jest to zawsze moja wina. Po wczorajszej awanturze, gdy 
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kolejny już raz odmówiłem dofinansowania na zakup jakichś 

kosztownych fanaberii – odwróciła się do mnie plecami, nie 

odezwała ani słowem, a rano, gdy chciałem ją przytulić na 

pożegnanie, wyrwała mi się z objęć i wpadła w objęcia kolegi, 

który podjechał po nią właśnie tym super nowoczesnym 

mercedesem. 

Goniony rykami Kacpra, któremu teściowa wlewała na siłę 

syrop do gardła, uciekłem do garażu, a tu kolejna niespodzianka – 

samochód nie chciał zapalić! Po kilku nieudanych próbach 

uruchomienia silnika i odsłuchaniu miłego kobiecego głosu – 

Taxi, proszę czekać – pobiegłem na stację metra, jednocześnie 

dzwoniąc do ordynatora, że samochód mi nawalił i spóźnię się na 

obchód.  

– Ale o ósmej trzydzieści ma pan pierwszy zabieg – i mam 

nadzieję, że odbędzie się on zgodnie z planem – usłyszałem w 

słuchawce zdenerwowany głos szefa. – Chyba czas najwyższy, 

żeby kupił pan sobie nowy, porządny samochód. To nawet nie 

wypada, żeby adiunkt na oddziale kardiochirurgii w renomowanej 

klinice jeździł takim rzęchem – dodał stanowczo.  

No to jeszcze ten mi dziś dołożył – pomyślałem, w popłochu 

wciskając się do wagonu. Wszystkie miejsca siedzące były 

oczywiście zajęte i to w większości przez młodzież jadącą do 

szkół w centrum. Obok mnie stał starszy człowiek i kobieta w 

średnim wieku – chyba jego córka. W pewnej chwili nie 
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wytrzymała i krzyknęła w stronę młodego chłopaka, który siedząc 

przy oknie wpatrywał się bez przerwy w ekran swojego laptopa: – 

Może byś ustąpił miejsca temu choremu panu? Chłopak nie 

usłyszał, bo w uszach miał słuchawki, ale panienka, która 

siedziała obok i cały czas wysyłała SMS-y, powiedziała w 

powietrze: – Że też nikt jeszcze nie wymyślił jakiegoś proszku, 

który by likwidował i neutralizował takich staruchów. Zdębiałem, 

lecz nagle rozległ się zadziwiająco donośny głos starszego pana: – 

Moja droga, na razie nie wymyślili, ale do czasu, gdy ty będziesz 

stara – na pewno wymyślą. To zdanie brzmiało mi w uszach długo 

i ulegało przekształceniom w miarę upływu czasu – od zdumienia, 

nawet przerażenia, przez tłumaczenie sobie stanowiska młodych, 

aż do… Bałem się do tego przyznać sam przez sobą, nie mówiąc o 

przekazaniu mojego (absurdalnego?) pomysłu komuś innemu. 

Niemal automatycznie wykonywałem tego dnia swoje 

zawodowe obowiązki. Na szczęście zabiegi zaplanowane na dziś 

nie były skomplikowane. Patrząc na bijące serca moich 

pacjentów, na płynącą krew, w moim umyśle zaczął kiełkować 

sposób realizacji rewelacyjnego pomysłu. Najpierw, bijąc się z 

myślami, odrzuciłem możliwość wprowadzenia w czyn swojej 

koncepcji. Starałem się nawet nie myśleć o tym, że… mógłbym 

się sprzeniewierzyć przysiędze Hipokratesa. Ale Hipokrates żył 

tak dawno, teraz są inne czasy, mój wynalazek może zmienić losy 
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świata. Będę sławny, to będą działania doskonałe, prowadzące do 

eutanazji. Uff – w końcu nazwałem to po imieniu! 

 

© Minerva Studio – Fotolia.com 

Widziałem kiedyś taki film – dom opieki dla starców, chyba w  

Holandii, dyskretna pomoc fachowców przy zejściu z tego świata. 

A potem rodzina zmarłego podpisywała czeki na pokaźne sumy. 

Następnie pokazywano jakiś szpital onkologiczny lub hospicjum, 

a tam sami chorzy podpisywali oświadczenia – i czeki – a później 

na wózkach odjeżdżali do sali pożegnań. Wtedy, oglądając te 

sceny, miałem wrażenie, że jest to jakaś nierealnie wymyślona 

fabuła, ale teraz – pamiętałem głównie… te czeki! Byłbym 

bogaty! Bogaty! Nie słuchałbym już wszystkich uwag teściowej, 

poniżających słów Karoliny… Kasa płynęłaby złotym 
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strumieniem. Wystarczy połączyć dwa leki nasercowe w 

odpowiedniej proporcji i dodać elektrowstrząs, a skutek 

murowany. Nikt się nie domyśli, że było to działanie celowe… 

Nasze społeczeństwo się starzeje na potęgę, choroby 

nowotworowe zbierają obfite żniwo. Te zjawiska tworzą tzw. 

niszę – wspaniały obszar dla wzbogacenia się. Eutanazja jest u nas 

nielegalna, słyszałem, że ludzie wyjeżdżają w tym celu za granicę. 

Możliwość tej usługi na miejscu mogłaby być wyceniona wysoko 

– i tak byłoby taniej! Zwłaszcza, że technicznie byłoby to 

niezwykle proste i prawie bezkosztowe. Pamiętam, że już nieraz 

moi znajomi podpytywali mnie o prywatną eutanazję! To jest to! 

Zyski mogą być o wiele większe niż z aborcji, która też jest w 

zasadzie nielegalna. Znajomy ginekolog namawiał mnie kiedyś, 

żebym zrobił drugą specjalizację, to weźmie mnie do spółki, bo 

interes kwitnie w najlepsze. Gdyby tak mieć na przykład pięciu 

klientów w tygodniu po x euro, to wyszłoby… 

Tak mnie zafascynowała ta symulacja spodziewanych 

pieniędzy, że nie zauważyłem nawet, która jest godzina. 

Wybiegłem ze szpitala jak najlepszy sprinter. Teściowa mnie 

zabije, jeżeli nie zwolnię jej z dyżuru o 15.30 – rano jej to 

obiecałem. Na szczęście przed szpital zajechała właśnie taksówka. 

Jadąc już do domu, przypomniałem sobie, że obiecałem Kacprowi 

rozmowę z księdzem katechetą. Muszę ustalić indywidualny tryb 
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sprawdzianu do pierwszej komunii świętej dla syna, bo inaczej 

wieczorem mnie zamęczy. I tak mamy powtarzać katechizm. 

Ksiądz Andrzej niestety nie odbierał komórki. Zadzwoniłem 

więc do domu, że jednak spóźnię się nieco, co teściowa o dziwo 

przyjęła ze zrozumieniem. Podjechaliśmy na plebanię. Ksiądz 

obiecał, że za chwilę będzie do mojej dyspozycji. Usiadłem w 

poczekalni przed biurem parafialnym. Przez uchylone drzwi, z 

salki dochodził głos jakiegoś wystąpienia. Prelegentka mówiła o 

niebezpieczeństwach związanych ze stosowaniem gier 

komputerowych. Podawała przykłady gier, a słuchacze żywo 

reagowali na jej słowa. Szczególnie interesowali się grami dla 

gimnazjalistów typu – jak mówili – „bij-zabij”. Jeden ze 

słuchaczy stwierdził: – Nie dramatyzujmy, to przecież tylko 

zabawa. Mój syn opowiadał, że już parę razy popełnił wirtualne 

samobójstwo, zawsze w inny sposób, a przecież wciąż żyje! Ktoś 

inny zaprotestował, twierdząc że liczą się intencje gracza, który 

być może w realu też z takim pietyzmem dobierałby stryczek lub 

narzędzia tortur. Po tej wypowiedzi, na sali zrobił się taki gwar, że 

przez dobrą chwilę nic nie mogłem zrozumieć, a krępowałem się 

tam wejść – chociaż może powinienem, bo mój Kacper też gra w 

te głupie strzelanki. Zresztą czekałem na księdza Andrzeja, sądząc 

że załatwia interesantów w biurze parafialnym. Jednak nagle 

usłyszałem jego głos, i w salce zaległa cisza. 
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– Drodzy Państwo, gry to nie tylko zabawa! Zresztą, co to za 

zabawa w zabijanie? Pamiętajcie proszę, piąte przykazanie „Nie 

zabijaj”  obowiązuje wszędzie – i w realu, i w świecie 

wirtualnym. Nikt z Państwa nie chce chyba wychować swoich 

pociech na morderców? A czym skorupka za młodu nasiąknie, 

tym na starość trąci, prawda? 

– Nie chcę Państwa straszyć – dodała prelegentka – ale czuję 

się w obowiązku poinformować, że wśród młodzieży pojawiła się 

właśnie nowa wersja gry wielopoziomowej „Nietoperz ’60 plus”, 

której głównym wątkiem jest eutanazja. Gracz dobiera właściwe 

proporcje leków (jest to nazwane zadaniem z chemii, za dobre 

rozwiązanie są w grze przyznawane stosowne profity i punkty) i 

podaje je ciężko chorym w szpitalach, domach opieki, hospicjach 

itp., inkasując za to okrągłe sumki, za które z kolei rozbudowuje 

swoje laboratorium i skuteczniej, taniej, szybciej unicestwia 

kolejnych ludzi; im bliższych graczowi, tym znów kasa rośnie! 

Podkreślam, nie jest to gra przyrodnicza o poszukiwaniu 

nietoperzy w skalnych podziemiach i o poznawaniu ich 

zwyczajów. Zainteresujcie się, Drodzy Państwo tym, w co gra 

Wasz syn czy córka – we własnym interesie! Czy jesteście już w 

takim wieku, że nazywają Was nietoperzami? 

Spotkanie dobiegło końca, ksiądz Andrzej podziękował pani 

doktor z Poradni Psychiatrii i Leczenia Uzależnień za konferencję, 

zebranym rodzicom – za przybycie i aktywny udział w dyskusji. 
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A ja? Ja nie mogłem się ruszyć ani wydobyć głosu z gardła. 

Ksiądz Andrzej wyszedł już na korytarz, jeszcze z kimś 

rozmawiał, a za chwilę podszedł do mnie zaniepokojony, mówiąc:  

– Co się stało, czemu pan doktor jest taki blady? To z 

przepracowania? W przyszłym tygodniu na spotkaniu rodziców 

dzieci pierwszokomunijnych miał pan opowiedzieć, co Bóg 

zdziałał w pana życiu, jak je przemienił, jak Pan Mu służy. 

Możemy to świadectwo przesunąć na następny raz. A może 

Kacprowi się pogorszyło? Proszę się też nie przejmować tym 

sprawdzianem, przecież jest ministrantem i na pewno go zda w 

przyszłym tygodniu…  

Ksiądz Andrzej zasypał mnie pytaniami, ale w końcu umilkł. 

Wtedy wydusiłem z wysiłkiem: – Proszę księdza, ja jeszcze nic 

złego nie zrobiłem, ale wolałbym to omówić w konfesjonale. 

Moje świadectwo nie byłoby już aktualne, bo Pana Boga zastąpił 

w moim sercu złoty bożek, który stał się miernikiem szczęścia i 

wartości mojego życia. 
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Dwa wejścia i…  

dwa wyjścia 

Pieniądze ludziom przyprawiają rogi 

(Józef Bułatowicz) 

 

Ten dzień zapamiętam do końca życia. Michał wyleciał do 

Stanów na studia w ramach wymiany studenckiej, a w południe 

przyszedł list, który przewrócił do góry nogami nasze 

dotychczasowe życie. 

Z urzędowego pisma wynikało, że ciocia Hela, siostra mojej 

mamy, zapisała mam w testamencie swoją posiadłość na drugim 

krańcu Polski. Byliśmy tam chyba miesiąc temu na pogrzebie 

cioci, ale o testamencie nikt wtedy nie mówił. Nawet nie 

wiedzieliśmy, że ciocia go sporządziła, nie była przecież taka 

stara ani schorowana. Niestety pijany kierowca nie zatrzymał się 

na pasach… Ciotka Hela była niezamężna, ale spadkobierców 

miała kilku. Dlaczego wybrała mnie? 

Wyjaśnił to list mecenasa, u którego ciotka zdeponowała 

testament. Ciotka zadysponowała, że jej posiadłość otrzymają ci 

krewni, którzy przybędą na jej pogrzeb. A pogrzeb odbył się w 

bardzo niefortunnym terminie – w tzw. długi weekend, gdy ludzie 

wyjeżdżali na plaże, w góry, na wycieczki zagraniczne. 

Rzeczywiście – oprócz nas – nie było nikogo. 
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Posiadłość była imponująca – potężna działka z fragmentem 

lasu i jeziorem, dom – dworek, inne zabudowania. Ciotka – osoba 

tzw. starej daty – kochała luksus, nienaganne maniery, wyszukane 

bibeloty, stare obrazy… I to wszystko teraz należy do nas! Do 

ubogich krewnych mieszkających w niewielkim mieszkaniu z 

wielkiej płyty i jeżdżących starym oplem. 

Rozmawialiśmy mężem do rana, co robić. Gdy syn zadzwonił, 

że jest już na miejscu i kładzie się spać w akademiku, bo źle 

reaguje na zmianę czasu, aż zaniemówił z wrażenia na wieść o 

testamencie. Spontanicznie poradził: – Wystawcie posiadłość na 

sprzedaż w kilku dobrych biurach nieruchomości – na pewno 

szybko znajdziecie kupca, a taakie pieniądze można będzie 

właściwie zagospodarować!  

W pierwszym odruchu pomyślałam, że to dobre rozwiązanie. 

Odpadnie problem przeprowadzki, o której myślałam z 

przerażeniem. Dotychczasowe nasze życie było szczęśliwe. 

Pracuję jako nauczycielka, Rysiek – jako księgowy. Poza tym mąż 

pomaga w parafii i w niedzielę gra na organach. Ja jestem 

członkiem rady parafialnej. Michał przez wiele lat służył jako 

ministrant. Mamy tu przyjaciół, znajomych, tu są groby moich 

najbliższych… I to wszystko mamy zostawić i zaczynać od nowa? 

Nie!!! – wołało moje serce i moje emocje. Ale Rysiek był  innego 

zdania. Do dzisiaj nie wiem, jak w spokojnym księgowym obudził 

się nagle pan na włościach? 
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Po trzech miesiącach – na Święta Bożego Narodzenia – 

byliśmy już w naszym wielkim nowym domu. Nie znaliśmy tutaj 

nikogo, święta więc spędziliśmy samotnie, snując różne plany i 

omawiając projekty zagospodarowania naszej posiadłości. 

Wiosną rozpoczęły się prace budowlane. Sprzedaliśmy część 

ziemi na obrzeżach działki, sprzedaliśmy poprzednie mieszkanie. 

To wystarczyło na odświeżenie dworku i przebudowę trzech 

zabudowań w pobliżu. Po analizie terenu – sklepów, punktów 

usługowych itp. w okolicy naszej posiadłości, zapadła decyzja, że 

otwieramy salon fryzjersko – kosmetyczny i warsztat 

samochodowy. Na te usługi jest zawsze wzięcie, zwłaszcza że w 

pobliżu paru kilometrów od naszych granic, plan przestrzennego 

zagospodarowania, który pokazano nam w gminie, przewiduje 

duże osiedla mieszkaniowe i sieć dróg dojazdowych. W trzecim, 

największym budynku, szykujemy natomiast gniazdko dla 

Michała. Czas studiów za granicą szybko zleci, Michał wróci, 

może z dziewczyną, wezmą ślub, urodzą się wnuki – rozmarzyłam 

się na dobre. Będą prowadzić nasze biznesy. Michał studiuje na 

kierunku motoryzacja, a Kasia, o której wspominał coraz częściej 

– medycynę estetyczną. 

Latem Michał przyjechał z Kasią na wakacje. Obejrzeli nasze 

inwestycje w budowie, swój przyszły dom – sądziłam, że wykażą 

większy entuzjazm. Ale cóż – są jeszcze bardzo młodzi, może nie 
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dojrzeli do takiej stabilizacji i planów – pocieszałam Ryśka, gdy 

młodzi wyjechali do rodziców Kasi na Śląsk. 

Lato mijało, a my zamiast delektować się urokami wsi – 

byliśmy coraz bardziej zajęci. Tyle było wciąż do zrobienia! A 

jeszcze te finanse! Topniały zbyt szybko w porównaniu z 

planowanym zakończeniem remontu. Wciąż ich brakowało! A 

wydatki na potężnej posiadłości nie kończyły się. Szarpaliśmy się 

każdego dnia bardziej, często dochodziło między nami do 

konfliktów. Na nic nie mieliśmy też czasu. Proboszcz zaglądał 

kilkakrotnie z pytaniem, czemu nie ma nas w kościele, dlaczego 

nie włączamy się aktywnie w życie parafii, tak, jak 

deklarowaliśmy na pierwszej kolędzie. Uchodziliśmy za 

najbogatszych ludzi w parafii, a nam wciąż brakowało, na 

wszystko. Zarządzanie finansami w tak obszernym zakresie 

przerosło możliwości i wiedzę Ryśka. Będzie chyba musiał 

doszkolić się na studiach podyplomowych… z zarządzania 

finansami rodzinnymi. 

Nie mieliśmy czasu dla dawnych przyjaciół, którzy zajeżdżali 

do nas – i szybko uciekali, mówiąc nam szczerze, że jesteśmy już 

innymi ludźmi, że to bogactwo nas diametralnie zmieniło – na 

gorsze! 

Nie mieliśmy czasu dla Pana Boga, ani dla nas jako 

małżonków. Oddaliliśmy się od siebie, chociaż mieliśmy nadal 

sporo wspólnego, zwłaszcza kłopotów. Salon „Słowiańska uroda” 
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funkcjonował co prawda nienajgorzej, a warsztat samochodowy, 

po zmianie ajenta – też zaczął wychodzić na prostą, ale zyski 

pochłaniało wyposażenie domu dla Michała. Przecież mają wrócić 

pod koniec tego semestru. Niestety rzeczywistość okazała się… 

brutalna!  

Michał zadzwonił od razu po obronie pracy inżynierskiej. 

Nasze radosne okrzyki i gratulacje przyjął niemal w milczeniu. Na 

moje pytanie: kiedy wraca i czy Kasia też już skończyła studia – 

odpowiedział sucho, że z Kasią rozstał się ponad miesiąc temu, a 

teraz jest po uszy zakochany w Wioletce, która odwzajemnia jego 

uczucia i bardzo pragnie jego miłości, bo jest tragicznie rozbita po 

poprzednim małżeństwie. Przeprowadził się już z akademika do 

jej pięknej willi i… zamierza tam i z nią ułożyć swoje życie. Nie 

będzie musiał nawet pracować, bo Wioletka ma duży majątek i 

właściwie będą mogli żyć z procentów od lokat bankowych. 

– Michał! To jak ona się dorobiła, ile ona ma lat? – pytałam 

nieskładnie, bo zaczęło mi się kręcić w głowie. 

– Chyba około pięćdziesiątki, dokładnie nie pytałem, ale 

wygląda młodo – Michał widocznie nie widział w tej różnicy 

wieku żadnego problemu… 

– Michał! Ale my tak czekaliśmy na was, to znaczy – na 

ciebie. Dom prawie gotowy, piękny, przestronny. Co z nim 

będzie? – płakałam w słuchawkę. 
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– A zróbcie cokolwiek. Najlepiej otwórzcie w nim burdel – 

krzyknął z wściekłością Michał i zerwał połączenie. 

I chyba właśnie wtedy coś się we mnie przełamało, skurczyło 

mi się serce, dobro zamieniło się ze złem, runęły zasady… 

– A dlaczego nie burdel? To bardzo dochodowy interes. 

Klienci z pewnością będą walić drzwiami i oknami. Skończą się 

nasze problemy finansowe – powiedziałam głośno i stanowczo do 

Ryśka, który patrzył na mnie z przerażeniem. 

– Jak ty to sobie wyobrażasz? Wywiesisz ogłoszenie: dom 

publiczny – nierząd, cudzołóstwo, prostytucja, homoseksualizm, 

ceny promocyjne?!!! – Rysiek wyraźnie chciał mnie odwieść od 

szalonego zamiaru. 

– No, nie tak ostro – spuściłam trochę z tonu. – Otworzymy 

„Zajazd pod Afrodytą” – pomysłami trzepałam jak z rękawa. 

Minęła doba od tego strasznego telefonu ze Stanów, a ja 

miałam już niemal biznesplan nowego interesu, zrobiony z 

polotem, odważnie, przyszłościowo. Jak zaplanowałam, tak 

zrobiłam! „Zajazd pod Afrodytą” przyjął za parę tygodni 

pierwszych gości. Wśród sąsiadów rozpowiadaliśmy, że nasz 

hotel to oaza wygody i spokoju, że bliskość autostrady i 

bezpośredni dojazd oraz dyskretna brama wjazdowa od strony 

lasu – dobrze rokują naszym interesom. 

Dom dla Michała był zaprojektowany jako nowoczesny 

bliźniak. Myśleliśmy też o wnukach… Od frontu urządziłam więc 
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rzeczywiście kilka turystycznych pokoi – dla niepoznaki – to na 

wyraźne życzenie Ryśka. Ale dalej i głębiej były usługi – dla 

każdego coś miłego: pokoje dla tradycyjnych par, dla par innych 

opcji (pani z panią, pana z panem, kilku panów z jedną panią i 

odwrotnie).  

A na poddaszu – w miejscu najbardziej bezpiecznym i 

dyskretnym – był pokój dla pedofilów. Dzieciaki z ubogich 

rodzin, których nie brakowało w okolicy – zarabiały sobie na 

przybory szkolne. Za zachowanie ścisłej tajemnicy dostawały ode 

mnie ekstra honorarium. Było mnie na to stać, bo te usługi były 

szczególnie drogie. Idąc z duchem czasu – urządziłam też pokój 

do wirtualnego (internetowego) seksu, gdzie bardziej nieśmiali 

klienci mogli pokonywać swoje opory i lęki w towarzystwie 

widocznych na ekranie nierzeczywistych kochanek czy 

kochanków. Był także kiosk z pornografią, sex shop z różnymi 

akcesoriami i seksowną bielizną. 

Jako dobra szefowa i gospodyni „Zajazdu u Afrodyty”, 

osobiście przetestowałam różne warianty świadczonych usług 

oraz sex towary. Rysiek nie chciał za nic na świecie uczestniczyć 

w tych eksperymentach. Dalej pogrywał w kościele na organach  i 

nie wyobrażał sobie, żeby ludzie wzięli go na języki. Ja 

prowadziłam działalność bardzo dyskretnie i też miałam nadzieję, 

że prawda o drugim obliczu zajazdu nie wyjdzie na jaw. Bo to 

jednak jakoś tak głupio – myślałam w głębi serca. 
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Fakt, że moi zaufani klienci zapraszani indywidualnie, w 

większości ludzie żyjący w małżeństwach lub w tzw. stałych 

związkach, z wiadomych powodów nie rozpowszechniający na 

prawo i lewo swoich przeżyć w zajeździe, też sprzyjał 

zachowaniu tajemnicy. Personel natomiast miał tak wysokie 

pensje, że nikt nie ryzykował gadulstwem. Kiedyś tylko jedna z 

klientek salonu kosmetycznego mówiła ze zdziwieniem, że 

samochody, które parkowały przed warsztatem, nie wyglądają na 

uszkodzone, ale wyjaśniłam jej, że ich właściciele są w 

restauracji, w zajeździe na imprezie biznesowej. Ona jednak 



42 
 

dostrzegła samochód należący do jej znajomego artysty – malarza, 

który biznesmenem raczej nie był, i wyszła, mrucząc coś pod 

nosem. 

Mijały miesiące, interes rozwijał się wspaniale. Przyszło 

kolejne Boże Narodzenie. Jak zwykle siedziałam w kościele z 

Ryśkiem w pierwszej ławce i śpiewałam kolędy. Wspominałam 

Michała, który też pięknie śpiewał. Ale cóż – nie mam już syna… 

A Ona ma – spojrzałam na Maryję i Jezusa w żłóbku – z 

zazdrością. I chyba z przekory, lub na złość – stanęłam w rzędzie 

osób idących do komunii świętej. Rysiek nie ruszył się z ławki, 

tylko patrzył na mnie z przerażeniem.  

W ogłoszeniach po mszy świętej usłyszałam, że kolęda na 

naszej ulicy będzie w najbliższą środę. W ubiegłym roku 

proboszcz przyszedł na zakończenie do nas, na kolację. 

Przygotowałam więc i tym razem różne smakołyki, upiekłam 

sernik, który poprzednio proboszczowi bardzo smakował. Gdy po 

modlitwie kolędowej ministranci obdarowani słodyczami pobiegli 

do domów, siedliśmy do stołu. Starałam się zachowywać 

swobodnie, chociaż przestraszyło mnie to, że jeden z 

ministrantów był moim pracownikiem. Czy nie wygadał księdzu? 

A może był u spowiedzi i proboszcz już wie? Ale przecież 

obowiązuje go tajemnica – uspokajałam samą siebie. 

Kolacja dobiegła końca, gdy nagle usłyszeliśmy sygnał karetki 

pogotowia. Po chwili zajechała z piskiem opon pod tylne – drugie 
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wejście do zajazdu, a do naszego mieszkania przybiegła 

przerażona, roznegliżowana panienka, wołając: – Tu podobno jest 

ksiądz, mój klient zasłabł i woła o księdza. Proboszcz pospiesznie 

poszedł za nią – do tajnej części zajazdu. Niestety było za późno, 

mężczyzna już nie żył, a próba reanimacji w karetce, nie powiodła 

się. 

Długo czekaliśmy na samochód z firmy pogrzebowej, 

podobno utknął gdzieś w zaspie. Proboszcz nie komentował 

całego zajścia, nie dziwił się niczemu, nie dopytywał się, nie 

ganił, nie potępiał. Spokojnie, w skupieniu rozpoczął modlitwę na 

różańcu, przyłączył się do niego Rysiek, nasza kucharka, 

kierowniczka salonu fryzjerskiego, która widocznie pracowała 

dziś dłużej. Żeby się nie wyróżniać, też wzięłam do ręki dawno 

zapomniany różaniec, ale nie mogłam się modlić. Słowa utykały 

mi w gardle, ręce się trzęsły, serce waliło, myśli w głowie 

szalały… Ostatnią dziesiątkę różańca ksiądz zaczął odmawiać w 

intencji tej osoby spośród nas, która pierwsza umrze. Wtedy 

wyszłam z pokoju… 

Gdy karawan w końcu odjechał, Rysiek wyprowadził 

samochód z garażu, żeby odwieźć księdza na plebanię. Przy 

wyjściu, nie patrząc mu w oczy, podał wypchaną kopertę, ale 

proboszcz cofnął rękę wyciągniętą do pożegnania i powiedział 

dobitnie: 
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– Drodzy Państwo, macie dwa wyjścia: albo Pan Bóg, albo 

mamona. Trzeciej opcji nie ma! Nie można przekupić Pana Boga i 

załatwić sobie dyspensy z szóstego przykazania, a tym bardziej 

zbijać kasę na jego łamaniu. 

Wtedy ostatnim wysiłkiem woli zapytałam cicho: 

– Czy ksiądz mógłby jeszcze zostać? Mam jeszcze coś bardzo 

ważnego do załatwienia z Panem Bogiem! 
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Bułka kajzerka 

Gdzie jest bogactwo, 

tam bywa łajdactwo. 

(Jan Mączyński) 

 

Z Antonim spotkałem się na nowo otwartym polu golfowym. 

W golfa grywam nieczęsto i do mistrzów z pewnością nie należę. 

Ale Antoni nalegał, chcąc się pochwalić swoim osiągnięciem. Ten 

ekskluzywny obiekt powstał w wyniku jego całkowicie legalnych 

zabiegów. Ktoś, czytając te słowa, może sobie pomyśleć: cóż w 

tym nadzwyczajnego, facet zarobił, zainwestował – pewnie 

bardzo trafnie – a teraz będzie tylko liczył zyski, bo golf w 

pewnych kręgach wyższych (no może nie tylko) sfer jest bardzo 

popularny. A grube ryby zostawiają tam grube pieniądze. A 

jednak Antoni miał się czym pochwalić, bowiem jego przeszłość 

związana z robieniem interesów była, można powiedzieć, bardzo 

mroczna. 

Znam dokładnie losy Antoniego, znam jego wzloty i upadki 

(też te moralne i etyczne). Jestem bowiem od wielu lat jego 

powiernikiem, a dokładniej – psychologiem i psychiatrą. Mój 

gabinet Antoni odwiedzał regularnie. Po podwójnych studiach – 

kolejno na psychologii i na medycynie oraz po uzyskaniu 

specjalizacji z psychiatrii – pracowałem w klinice i otworzyłem 

prywatny gabinet. Szybko dorobiłem się stałych pacjentów, 
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głównie ludzi biznesu, z reguły – bardzo majętnych. Gdy tak 

sięgam pamięcią wstecz, to chyba tylko Antoni zdał egzamin z… 

wyrzutów sumienia. 

Moim pacjentom (i pacjentkom) właściwie niczego nie 

brakowało – mieli piękne wille, apartamenty nad morzem czy w 

górach, jeździli po całym świecie, jadali wyszukane potrawy, pili 

eleganckie, drogie alkohole, ubierali się w renomowanych 

salonach mody, jeździli najnowszymi modelami samochodów z 

górnej półki… Obce im były kłopoty tzw. szarego człowieka. 

Niektórzy mieli rodziny, dzieci, inni zmieniali partnerów jak 

rękawiczki – jak to w życiu. To dlaczego szukali pomocy w moim 

gabinecie? Dlaczego wpadali w depresje, gnębiły ich nerwice, nie 

mogli spać w swoich ekskluzywnych sypialniach? 

Po wysłuchaniu wielu historii życia, mogę postawić hipotezę, 

że: brakowało im pokoju w sercu. Jedni bali się, że stracą swój 

majątek, np. z powodu krachu na giełdzie, że zostaną okradzeni, 

że splajtują i konkurent przejmie ich firmę, albo przeciwnie – 

firma tak się rozrośnie, że stracą nad nią kontrolę, że wybuchnie 

wojna atomowa i cały majątek zamieni się w kupę popiołu, że 

zazdrosny sąsiad spali jego domy, że żona odejdzie do 

młodszego… Wydawali krocie na wszelkie zabezpieczenia, 

ochronę, doradców finansowych, prywatnych detektywów – ale 

niewiele to pomagało. Sprawdziła się tu stara zasada: im więcej 

masz, tym bardziej się lękasz! Tłumaczyłem, iż zawsze kiedy 
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celem życia czyni się zdobywanie pieniędzy, zawsze tym samym 

uprzedmiatawia się i siebie, i drugiego człowieka, na którego 

zaczyna się patrzeć jako na środek do zaspokajania własnych 

potrzeb. Jeśli traci się swoje życiowe siły na to, by więcej mieć, 

tym samym traci się szansę na to, by bardziej być. Ale oni, 

zapatrzeni w swoje dobra, nie mogli tego pojąć. Pani Elwira, 

jedna z moich pierwszych pacjentek – pewnie dlatego tak dobrze 

ją pamiętam – powiedziała, rozglądając się po moim skromnie 

wówczas urządzonym gabinecie: – Jak pan doktor się dorobi, to 

wtedy porozmawiamy. Nie porozmawialiśmy. Przestała 

przychodzić, a po dwóch latach przeczytałem w prasie nekrolog – 

popełniła samobójstwo. Dowiedziałem się później, że w liście 

pożegnalnym napisała: „Nie widzę sensu życia. Nigdy nie poczuję 

się na ziemi w pełni zadowolona z tego, co posiadam. Zawsze 

bowiem będzie coś, czego nie mam. Nie mam już siły – spirala 

roszczeń mnie dusi. Pieniądze to łąjno diabła – pamiętajcie!” 

A u drugiej grupy pacjentów o niespokojnym sercu, według 

mojej diagnozy źródłem dyskomfortu psychicznego były… 

wyrzuty sumienia. Do tej grupy zaklasyfikowałem też Antoniego. 

Ci ludzie dorobili się majątków na kradzieżach! Bardzo szeroko 

rozumianych, często wyrafinowanych, takich w białych 

rękawiczkach, ale i takich konkretnych, agresywnych, 

skrupulatnie zaplanowanych i zrealizowanych. I często po latach, 

czasem już będąc w podeszłym wieku, zamiast żyć jak pączki w 
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maśle, beztrosko jeść, pić i używać swego majątku, by realizować 

marzenia i plany. Z przerażającą dokładnością opowiadali mi o 

sytuacjach, które ich prowokowały do złodziejstwa, o 

poszkodowanych przez to osobach czy firmach. Zawsze wtedy się 

zastanawiałem, dlaczego w końcu gryzie ich sumienie, bo 

dotychczasowe życie wcale nie wskazywało, że je mają. Nieraz 

rzeczywiście byli oceniani jako ludzie bez sumienia. 

A jednak! Może w każdym człowieku są pokłady dobra, które 

wychodzą na powierzchnię przy różnych okazjach i z różnych 

powodów? Może odzywają się wspomnienia, dawne wskazania 

rodziców, nauki moralne ze szkoły czy kościoła? Może „siódme: 

nie kradnij” otwierało w głowie jakąś klapkę i docierało do 

świadomości? Nie wiem! 

Rozmawiałem o tym z Antonim, który zwierzył mi się, że na 

całkowitą zmianę jego postępowania miała wpływ pewna 

sytuacja. Otóż jego gosposia wyjechała na parę dni do ciężko 

chorej matki i on był zmuszony zrobić sam zakupy na weekend. 

Nie cierpiał tego zajęcia, kolejek i tłumów, ale żona nie bardzo się 

czuła, więc w końcu z listą potrzebnych produktów podjechał pod 

najbliższy market. Jego złość wzrosła, gdy nie mógł znaleźć 

dogodnego miejsca do zaparkowania, a potem, gdy szukał po 

kieszeniach monety dwuzłotowej, żeby wziąć wózek. – Też 

wymyślili z tymi wózkami! Czy ktoś je kradł, że trzymają je na 

łańcuchach? – mruczał, rozwścieczony na cały świat. 



49 
 

W końcu dotarł do półek, nie mógł znaleźć musztardy i mleka 

bez laktozy, bo tylko takie mogła pić jego żona. Oczywiście – 

obsługi ani śladu! Zrezygnowany, zamierzał już podjechać do 

kasy, gdy nagle zobaczył przy regałach z pieczywem skulonego, 

może ośmio- czy dziewięcioletniego chłopca, który najpierw 

rozejrzał się wokoło, a potem jednym ruchem wrzucił za pazuchę 

kurtki dwa rogale, a drugą ręką złapał bułkę kajzerkę i łapczywie 

zaczął ją jeść. Wtedy Antoni zajechał mu drogę swoim wózkiem, 

złapał go za rękę i gromkim głosem zaczął wołać: – Złodziej, 

złodziej! Gdzie jest ochrona? Złodziej! 

Za chwilę przybiegło dwóch osiłków w mundurach firmy 

ochroniarskiej. Chłopiec skulił się jeszcze bardziej i spojrzał na 

Antoniego smutnymi oczami pełnymi łez. Przybiegła też 

zaalarmowana kierowniczka marketu, której chłopiec bez żadnego 

polecenia pokazał nadgryzioną bułkę i schowane rogaliki. Wyjął 

też od razu legitymację szkolną. Widocznie nie pierwszy raz jest 

w takiej sytuacji – pomyślał Antoni z satysfakcją. I opowiadał 

dalej: 

– Podjechałem pod kasę. Kolejka komentowała całe zdarzenie. 

Większość klientów mieszała z błotem chłopca i młodzież w 

ogóle. Gdy wrzucałem zakupy do bagażnika, z torby wypadła mi 

jedna kajzerka i potoczyła się do kałuży przy krawężniku. I 

właśnie wtedy – mówił z przejęciem Antoni – i właśnie wtedy, w 

jednej chwili, jak na filmie, zobaczyłem wszystkie moje 
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złodziejskie szwindle: zabrane chyłkiem ojcu banknoty, 

pożyczone a nie oddane nigdy sanki, książki, rękawiczki, 

parasole, przywłaszczony rower słabszego kolegi; używanie bez 

pozwolenia ojca samochodu, w czasie jego pobytu w Stanach, 

nieoddany nauczycielce a znaleziony w szkole zegarek… A 

potem, już w dorosłym życiu – niezliczone oszustwa podatkowe, 

fałszowanie rachunków, faktur i czeków, niezgodne z prawem, ale 

zgodne z moim pożądaniem wzbogacenia się – umowy i fałszywe 

obietnice, wiele oszustw w handlu, który prowadziłem w swojej 

firmie od kilkunastu lat, podwyższanie cen niewspółmiernie do 

wartości towarów, ustalanie cen paserskich i wyśrubowanych do 

niebotycznych rozmiarów w czasie pamiętnej powodzi stulecia, 

kradzież wynagrodzeń pracowników poprzez niesprawiedliwe 

ustalanie stawek, przywłaszczanie dla celów prywatnych 

oprogramowania, na którym pracował kuzyn w urzędzie gminy, 

kradzież cudzego czasu, gdy nagminnie spóźniałem się na 

spotkania czy narady, kradzież strategii marketingowej i projektu 

nowego, innowacyjnego produktu, z komputerowych danych u 

konkurencji, okradanie innych przez marnotrawstwo i nadmierne 

wydatki, które mogłem przeznaczyć na inne cele, a do tego 

spekulacje i korupcje, którymi otwierałem sobie wszystkie 

zamknięte drzwi. A wtedy, na parkingu, gdy otwierałem drzwi 

mojego jeepa, byłem zdruzgotany! Co robić? Co ze mną będzie? 

Tyle zła uczyniłem! Wykaz przestępstw, którego nie 
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powstydziłby się cały pułk biznesmenów! Moja matka chyba 

przewraca się w grobie! Co robić? Jechać do domu z bagażnikiem 

pełnym smakołyków, wieczorem iść z żoną do teatru, potem w 

nocy… Jak gdyby nigdy nic? Nie! Ale czy ja zdołam zmienić coś 

w swoim życiu, czy możliwe będzie chociaż częściowe 

zadośćuczynienie tym, których skrzywdziłem, których okradłem – 

nazywając rzeczy po imieniu? To wymaga głębokiego 

przemyślenia! 

Tu Antoni zamilkł na dłuższą chwilę, po czym wykrzyknął: – 

Ale coś mogę zrobić już! Zaraz! – takie miałem wewnętrzne 

przynaglenie. I mówił dalej: 

– Odwróciłem się na pięcie i nie zamykając nawet samochodu 

pobiegłem przez parking w stronę wejścia do marketu. Przy 

półkach z pieczywem nie było już mojego chłopca, ani 

kierowniczki, ani ochroniarzy! Nowi klienci spokojnie 

dokonywali sobotnich zakupów, z głośników płynęła melodia 

znanego przeboju. Życie marketu wróciło do normy i toczyło się 

swoim trybem. Na moje pytanie, kasjerka odpowiedziała, że ten 

chłopiec już wyszedł, kierowniczka spisała jego dane, pewnie 

zgłosi ten incydent w szkole, czy w jakimś sądzie dla nieletnich… 

– A więcej dowie się pan u kierowniczki, jest na zapleczu, to te 

drzwi na końcu, obok półek z wodą mineralną – dodała kasjerka, 

widząc moją zawiedzioną minę. Na usilną prośbę popartą 

deklaracją zapłaty za dwa rogale i bułkę kajzerkę, szefowa podała 
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mi dane chłopca. Okazało się, że Tomek jest starszy niż 

myślałem, bo ma jedenaście lat, i że mieszka tu, niedaleko 

marketu. Był znany kierowniczce, bo chodzi do tej samej klasy co 

jej córka. – W tym domu bieda aż piszczy, Tomek ma jeszcze 

dwie młodsze siostry, matka choruje, a ojciec chwyta tylko 

dorywcze zajęcia, bo stracił pracę po zamknięciu pobliskiej 

cukrowni. Wiem o tym, bo wychowawczyni na wywiadówce o 

tym wspominała. To nie jest żaden chuligan – dodała 

wyjaśniająco – i dlatego podaruję mu ten wyskok, nie wyciągnę 

żadnych konsekwencji. Na dowód tego podarła kartkę z danymi 

chłopca i wyrzuciła do kosza. Dobre i to – pomyślałem sobie – ale 

nie jest to rozwiązanie problemu. Podziękowałem kierowniczce, a 

ona z kolei pogratulowała mi obywatelskiej postawy – co 

odebrałem jako policzek, ale nie dbałem o to.  

Wróciłem do głównego wejścia, chociaż kierowniczka chciała 

mnie wypuścić tylnymi drzwiami. Wyszarpnąłem z łańcucha 

wózek, potem drugi i pchając oba przed sobą, jak wagony 

towarowe, zapełniłem je po brzegi żywnością, słodyczami, nie 

zapominając o… rogalach i bułkach kajzerkach. Boże! Jak ten 

Tomek się cieszył, gdy pomagał mi wnosić na trzecie piętro 

zakupione wiktuały. A jego mama patrzyła na mnie tak, jak 

Tomek w markecie, też ze łzami w oczach, ale jednak zupełnie 

inaczej. A Tomek wciąż powtarzał: 
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– Proszę pana, ja nie chcę być złodziejem, ja nie będę 

złodziejem.  

– Tak Tomku, już moja w tym głowa, żebyś więcej nie musiał 

kraść – powiedziałem wychodząc.  

I dotrzymałem słowa. Matce Tomka załatwiłem prywatne 

wizyty u najlepszych specjalistów i powoli wróciła do pełni sił. 

Ojciec rozpoczął pracę w jednej z moich licznych firm, a 

ponieważ pracował uczciwie i rzetelnie – wkrótce awansował. 

Tomek poszedł do dobrego gimnazjum, dziewczynki są jeszcze w 

podstawówce, ale po południu uczą się w szkole muzycznej – 

jedna gra na skrzypcach, druga na pianinie. Oczywiście kupno 

instrumentów to też… Ale – Antoni nagle zamilkł – nie 
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przyszedłem tu dzisiaj, aby się chwalić. To wszystko, to kropla w 

morzu, to nic wobec zła, którego się dopuściłem. Wciąż mam 

wyrzuty sumienia, wiem, że pan doktor nie może dać mi 

rozgrzeszenia, tak jak ksiądz w konfesjonale, ale może dojrzeję 

wkrótce i do tego. Wciąż myślę, jak naprawić – i to poczwórnie, 

wyrządzone krzywdy. Na pewno zrobię wszystko, co tylko w 

mojej mocy, aby tak się stało! A przede wszystkim – teraz 

prowadzę swoje interesy już nie po złodziejsku, ale uczciwie, 

zgodnie z prawem i własnym sumieniem. Zarządzam swoimi 

finansami tak, jak Pan Bóg przykazał. 

– To wspaniale – powiedziałem wzruszony do głębi 

opowieścią Antoniego. – A najważniejsze jest to, że nie chodzi ci 

już tylko o robienie pieniędzy dla samych pieniędzy. Może warto 

pomyśleć o stworzeniu pewnej wartości, dzieła, które mogłoby 

pożytecznie służyć innym. Może mógłbyś powołać jakąś 

fundację? Ale teraz chodźmy w końcu zagrać w golfa. Należy mi 

się rewanż za poprzednią przegraną, prawda? 
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„Brukowiec” 

Pieniądz otwiera drzwi, 

zamyka usta. 

(Edward Lipiński) 

 

To, że będę prawnikiem, było wiadome od zawsze. Mój 

dziadek, ojciec, mama, stryj – kończyli prawo i mnie przypadło 

kontynuowanie rodzinnych tradycji. Zresztą na różnych 

rodzinnych spotkaniach mówiono często: Joanna na pewno 

pójdzie w nasze ślady, jest wygadana, ma lotny umysł, umie 

kojarzyć fakty, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi… Teraz jest w 

liceum o profilu prawno – humanistycznym, na studia dostanie się 

bez problemów. I cała rodzina zachwycała się moimi 

zdolnościami. 

Prawdę mówiąc, przyzwyczaiłam się do tej myśli, że prawo to 

mój sposób na życie. Może i geny zrobiły swoje… A może prawo 

wyssałam z mlekiem matki? Przesiąkałam prawnymi problemami 

– dosłownie, towarzyszyły one całemu mojemu dzieciństwu i 

młodości. Podczas obiadu, kolacji, spaceru, wyjazdów na wakacje 

słuchałam dyskusji ojca – sędziego i mamy – prokuratora. Ten jest 

na pewno winien, tamten nie, ten kręci i mataczy, ten miał 

niesprzyjających mu świadków, ta miała dobrego adwokata, a 

adwokat tamtego – spaprał sprawę, ten dostał tylko dwadzieścia 

pięć lat, a tamta została, nie wiadomo dlaczego, uniewinniona…  
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Rodzice tym żyli, przejmowali się, właściwie nie mieli innych 

zainteresowań. Czasem miałam wrażenie, że nasz dom to wielka 

sala sądowa. Dziwiłam się tylko, że za tak intensywną, 

absorbującą pracę nie dorobili się wiele. Mieszkaliśmy w 

skromnym bliźniaku, razem z babcią i dziadkiem – 

emerytowanym notariuszem. Samochody, którymi jeździli 

rodzice, miały już swoje lata, a na nowe wciąż nie było kasy. Na 

wakacje – jak tylko pamiętam – jeździliśmy do Kołobrzegu, do 

mojej stryjenki, bo tak było najtaniej… Nawet lubiłam te 

wyjazdy, tylko dlaczego Karina, moja koleżanka z klasy, której 

ojciec był adwokatem i czasem nas odwiedzał, oczywiście w 

sprawach prywatno – zawodowych, jeździła do Włoch, Hiszpanii, 

a nawet do Kalifornii? I dlaczego miała zawsze lepsze ciuchy, 

lepszy komputer…? 

Zgodnie z przewidywaniami rodziców, dostałam się na prawo 

za pierwszym podejściem. Miło wspominam czas studiów. 

Chociaż nauki było co niemiara, bywałam też w klubach 

studenckich, wyjeżdżałam na obozy sportowe i na 

międzynarodowe wymiany studentów. Na czwartym roku 

poznałam i pokochałam tego jedynego – Marka, o rok starszego 

studenta… teologii. Ojciec, gdy dowiedział się co studiuje Marek, 

wykrzyknął zdziwiony:  

– Z księdzem chcesz się związać na całe życie? Czy ich nie 

obowiązuje już celibat?  
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– No tak, ojciec ma stare wiadomości, przecież świeccy też 

studiują teologię – powiedziałam Markowi przed pierwszym 

wspólnym obiadem u nas w domu. 

Marek wniósł do naszej rodziny zupełnie inne problemy. Do 

dotychczasowych rozmów o sprawach, doszedł temat Boga, Jego 

sprawiedliwości, miłosierdzia, tematy winy, kary, moralności, 

etyki. Nasza rodzina, tradycyjnie katolicka, nigdy nie była zbyt 

pobożna, ale Marek tak ciekawie mówił o wszystkim co 

studiował, w co głęboko wierzył, że słuchać go mogłam 

godzinami. Czasem nawet byłam z nim w niedzielę w kościele, 

ale nic to nie zmieniło w moim życiu. Ślub (kościelny!) wzięliśmy 

zaraz po studiach. Rodzice nie byli tym zachwyceni, ale my 

postawiliśmy na swoim. 

Po kolejnych dwóch latach, Marek uroczyście przykręcił na 

drzwiach wynajętego dla mnie przez ojca biura tabliczkę: „mgr 

Joanna Kotowicz – Majewska – ADWOKAT”. Nazwisko ojca 

zrobiło swoje. Klientów nie brakowało. A byłam przecież dopiero 

początkującą panią mecenas. 

Bardzo przeżywałam pierwsze swoje sprawy, pierwsze 

wygrane i przegrane procesy. Analizowałam dokładnie ich 

przebieg, wypowiedzi oskarżonych, świadków. No właśnie – 

świadków. Coraz bardziej nabierałam przekonania, iż to właśnie 

ich słowa mają najczęściej decydujące znaczenie przy 

postanowieniach sądu dotyczących wyroku. 
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Mijały kolejne miesiące mojej adwokackiej kariery. Sprawy 

błahe mieszały się z ważnymi. Tak, jak w życiu. Marek nie mógł 

znaleźć stałej pracy. Tylko dorywczo prowadził w szkole 

katechezy, bo wikary złamał nogę i poszedł na tej złamanej nodze 

na długie zwolnienie. Zarabiał tam tyle, co kot napłakał. Moje 

dochody nie wystarczały na spłatę kredytów, ani na życie na 

poziomie, jakie sobie wymarzyłam. 

Seria przegranych przeze mnie spraw spowodowała, że 

kancelaria zaczęła świecić pustkami. Któregoś dnia z nudów 

zaczęłam przeglądać jakieś kolorowe czasopismo o gwiazdach, 

które zostawił ktoś w poczekalni. Były tam wywiady z aktorkami, 

politykami, znanymi osobistościami, bogato ilustrowane 

kolorowymi zdjęciami bohaterów tych opowieści, często w 

dwuznacznych, czy też niezręcznych lub pikantnych sytuacjach i 

pozach. Również teksty obfitowały w różnorodne sensacje typu: 

„aż się wierzyć nie chce, ale…” A to sąsiadka gwiazdy coś 

widziała przez okno, co prawda, nie daje za to głowy, ale…, a to 

kierowca znanego biznesmena coś usłyszał podczas jazdy, ale 

miał włączone radio, więc nie usłyszał dokładnie…, a to 

zdradzona żona wylewa pomyje na niewiernego męża – polityka, 

bo ktoś jej doniósł, że mąż przytulał jakąś kobietę na dworcu…, 

być może to była jego siostra, ale… może tylko do niej 

podobna… 
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Ze wzrastającym znudzeniem przeglądałam te teksty, ale nagle 

zobaczyłam na dole strony niepozorną ramkę zatytułowaną: 

Sprostowanie. Dotyczyło ono tekstów z poprzednich wydań tego 

tygodnika, chyba sprzed niemal roku. Reporterka przepraszała 

czytelników za fałszywe oskarżenia i oszczerstwa skierowane w 

stronę bardzo znanego aktora. A czyniła to na polecenie sądu, do 

którego odwołał się tenże aktor, nie mogąc znieść steku kłamstw, 

niesłusznych posądzeń itp. Poniżej była informacja, że ta 

reporterka musiała uiścić jeszcze niemałą grzywnę na cele 

społeczne. Ale kto czyta sprostowania, i to po tak długim czasie? 

– pomyślałam. A informacja – plotka poszła w świat… Ta 

redaktorka musiała mieć bardzo dobrego adwokata. Wydawca 

tego brukowca zarobił pewnie krocie na tym reportażu, bo ludzie 

(podobno) lubią takie sensacje. Suma zasądzonej grzywny była z 

pewnością stosunkowo niewielka. 

I właśnie wtedy przyszedł mi do głowy pewien szatański 

pomysł, bo wiedziałam, że muszę pilnie wygrać następne sprawy, 

które miałam nadzieję, że zostaną mi zlecone. Ale jak to zrobić, 

gdy moje kwieciste mowy już nie wystarczają? Otóż wymyśliłam, 

że kolejnej osobie, która zwróci się do mnie w sprawie obrony 

przed sądem, zasugeruję, aby zgłosiła jako strona – takich 

świadków, którzy będą tak zeznawać, że sąd nabierze przekonania 

o jej niewinności. Za dodatkową opłatą to ja sama mogę jej 

załatwić takich fałszywych świadków. Oczywiście ci świadkowie 
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powinni otrzymać stosowne honorarium, a ja – jako 

pomysłodawca i oficjalny obrońca zapewniam o pewnej wygranej 

w sądzie i do swojego adwokackiego wynagrodzenia otrzymam 

specjalną premię! 

Zapewnienie stuprocentowej wygranej w sądzie działało 

kusząco na osoby zamawiające u mnie zlecenie obrony i bardzo 

łatwo godziły się one na dodatkowe, niemałe zresztą koszty. Bo 

czegóż się nie robi, żeby wybawić z opresji syna, męża, żonę, 

wnuka…? Nikomu jakoś przy dokonywaniu tych transakcji nie 

przyszło do głowy, że wystawianie fałszywych świadków jest 

sprzeczne z zasadami moralnymi, etycznymi i z ósmym 

przykazaniem, że może spowodować niesprawiedliwy wyrok – 

skazanie niewinnych osób! A przysięga o mówieniu tylko 

prawdy… No cóż – krzywoprzysięstwo trzeba w to wkalkulować! 

Ja, prawdę mówiąc, też starałam się o tym wszystkim nie 

pamiętać, bo pozostało mi, gdy już powiedziałam „A”, 

powiedzieć „B”, czyli wygrać kilka takich wyreżyserowanych 

spraw. A wtedy – kancelaria będzie pękać w szwach i… moje 

konto też. 

Rozpoczęłam od świadków zapewniających żelazne alibi – to 

działało! Ja miałam wtedy ułatwione zadanie. Zastosowałam też 

fałszywe zeznania dotyczące korupcji, spraw prywatnych, 

zachowań po drugiej stronie frontu. Moi świadkowie wydawali 

pochopne oceny, obmawiali niewinnych ludzi. Na porządku 
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dziennym były oszczerstwa, zdradzanie tajemnic zawodowych lub 

pochlebstwa, fałszywe komplementy, służalczość i 

samochwalstwo. Wszystko to służyło poniżaniu innych, 

niszczeniu dobrego imienia i podważaniu sprawiedliwości. A ja 

wygłaszałam płomienne mowy – i moi klienci zostawali 

oczyszczeni z zarzutów, albo sądy wyższej instancji, po 

odwołaniach, które pisałam, anulowały wcześniejsze wyroki lub 

umarzały postępowanie. 

 

© Sergey Nivens – Fotolia.com 

W ostatnim czasie – zgodnie z planem – wygrałam trzy 

sprawy, dwie umorzono z powodu braku dowodów, a w tej 

trzeciej – zamiast mojego klienta sąd skazał za kradzież na kilka 

miesięcy więzienia – bezdomnego, który kręcił się od dawna koło 
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skradzionego samochodu. Przynajmniej przez jakiś czas będzie 

miał dach nad głową, wikt i opierunek… 

Tego wieczoru siedziałam nad teczkami następnych spraw, ale 

co chwilę biegałam do okna, żeby nacieszyć oczy moim nowym 

samochodem. Był to najnowszy model ekskluzywnej wersji 

mercedesa! Marek marudził, że moja pięcioletnia toyota mogłaby 

mi jeszcze długo służyć, że te, jak mu mówiłam – ekstra 

wynagrodzenia – trzeba było przeznaczyć na spłaty rat i pilne 

zobowiązania.  

– Ależ ja odcinam teraz kupony za wcześniejsze, trafne 

decyzje – tłumaczyłam Markowi moją rozrzutność. I tu 

przypomniała mi się pewna anegdota, którą od razu powiedziałam 

głośno: – Pewien człowiek latami modlił się do Boga o dużą 

wygraną w totolotku. Wreszcie zniecierpliwiony Pan Bóg dał mu 

taką odpowiedź: daj mi chociaż szansę i wypełnij kupon! A ja 

wypełniłam już trzy kupony nie siedzę, nie narzekam i nie czekam 

na cud, tak jak ty – mój kochany teologu! 

– A skąd ty masz nagle taką sumę pieniędzy? – Marek nie 

dawał za wygraną. Nie zdradziłam mu mojej tajemnicy, bo on i 

tak nie zna się na sądach. A poza tym, jakoś tak mi się zrobiło 

głupio…  

Było już bardzo późno, wyszłam więc, aby wstawić to moje 

nowe cudeńko do garażu. Nagle zobaczyłam, że koło samochodu 

ktoś stoi i wyraźnie patrzy w moim kierunku, tak jakby czekał 
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właśnie na mnie. I rzeczywiście tak było. Mężczyzna, którego 

twarz wydała mi się znajoma, odezwał się cichym głosem: 

– Dobry wieczór, pani mecenas! Jak to dobrze, że panią 

spotkałem, bo nie miałem jakoś śmiałości niepokoić pani w domu. 

Przychodzę tu od kilku dni w nadziei na spotkanie. Nie wiem już, 

co mam robić. Zżerają mnie wyrzuty sumienia. To ja zeznawałem 

w sprawie kradzieży samochodu. Pamięta pani? Ojciec tego 

młodego chłopaka, który to zrobił, chcąc go uchronić przed 

więzieniem, dał mi dużą sumę pieniędzy, żebym zeznał, że Patryk 

był tego wieczoru do późnej nocy u mnie w domu, bo pomagałem 

mu podciągnąć się z fizyki, którą zawalił na maturze. Potem, gdy 

go odwoziłem, widziałem tego bezdomnego włamującego się do 

tamtego volvo. To wszystko była nieprawda, no może z 

wyjątkiem tej jedynki na maturze z fizyki. Nie mogę zapomnieć 

oczu tego bezdomnego człowieka – Zenka – gdy sędzia ogłaszał 

wyrok, że jest winny kradzieży. Czy pani mogłaby to jakoś 

odkręcić, zmienić, odwołać? Bo ja dłużej nie wytrzymam! 

Pieniędzy za tę przysługę nie ruszyłem z konta. Postanowiłem 

przekazać je schronisku dla bezdomnych. A temu Zenkowi 

posyłam co tydzień paczki do więzienia. 

Mężczyzna nagle przerwał, wręczył mi swoją wizytówkę i 

poprosił o informację, czy i co zrobiłam w tej sprawie, widocznie 

mnie nie podejrzewając, że mieszałam w tym palce… 

Zaniepokojony Marek wyszedł przed dom, wołając czemu nie 
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wracam i czego chciał ten nieznajomy człowiek. Jakoś się 

wykręciłam, mówiąc że pytał o drogę. A w nocy, gdy w końcu 

usnęłam, śnił mi się gwałciciel, który dzięki mnie uniknął kary 

(sprawę umorzono powodu braku wystarczających dowodów). 

Człowiek ten krzyczał do mnie z widoczną ironią i satysfakcją: 

No i znowu wybrałaś pieniądze, a nie prawdę. I dobrze! Ja nie 

siedzę celi, ty masz kolejny przelew na konto! Wszystko gra, 

wszyscy są zadowoleni, prawda? Po czym rozległ się przeraźliwy, 

jakby diabelski śmiech, który słyszałam jeszcze, gdy obudziłam 

się zlana potem od stóp do głów. 

Ach, co tam – sen mara, Bóg wiara – pomyślałam buńczucznie 

po chwili, cytując powiedzenie mojej babci. Muszę się pozbierać, 

wziąć prysznic, czeka mnie dziś wiele spraw – najpierw sąd, 

przyjęcia w kancelarii i zebranie w klubie osiedlowym w sprawie 

budowy na naszej ulicy jakiejś potężnej hurtowni. Mam tam 

wygłosić ekspertyzę prawną, trochę naciąganą, bo do końca nie 

wyjaśniono, czyją własnością jest teren pod tę inwestycję. A 

wieczorem powinnam iść z Markiem na plebanię, proboszcz ma 

imieniny, a wikary, którego Marek zastępował na katechezie, 

wraca po zwolnieniu do pracy w szkole, więc chciałby wiedzieć, 

co przerobiły poszczególne klasy. 

Marek spał jeszcze spokojnie, jak ufne, czujące się 

bezpiecznie dziecko. Ja chyba jeszcze do końca nie znam swojego 

męża – pomyślałam ze zdziwieniem. On sobie tu śpi, zamiast 
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martwić się, że właśnie stracił jedyne swoje zajęcie, że nie ma 

innej pracy, że nie ma żadnego dochodu!!! Powinien natychmiast 

wstać i zacząć coś robić w tej sprawie! Zaczęłam nim potrząsać ze 

złością. Nagle obudzony Marek, na moje pretensje miał tylko 

jedną odpowiedź: – Złożyłem swoje oferty, CV, dyplomy w kilku 

szkołach, czekam na odpowiedzi, na pewno coś się znajdzie dla 

mnie, bo nawet w tej szkole za rogiem katechetka idzie wkrótce 

na urlop macierzyński. Czy ty zawsze musisz robić finansowe 

afery, i to jeszcze o świcie? Pan Bóg zatroszczy się o mnie, 

przecież to Jemu służę, a nie mamonie! – zakończył jak to on – 

filozoficznie. 

Mój dzień potoczył się zgodnie z planem, ale po zebraniu w 

klubie umówiłam się jeszcze do fryzjera, żeby wieczorem, wśród 

tych, jak mówiłam – czarnych – jakoś wyglądać. Dodawało mi to 

pewności siebie, bo jednak w tym towarzystwie czułam się 

nieswojo.  

Gdy wpadłam do salonu, moja fryzjerka była jeszcze zajęta. 

Tłumaczyła, że w ciągu dnia była awaria prądu i zrobił się poślizg 

w terminach. Musiałam więc chwilę poczekać. Automatycznie 

wzięłam do ręki jedno z kolorowych czasopism, których cała 

sterta leżała na stoliku. Przebiegając, niemal bezmyślnie, 

wzrokiem po kolejnych stronach, nagle zdębiałam! Zobaczyłam 

bowiem… swoje zdjęcie, duże, na pół strony. Byłam w todze, 

birecie i stałam przed stołem sędziowskim z ręką uniesioną w 
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zwycięskim geście! Na drugiej stronie zdjęcie mojego nowego 

mercedesa parkującego przed nowym domem, a obok sędziwy 

samochód mojego ojca, i jeszcze jedna fotka, na której jestem w 

objęciach jakiegoś wysokiego bruneta. Pod zdjęciami – zjadliwe, 

kłamliwe komentarze: „Adwokat Joanna K.M. zdradza swego 

męża, widocznie znudził już się jej mąż – katecheta, szuka 

mocniejszych wrażeń. Pani mecenas jeździ najnowszym Mercem, 

a jej ojciec klepie biedę. Skąd ona ma tyle kasy?”  

W tekście znalazłam jeszcze inne rewelacje na swój temat. 

Była tam wypowiedź ginekologa, do którego rzekomo chodzę. 

Wynikało z niej, że na własne życzenie nie mogę mieć dzieci, bo 

słono zapłaciłam za operację usunięcia (zdrowych!) jajników. 

Zaraz obok przeczytałam, że mam już dwójkę nieślubnych dzieci, 

które porzuciłam dla prawniczej kariery. I z tego miejsca w 

tekście biegła gruba czerwona strzałka na pierwszą stronę, pod 

moje zdjęcie na sali sądowej. Dalej nie miałam już siły czytać… 

Zrobiło mi się ciemno przed oczami! Nerwowo szukałam w 

tym brukowcu stopki redakcyjnej i numeru telefonu do redaktora 

naczelnego. Pozwę ich do sądu za zniesławienie, za zbrukanie 

mojego dobrego imienia, za ten stek kłamstw i fałszywych 

oskarżeń. Będą musieli zamieścić sprostowanie – mruczałam 

wściekła i rozżalona. Jak oni mogli, przecież to wszystko jest 

wyssane z palca. Kto to wymyślił, kto podstawił tych fałszywych 

świadków? I ciekawa jestem, ile dostał ten ginekolog za swoją 
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medialną wypowiedź, a ile rzekomy sąsiad ojca, który z 

przekonaniem dowodził, w jakiej biedzie żyją moi rodzice („bo 

widziałem jak matka pani mecenas Joanny K.M. pewnego dnia 

niosła w siatce tylko kilka ziemniaków”)! A jakie honorarium 

otrzymał ten fotograf, który spreparował na komputerze moje 

zdjęcie z brunetem? 

I nagle uświadomiłam sobie, że te moje myśli były jakieś 

znajome, że jeszcze przed lekturą tego artykułu, sama 

prowadziłam takie spekulacje i nie ograniczały się one tylko do 

pustych rozważań. Miały swój konkretny wymiar, także 

finansowy. Bo przecież, nie dalej jak wczoraj przelałam na konto 

zaufanego grafika komputerowego pokaźną sumkę za otrzymany 

od niego dowód rzeczowy w sprawie. Jeżeli te moje działania 

wyszłyby na jaw, ukazały się w mediach, to dopiero byłby kłopot 

– przemknęło mi przez głowę. Lepiej cicho siedzieć, nie 

prostować tych bzdur – postanowiłam, zwijając dyskretnie gazetę 

do torby. 

Trochę ochłonęłam, ale spokoju serca nie odzyskałam. Wręcz 

przeciwnie – stale myślałam o swoich fałszywych świadkach z 

ostatnich miesięcy, o ludziach, których namówiłam do 

sfinansowania oszczerstw, do krzywoprzysięstwa… przestał mnie 

cieszyć nowy samochód. Właściwie patrzyłam na niego z 

nienawiścią. A cóż on był winien! To ja! Powinnam znienawidzić 

siebie! Jak ja mogłam tak postępować? Jak mogłam 
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przekupstwem zjednywać sobie ludzi, budować swoją karierę i 

autorytet przy pomocy kasy? Za pieniądze można kupić wiele 

rzeczy, ale gdy próbuje się kupować ludzi, wtedy zawsze traci się 

coś bezcennego – spokój sumienia – i trudno go potem 

odzyskać… 

Na wieczorne spotkanie na plebanii poszłam jak na ścięcie. 

Prawie się nie odzywałam, ale na szczęście było sporo gości i 

rozmowa przy stole toczyła się wartko. Siedziałam między 

Markiem a wikarym i mimowolnie przysłuchiwałam się ich 

rozmowie o zrealizowanym programie katechez. Cytaty z Biblii 

przeplatały się z tematami, ocenami i wypowiedziami uczniów, 

które Marek dosłownie przytaczał. Ksiądz notował sobie pewne 

sprawy, a na koniec zapytał Marka: 

– A mówiłeś o tym, że nie można dwom panom służyć – Bogu 

i mamonie? I czy rozważaliście w VI b fragment z ewangelii 

według św. Mateusza: „Cóż bowiem za korzyść odniesie 

człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę 

poniósł?” 

– To był chyba jeden z ostatnich tematów – odpowiedział 

Marek. – Dyskusja była długa i bardzo żywa. Odniosłem 

wrażenie, że młodzież jest na wskroś przesiąknięta 

konsumpcjonizmem. Za wszelką cenę mieć to czy tamto – to jest 

według nich wyróżnik wartości człowieka. Próbowałem 

prostować ten pogląd, ale chyba musicie do tego wrócić. 
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– Ja też muszę do tego wrócić i to najlepiej szybko. Kiedy 

ksiądz znajdzie dla mnie czas? – zapytałam ze łzami w oczach. 
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Premiera „Hamleta” 

Dla niektórych 

najpiękniejszą muzyką 

jest szelest banknotów 

(Aldona Różanek) 

 

W świecie show-biznesu, wśród artystów, aktorów, reżyserów, 

piosenkarzy, zdrada małżeńska jest – można powiedzieć – na 

porządku dziennym. Z góry przepraszam to środowisko, jeżeli 

kogoś urażą powyższe słowa – ale niestety fakty są faktami. A 

jeżeli nawet procentowo obserwuje się pewien spadek zdrad 

małżeńskich i rozwodów – to powód jest oczywisty. Po prostu 

mniej jest małżeństw, a więcej tzw. wolnych związków, które w 

razie rozstania, nie zostawiają śladu w dokumentach USC. Tzw. 

formaliści żyją często już w czwartym czy piątym małżeństwie 

cywilnym, mają za sobą kilka rozwodów, inni żyją z kolejną 

partnerką czy partnerem na tzw. kocią łapę, bez zobowiązań. 

Wobec takich sytuacji, małżeństwo moich rodziców należy do 

chlubnych wyjątków. Oboje są bardzo znanymi aktorami, ojciec 

ponadto zajmuje się reżyserią i od kilkunastu lat jest dyrektorem 

renomowanego teatru w dużym mieście. Pracują w teatrach, w 

telewizji, w filmie, zasiadają w jury różnych prestiżowych 

konkursów. Mama przez pewien czas wykładała w Wyższej 

Szkole Filmowej, a w Akademii Teatralnej była nawet przez dwie 
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kadencje dziekanem. I – są razem od niemal czterdziestu lat! Mam 

jeszcze dwie młodsze siostry. 

Nasz rodzinny album zawiera wiele pięknych zdjęć – ze ślubu 

rodziców w dostojnym Kościele Mariackim w Krakowie, z 

wakacyjnych rodzinnych wyjazdów w góry, z różnych 

uroczystości w domach dziadków i rodziców. Nie ma w nim tzw. 

fotosów ani plakatów reklamujących kolejne filmy czy spektakle. 

Te – będące dowodem rozwijającej się kariery i talentu rodziców 

– przechowujemy w oddzielnych albumach, a ostatnio już w 

folderach komputerowych. 

No właśnie, bo ja jestem pasjonatem komputerów. W 

odróżnieniu od sióstr, nigdy nie chciałem zostać w branży. 

Chodziłem na różne premiery, bo tak wypadało, bo rodzicom 

sprawiało to radość, ale gdy zdałem maturę, stanowczo 

odmówiłem pójścia na studia do Akademii Teatralnej i zdawałem 

na politechnikę. Chciałem zostać informatykiem, interesowały 

mnie zwłaszcza nowoczesne technologie multimedialne, gry 

komputerowe, uwielbiałem przebywać w wirtualnym świecie, w 

„Second Life”, które to życie stało się moim pierwszym, a nie 

drugim. Planowałem, że będę projektować i programować 

nierzeczywisty świat komputerowy i będzie on lepszy pod 

każdym względem od realnego. Śniły mi się różne awatary, efekty 

specjalne, filmy i teatry bez aktorów, bo postrzegałem animację, 
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zwłaszcza behawioralną, jako wspaniałe narzędzie, które 

wykreuje wszystko, czego dusza zapragnie. 

Będąc na trzecim roku, rozpocząłem studia na drugim 

kierunku, na zarządzaniu. Miałem zamiar założyć własną firmę i 

zostać profesjonalnym grafikiem komputerowym, chciałem więc 

wiedzieć, jak najlepiej funkcjonować na rynku ostrej konkurencji. 

Po dwóch latach, ku wielkiej radości rodziców, zapisałem się 

jeszcze na podyplomowe studia teatralno – filmowe, ale tylko 

dlatego, że to samo zrobiła Kasia, dziewczyna, za którą szalałem 

od dawna. Mieliśmy tam różne ciekawe warsztaty, prawie jak w 

prawdziwej Akademii. Poznawaliśmy teatr od kulis, bardzo 

przydała mi się wtedy wiedza z zarządzania.  

W programie był też marketing i reklama, musieliśmy więc 

zrobić projekt plakatu informującego o premierze „Hamleta” w 

teatrze, zwiastuna dowolnego filmu i internetowego baneru o 

festiwalu filmowym w Gdyni. Wtedy mogłem zabłysnąć swoim 

kunsztem informatycznym. Zrobiłem swoje projekty, potem Kasi 

i jeszcze kilku kolegom, którzy nie żałowali grosza, żeby tylko 

mieć zaliczenie z głowy. Tak właśnie, jeszcze półoficjalnie, 

odbyło się otwarcie mojej firmy. 

Nasze projekty oceniało kilku wykładowców – pod kątem 

komunikatywności, estetyki, techniki wykonania, przyjazności dla 

odbiorcy itp. Nie wątpiłem, że moje prace będą ocenione bardzo 

wysoko. Rodzice pytali, czy mogliby obejrzeć projekty, może coś 
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podpowiedzieć, ale uniosłem się honorem i powiedziałem, że 

pokażę je dopiero później, po ocenie. 

W dniu, w którym miały być podane wyniki i końcowe oceny 

projektów, a także informacje, które z nich zostaną powielone i 

wykorzystane w akcji promocyjnej w mieście i w Internecie, 

zostałem zaproszony do gabinetu dyrektora studium. Był jakby 

zażenowany, zbyt oficjalny i widocznie wściekły, że to on musi ze 

mną porozmawiać. Wykrzyknął więc od razu: 

– Jarku! Tego się po tobie nie spodziewałem, owszem, 

wszystkie warunki techniczno – estetyczne są w projektach 

spełnione. I to nie tylko w tych, pod którymi się podpisałeś. Czy 

ty myślałeś, że my się nie zorientujemy, że niemal wszystkie 

projekty w grupie są twojego autorstwa? Ale teraz mniejsza z tym. 

Coś ty zrobił najlepszego? Czy ty jesteś jakimś erotomanem? 

Dlaczego w każdej twojej pracy na pierwszym planie jest nagość, 

wyuzdanie, wręcz porno?! I to niezależnie od tytułu czy treści 

filmu, sztuki albo konkursu. Czy ty nie masz za grosz wstydu? 

Przecież tam wcale nie ma takich mocnych scen! 

– Ależ, panie profesorze! Czytałem w Internecie, że do kina 

chodzą głównie młodzi. To jak młodego zachęcić, żeby kupił 

bilet? Tylko takimi momentami. Przecież tu chodzi głównie o 

biznes! Jak pieniądze nie wpłyną, to kino zbankrutuje. A i do 

teatru młodzi pójdą, jak zobaczą taki pikantny plakat. Wpływy są 

najważniejsze – udało mi się wtrącić do przemowy 
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umoralniającej, którą dyrektor wygłaszał, cały czerwony na 

twarzy. 

– Z tobą jest gorzej niż myślałem! Pieniądze, pieniądze! 

Zgoda, są ważne, ale nie najważniejsze. Przyjąłeś złe kryteria 

wartości. Niemożliwe, żebyś je przejął od swoich rodziców. Znam 

ich bardzo dobrze, to uczciwi, kochający się ludzie. Mam 

nadzieję, że tych twoich dzieł nie widzieli, bo… A za parę dni 

będą obchodzić złote gody. Piękny prezent, szkoda mówić! 

Usiłowałem jeszcze wyjaśniać swoje intencje, swoje 

wyobrażenie o reklamie i akcji marketingowej, ale nic do niego 

nie docierało. Stary pryk – pomyślałem zrezygnowany – nie zna 

się na współczesnej sztuce ani na biznesie; i nie wie, jakie kwiatki 

można znaleźć w Internecie. 

– Pamiętaj – mówił jeszcze dyrektor – że erotyzm też wymaga 

szacunku i właściwej oprawy, powinien chronić intymność 

człowieka, a nie powodować niezdrową ciekawość. Reklama bez 

zachowania intymności staje się wulgarna. A przecież na te twoje 

dzieła będą patrzeć także dzieci. Twoje prace wzbudzają 

pożądanie, a od niego do grzesznych czynów już blisko! 

Tego już nie rozumiałem zupełnie. – Dlaczego mam być 

winny temu, że ktoś grzeszy? A niech sobie grzeszy. Jego sprawa! 

Przecież Bóg jest podobno miłosierny, to w czym problem?! – 

zastanawiałem się półgłosem. 
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– Ty już lepiej nic więcej nie mów – zawołał profesor. – Masz 

tydzień na poprawę projektów, bo jak tego nie zrobisz, to… Robię 

to tylko przez wzgląd na twoich rodziców, inaczej bym cię od 

razu skreślił z listy. 

Wyszedłem z gabinetu w buńczucznym, wojowniczym 

nastroju. – Nic nie będę poprawiał, niech mnie skreśla, będzie 

biedniejszy o moje czesne. Znajdę inną szkołę. Kaśka, słysząc co 

wygaduję, załamała ręce, rozpłakała się i… swoim przepięknym 

uśmiechem przez łzy wymogła na mnie zmianę decyzji. 

W ciągu kilku dni zrobiłem nowe projekty, pomogłem też 

innym w korekcie graficznej, żeby dyrektor ich się nie czepiał. Po 

kilku dniach stwierdziłem z satysfakcją, że moje nowe prace 

otrzymały najlepsze oceny i zostały wytypowane do 

rozpowszechnienia. Dyrektor powiedział tylko: 

– No widzisz, można to było zrobić bardzo dobrze bez tej 

erotycznej nuty, prawdziwa sztuka sama się obroni; będą jeszcze z 

ciebie ludzie. 

Jestem tylko ciekawy, ilu widzów przyciągną te moje grzeczne 

plakaty i banery w porównaniu z grzesznymi – pomyślałem 

sceptycznie. Byłoby wskazane przeprowadzenie badań 

porównawczych – tu odezwał się we mnie absolwent zarządzania. 

Jak na dobre ruszy moja firma – zrobię to na pewno – 

postanowiłem sobie na pociechę. 
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Minęło parę lat. Firma rozwijała się prężnie, mogłem już 

przebierać w zleceniach, sam zajmując się bardziej ambitnymi. 

Zatrudniałem sześciu grafików komputerowych, którzy robili tzw. 

drobnicę – ulotki, wizytówki, plakaty, prezentacje, projekty gier 

komputerowych. Ja pracowałem nad nowymi wersjami 

wirtualnych przeżyć, które nazwałem roboczo „Second Life Plus”. 

Zwykle, w tej nierzeczywistej scenerii i sytuacji, uczestnikom 

dawałem możliwość pokazania swojej drugiej natury, rozwinięcia 

tych emocji, przeżyć, talentów, które w realu musieli tłumić i 

skrywać. 

Duże pole do działania dawała sfera uczuć seksualnych. Tu 

można było poszaleć, bez żadnych konsekwencji nawiązać 

romans z żoną sąsiada czy też znanym aktorem lub aktorką. Takie 

wersje sprzedawały się najlepiej. Wszystko więc szło po mojej 

myśli. Kaśka też skończyła w terminie to nasze nieszczęsne 

Studium Teatralno – Filmowe i rozpoczęła prawdziwe studia w 

Akademii. Jeszcze przed ich zakończeniem wzięliśmy ślub – 

zgodnie z marzeniami moich rodziców – również w Kościele 

Mariackim. 

Stać nas było na wystawne wesele, a w prezencie ślubnym 

otrzymałem od ojca… stanowisko dyrektora administracyjnego w 

jego teatrze. Miałem zająć się zarządzaniem, planami rozbudowy, 

zaprojektować możliwości wprowadzenia nowych 

komputerowych technologii multimedialnych, które miałyby 
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wspierać tradycyjną scenografię. Ojciec widocznie w końcu 

docenił moje różnorodne umiejętności i pogodził się z faktem, że 

nie zostanę aktorem. 

Po przemyśleniu, a właściwie przekalkulowaniu otrzymanej 

propozycji, zdecydowałem się ją przyjąć. Firma stoi mocno na 

nogach, nie muszę jej już poświęcać całego mojego czasu. 

Mianuję następcę, dam mu jakiś dodatek funkcyjny za pilnowanie 

papierów – trudno, coś za coś. Ale pensja w teatrze była 

zachęcająca, a wysokość premii uzależniona w kontrakcie od 

liczby sprzedanych biletów na spektakle w danym miesiącu. 

Swoje nowe stanowisko miałem objąć od zaraz. Ojciec 

planował, oprócz przedwakacyjnego repertuaru, wystawienie 

„Hamleta”. Całe lato trwały intensywne próby. Aktorzy pracowali 

od rana do wieczora, a ja – czułem się w tym wszystkim jak ryba 

w wodzie. Multimedialna, nowoczesna i fascynująca zarazem 

scenografia, zastępująca tradycyjne tekturowe dekoracje, 

zapowiadała hit sezonu. 

Oczywiście akcję reklamową robiła moja firma. 

Zorganizowałem wywiady z aktorami, w telewizji i radiu leciały 

spoty reklamowe, w lokalnej prasie ogłosiłem konkurs SMS-owy 

z cennymi nagrodami, ze znajomości „Hamleta”. A moi graficy 

mieli zrobić kilka wersji tradycyjnych plakatów do gablot przy 

teatrze i na słupy ogłoszeniowe w mieście. Niestety nie spisali się. 

Widać, że robili te projekty na kolanie. Były jakieś takie byle 
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jakie. Nie to, co… No właśnie! Chwila przy komputerze i ze 

starego folderu wyszukałem ten mój pierwszy projekt do 

„Hamleta” sprzed paru lat. Wystarczy zmienić datę premiery, parę 

nazwisk aktorów, i… będzie jak znalazł! A frekwencja i moja 

premia – murowane! Jak pomyślałem, tak zrobiłem. I nawet sam 

rozwiesiłem kilka plakatów w pobliżu teatru. 

W dniu premiery, podekscytowani zasiedliśmy w loży 

dyrektorskiej. Rodzice byli szczęśliwi, że jesteśmy tu razem, że 

Kaśka zdążyła dojechać z planu filmowego, gdzie gra główną 

rolę, a ja coraz bardziej wsiąkam w teatr. 

Spektakl wszedł już w końcową fazę, gdy nagle Kaśka wstała i 

szepnęła, że musi skorzystać z toalety. Spojrzałem na nią z 

niepokojem. – Masz znów nudności? – zapytałem cicho. Kaśka 

była w ciąży i te nudności męczyły ją bardzo, ale gestem dała 

znać, że to nie to. 

Gdy zapadła kurtyna, owacjom na stojąco nie było końca. 

Przez kilkanaście minut aktorzy kłaniali się publiczności, potem 

na scenę wywołano ojca i… mnie. Kosze kwiatów, 

podziękowania od VIP-ów.  
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W  pewnym momencie automatycznie spojrzałem w górę. W 

naszej loży siedziała tylko mama. Kaśki nie było. Gdzie ona się 

podziała, może zasłabła – zaniepokoiłem się na dobre. 

Wymknąłem się ze sceny pod jakimś pretekstem. Kaśki niestety 

nie było ani w loży, ani w toalecie, ani na parterze w holu, ani w 

sali, gdzie miał się odbyć bankiet. Jej komórka została w torebce, 

w loży dyrektorskiej, wyszła przecież tylko na chwilę…  

A minęło aż pięć godzin, zanim policja znalazła Kaśkę w 

pobliskim parku. Leżała nieprzytomna w kałuży krwi… Przez 

wiele kolejnych godzin jej życie wisiało na włosku. Ale od 

początku było wiadomo, że straciła dziecko i że została 

wielokrotnie zgwałcona. 

Przytomność odzyskała po dziesięciu dniach. Opowiedziała, 

co się stało, po kolejnych dziesięciu. Lekarze byli bardzo ostrożni 
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w ocenach stanu jej zdrowia, zwłaszcza psychiki, ale dawali 

nadzieję, że czas uleczy rany powstałe tamtej nocy. 

Cóż się wtedy stało? Kaśka po wyjściu z toalety, zapragnęła 

zaczerpnąć świeżego powietrza, więc wyszła przed teatr, na ulicę. 

Nieopodal, pod arkadami stała grupa młodych chłopaków, którzy 

głośno komentowali wiszący tam plakat „Hamleta”. Dobiegały 

stamtąd nerwowe śmiechy, głośne sapania, wulgarne teksty. Jeden 

z nich, z wielkim kolczykiem w uchu i w czarnych skórzanych 

spodniach, zachowywał się szczególnie niespokojnie, rozpinał 

kurtkę, co rusz oblizywał się, rozglądał wokoło, ale ulica była o 

tej porze pusta. 

Kaśka chciała dyskretnie wycofać się do drzwi, bo poczuła się 

nieswojo, ale nagle zadrapało ją w gardle i zakaszlała. Wtedy ten 

z kolczykiem wykrzyknął: – Chłopaki, ale laska, ale nam się 

trafiło, zobaczcie, nawet podobna do tej na plakacie! Ślicznotko, 

zapraszamy. Podnieceni, z pożądaniem w oczach i w rękach, 

zaczęli ją obłapywać, jeden z nich zacisnął jej na ustach szal, 

który miała na ramionach. Zaciągnęli ją na drugą stronę ulicy, do 

parku, rzucili na ziemię i… Na tym relacja się skończyła – Kaśka 

zaczęła tak płakać, że dostaliśmy burę od lekarza. 

– Co tam było na tym plakacie, co tych zbirów tak podnieciło, 

kto jest autorem tego dzieła? Któryś z twoich pracowników w 

firmie? – ojciec zasypywał mnie pytaniami.  
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A ja? Ja do końca życia nie zapomnę tej prawdy, że pieniądz 

nie jest najważniejszy. Zawsze wydawało mi się, że to pieniądz 

służy mnie, a okazało się, że w istocie jest zupełnie odwrotnie. 

Nie mogę wartości życia uzależniać od ilości posiadanych 

pieniędzy, bo właśnie odczułem na własnej skórze, że pieniądz 

odebrał życie naszej nienarodzonej jeszcze córeczce! I o mały 

włos także Kaśce. 

Wracając tego dnia ze szpitala, wstąpiłem do Kościoła 

Mariackiego. Coś mnie tam ciągnęło, nie byłem tam od dnia 

naszego ślubu… A może to Ktoś mnie tam zaprosił, żebym 

zweryfikował swoje kryteria wartości i zaczął od nowa…? 
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Upragniony przelew 

Góra pieniędzy 

może przesłonić cel życia 

(Emilia Tesz) 

 

Jak tylko pamięcią sięgnę, interesowały mnie… pieniądze. 

Gdy byłem mały, usypiałem przy brzęku monet, jak przy 

grzechotce. Później wyciągałem mamie z torebki portmonetkę i 

oglądałem monety, ustawiając z nich, tak jak z klocków, rozmaite 

figury. Banknotów rodzice dobrze pilnowali od czasu, gdy na 

każdym z nich dorysowałem długopisem jeszcze po jednym zerze. 

Dorośli zrobili mi wtedy karczemną awanturę, nie rozumiem 

dlaczego, przecież dwa tysiące to chyba więcej od dwustu złotych, 

prawda? Rodzice nie mogli zrozumieć tych moich finansowych 

zainteresowań. 

Na piąte urodziny dostałem od wuja świnkę – skarbonkę z 

kilkoma monetami w środku – na zachętę, żeby oszczędzać. Rok 

później świnkę rozbiłem na drobiazgi i wydałem wszystkie moje 

oszczędności. Odkupiłem od kolegi kilkanaście kapsli od piwa, bo 

brakowało mi do kolekcji. Przez parę tygodni chodziłem smutny i 

zły zarazem, i kombinowałem, jak tu zdobyć kasę i jak przekonać 

Zdziśka, żeby mi je sprzedał. Jak ja mu zazdrościłem, że ma takie 

eksponaty, a ja nie! 
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Brakujące dziewięć złotych (kapsle chodziły wtedy po trzy 

złote za sztukę) pożyczyłem sobie od siostry. Gdy później szukała 

swojego kieszonkowego i rzucała na mnie swoje podejrzenia, 

skarżąc rodzicom, że  jestem złodziejem, po kryjomu zrobiłem jej 

dziurę w kieszeni kurtki… Mama zaszyła jej tę dziurę i na 

pociechę po zgubie Ala dostała od niej – dziesięć złotych. Czułem 

się więc całkowicie usprawiedliwiony. A gdy Zdzisiek nie chciał 

dokonać transakcji po powszechnym kursie, przekonałem go do 

tego siłą swoich pięści. I tak niech będzie zadowolony, że dostał 

kasę, bo równie dobrze mogłem mu odebrać kapsle bez płacenia 

za nie. Ale przecież ja nie jestem złodziejem! 

Dopiero wiele lat później wpadła mi do głowy myśl, że mogę 

mieć to, co mają inni, bez zbędnych zabiegów, zwłaszcza 

finansowych. Moje pożądania rosły wraz ze mną i dojrzewały 

wraz ze mną. Na pytania: Adasiu, co chciałbyś dostać na 

imieniny, czy pod choinkę, odpowiadałem: pieniądze. Nie zawsze 

i nie wszyscy dostosowywali się do tej sugestii, ale mój 

zaskórniak i tak rósł. Jednak zbyt wolno jak na moje oczekiwania, 

bo żądza bogactwa w sercu zdawała się nie mieć granic. 

Po maturze wybrałem studia ekonomiczne ze specjalnością 

zarządzanie finansami. Wszystkim wydało się to oczywiste, bo 

moje umiłowanie pieniędzy nie mijało. 

Poznając zasady funkcjonowania rynku i pieniądza, 

odbierałem to bardzo osobiście i zaraz po dyplomie 
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kombinowałem, jak najwięcej zarobić, a przynajmniej więcej niż 

Wojtek, mój starszy kuzyn. Zawsze mu zazdrościłem, że ma 

lepszy samochód, większe mieszkanie, markowe garnitury. Jak 

tylko kupił sobie coś nowego, byłem wściekły, nie mogłem sobie 

znaleźć miejsca, dopóki nie zdobyłem tego samego. Złapałem się 

nawet na tym, że puszczałem wodze wyobraźni i marzyłem: 

Wojtek przestanie w końcu się dorabiać, bo… zachoruje, bo jego 

firma splajtuje, bo teściowa dostanie udaru i Wojtek będzie musiał 

wydać krocie na rehabilitację…  

Ale te scenariusze niestety nie sprawdzały się, chociaż 

podjąłem nawet pewne kroki w tym kierunku. Wiedząc że Wojtek 

ma nadciśnienie, zaprosiłem go pod jakimś pretekstem na wódkę. 

Sam markowałem picie, a z niego podśmiewałem się, że pije tyle, 

co kot napłakał, co z niego za mężczyzna… Ale niestety nie dał 

się namówić na kolejne sety, tłumacząc rozsądnie, że nie chce, 

aby żona została wdową. Jego firmy też nie udało się osłabić ani 

zlikwidować, choć nająłem najlepszych hakerów, którzy mieli 

wykraść z jego komputera nowe pomysły na reklamę oraz listę 

klientów, których chciałem skaperować do siebie. 

A domowe wydatki rosły. Ożeniłem się, planowaliśmy 

dziecko, może nawet dwoje, ktoś musi przecież odziedziczyć 

moją krwawicę. Bogusia od początku nie pochwalała moich 

wygórowanych, finansowych aspiracji. Skończyła pedagogikę, 

pracowała w przedszkolu i uwielbiała swoją pracę. Pochodziła z 
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niezamożnej, wielodzietnej rodziny i nie miała wcale jakichś 

wymyślnych pragnień. Wręcz przeciwnie do mnie, cieszyła się jak 

komuś się powiodło, coś kupił czy awansował. Patrzyła tylko, 

żeby nasze oczekiwane dzieci były szczęśliwe i zabezpieczone na 

przyszłość, ale tak, jak to mówiła – normalnie. Marzyła o 

dzieciach, ale ja wciąż odkładałem te plany na później, bo jeszcze 

nas nie stać, bo trzeba jeszcze popracować na najwyższych 

obrotach. A lata mijały… 

Nie było dnia, żebym nie porównywał się z innymi i nie 

pragnął tego, co mają, do czego doszli. Nie tylko Wojtek był dla 

mnie niedościgłym wzorcem. Męczyła mnie wciąż różnica 

majątkowa z większością moich znajomych i krewnych. Żona 

Jurka miała taaką kolię, Leon został prezesem spółki już po paru 

miesiącach, Zośka kupiła kolejną nieruchomość, a Robert, a 

Karol… Tylko siąść i płakać! Chyba nigdy ich nie dogonię!  

Muszę jakoś udoskonalić to zarządzanie moimi finansami i 

zdobyć ich więcej – postanowiłem desperacko któregoś wieczoru, 

po otrzymaniu maila od Sebastiana, że właśnie kupił sobie jacht. 

W załączniku były zdjęcia jego nowego nabytku. Rewelacja! Ach, 

jak ja chciałbym taki mieć! Niestety nie znalazłem sposobu, żeby 

go sobie przywłaszczyć! To chociaż muszę zdobyć jakąś 

dodatkową kasę, żeby czymś zabłysnąć. Moja chciwość i 

zachłanność odezwały się z wielką siłą.  
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Okazja nadarzyła się już następnego dnia. Na parkingu 

znalazłem damską torebkę. Leżała sobie w wózku, który ktoś 

zostawił obok miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. Widocznie właścicielka, po załadowaniu 

towaru, nie miała już siły odstawić wózka do wiaty, może była o 

kulach może zapomniała po prostu o torebce. Zajrzałem do 

środka. Był tam wypchany portfel, karta do bankomatu owinięta 

w kartkę z numerem PIN-u (wariatka!), dokumenty, z których 

wynikało, że mieszka na drugim krańcu miasta i jest chora na… 

tego już nie zapamiętałem ani nie zrozumiałem. Z portfela 

wyjąłem tylko banknoty i kartę – bankomat był w pobliżu. Bez 

problemu wybrałem sporą sumę – całość dziennego limitu, po 

czym torebkę odłożyłem tam, gdzie ją znalazłem. Przynajmniej 

dokumentów nie będzie musiała wyrabiać od nowa. Przecież nie 

będę ich kradł – postanowiłem dobrodusznie. 

Byłem tak podniecony tym zdarzeniem i łatwym zarobkiem, 

że pewnie z roztargnienia nie zauważyłem jadącego prawidłowo 

samochodu i przy wyjeździe z parkingu wjechałem prosto w jego 

bok. Mój zderzak wytrzymał uderzenie bez szwanku, ale drzwi 

przednie i tylne tego gruchota były mocno wgniecione, a szyby – 

popękane. 

Kierowcą okazał się starszy pan, który z przerażeniem patrzył 

na to, co się stało. Pasażerów w samochodzie nie było. 

Błyskawicznie rozejrzałem się wokoło – nikt nie reagował, w 
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pobliżu stały tylko zaparkowane pojazdy, których właściciele 

widocznie robili jeszcze zakupy. Zacząłem więc głośno krzyczeć 

na starszego pana i wmawiać mu, że to jego wina, że teraz z 

pewnością odbiorą mu prawo jazdy, ale mogę nie wzywać policji, 

możemy załatwić sprawę polubownie. I pokazując mu swój lekko 

wgnieciony (od paru tygodni!) błotnik, zażądałem astronomicznej 

sumy na naprawę, bo w przeciwnym razie spiszę go i straci 

ubezpieczenie. Oczywiście blefowałem, ale przerażony dziadek 

zgodził się na moje warunki. Gdyby tego nie zrobił, byłem już 

gotowy złożyć fałszywą informację o tym zdarzeniu na policji. 

Poszliśmy więc razem do banku, który akurat znajdował się na 

rogu i za chwilę trzymałem już w ręce kolejny tego popołudnia – 

plik banknotów. 

Ale miałem dziś farta – myślałem z zadowoleniem. Właściwie 

niewiele tego, może  razem kilkadziesiąt tysięcy, ale ziarnko do 

ziarnka… Jakoś nie przyszło mi wtedy do głowy, że krzywdzę 

ludzi, że perfidnie kradnę, oszukuję i kłamię… Liczyły się dla 

mnie tylko pieniądze! 

Na wszelki wypadek nie opowiedziałem jednak Bogusi o 

sposobie uzyskiwania tych dodatkowych przychodów. Och! 

Złapałem się właśnie na tym, że myślę w życiu prywatnym, 

wykorzystując terminologię zawodowo – profesjonalną. 

Pracowałem bowiem od dwóch lat w Urzędzie Skarbowym. Przez 

moje ręce przechodziły tysiące PIT-ów. Ich lektura była bardzo 
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pouczająca i podniecająca. Ile niektórzy ludzie mieli pieniędzy! 

Pasjonowałem się tymi dywanami liczbowymi i pożądanie 

wielkiego majątku rozpalało się we mnie do czerwoności! 

Jakże blado wyglądały przy tym moje dochody, a o dochodach 

Bogusi nawet nie wspomnę. Zresztą, nawet te sumy, które podała 

do naszego wspólnego PIT-u, nie wpływały do domowego 

budżetu w całości. Bogusia miała szczodrą rękę i szeroko otwarte 

oczy na cudzą biedę i nieszczęścia. Dawała więc wszystkim, 

którzy ją prosili, lub gdzie dostrzegła człowieka w potrzebie. 

Pieniędzy raczej nie dawała, ale kupowała jedzenie, odzież, 

wykupywała recepty, płaciła zaległe czynsze… Była znana w 

naszej dzielnicy jako dobra dusza. Między nami była taka cicha 

umowa, że nie wykorzystuje do swoich charytatywnych działań 

moich pieniędzy. Tak więc, zachowując wspólnotę łoża i stołu, 

mieliśmy taką rozdzielność majątkową. 

Ja sobie nie przypominam, żebym kiedyś komuś coś dał. 

Byłoby to całkowicie sprzeczne z moją naturą! C ty z tego masz? 

– dopytywałem nieraz, ale żona tylko się uśmiechała i… 

przesuwała paciorki różańca, modląc się – jak mówiła – w mojej 

intencji. 

Któregoś wieczoru Bogusia wróciła do domu wyraźnie 

zatroskana. Okazało się, że nasza samotna sąsiadka zza płota, 

którą często odwiedzała, jest bardzo chora i słaba. – No cóż, 

normalna rzecz – ona ma chyba ze sto lat – próbowałem pocieszyć 
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Bogusię. – Czy ona nie ma nikogo bliskiego, kto mógłby jej 

pomóc? Czy to ty musisz tam latać? – marudziłem, bo właśnie 

chciałem namówić Bogusię, żeby popołudniami podjęła pracę w 

świetlicy osiedlowej. Rodzice byli skłonni sporo zapłacić, żeby 

dzieci miały fachową opiekę także po ich powrocie z pracy. No bo 

trzeba jeszcze zrobić zakupy, pójść do dentysty, do fryzjera, do 

kina, a nie każdy ma dyżurnego dziadka czy babcię. 

Ale zanosiło się, że Bogusia będzie teraz przepadać u pani 

Elwiry codziennie na dłużej. I rzeczywiście tak było. Nosiła 

chorej sąsiadce obiady, sprzątała u niej w domu, grabiła trawnik, 

woziła ją do szpitala lub przychodni. Któregoś dnia powiedziałem 

nieoczekiwanie Bogusi, że chętnie pójdę dziś z nią do pani 

Elwiry. Zdumiona, przystała na to z radością. 

Na moje oko, dni sąsiadki były już policzone. Wyglądała 

bardzo źle, chwilami zasypiała, zapadała w niebyt, potem 

rozmawiała z nami całkiem normalnie. Wykorzystałem taki dobry 

moment i jednocześnie nieobecność Bogusi w pokoju, bo zaraz by 

coś podejrzewała i… podpytałem panią Elwirę, czy nie potrzebuje 

jeszcze jakiejś pomocy np. prawnej. Czy sporządziła już 

testament, czy rozdysponowała swój majątek. Odpowiedziała, że 

nieraz już o tym myślała, ale nie ma pojęcia, jak to zrobić, komu 

przepisać dom i swoje oszczędności. Obiecała, że podejmie 

decyzję w najbliższym czasie i wtedy poprosi mnie o pomoc. 

Tłumaczyłem jeszcze i podpowiadałem różne warianty, sugerując 
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że najlepiej sporządzić testament na rzecz życzliwej, dobrej 

osoby, która nie zostawiła chorej w potrzebie, że tak robi wiele 

osób nie mających najbliższej rodziny. 

W niedzielę poszedłem do pani Elwiry sam. Bogusia czuła się 

trochę przeziębiona i nie chciała roznosić zarazków. Przygotowała 

obiad, zapakowała jak zwykle w termosy i z wdzięcznością 

przyjęła moje zastępstwo. Pani Elwira czuła się wyraźnie lepiej, 

ubrana siedziała w fotelu, chociaż niewiele zjadła. Podałem jej 

leki według spisu leżącego na stoliku. Nie chciała ich połknąć, 

dopóki nie porozmawiamy – bardzo jej się spieszyło do tej 

rozmowy, jak się domyślałem – o tej sprawie. 

Z szuflady stolika wyjęła kartkę papieru z przygotowanym 

testamentem. Jeden rzut oka na tekst i już wiedziałem, że jest 

ważny. Była tam data, podpis pani Elwiry i adnotacja świadka – 

księdza proboszcza tutejszej parafii, który odwiedził panią Elwirę 

w miniony (pierwszy!) piątek miesiąca z posługą sakramentalną. 

Swój majątek przepisała Bogusi! Jak powiedziała, ksiądz 

proboszcz całym sercem poparł jej decyzję! Poprosiła mnie o 

przechowanie testamentu i o zachowanie całkowitej dyskrecji w 

tej sprawie. Także Bogusia miała się o tym dowiedzieć dopiero po 

jej śmierci. Udając wzruszenie, oczywiście obiecałem pani 

Elwirze, ze jej wola zostanie spełniona. 

Trudno mi było ukryć radość ze zwycięstwa, więc wymówiłem 

się obowiązkami domowymi, które spadły na mnie w związku z 
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niedyspozycją Bogusi. Chciało mi się krzyczeć ze szczęścia – i 

już planowałem, co zrobię z takim majątkiem! Ale kiedy go 

odziedziczę? Jednak rzeczywiście nie ma tego złego, co by na 

dobre nie wyszło. Na pewno wyjdziemy na tym lepiej niż na 

pensyjce w świetlicy osiedlowej. Ale to moja inicjatywa 

spowodowała szczęśliwy finał – myślałem z satysfakcją. Bogusia 

na pewno pozwoli mi dysponować tymi pieniędzmi. W to nie 

wątpiłem. 

Wróciłem do domu dopiero wtedy, gdy uspokoiłem swoje 

emocje. Obiecałem przecież, że zachowam tajemnicę. Bogusia 

ucieszyła się, że pani Elwira ma się lepiej. Dopytywała się, czy 

smakował jej obiad, czy nie zakrztusiła się łykając lekarstwa, bo 

często jej się to zdarza z taką dużą, niebieską kapsułką… 

I wtedy uświadomiłem sobie, że chora przy mnie leków nie 

przyjęła. Była przecież taka podniecona… Może wzięła je później 

sama – pomyślałem – ale jednak pod jakimś pretekstem 

wyszedłem z domu i pobiegłem do sąsiadki. Nie było jej w fotelu, 

tam gdzie ją zostawiłem, ani w łóżku, ani w kuchni, gdzie na 

szafce stał pojemnik z obiadowymi lekami. 

Znalazłem ją dopiero w łazience. Leżała na podłodze, dziwnie 

wykręcona, i patrzyła na mnie, a może tylko mi się tak zdawało? 

Gdy cofnąłem się do drzwi, wyciągnęła rękę w moim kierunku. A 

ja? Z całą świadomością powstrzymałem odruch sięgnięcia po 
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komórkę i zadzwonienia na pogotowie. Dlaczego? Bo w kieszeni 

kurtki moja dłoń natrafiła najpierw na… kartkę z testamentem… 

Na pogrzebie pani Elwiry było niewiele osób, trochę sąsiadów 

z naszej ulicy, kilka babek z kółka różańcowego. Proboszcz 

mówił coś o samotności, chorobie i uczynkach miłosierdzia, 

patrząc w naszym kierunku. Poczułem się nieswojo, ale 

nadrabiałem miną. Byle przetrwać te ceremonie, potem poczekać 

aż testament się uprawomocni – i można wystawić posiadłość na 

sprzedaż. Punkt jest dobry, dom w nienajgorszym stanie, ogród 

zadbany. Pracownik biura nieruchomości, którego nieoficjalnie 

poprosiłem o opinię jeszcze przed pogrzebem, był dobrej myśli i 

twierdził, że dom powinien się korzystnie sprzedać w ciągu paru 

miesięcy. 

W oczekiwaniu na finalizację transakcji sprzedaży, mając 

orientacyjną sumę, na jaką mógłbym liczyć i dane z banku o 

oszczędnościach pani Elwiry, robiłem różne przymiarki do 

przyszłego interesu. Miałem na uwadze kupno udziałów w 

intratnej internetowej spółce. Ale jakbym nie liczył, zawsze 

brakowało mi jeszcze… stu tysięcy. Już mi się po nocach śniły 

różne obliczenia, ale wciąż nie miałem pomysłu na to, jak zdobyć 

brakującą kwotę. 

Pewnego wieczoru, chyba w złą godzinę, powiedziałem do 

Bogusi: – Oddałbym wszystko, byle zdobyć te sto tysięcy. 

Bogusia spojrzała na mnie ze smutkiem i zapytała: – Naprawdę 
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wszystko? – No tak, ja nie rzucam słów na wiatr – 

odpowiedziałem bez zastanowienia. 

Żona nie uczestniczyła w tych moich spekulacjach 

finansowych. Nawet nieraz wysłuchałem z jej ust reprymendy, że 

traktuję pieniądze jak bożka, że to jest w gruncie rzeczy 

bałwochwalstwo, nie można służyć naraz dwóm panom – Panu 

Bogu i mamonie, że jestem chorobliwie zachłanny, a zachłanność 

i chciwość są źródłem wszelkiego zła. Pieniądz na początku daje 

poczucie pewnego dobrobytu, ważności. Potem przychodzi 

próżność, przestaje się widzieć potrzeby drugiego człowieka… 

Puszczałem to wszystko mimo uszu i dopiero teraz wiem, że 

zrobiłem straszny błąd! 

W ubiegłym tygodniu Bogusia zginęła na miejscu w wypadku, 

podczas spaceru, chroniąc przedszkolaki przed pijanym kierowcą, 

który wjechał na chodnik.  



94 
 

 

© hagamera – Fotolia.com 

W dniu, w którym wróciłem z pogrzebu, wieczorem zadzwonił 

agent ubezpieczeniowy i powiedział beznamiętnym głosem: 

– Zapewne w tej chwili to pana nie pocieszy, ale pańska żona 

była ubezpieczona i wskutek jej śmierci otrzyma pan sto tysięcy… 

Agent coś jeszcze mówił, że powinniśmy się niezwłocznie 

spotkać, bo ja muszę podpisać jakieś dokumenty – i dopiero 

wtedy będę mógł otrzymać przelew. Muszę mu tylko przesłać 

SMS-em aktualny numer konta. Mój Boże! Ten upragniony 

przelew! Drewnianym głosem odpowiedziałem, że prześlę mu ten 

numer, po czym zakończyłem rozmowę. 

Na komórce Bogusi odszukałem numer telefonu na plebanię, a 

w Internecie – numer konta bankowego parafii. Najpierw 
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wysłałem ten numer do agenta ubezpieczeniowego, a zaraz potem 

zadzwoniłem na plebanię, mówiąc: 

– Czy mogę do księdza teraz przyjść…? Bo nie ręczę za 

siebie, że dożyję do rana. Mam już w ręce duże opakowanie 

relanium. 

Proboszcz odpowiedział po prostu: 

– Czekam, panie Adamie, proszę przyjść! Ale na pana czeka 

jeszcze Ktoś! 
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Lekarstwo na pożądliwość 

Chciwego nie nasycisz 

(Adolf Dygasiński) 

 

Dzisiejszy dzień mijał mi jak zwykle. Odebrałem rano kilka 

telefonów, potem przejrzałem maile i pojechałem do klubu na 

zaplanowany dodatkowy trening przed zawodami. Moja drużyna 

sprawowała się wspaniale, więc w wyśmienitym humorze 

zapukałem do drzwi prezesa, aby się pokazać i od razu uzyskać 

jego podpis na moim wniosku za nadgodziny. 

Ale pocałowałem klamkę – prezesa nie było, a jego telefon nie 

odpowiadał. Zdenerwowałem się, bo nie lubię mieć długów, także 

w drugą stronę – jeżeli zarobiłem dodatkowe pieniądze, to 

powinienem je niezwłocznie dostać! 

Wróciłem do domu, zajrzałem rutynowo do skrzynki na listy – 

a tam, wśród pliku reklam, mignęła mi spora koperta. Spojrzałem 

na nadawcę – i zdębiałem. Był to list od prezesa, zresztą również 

mojego przyjaciela. Co mu przyszło do głowy, żeby napisać do 

mnie list? Nerwowo rozerwałem kopertę i zacząłem czytać: 

„Witaj Andrzeju. 

Pewnie zdziwisz się, gdy otrzymasz ten list – 

przecież dotychczas komunikowaliśmy się głównie telefonicznie 

lub mailowo. Ale doszedłem do wniosku, że ta tradycyjna forma 

będzie w tym wypadku najlepsza. 
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Otóż, jako prezes klubu jestem Twoim przełożonym, 

ale jednocześnie – Twoim przyjacielem od wielu lat. I właśnie 

dlatego postanowiłem zwrócić Ci uwagę na Twoją – mówiąc 

po imieniu – chciwość. Przyjmij proszę parę tych myśli i moich 

przyjacielskich spostrzeżeń, bo daleki jestem od tego, aby Cię 

zranić czy też skrytykować, lub odsunąć się od Ciebie. Po prostu 

martwię się Twoim postępowaniem, a jak Ci wielokrotnie 

wspominałem – preferuję zarządzanie przez miłość, więc moje 

uwagi wynikają wyłącznie z braterskiej miłości. 

Jesteś trenerem w naszym klubie od dziesięciu lat, 

zapracowałeś na wiele sukcesów Twoich zawodników, których 

dotychczas traktowałeś jako własne dzieci. Także w kontaktach z 

kolegami nie miałeś problemów. Tenis przecież był Twoją pasją 

od dawna. Ale zauważyłem, że od jakiegoś czasu opanowało Cię 

nieumiarkowane pożądanie posiadania różnych dóbr i pieniędzy. 

Twoje wynagrodzenie za ciężką i odpowiedzialną pracę jest 

przecież stosunkowo wysokie, ale (nagle?) stało się za niskie. 

Domagasz się ode mnie kolejnej, dużej podwyżki. Twoja żądza 

bogacenia się daje się zauważyć nawet przez, moim zdaniem, 

niemoralne metody, bo używasz do tego naszej przyjaźni, 

szantażu i wykorzystujesz słabość innych. 

Zupełnie niepotrzebnie obmawiałeś bowiem Zygmunta, 

którego podopieczni nie zaklasyfikowali się ostatnio do finału 

i domagałeś się jego pieniędzy! Przepojony żądzą zysku, 



98 
 

naruszyłeś granicę tego, co jest należne koledze, bo jest zgodne z 

jego umową. 

 

© pathdoc – Fotolia.com 

A gdy dostałeś premię za sukces Leszka w ostatnim turnieju – 

to chęć natychmiastowego użycia mamony doprowadziła Cię 

do stanu całkowitej niepoczytalności – tak się upiłeś! 

Potem chyba się zreflektowałeś, że niepotrzebnie wydałeś tyle 

kasy i wiem, że zacząłeś gromadzić, gromadzić, gromadzić... 

Chwalisz się tym przecież na lewo i prawo. Ubóstwianie 

bogactwa stało się Twoją nową pasją. Już nie tenis jest na 

pierwszym miejscu, ale stan Twojego konta, do którego jesteś 

baaardzo przywiązany! Przecież o niczym innym ostatnio ze mną 

nie rozmawiasz... No, może jeszcze o nowym samochodzie. 
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Rzeczy materialne stały się dla Ciebie ważniejsze 

od zawodników. Z przerażeniem dowiedziałem się, że kilka razy 

przetrenowałeś Leszka, bo zależało Ci na wynagrodzeniu 

za nadgodziny i na premii. Leszek o mały włos nie przypłacił tego 

życiem. Chciał Cię kryć, ale w końcu stwierdził, że tego 

nie wytrzyma, bo wyniki w kwalifikacjach miał coraz gorsze. 

Gdzie się podziała Twoja ojcowska miłość? Dlaczego zacząłeś 

hołdować zasadzie: lepiej mieć, zamiast kochać? 

Pewnie też z tego powodu brałeś łapówki od rodziców dzieci, 

które chciały uczęszczać do naszej szkółki tenisa. I zapisywałeś te 

dzieci, których rodzice dali najwięcej wpisowego, a odmawiałeś 

przyjęcia bardzo zdolnym biedniejszym dzieciakom? Dostałem 

w tej sprawie list od rodziców. Taka korupcja jest szczególnie 

szkodliwa i niewychowawcza! Chyba to uzależnienie od 

pieniędzy spowodowało, że stałeś się pusty duchowo... 

Szwankuje też pewnie Twoje zdrowie – źle wyglądasz, jesteś 

stale smutny. Słyszałem przypadkiem Twoją rozmowę przez 

telefon z kimś, kto też to zauważył. Mówiłeś wtedy z 

podnieceniem, że nie masz jeszcze tyle, ile chciałbyś mieć, a i tak 

już obawiasz się, że to utracisz, że jakiś hacker włamie się na 

Twoje konto, że złodzieje ograbią Twój sejf. 

Chwaliłeś się, że wykupiłeś nowe polisy na życie (wypłacane 

przecież dopiero w wypadku Twojej śmierci!). Biedaku, 

usiłowałeś kupić sobie dobrą przyszłość, zastąpić poczucie 
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bezpieczeństwa, które płynie z miłości – fałszywym poczuciem 

bezpieczeństwa, płynącym z posiadanych pieniędzy. 

Mimo zgromadzonego bogactwa, stałeś się niewrażliwy na los 

i potrzeby innych. Widziałem przez okno, jak odpędziłeś od 

swojego samochodu małą dziewczynkę, chyba Rumunkę, która 

prosiła Cię gestami o wsparcie. A kiedyś kupowałeś kilogramy 

cukierków i rozdawałeś dzieciakom z sąsiedztwa... 

Skąd się wzięła teraz u Ciebie ta blokada zdolności do 

miłości? Kto kocha – jest zawsze filantropem i hojnie rozdaje 

swój czas, pieniądze, siły, życie – innym. Gdzie zniknęła Twoja 

ofiarność, szczodrobliwość? Pewnie swoją chciwość i skąpstwo 

nazywasz, co najwyżej nadmierną oszczędnością i zatracasz tak 

swoją wolność? 

A czy słyszałeś, jaka historia przydarzyła się ostatnio 

Leszkowi? Chyba tego nie widziałeś, bo otoczyli Cię wtedy 

dziennikarze i udzielałeś wywiadów na temat swoich osiągnięć. 

Po finale turnieju, który Leszek wygrał (co prawda przez 

Twoją przesadę trenerską – nadszarpnął potężnie swoje zdrowie) 

– podeszła do niego młoda, smutna kobieta. Pokazała mu zdjęcie 

wymizerowanego chłopca, mówiąc, że to jej chory synek, że nie 

ma pieniędzy na leczenie, a jest szansa, że operacja mózgu w 

Szwajcarii powiedzie się. Ale na to potrzebna jest potężna suma 

pieniędzy. I wiesz, jak wtedy Leszek zareagował na prośbę tej 

matki? Sięgnął do swojej torby, wyjął książeczkę czekową i 



101 
 

wypisał na czeku sumę równą ostatniej wygranej, po czym 

wręczył czek rozradowanej kobiecie. Wszystko to odbyło się 

bardzo szybko, bez błysków fleszy i rozgłosu. 

Leszek był tak przejęty tym wydarzeniem, że skoczyło mu 

ciśnienie, i jego lekarz musiał interweniować. Dziwił się, 

bo po zwycięstwie Leszek zwykle czuł się bardzo dobrze. 

Kategorycznie więc zażądał od niego wyjaśnienia, co było 

powodem takiego stanu. Gdy Leszek opowiedział mu o spotkaniu 

z matką chorego dziecka i pokazał jego zdjęcie, które kobieta 

zostawiła na pamiątkę, lekarz nagle przerwał rozmowę, zostawił 

Leszka pod kroplówką i przybiegł po mnie. Wracając, 

opowiedział mi, co się wydarzyło i martwił się, co będzie dalej. 

Za chwilę bowiem dowiedzieliśmy się z Leszkiem, że ta kobieta 

to oszustka, że owszem, jej syn był kiedyś chory, ale już 

wyzdrowiał, a ona naciąga ludzi na łatwy pieniądz. Bałem się, 

że Leszek się wścieknie, że tak został nabrany, że tyle pieniędzy 

stracił, a on podskoczył na kozetce z radości, wołając, że to 

najlepsza wiadomość, że bardzo się cieszy, iż chłopiec jest 

całkowicie zdrowy!  

I co Ty na to, Andrzeju? Może i trener mógłby się czegoś 

nauczyć od zawodnika? Bo jedynym ratunkiem na pozbycie się 

chciwości jest hojna miłość! 
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A hojność nie posługuje się ani miarą, ani wagą, nie oznacza 

ani dużo, ani mało. Jest po prostu wszystkim dobrem, na jakie 

człowieka w danym momencie stać. 

Przemyśl to, proszę! Wierzę, że dojdziesz do własnych 

wniosków! 

Pozdrawiam Cię serdecznie  

- Twój Dominik.” 

Stałem jak wryty, myśląc: Ale mi wygarnął! W głębi serca 

czułem jednak, że miał rację! 
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Do czego doprowadza chciwość 

Nie rób tego co ci nakazują 

a co pachnie złem,  

ale rób to, co najsłuszniejsze 

(Stanisław Brzozowski) 

 

Dzisiaj wieczorem dosłownie leciałem z nóg. Jestem 

właścicielem dużej sieci handlowej i bardzo dużo pracuję, rzadko 

wracam do domu przed dwudziestą, bo hołduję zasadzie pańskie 

oko konia tuczy. Dlatego jestem praktycznie dyrektorem, 

kierownikiem i prezesem w jednej osobie. Również w domu 

jestem szefem i wymagam zarówno od żony i dzieci, jak i od – 

kiedyś się mówiło służby – całkowitego i bezwzględnego 

posłuszeństwa. Taki jestem (byłem?) od zawsze! 

Tłumaczyłem sobie i moim podwładnym, że tak jest dobrze, 

że ster centralny umożliwia dobrą koordynację, osiąganie celów 

(zysku, szczęścia...). I rzeczywiście wiele moich decyzji było 

ze wszech miar słusznych, firma rozwijała się imponująco, 

a i w moim domu wszystko grało.  

Po studiach pogłębiałem swoje kwalifikacje w obszarze 

zarządzania, obroniłem pracę doktorską, ukończyłem studia 

podyplomowe z psychologii i zarządzania kadrami oraz wiele 

różnych kursów managerskich. Czułem się więc decydentem na 

wskroś kompetentnym i wiarygodnym. Nie muszę dodawać, że 
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status materialny mojej rodziny był wysoce zadowalający. 

Mogłem praktycznie spełnić każde życzenia – swoje, żony, córki 

czy syna. 

Nie pamiętam już, kiedy ta sielanka zaczęła się psuć. Może to 

było wtedy, gdy zamiast należnego mi za zbyt szybką jazdę 

mandatu, chciałem dać policjantowi z drogówki – w łapę, 

a gdy lojalnie odmówił, wręcz nakazałem mu przyjąć pieniądze, 

sądząc że moja władza też tu sięga? Sprawa skończyła się 

w sądzie i został mi po niej wyraźny niesmak. Ale z pewnością 

zgubiła mnie chciwość. Może to dziwnie brzmieć, ale to się 

sprawdza: Im ktoś ma więcej, tym więcej chciałby mieć. 

Zaczęło się od drobiazgu. Chodząc kiedyś po hali sprzedaży w 

jednym z moich marketów, zwróciłem uwagę na woreczki 

z pakowanym na zapleczu pieczywem własnego wypieku. Leżały 

tam różnorodne bułeczki, rogaliki, herbatniki – na wagę 

lub sztuki. Wpadł mi wtedy do głowy szatański – jak to teraz 

oceniam – pomysł. Nakazałem pracującym tam kobietom, 

żeby do woreczków wkładały mniej towaru niż podawana 

na etykiecie ilość czy waga, a cenę żeby zostawiły bez zmian. 

Jak szybko policzyłem – zysk z tych oszczędności byłby niemały. 

A jaki klient będzie sprawdzał, czy w woreczku jest dziesięć 

czy dziewięć bułeczek, trzydzieści czy dwadzieścia pięć 

dekagram herbatników? Jeżeli to polecenie będzie obowiązywać 
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we wszystkich moich sklepach, to... i uśmiechnąłem się do siebie 

z zadowoleniem. 

Jedna z pracownic piekarni przyszła za chwilę do mnie 

do biura i powiedziała, że uważa to działanie za nieuczciwe, 

że jest to okradanie klientów i ja nie mam prawa nakazywać jej, 

aby tak postępowała. Odpowiedziałem, że nie musi tu pracować, 

że znajdę dziesięć osób na jej miejsce, które z pocałowaniem ręki 

przyjmą moje zasady pracy. Wyszła ze łzami w oczach... 

Ale niech sobie zapamięta, kto tu rządzi. 

A potem, to już poszło szybko. Zgodnie z moim poleceniem 

służbowym pan Ziutek fałszował faktury, pan Kazio – kierownik 

sali sprzedaży zwiększał ceny na produkcie a zmniejszał 

na banerach reklamowych i promocyjnych, i przebijał terminy 

ważności na etykietach mięsa, wędlin, serów, garmażerki. Panie 

pracujące na zapleczu, uzbrojone w strzykawki robiły zastrzyki 

z soli fizjologicznej i tzw. upiększaczy – szynkom, kurczakom, 

indykom, przez co były cięższe, i co więcej – można je było 

sprzedać, bo wyglądały jak świeże, chociaż ich termin spożycia 

dawno minął. Obliczyłem bowiem, że inwestycja w chemio – 

injekcję opłaca się wyraźnie (o szczegółach nie będę mówił, 

bo jeszcze ktoś się skusi na łatwy zarobek). 
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Nakazałem też pracownikom z działu technicznego, 

żeby zrobili coś z licznikami prądu i wody, aby zaoszczędzić, 

no bo rachunki były moim zdaniem zbyt wysokie. 

Gdy pan Wacek – główny konserwator skrzywił się i zaczął 

coś mamrotać o oszukiwaniu dostawców prądu i wody, huknąłem 

na niego, żeby nie dyskutował, tylko robił co mówię, bo o premii 

będzie mógł zapomnieć. Również Mirek, główny informatyk, 

otrzymał moje oszczędnościowe polecenie. Miał tak sprytnie 

zmodernizować programy komputerowe obsługujące sprzedaż 

przez Internet, żeby naliczały klientom dodatkowe opłaty 

tzw. manipulacyjne, co prawda niewielkie, żeby się nie 

zorientowali, ale ziarnko do ziarnka.... Wiesiek, kierownik 

magazynu natomiast miał wydawać kurierom od sprzedaży 

internetowej towar najgorszej jakości, pisząc jednakże co innego 

w dokumentach. Gdyby klient marudził, zawsze możemy przecież 

zrzucić winę na firmę dostawczą, że źle przewoziła, pakowała itp. 

Jarek, kierownik działu marketingu z kolei, otrzymał mój nakaz 

skierowany do grafików komputerowych, aby towar reklamowany 

w Internecie wyglądał bardziej atrakcyjnie niż w realu, 

żeby dodano co nieco do jego słownej prezentacji i dołączono 

spreparowane filmy, na których celebryci go zachwalają. 

Liczyłem na to, że ci znani aktorzy, piosenkarze, politycy 

nie zorientują się w tym szwindlu – mają przecież tyle różnych 
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zleceń, że akurat osoba X nie będzie pamiętała czy reklamowała u 

mnie mandarynki czy nie. A klienci to kupią! 

Jednak nakręcona przeze mnie maszyna produkująca złote 

jajka zaczęła szwankować. Kolejna kontrola sanepidu nie dała się 

przekupić koszami pełnymi smakołyków i wykazała sporo błędów 

z naszej strony. Chyba aby nas dobić, jedna z pań kontrolerek 

zaczęła oglądać oferowaną jej zawartość kosza i znalazła w nim 

przeterminowaną bombonierkę i puszkę kawy z zatartą datą 

ważności. Byliśmy skończeni. – Potężną kasę trzeba będzie 

zapłacić – stwierdziłem ze złością. A pracownica, 

która szykowała kosze, natychmiast straciła pracę. Jak ona 

mogła... 

Wczoraj spotkała mnie również niemiła sytuacja. Zadzwonił 

pan X (ten celebryta z filmu od reklamy mandarynek) 

i z wściekłością oznajmił, że poda mnie do sądu za niedozwoloną 

manipulację jego wizerunkiem. Gdy usiłowałem wmówić mu, 

że był przecież u nas i nagrywał w dziale warzywno – owocowym 

ten klip reklamowy – z oburzeniem wyzwał mnie od kłamców 

i oszustów wykrzykując, że to fizycznie niemożliwe, bo od 

dziecka jest uczulony na cytrusy i nie bierze ich nawet do rąk, nie 

mówiąc o ich konsumpcji. Na końcu oświadczył, że stosowne 

zaświadczenie lekarskie dołączył do pozwu sądowego. Chciałem 

mu jeszcze powiedzieć, że to wina informatyków, którzy coś 

pokręcili, ale nagle przerwał połączenie. 
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Gdy kolejne kontrole wykazywały nieprawidłowości w moich 

marketach, przyjąłem taką właśnie strategię obrony: to nie ja – to 

personel piekarni, to grafik komputerowy, to programista, 

to księgowy... jest winny. Ale cóż – niewiele to dało. To ja – 

właściciel – musiałem płacić wysokie grzywny. W kilku sprawach 

prokuratura wszczęła dochodzenie przeciwko mnie, księgowemu, 

kierownikowi działu marketingu i informatykom. 

Ale najgorsze zdarzyło się kilka dni temu. Otóż kierowniczka 

pobliskiego przedszkola poinformowała prokuratora, 

że po spożyciu wędlin zakupionych w moim markecie, dzieci 

dostały rozstroju żołądka i wysokiej gorączki. Kilkoro z nich 

przewieziono w stanie bardzo ciężkim do szpitala. Kolejny sygnał 

dotyczący gołąbków i ryby po grecku dotarł z domu opieki. 

Pensjonariusze mieli podobne objawy. Personel kuchni sprawdzał 

daty przydatności do spożycia tych artykułów przed ich 

podaniem, ale dopiero później, po dokładnym przyjrzeniu się 

zauważono fałszerstwo. 

Zostałem aresztowany i postawiony do dyspozycji 

prokuratora. Miejscowa gazeta nazwała mnie... zabójcą. 

Wstyd się przyznać, ale piszę te słowa siedząc na więziennej 

pryczy. I coraz mocniej dociera do mnie prawda, że to wszystko, 

to moja, a nie cudza wina. Ja polecałem, nakazywałem 

personelowi czynić zło! I mam w nim swój, wcale niemały udział. 

Trzeba było tylko (czy aż) dwudziestu czterech godzin pobytu w 
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celi, żebym mógł przyjąć to do wiadomości. Decydenci niższego 

szczebla mają odpowiadać z wolnej stopy. 

I co wynikło z mojej chciwości? Jak to wszystko naprawić? 

Poprosiłem adwokata, aby przelał z mojego konta znaczne sumy 

pieniędzy dla poszkodowanych dzieci, młodzieży i dorosłych, 

a magazynier miał wydać towary pierwszego gatunku i przesłać 

do przedszkola i domu opieki. Napisałem też list do moich 

podwładnych, przepraszając za moją postawę i trudne polecenia, 

za groźby o zwolnieniu i za zmuszanie ich do czynów 

nieetycznych. 

Na końcu listu, obok mojego podpisu zamieściłem słowa, 

które już od jakiegoś czasu chodziły za mną: „Miłość nie pamięta 

złego” – w nadziei, że ci, których zmusiłem do złych czynów, 

spuszczą na mnie kurtynę miłosierdzia! 
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HISTORIA SIĘ POWTARZA 

(Maria Dąbrowska) 
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„O bogaczu i Łazarzu” trochę inaczej 

Najbogatszy jest ten, 

kto kocha zwyczajnych ludzi! 

(Eugeniusz Iwanicki) 

 

– Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Sukces 

pedagogiczno – wychowawczy” komisja przyznała panu Janowi 

Dobrowolskiemu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Krakowie, za dokonanie u uczniów zmiany w kryteriach wartości 

dotyczących wyboru dobra i zła. Proszę przyjąć najserdeczniejsze 

gratulacje i wyrazy uznania – oznajmiła przewodnicząca jury. 

Gala wręczenia nagród w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

dobiegała końca. Wielu wybitnych pedagogów i nauczycieli 

zgromadziło się na niej, by odebrać z rąk pani minister nagrody i 

wyróżnienia. Gdy przyszło zaproszenie do Warszawy dla mnie i 

dla mojej pani dyrektor, na Dzień Edukacji Narodowej, 

wiedziałem, że coś dostanę, ale dopiero w trakcie uroczystości 

dowiedziałem się, że to pierwsza nagroda! 

Na bankiecie, który rozpoczął się bezpośrednio po wręczeniu 

nagród, każdy chciał mi uścisnąć prawicę, zapytać: jak to się robi, 

pogratulować sukcesu. Najbardziej dociekliwi byli dziennikarze. 

Kilku z nich dostało od organizatorów konkursu uzasadnienie 

mojego wniosku, ale wszyscy chcieli poznać więcej szczegółów, a 
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telewizja zaprosiła mn6ie i panią dyrektor następnego dnia do 

programu „Zmieniaj świat na lepsze”. 

Przed nagraniem podzieliliśmy się rolami: pani dyrektor 

przedstawić miała moją osobę, a ja chciałem opowiedzieć o 

Bogdanie i Łucji, o ich postawach i życiowych zmianach. Rano, 

przed wizytą w studio miałem okropną tremę, ale gdy pani 

dyrektor rozpoczęła prezentację moich osiągnięć, uspokoiłem się i 

zwyczajnie zasłuchałem, dziwiąc się chwilami, że to o mnie… 

– Pan Janek skończył trzy fakultety – pedagogikę, filologię 

polską i teologię, wszystkie – z wyróżnieniem. W naszej szkole 

pracuje od ośmiu lat, jest bardzo lubiany, zarówno przez 

współpracowników, jak i uczniów. W ubiegłym roku wygrał 

konkurs na „Super Belfra”, a kółko polonistyczne, które prowadzi, 

zdobyło trzecią nagrodę województwa za „Wieczór 

współczesnych poetów”… 

Gdy pani dyrektor skończyła ten hymn pochwalny na mój 

temat, dziennikarz prowadzący program zwrócił się w moją stronę 

i poprosił o przedstawienie widzom mojej wersji wydarzeń, które 

doprowadziły mnie do sukcesu. Z wrażenia nie zapamiętałem 

dokładnie swojej wypowiedzi, ale dostałem nagranie całego 

programu i wieczorem je odsłuchałem: 

– Zawsze, gdy obejmowałem wychowawstwo nowej klasy, 

byłem zaintrygowany, zaciekawiony i nie mogłem doczekać się 

pierwszej lekcji. Tym razem też tak było. Gdy zabrzmiał 
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dzwonek, młodzież z I c zajęła miejsca w ławkach i zaległa 

głęboka, dziwna cisza. Oni wpatrywali się we mnie, a ja – w nich! 

Ta wzrokowa przepychanka trwała dobrą chwilę. 

Wiem, że nie można opierać się na tzw. pierwszym wrażeniu, 

bo ono bywa często nieprawdziwe, nieobiektywne, a nawet 

krzywdzące dla niektórych osób, ale nie chodzi mi w tym 

przypadku o ocenę tego czy innego ucznia. Pewne fakty były 

jednak bezsporne. To, na co zwróciłem uwagę w tym pierwszym 

spojrzeniu na I c, nie odbiegało zbytnio od standardu. Uczniowie, 

zarówno dziewczyny, jak i chłopcy, wyglądali szaro i smutno, a to 

z racji ubrań, głównie w kolorze czarnym, brudno-popielatym z 

niewielką dozą wytartego do granic możliwości (to znaczy do 

dziur lub do koloru brudno-szarego) jeansu. Dziewczyny 

(wszystkie!) miały włosy proste, do ramion, chłopaki – włosy 

takie, jakie im urosły. Niektórzy mieli zgolone około 

osiemdziesiąt procent włosów, inni niemal sto, co nie stanowiło 

wielkiej różnicy. Ten swoisty konformizm wizualny miał jeden 

cel – nie wyróżniać się niczym, schować się w tłumie podobnych 

(identycznych!) osób, żeby być niedostrzeżonym, nie podpaść, nie 

być kimś. I dziewczyna po to wkładała czarną bluzę, chociaż 

wyglądała w czarnym jak śmierć na chorągwi, ale tak było 

bezpieczniej! Chłopak wyglądał jak strach na wróble, ale takich 

strachów było w klasie kilkunastu, więc – może pomylą mnie z 

kimś innym, może zostanę anonimowym?  
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Ale tak w życiu bywa, że spotyka się sytuacje, gdy wyjątek 

potwierdza regułę. Przy kolejnym spojrzeniu na I c zobaczyłem, 

że mniej więcej w połowie klasy, w rzędzie pod oknem, siedzi 

jakiś – jak go spontanicznie nazwałem – elegancik – przystojny 

byczek w jasnobeżowej marynarce z modnymi wyłogami i w 

koszulce w gustowną brązowo-beżową kratę oraz – co jest niemal 

niespotykane – w skórzanym, gładkim brązowym krawacie. 

Wszystkie ciuchy, z tego, co wiem o modzie, były z najwyższej 

półki, najdroższe, bo znanych, ekskluzywnych marek. Blond 

włosy miał profesjonalnie przystrzyżone – istny amant filmowy. 

Bardzo wyraźnie wyróżniał się spośród kolegów i koleżanek 

również swoją postawą, pewną siebie miną i wzrokiem, z którego 

wynikało, że zna swoją wartość i czuje się lepszy od reszty szarej 

klasy. Wobec jego oryginalności w tym towarzystwie, łatwo było 

mi zapamiętać jego imię, gdy uczniowie kolejno mi się 

przedstawiali. To był Bogdan. I jeszcze dodam, że w ławce 

siedział sam. 

Łucja także siedziała samotnie – w ławce przed nim. Tym 

większy był między nimi kontrast i tym łatwiej można go było 

spostrzec. Wyglądała po prostu – biednie! Owszem włosy i ciuchy 

miała czyste, nawet zadbane, ale z aktualną modą nie miały one 

nic wspólnego. Łucja to była taka szara myszka, jeszcze bardziej 

szara, zwyczajna i niepozorna niż inne koleżanki. Włosy miała 

jakieś takie mizerne, bez połysku i zero jakiegokolwiek makijażu 
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czy biżuterii. Do tego była bardzo szczupła, żeby nie powiedzieć 

– wychudzona, a na twarzy i na dłoniach miała jakieś czerwono-

sine plamy wyglądające na egzemę czy rozległe blizny po ranach, 

może po oparzeniach. Oczu Łucji prawie nie było widać spod 

długiej, prostej grzywki, ale dałbym głowę, że były smutne, tak 

jak i cała jej skulona sylwetka mówiąca: jestem brzydka, jestem 

biedna, mam masę kompleksów, przepraszam, że żyję… 

Mijały kolejne tygodnie roku szkolnego, poznawałem moją 

klasę coraz dokładniej, znałem każdego po imieniu, słuchałem, o 

czym rozmawiają, czym się interesują, obserwowałem, jak 

zachowują się na lekcjach, na przerwach, po wyjściu ze szkoły. 

Widziałem, jak w klasie nawiązują się pierwsze przyjaźnie, jak 

rozkwitają uczucia (może na całe życie?), dało się już zauważyć, 

kto jest w klasie lubiany, a kto nie, kto przewodzi, a kto usuwa się 

w cień… 

Zostałem zaproszony przez nich na Andrzejki i na bal 

maskowy, a nawet na imieniny Bogdana. Co prawda nie było tam 

całej klasy, ale tylko wybrańcy, oczywiście bez Łucji. Do końca 

nie wiem, czym kierował się solenizant, zapraszając gości, ale 

wyczułem, że Bogdan w gruncie rzeczy czuje się bardzo samotny. 

Bogactwo było widać na każdym kroku w jego domu, w 

wyszukanych potrawach i organizacji przyjęcia imieninowego. Z 

opowieści stałych bywalców wynikało, że takie huczne zabawy 
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odbywały się tu bardzo często. To dlaczego nikt nie chce siedzieć 

z nim w ławce – myślałem ze smutkiem. 

Rozmawiałem z innymi nauczycielami o mojej klasie, o 

postępach i występkach uczniów. Miałem też już za sobą wizyty 

kilku matek i wywiadówki. Chyba nigdy nie zapomnę pierwszego 

spotkania z rodzicami, a zwłaszcza tego, co zobaczyłem w rzędzie 

pod oknem, mniej więcej w połowie klasy. Siedzieli tam – ojciec 

Bogdana i matka Łucji – wiedziałem to od razu, bo podobieństwa 

były uderzające – we wszystkim. To były takie same postawy, 

ryzy twarzy, a nawet fryzury i ubiory. Zastanawiałem się, czy to 

przypadek, że usiedli na tych samych miejscach, co ich dzieci… 

Na jednej z wywiadówek rozmawiałem z rodzicami o 

finansach, jakimi zarządza nasza młodzież. Rodzice mieli 

podzielone zdania na temat wysokości kieszonkowego, a także o 

pracy zarobkowej, którą wielu uczniów podejmowało. Jedni 

mówili, że w czasie wakacji pozwalają dzieciom popracować, inni 

– że nie pozwalają, bo wakacje mają być czasem wypoczynku, 

jeszcze inni – że pochwalają prowadzenie korepetycji, tzw. 

korków dla młodszych klas, bo uczą się systematyczności i 

zmuszają często do powtórzenia materiału. Potem wywiązała się 

dyskusja nad tym, na co młodzież wydaje swoje pieniądze. 

Okazało się, że wielu rodziców nie ma o tym pojęcia. 

Któregoś razu zaproponowałem, że zorganizuję wyjazd naszej 

klasy do Międzyzdrojów na spotkanie integracyjne na łonie 
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przyrody. Zadeklarowałem, że zajmę się wszystkim, ale mam 

jeden warunek – uczniowie sami mają się zatroszczyć o to, żeby 

pojechać mogli wszyscy. Na początek mieli dogadać się z 

sąsiadem z ławki, czy da radę opłacić wyjazd. Jeżeli nie – 

zastanowić się, jak rozwiązać ten problem. 

Rozmawialiśmy o tym na godzinie wychowawczej. Bogdan na 

początku w ogóle nie wyrażał zainteresowania tym problemem. 

Oznajmił, że ma tyle kasy, że mógłby wysłać całą naszą klasę 

na… Wyspy Kanaryjskie. Ale nie zamierza sponsorować 

nieudaczników, leni i biedoty, bo każdy ma taki los, na jaki sobie 

zasłużył. Po czym demonstracyjnie odwrócił się do tyłu i już 

półgłosem kontynuował, że on sam nie jest zainteresowany 

wyjazdem do takiej dziury, a jego integracja z klasą wydaje mu 

się niepotrzebna. Na te słowa Łucja skuliła się w swojej ławce 

jeszcze bardziej…  

Wtedy Piotrek, gospodarz klasy zaproponował, żeby na 

następnej godzinie wychowawczej postawić na oknie koszyk, do 

którego każdy wrzuci tyle pieniędzy, ile może przeznaczyć na ten 

wyjazd – dla siebie i ewentualnie dla innych. Ja miałem obliczyć 

orientacyjne koszty na osobę, potem zebraną sumę podzieli się na 

dwadzieścia sześć – i zobaczy, czy to się zbilansuje. Jeżeli nie – 

wycieczki nie będzie! Klasa demokratycznie przegłosowała ten 

pomysł, który i mnie się spodobał. Z niecierpliwością czekałem, 

co z tego wyniknie. 
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Znałem sytuację materialną moich podopiecznych, dlatego 

prognozowany koszt ustaliłem na najniższym poziomie – wyjazd 

nie miał być luksusowy. A pomimo to – do koszyka wrzucono 

niewystarczającą sumę pieniędzy! – Może dlatego, że Bogdana 

nie było tego dnia w szkole? – zauważył Wiesiek z ironią w 

głosie. – A może dlatego, że ktoś nic nie wrzucił – zastanawiała 

się głośno Irena, patrząc znacząco w stronę okna. 

Nie pojechaliśmy więc do Międzyzdrojów. Za zgodą dyrektora 

pieniądze zdeponowaliśmy komisyjnie w szkolnym sejfie. Po 

kilku dniach młodzi przestali to komentować. Ale za miesiąc na 

łamach naszej szkolnej gazetki ukazał się artykuł podpisany tylko 

inicjałami A.C., którego tytuł „I znów bogacz nie pomógł 

Łazarzowi” od razu skojarzył się wszystkim z Bogdanem oraz z 

Łucją. 

Tak się zdarzyło, że krótko potem miałem w mojej klasie 

zastępstwo na lekcji religii, bo ksiądz katecheta zachorował. I traf 

chciał, że temat lekcji dotyczył ubóstwa i bogactwa w Biblii. 

Uczniowie mieli znaleźć stosowne cytaty i zastanowić się nad ich 

przesłaniem. Ewa wybrała słowa: „Łatwiej wielbłądowi przejść 

przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do królestwa 

niebieskiego”. Kinga – o tym, jak diabeł bogactwem kusił Jezusa 

na pustyni, Łukasz – o radości ze znalezienia zagubionej monety. 

Ja zaproponowałem przypowieść o bogaczu i Łazarzu. 
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© Mele Avery – Fotolia.com 

Po przeczytaniu tego fragmentu, Bogdan zaśmiał się ironicznie 

i powiedział, że nie wierzy w żaden ogień piekielny, że to są 

bajeczki dla niegrzecznych dzieci. – A za co taka na przykład 

Łucja ma trafić do nieba? Za to, że jest biedna, że jest takim 

Łazarzem w łachmanach i ranach? Łucja zbladła jak ściana, a ja, 

widząc co się dzieje, skierowałem dyskusję na bardziej 

bezpieczne tory. 

W podsumowaniu przypomniałem zakończenie przypowieści, 

że jeżeli bogacz słuchałby napomnień zawartych w Biblii, z 

pewnością uniknąłby potępienia. – Czytajcie Pismo Święte. To 

jest apteka z lekami na wasze problemy! – zakończyłem, gdy 

zadzwonił dzwonek. 
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Religia była ostatnią lekcją tego dnia. Uczniowie wychodzili 

pospiesznie ze szkoły, ja też po tym zastępstwie spieszyłem się do 

domu. Przechodząc koło szatni, zobaczyłem, jak Kinga dała Łucji 

duże, rumiane jabłko i przytuliła ją do siebie. Czyżby to był 

pierwszy owoc (dosłownie!) moich zabiegów wychowawczych? – 

pomyślałem z radością. Łucja podziękowała uśmiechem, a ja 

zdałem sobie sprawę z tego, że chyba pierwszy raz widzę jak 

Łucja się uśmiecha. Trzymała to jabłko jak trofeum – w dłoni. Nie 

odgryzła z niego ani kęsa. 

Idąc na parking, widziałem, że na ławce przy szkole siedzi 

jakiś mały chłopiec i trzyma na smyczy sympatycznego kundelka. 

Zobaczyła ich też Łucja, bo podbiegła z pośpiechem w stronę 

chłopca, uściskała go i podała mu z pięknym (drugim już tego 

dnia) uśmiechem – jabłko. Potem pogłaskała pieska, który z 

radością zaczął lizać ją po twarzy i dłoniach, jakby chciał wylizać 

te straszne plamy…  Po chwili oboje wstali z ławki, a Łucja 

wzięła chłopca na ręce, trzymając w drugiej swoją torbę i smycz. 

– Łucjo, dlaczego dźwigasz taki ciężar? – zawołałem 

spontanicznie. – Chodź, podwiozę was. Na to usłyszałem: – Panie 

profesorze, to nie ciężar, to brat! 

Podjechaliśmy pod dom, w którym mieszkali moi 

pasażerowie. Nie prezentował się zbyt okazale i widziałem, że 

Łucja wstydzi się odrapanych murów z grzybem i 

wyszczerbionych schodów, więc nie proponowałem, że wejdę z 
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nimi do mieszkania. Podziękowali za podwiezienie, pogłaskałem 

psiaka na pożegnanie i pojechałem do centrum po drobne zakupy. 

Zajrzałem też do ulubionej księgarni, aby przejrzeć nowości i 

nagle spostrzegłem przy półkach Bogdana. Trzymał w ręce… 

Pismo Święte. Gdy nasze oczy się spotkały, zmieszał się 

wyraźnie, ale zagadnął: – Pan profesor mówił nam kiedyś, że 

studiował też teologię, prawda? Po dzisiejszej katechezie 

postanowiłem kupić sobie Biblię, nie żebym od razu uwierzył, w 

to wszystko, co tam jest napisane, ale nigdy nie wiadomo, co i 

kiedy może się przydać. 

Pochwaliłem Bogdana za to, że wybrał dobre wydanie Pisma 

Świętego, bo zawiera ono ciekawe komentarze i jednocześnie 

zdziwiłem się, że kupuje wersję tradycyjną, drukowaną, bo 

przecież młodzi wybierają zwykle wariant audio, wideo lub 

Internet. Bogdan odpowiedział, że w czasie kolędy ksiądz pytał, 

czy jest w domu Pismo Święte i niestety domownicy przyznali ze 

wstydem, że nie. I wtedy ksiądz coś pomruczał, że w takim domu, 

w którym jeden kafelek kosztuje więcej niż Biblia… itd. Na 

pożegnanie zaproponowałem Bogdanowi konsultacje, jeżeli coś, 

co przeczyta, będzie jego zdaniem, wymagało przegadania, a 

także dałem mu wizytówkę z prywatnym numerem telefonu. 

Telefon zadzwonił już następnego dnia. Bogdan był bardzo 

podekscytowany, przeżywał teksty z ostatniej katechezy, chciał 

wiedzieć dokładnie, jak to jest z tym uchem igielnym, na czym 
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bogacz z ewangelii tak się dorobił, czy ten Łazarz go zakablował 

u Pana Boga, bo mu nie pomagał, kto i dlaczego poranił Łazarza 

oraz czy on i jego ojciec – jako bogacze – mają u Pana Boga 

jakieś szanse na przychylność? Opowiadał, jak kiedyś zgubił sto 

dolarów, ale odzyskał je przy generalnym sprzątaniu pokoju – 

wpadły za regał z płytami. Strasznie się wtedy cieszył! Czy to 

było złe? 

Spotykaliśmy się regularnie, Bogdan miał masę pytań, jednak 

wciąż nie umiał przełożyć rad i wskazań z Biblii na swoje życie, 

na tu i teraz! Ale życie właśnie napisało scenariusz na tę 

okoliczność. 

Pewnego dnia Łucja zasłabłą na lekcji historii. Jej głowa 

opadła do tyłu, prosto na ręce Bogdana, który spontanicznie 

zerwał się z miejsca i podtrzymał osuwającą się na podłogę 

dziewczynę. Po chwili Łucja oprzytomniała i próbowała 

zbagatelizować całe zdarzenie, mówiąc, że takie omdlenia jej się 

już nieraz zdarzały i że taka już jej uroda. Bardzo prosiła, żeby nie 

wzywać pogotowia. Jako wychowawca wziąłem na siebie 

odpowiedzialność i postanowiłem, że odwiozę Łucję do domu, a 

potem przypilnuję, żeby poszła do przychodni. To był piątek. 

Przyrzekła więc, że w przyszłym tygodniu zrobi badania.  

Bogdan pojechał z nami i całą drogę rozmawiali. Słyszałem, 

że zaoferował jej pomoc w zarejestrowaniu się do lekarza, żeby 

nie musiała sama czekać w kolejce. Wspominał też, że jego ojciec 
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zna najlepszych lekarzy w mieście i jeżeli będzie taka potrzeba, to 

załatwi jej wizytę u specjalisty. Nie poznawałem chłopaka ani 

Łucji. Rozmawiali jak starzy przyjaciele, a gdy Łucja wysiadła 

przed swoim domem, powiedziałem z uśmiechem: – 

Rzeczywiście – prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

Gdy wracaliśmy z Bogdanem do szkoły, nie mogłem oprzeć 

się pytaniu: co go tak odmieniło? Chętnie odpowiedział, że chyba 

lektura Biblii, bo ma wrażenie, że to czytane Słowo przenika go 

jakby miecz, osądza jego pragnienia i myśli serca. Te najgłębsze! 

Właśnie wczoraj zafascynowała go opowieść o człowieku, który 

zaopiekował się rannym przy drodze. A od czasu, jak czyta różne 

fragmenty Pisma Świętego, to ma wewnętrzne pragnienie, aby 

przeżywać to osobiście! Postanowił więc, że spróbuje kierować 

się w życiu zasadą: „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w 

braniu”, a także sprawdzić, jak to działa! – Sam się dziwię, co się 

ze mną dzieje, a to pan profesor mnie do czytania Biblii namówił! 

– wykrzyknął z nutką pretensji w głosie. Musiałem więc mu 

tłumaczyć, że to nie jest żadna moja zasługa, ale natchnionych 

autorów Pisma Świętego. 

Weekend minął spokojnie, ale od poniedziałku sprawy 

potoczyły się błyskawicznie. Łucja straciła przytomność już na 

drugiej lekcji w poniedziałek. Tym razem dyrektorka wezwała 

karetkę. Zatrzymano ją w szpitalu, żeby zdiagnozować przyczyny 

tych objawów.  
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Gdy minął tydzień, a Łucji wciąż nie było w szkole, 

pojechałem do jej domu. Piesek przywitał mnie głośnym 

szczekaniem. Maciuś mówił, że on bardzo tęskni za siostrą. 

Zapłakana matka trzymała w ręce jakieś dokumenty. Okazało się, 

że to wyniki badań córki. Przez łzy szepnęła: – Ostra białaczka. I 

to jakaś nietypowa, ale szczegółów nie zrozumiałem. Pilnie 

potrzebowała specjalistycznego przeszczepu szpiku. A jej stan 

lekarze określili jako ciężki… 

Pocieszałem mamę Łucji jak umiałem, ale w głębi serca 

czułem, że za słowami powinny iść czyny, bo gdy wychodziłem, 

usłyszałem jeszcze, że w Niemczech opracowano jakąś 

nowatorską metodę leczenia tego typu białaczki, ale koszt pobytu 

w tamtejszej klinice jest ogromny i ona nie ma takiej sumy. 

Pożyczyć nie miała od kogo, a bank nie dałby jej przecież takiego 

kredytu, zresztą nie spłaciłaby go chyba do końca życia. 

Następnego dnia na lekcji wychowawczej opowiedziałem to 

wszystko w klasie. Zapadła ciężka cisza, którą przerwał po chwili 

Piotrek, proponując, aby przekazać Łucji nasz wycieczkowy 

depozyt. To wprawdzie niewiele, ale… Wszyscy byli za. Ale to 

nie był koniec pomysłów na to, jak wesprzeć leczenie koleżanki. 

Wybuchła istna burza mózgów, w wyniku której wybraliśmy do 

natychmiastowej realizacji:  
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 organizację koncertu charytatywnego z Gwiazdą, którą 

zobowiązała się ekspresowo załatwić Pola, 

 zrobienie listy potencjalnych sponsorów (to wziął na siebie 

Bogdan, licząc na pomoc ojca w tym względzie), 

 nawiązanie kontaktu z różnymi fundacjami charytatywnymi i 

wpisanie do nich Łucji – to zadanie przypadło mnie, 

a Mateusz miał napisać apel o pomoc i umieścić go na różnych 

stronach w Internecie. 

Mama Eli pracuje w telewizji i obiecała, że zrobi reportaż o 

Łucji, kończący się prośbą o dofinansowanie jej leczenia. Miała 

też przekazać problem kolegom z radia i prasy. Nauczycielka 

historii, za zgodą dyrektorki, postawiła w pokoju nauczycielskim 

skarbonkę z napisem: na leczenie Łucji z I c. Składki 

organizowały też poszczególne klasy, nawet te, w których Łucja 

była nieznana. Piękny gest solidarności! 

Na następnej wychowawczej zrobiliśmy wstępne 

podsumowanie akcji „Łucja”. Piotrek – zarządzający finansami 

dla Łucji podał, że zebraliśmy już niemal jedną czwartą 

potrzebnej sumy. 

– No tak – odezwał się wtedy Bogdan – ale co my ofiarujemy 

Łucji? Te nasze propozycje są ok., ale mają na celu 

zorganizowanie pomocy innych osób. Powtarzam: a my – czy 

poczujemy to w kieszeni? Słuchajcie – mamy szansę zrobić coś 
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dobrego, wspaniałego! Mam nadzieję, że skarbonka w naszej 

klasie będzie pękała w szwach! 

I tak rzeczywiście było! I wcale nie tylko dlatego, że Bogdan 

wrzucił do niej swoje kieszonkowe na trzy miesiące naprzód. Inni 

też wkładali całymi garściami. Poza tym kilka dziewczyn z naszej 

klasy przygotowało dla Łucji wyprawkę podróżną, tj. elegancką 

walizkę pełną ciuchów na okazję wizyty w szpitalu i różnych 

niezbędnych w podróży rzeczy, a rodzice uczniów złożyli się na 

bilet lotniczy. 

Łucja poleciała do niemieckiej kliniki dokładnie miesiąc po 

zdiagnozowaniu choroby. To był chyba cud – mówili wszyscy 

wokół – że w krótkim czasie udało się zebrać taką sumę 

pieniędzy. Odpowiadałem: Po prostu Bogdan zaraził innych 

swoim przekonaniem, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli 

w braniu! 

Na kolejnej lekcji wychowawczej mieliśmy gości – mamę 

Łucji i jej brata, Maćka, którzy przyszli podziękować całej klasie 

za zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy. Mama opowiedziała, że 

córka przeszła już tam badania wstępne i została zakwalifikowana 

do programu „ABDB”, że pozdrawia nas wszystkich i tęskni za 

szkołą. 

Pod koniec lekcji wstał nagle Bogdan, skinął głową na Piotrka, 

razem złapali ławkę Łucji i postawili z tyłu pod ścianą. 

Zdezorientowany zaprotestowałem, wołając: – No przecież Łucja 
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wyzdrowieje i wróci do nas. Na to Bogdan odpowiedział 

stanowczo: – Zaproszę ją do swojej ławki, musi być przecież pod 

dobrą opieką! 

Na tych słowach nagranie się skończyło. Rzeczywiście, z boku 

metamorfoza Bogdana, jego kolegów i koleżanek wyglądała 

dosyć nieprawdopodobnie, ale tak naprawdę było. 

Minęły kolejne miesiące, Łucja wróciła do szkoły zdrowa i 

jakaś inna, promienna, jakby zmartwychwstała, bo rzeczywiście 

była już jedną nogą na tamtym świecie… Bogdan pomógł jej 

nadrobić niemałe zaległości. Często  widywałem ich razem na 

spacerach, bo Łucja musiała się dotleniać. Wyglądali na parę 

zakochanych w sobie ludzi. Cieszyłem się ich szczęściem! 
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Decyzja młodego bogacza 

Pieniędzmi mądry włada, 

głupi im służy. 

(Kazimierz Słonimski) 

 

Mojej rodzinie od zawsze powodziło się znakomicie. Mój 

pradziadek, dziadek i ojciec byli właścicielami najlepszych, 

ekskluzywnych hoteli w całej Europie. Interes kwitł, kolejne 

pokolenia zostawiały po sobie nowe obiekty i gwiazdki coraz 

lepszego standardu. Już dawno zabrakło na nie skali. W naszych 

apartamentach mieszkały różne koronowane głowy, milionerzy, 

sławni aktorzy i piosenkarze, wielcy politycy… restauracje i bary 

słynęły z wykwintnych potraw i wiekowych trunków.  

Rosłem w dobrobycie, uczyłem się w najlepszych, prywatnych 

szkołach, skończyłem pięć fakultetów na renomowanych 

uczelniach, znam biegle kilka języków obcych. Rodzice, jak to 

bywa, rozpieszczali mnie, swego jedynego syna, ale w gruncie 

rzeczy wpoili we mnie dobre zasady moralne, oparte na dekalogu 

i wrażliwości na potrzeby innych. Tak więc – Bogu dzięki – nie 

wyrosłem na egoistę! 

Od małego ojciec i dziadek wprowadzali mnie w arkana 

wielkiego biznesu, zarządzania finansami, oszczędzania, ale i 

odważnego inwestowania. Wśród moich zabawek, obok klocków, 

piłek i samochodów, były też gry edukacyjne uczące logicznego i 
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trzeźwego myślenia. Bo Konrad musi uczyć się podejmować 

dobre decyzje, sprawnie planować, wdrażać nowe pomysły w 

życie – słyszałem nieraz z ust dziadka.  

Ale muszę przyznać, że nie bardzo mnie to interesowało. 

Niejako z posłuszeństwa i powinności kontynuowania tradycji 

rodzinnych, już jako nastolatek uczestniczyłem w posiedzeniach 

zarządu naszej rodzinnej firmy, towarzyszyłem ojcu w 

zagranicznych podróżach, w czasie których poznawałem świat – 

jego jasne i ciemne strony. Widziałem bogactwo i ubóstwo, 

spotykałem różnych ludzi – i dobrych, i złych – jak to w życiu… 

Zapamiętałem też pewne zdarzenie, które miało miejsce w 

jednej z europejskich stolic, dokąd pojechałem z ojcem na 

otwarcie naszego nowego, super gwiazdkowego hotelu. Na 

oficjalnych spotkaniach i nocnym bankiecie pełniłem rolę 

chłopaka córki naszego głównego inwestora i wykonawcy. 

Dziewczyna, nawet niebrzydka, bardzo starała się mnie 

poderwać i zainteresować swoimi walorami zewnętrznymi i 

wewnętrznymi. Ale jeżeli te zewnętrzne mogłyby jeszcze zrobić 

na mnie jakieś wrażenie, to te wewnętrzne – po prostu ich nie 

miała. Była pusta! Jej paplanina krążyła wokół spraw seksu, mody 

oraz różnych towarzyskich ploteczek i skandali. W tym była 

naprawdę dobra. Nasłuchałem się tego wieczoru – kto z kim, 

kiedy, jak i dlaczego – z różnymi pikantnymi szczegółami. 

Jakiekolwiek moje próby sprowadzenia rozmowy na bardziej 
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ambitne tory, kończyły się całkowitym fiaskiem. Och, jakże 

byłem wdzięczny moim rodzicom za to, że wychowywali mnie 

inaczej! 

 

© Vladislav Kochelaevs – Fotolia.com 

Już świtało, gdy udało mi się wyciągnąć Karolinę z sali 

bankietowej na taras. Może rześkie poranne powietrze trochę 

ostudzi jej towarzyskie emocje – myślałem z nadzieją. I 

rzeczywiście – nawet zaproponowała spacer wokół hotelu, ale 

mówić o różnych bzdetach nie przestawała. 

Po kilkunastu minutach zawędrowaliśmy gdzieś na zaplecze 

hotelu. Jaki to potężny obiekt – pomyślałem z dumą. Pracownicy 

restauracji i kuchni pospiesznie sprzątali po naszym nocnym 
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bankiecie i szykowali hotel do normalnego dnia. Jeden z nich 

wrzucał do dużych pojemników worki ze śmieciami. Gdy tylko 

wszedł z powrotem do budynku, stało się coś dziwnego. 

Nagle zza drzew i krzaków, które rosły z tej strony hotelu, 

wyskoczyło jak z procy kilkunastu ludzi i rzuciło się w kierunku 

śmietnika. Najbardziej przedsiębiorczy młody chłopak zaczął 

błyskawicznie wyrzucać worki z pojemnika, a jego towarzysze 

natychmiast je przejmowali i znikali z nimi tak szybko, jak się 

pojawili. Całe zdarzenie trwało może pół minuty. Staliśmy jak 

wryci, ale jak tylko zniknęli, Karolina zaczęła głupio się dziwić, 

że w takim hotelu tak wygląda wywóz śmieci. 

A ja byłem pewien, że ci ludzie ukradli te worki… z głodu. 

Może mieszkają w jakichś slumsach, są bezrobotni, biedni, na 

pewno mają dzieci, które teraz grzebią w tych śmieciach i 

wyjadają resztki z naszej nocnej uczty… – Boże, to zupełnie inny 

świat – podsumowała całe zajście Karolina i nareszcie 

powiedziała, że idzie spać. 

Bardzo przeżyłem to zdarzenie. Moi rodzice angażowali się 

często w różne akcje charytatywne, nie szczędzili datków na 

zbożne cele. Cały dzień chodziłem jak struty, bo po raz pierwszy 

stanąłem oko w oko – z biedą! 

Następnego ranka – sytuacja się powtórzyła. Wymyśliłem 

tylko tyle, żeby w kuchni segregowali resztki – osobny worek z 

pieczywem, osobny z ciastem, osobny z wędlinami. Ale na tę 
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moją prośbę szef kuchni tylko popukał się w głowę. Chyba nie 

wiedział, kim ja jestem! 

Wróciliśmy z ojcem do domu, biznesowe życie naszej rodziny 

toczyło się swoim torem. W czasie kolejnego wyjazdu poznałem 

Monikę, uroczą studentkę medycyny – i zakochałem się po uszy. 

Na moją prośbę, że chcę jeszcze studiować… medycynę, ojciec 

wyraził zgodę (o dziwo!). potem się okazało, ze planował też 

otwarcie popularnych pensjonatów dla seniorów, którzy na 

zachodzie, będąc na emeryturze, dużo podróżują. Rangę i 

popularność takich obiektów podniósłby z pewnością zapis „dr” 

przed moim nazwiskiem… Bez żadnych problemów skończyłem 

kierunek lekarski na Akademii Medycznej i kolejny dyplom 

zawisł na ścianie mojego pokoju. 

Moja Monika nie zaliczyła trzeciego roku studiów, wyjechała 

z miasta i podobno gdzieś wyszła za mąż. Ale nie żałowałem tych 

lat na medycynie, bo już na drugim roku byłem pewien, że 

znalazłem swoje powołanie. Moja matka nie doczekała tego, że 

zostałem lekarzem. Zmarła nagle, gdy byłem na trzecim roku. Nie 

dowiedziała się też tego, że Monika nie będzie jej synową. 

Ojciec załatwił mi pracę w prywatnej klinice. Odbyłem też 

staże specjalizacyjne, a na Uniwersytecie Medycznym w Paryżu 

otworzyłem przewód doktorski. Niech to „dr” przed moim 

nazwiskiem rzeczywiście znaczy „doktor”, a nie tylko lekarz. 
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Coraz mniej czasu poświęcałem na nasz hotelowy biznes, ale 

ojciec traktował moją przygodę z medycyną jako coś 

przejściowego, co mi się niebawem znudzi, dlatego na trzydzieste 

urodziny dostałem… cały rodzinny majątek. W obecności 

notariusza złożyłem podpis pod aktem jego przekazania. 

Wieczorem, przed urodzinowym bankietem pojechałem z 

ojcem do kościoła na mszę świętą, którą dostałem w prezencie 

urodzinowym – tak jak co roku – od swojej babci. Wrażenia tego 

dnia nie pozwalały mi się skupić, ale gdy ksiądz zaczął czytać 

ewangelię, serce zaczęło mi bić jak oszalałe. Słuchałem o 

młodym, bogatym człowieku, który zapytał Jezusa, co ma jeszcze 

czynić, aby po śmierci pójść do nieba. Starał się żyć zgodnie z 

dekalogiem, ale… I wtedy usłyszał odpowiedź: „Idź, sprzedaj 

wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 

niebie”! Przez głowę przeleciało mi jak błyskawica pytanie: czy 

Jezus powie mi to kiedyś? Wkrótce jednak o tym zapomniałem. 

Ojciec, chcąc mnie zmobilizować do połknięcia bakcyla 

biznesu, usuwał się stopniowo z pierwszej linii frontu. To ja 

musiałem podejmować ważne decyzje strategiczne, inwestycyjne, 

osobowe. I muszę przyznać, że firma pod moim kierownictwem 

rozwijała się znakomicie. Miałem zaufanych dyrektorów, 

managerów, którzy na posiedzeniach zarządu składali 

sprawozdania i projekty nowych rozwiązań. 
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Jeden z projektów był szczególnie bliski mojemu sercu. I w 

nadziei, że będzie kiedyś zrealizowany, wybrałem na problem 

pracy doktorskiej… choroby tropikalne i zachorowania na nie 

wśród europejczyków. A projekt dotyczył budowy sieci naszych 

hoteli na Czarnym Lądzie. Było to zupełnie nowe wyzwanie 

organizacyjne, inwestycyjne, infrastrukturalne, kulturowe. Ale ja 

uwielbiam takie trudne projekty! Zresztą wiem nie od dzisiaj, że o 

hotelach w Afryce marzył i mój dziadek, i ojciec. 

Dwa lata po przejęciu szefostwa firmy, obroniłem z 

wyróżnieniem pracę doktorską. Tradycyjny obiad po posiedzeniu 

Rady Wydziału, która przyznała mi stopień naukowy doktora, 

odbył się oczywiście w moim hotelu. W tym samym, w którym 

kiedyś razem z ojcem  i Karoliną świętowałem uroczyste 

otwarcie… 

Po doniosłych toastach i przemówieniach, udało mi się 

wymknąć na chwilę. Poszedłem na spacer aż na koniec posesji 

hotelowej, gdzie przed laty byłem świadkiem kradzieży śmieci. 

Stał tu teraz gustowny pawilon nawiązujący architektonicznie do 

bryły budynku hotelowego, w którym serwowano bezpłatne 

posiłki dla osób samotnych, chorych, bezdomnych, ubogich. 

Obok znajdowała się nowoczesna łaźnia, a w budowie był kolejny 

pawilon przeznaczony na przychodnię lekarską dla 

potrzebujących pomocy medycznej.  
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Docelowo, wszędzie tam, gdzie lokalizacja naszych hoteli na 

to pozwala, są budowane, lub już funkcjonują podobne ośrodki, 

przy wydatnym wsparciu hotelowych gości, którzy hojnie 

wrzucają do specjalnych skarbon wystawianych przy recepcji, 

swoje datki. 

Teraz, po doktoracie mogłem poważnie pomyśleć o podróży 

do Afryki. Udało mi się zabrać ojca na ten rekonesans. Co prawda 

ojciec z jednej strony bał się tej podróży, bo ostatnio poważnie 

chorował na serce, ale z drugiej, właśnie to serce rwało się do 

zobaczenia na własne oczy, jak może się zrealizować jego 

życiowe marzenie.  

O naszym pobycie na Czarnym Lądzie mógłbym napisać 

tomy! Fakt, że załatwiliśmy pozytywnie pięć lokalizacji na 

budowę naszych hoteli i rozwiązaliśmy pozytywnie wiele spraw 

organizacyjno-prawnych. Poznałem przynajmniej trochę 

specyfikę tego miejsca na ziemi, mentalność i problemy żyjących 

tam ludzi, ich powszechną biedę, głód i choroby, konflikty, 

skrajności, bezrobocie, korupcję…, a przede wszystkim – 

ogromną samotność i wykluczenie. Nawet odrobina dobroci, 

uśmiech, zrozumienie okazane, jak mówili miejscowi bosowie – 

tym czarnuchom – owocowało radością, wdzięcznością i niemal 

dziecięcym zaufaniem. 
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Wracałem do Europy z ciężkim sercem, ale i z głębokim 

przekonaniem, że wrócę tam – nie tylko na otwarcie nowych 

hoteli… 

Minęły kolejne lata. Ojciec odszedł którejś nocy, tak samo 

cicho jak matka. Dzieliłem swój czas na działania dla firmy i na 

praktykę lekarską. Często jeździłem do Afryki, gdzie oprócz 

doglądania naszych inwestycji – bo ojciec zawsze mówił, że 

pańskie oko konia tuczy – zaangażowałem się jako lekarz – 

wolontariusz w ośrodku misyjnym prowadzonym przez Ojców 

Miłosierdzia. I ta praca, a właściwie służba, sprawiała mi moc 

radości i satysfakcji. Co prawda wielu się dziwiło, że ja, taki 

specjalista z doktoratem, kilkoma innymi dyplomami i oczywiście 

z takim (!) majątkiem, zagrzebałem się gdzieś na pustyni i leczę 

tych czarnuchów! 

Ale ja coraz bardziej upewniałem się, że to jest właśnie moja 

droga, mój sposób na dalsze życie. Chociaż czasem napadał mnie 

smutek, wątpliwości i chęć zachowania majątku brała górę nad 

charytatywnymi emocjami, to wiedziałem, że muszę podjąć jakieś 

odważne decyzje! Bo coraz częściej musiałem wybierać – czy 

zostać w ośrodku, w przychodni, czy zmienić skórę, wskoczyć w 

elegancki garnitur i pełnić zupełnie inną rolę: milionera – 

biznesmena. 

I dokonałem wyboru! A moją decyzję przyspieszyło tragiczne 

zdarzenie, które miało miejsce w naszym ośrodku misyjnym. 
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Zostaliśmy którejś nocy napadnięci przez wrogie plemię walczące 

o zajęcie tego terytorium, z jego prawowitymi właścicielami. 

Wszystkie budynki spalono, dwóch zakonników zostało 

uprowadzonych w nieznanym kierunku, a chorzy z naszego 

prowizorycznego szpitalika – wymordowani. 

Dotarły do nas wiadomości, ze podobne ataki miały miejsce 

również w innych misyjnych placówkach. Mieszkańcy wielu 

miejscowości zostali bez dachu nad głową, a do tego 

przedłużająca się susza powodowała głód i wysoką śmiertelność, 

zwłaszcza wśród dzieci i osób starszych. Niestety nie udało mi się 

wielu wyleczyć i ocalić ich życia. Było już za późno…, no bo 

gdyby pomoc przyszła wcześniej, gdyby takich ośrodków, dobrze 

zaopatrzonych było więcej…, gdyby, gdyby… 

Na zebraniu zarządu, wpatrzony w zdjęcie roku wiszące w 

moim gabinecie, na którym widać umierające z głodu dziecko i 

siedzącego obok sępa, czekającego na łatwy łup, ogłosiłem swoją 

decyzję:  

– Wystawiam na sprzedaż wszystkie moje posiadłości. 

Prawnicy zadbają o to, aby właściwie sporządzić umowy kupna – 

sprzedaży. Moim warunkiem jest klauzula, że nowy właściciel 

będzie kontynuował i rozwijał działalność charytatywną oraz 

zachowa stan zatrudnienia personelu przynajmniej na zastanym 

poziomie. Płatność będzie mogła być rozłożona na raty, które 

będą ewentualnie negocjowane i przelewane na podane konto 
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Ojców Miłosierdzia, z adnotacją „na cele misyjne”. Ja będę 

potwierdzał wpływające kwoty, ale zarządzanie zgromadzonymi 

finansami przekażę ekonomowi zakonu. Swoją rodzinną 

rezydencję przekazuję do dyspozycji diecezjalnej Caritas, aby w 

porozumieniu z biskupem ordynariuszem podjęła decyzję o jej 

przeznaczeniu. Pieniądze, które zgromadziłem na kontach, 

lokatach i depozytach bankowych przekazuję po połowie na rzecz 

tejże Caritas i na rzecz Ojców Miłosierdzia – aby nie czekając na 

sprzedaż hoteli, mogli od razu rozpocząć odbudowę ośrodków 

misyjnych. Ja przenoszę się na stałe do jednego z nich. 

Zapadła głęboka cisza. Nikt nie odważył się komentować tego 

testamentu. A moje serce było pełne pokoju i pewności, że 

zrobiłem najlepszą rzecz w swoim życiu. 
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Wdowa Ewa i… dodatkowe zero 

To prawda, że pieniądze nie dają szczęścia, 

ale za to pomagają w nieszczęściu. 

(Agnieszka Lisak) 

 

Dzisiaj wieczorem nabrałem przekonania, że moja decyzja o 

kandydowaniu do Rady Miasta była życiowym błędem. Wyborcy 

byli widocznie innego zdania, bo parę miesięcy temu przekonałem 

kilku kontrkandydatów i zasiadłem w tym zacnym gremium. 

Po uroczystej sesji inauguracyjnej, ślubowaniu i pięknych 

planach na przyszłość, przedstawionych przez przewodniczących 

klubów partyjnych, przyszedł czas na konkretne sprawy miasta. I 

wtedy radni zaczęli pokazywać swoje prawdziwe oblicza. Z 

układnych, zgodnych, ba – sympatycznych i uśmiechających się 

ludzi – stawali się aroganccy, kłótliwi, zazdrośni, walczący 

zwykle o swoje indywidualne interesy. 

Byłem nowy w tym gronie, więc często nie mogłem się 

zorientować, o co w tym wszystkim chodzi. Ale wkrótce okazało 

się, ze i tu sprawdza się ta prawda: jak nie wiadomo, o co chodzi, 

to chodzi o pieniądze! O pieniądze na przedłużenie trasy 

miejskiego autobusu, bo kuzynka ma za daleko do przystanku, o 

pieniądze na remont ulicy, bo przy niej niedawno zamieszkał 

jeden z radnych i już złamał zawieszenie, o pieniądze na 

rozbudowę przychodni, bo żona kolejnego radnego stwierdziła, że 
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ma za mały gabinet, o pieniądze na polbruk pod ścieżkę rowerową 

wokół jeziora, bo utwardzona nawierzchnia nie wystarcza już 

synowi przewodniczącego Rady, o pieniądze na nowe nasadzenia 

kwiatów, bo poprzednie ludzie zadeptali, idąc skrótem na 

dworzec… Na moją nieśmiałą uwagę, że to tu bardziej potrzebny 

jest polbruk, a nie kolejne kwiaty, które ludzie i tak zadepczą, bo 

w tym miejscu skrót funkcjonował od dawna, przewodniczący 

prowadzący tę sesję Rady podsumował krótko: –Kolega musi się 

jeszcze wiele nauczyć. 

Wtedy postanowiłem sobie, że zasypię Radę różnymi 

wnioskami. Przygotuję je fachowo i będę forsował ich prezentacje 

w stosownych komisjach. Przygotowałem więc na pierwszy ogień 

profesjonalny projekt zmian nazw ulic, ale wygwizdano mnie w 

połowie – zdaniem kolegów – zbyt długiej wypowiedzi. No, może 

rzeczywiście przesadziłem. 

Następny wniosek przygotowałem w formie prezentacji 

multimedialnej. Dotyczył on sprawy budowy miejskiego 

hospicjum. Pokazałem wstrząsające zdjęcia chorych na 

nowotwory, przytoczyłem wywiad z dyrektorem szpitala, który 

tłumaczył, że nie może zrobić ze swojej placówki umieralni, bo 

wtedy nie będzie mógł leczyć innych chorych, zaprezentowałem 

film z rodzinami tych pacjentów, którzy zostali wypisani do 

domów w stanach terminalnych, a najbliżsi nie mogli z różnych 

powodów zapewnić im należytej opieki. Na końcu przedstawiłem 
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kosztorys budowy oraz wyposażenia budynku hospicjum i 

postulowałem, aby zabezpieczyć środki w miejskim budżecie na 

ten cel. 

Niektórzy radni, bardzo wstrząśnięci, byli skłonni zagłosować 

na „tak”. Jeden z kolegów radnych powiedział takie wyraziste, 

trudne słowa: – Słuchajcie, może wybudujemy to hospicjum dla 

kogoś z nas, albo z naszych rodzin… Przecież nikt nie jest pewny 

swego zdrowia. Rozległy się nawet oklaski, ale nagle poprosił o 

głos przewodniczący Rady i twardo oznajmił, że on musi dbać o 

wszystkich mieszkańców miasta, też o tych zdrowych, z których 

miasto może jeszcze coś mieć i nie może przeznaczyć takich 

pieniędzy na garstkę chorych, którzy zresztą znając życie – długo 

w hospicjum nie pomieszkają… 

Aż mi skóra ścierpła, gdy słuchałem tych argumentów! 

Zakończywszy swoją wypowiedź, zarządził głosowanie nad moim 

projektem – i nie uzyskał on wymaganej liczby głosów. Budowa 

hospicjum nie weszła więc do budżetu miasta! 

I tak dzisiejszy wieczór upływał mi na niezbyt miłych 

wspomnieniach z mojej rajcowskiej kariery. Brak decyzji o 

budowie hospicjum był kroplą, która przelała czarę goryczy. 

Żona patrzyła na mnie z niepokojem. Zrobiła parę kanapek, 

przysiadła obok mnie i zagadnęła:  

– Zamęczysz się w tej Radzie Miasta. Przecież ty nigdy nie 

uważałeś pieniędzy za najważniejsze. Są przecież inne priorytety. 
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Nie wiem, czy wystarczy ci sił, aby o tym przekonywać radnych. 

Może byłoby lepiej, gdybyś trochę odpuścił swoje inicjatywy w 

Radzie, a aktywność skierował na pracę w redakcji? Dawno już 

nie napisałeś żadnego dobrego tekstu. A naczelny mówił ci 

przecież, że czeka na ciekawe tematy, prawda? 

Pomyślałem, że gdybym szczerze napisał o tym, co się dzieje 

na posiedzeniach Rady, to byłby to chyba mój ostatni w życiu 

artykuł. Ale… gdybym tak napisał o potrzebie budowy hospicjum 

w naszym mieście? Może głos opinii publicznej spowoduje, że 

hospicjum jednak powstanie? 

Krystyna gorąco poparła mój projekt! Co więcej 

zaproponowała, żebyśmy razem założyli fundację, która zajmie 

się zbieraniem funduszy na budowę. Przerażała mnie organizacja 

tego przedsięwzięcia, nie znałem ani przepisów dotyczących 

prowadzenia fundacji, ani papierów z tym związanych i prawdę 

mówiąc, nie bardzo wierzyłem w sens takiej inicjatywy.  

Krystyna zapewniła, że sprawy formalne weźmie na siebie i to 

ona będzie zarządzać naszymi finansami. Sądziłem jednak, że 

ludziom jest wszystko jedno, że nie wykażą zainteresowania, a 

tym bardziej – nie dołożą grosza. Myślałem, że ludzie zdrowi nie 

myślą o chorobie, a chorzy – nie mają pieniędzy, bo wydają na 

leczenie, różne terapie, leki itp. Myliłem się! 

Mój artykuł do „Miejskich Nowin”, przygotowywany na 

podstawie danych zebranych do prezentacji na sesji Rady Miasta, 
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a także zachęcający do wspierania konta fundacji „Nadzieja”, 

wywołał istną burzę i lawinę maili, SMS-ów, telefonów oraz 

listów do redakcji. Jedni oburzali się, że w naszym mieście nie ma 

jeszcze hospicjum z prawdziwego zdarzenia i deklarowali pomoc 

finansową na ten cel, inni krzyczeli, że płacą niemałe podatki i w 

związku z tym domagają się pokrycia kosztów uruchomienia 

hospicjum z kasy miejskiej, jeszcze inni tłumaczyli, że chętnie by 

przelali jakąś sumę na podane konto, nie dysponują jednak żadną 

nadwyżką finansową, ale inicjatywę budowy – popierają, bo a nuż 

zachorują sami na nowotwór. Kilka osób zwróciło się do redakcji 

z pytaniem, czy jeśli dokonają wpłaty, ich nazwiska zostaną 

opublikowane na łamach „Miejskich Nowin”, czy będą figurować 

w pamiątkowej księdze hospicjum, czy dostaną list gratulacyjny 

od prezydenta miasta, czy będą w związku z ich darem – w 

telewizji lub przynajmniej w radiu. 

Pewien mężczyzna napisał maila o tym, że jego żona choruje 

na raka i pewnie nie dożyje do czasu otwarcia hospicjum, ale on 

wpłaci chociaż symboliczną sumę na ten cel. Znany w mieście 

biznesmen zaproponował, że zasponsoruje wyposażenie sal dla 

chorych, kuchni i pralni, ale pod warunkiem, że duża reklama 

produktów jego firmy będzie umieszczona w kilku miejscach na 

terenie hospicjum. Podobną propozycję złożył właściciel jednego 

z… zakładów pogrzebowych w mieście, który chciałby za sumę 

sześciozerową ofiarowaną na materiały budowlane, zdobyć 
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wyłączność na swoje usługi. Właściciel nowej firmy ogrodniczej 

zapytał, czy będzie mógł swoją darowiznę odliczyć od podatku. A 

mnie zaintrygował list, który przyszedł na adres redakcji 

podpisany „Wdowa Ewa”. Napisany był dosyć nieporadnie, z 

błędami, ale jego treść rzuciła mnie na kolana. 

Pani Ewa napisała, że przekazuje na budowę hospicjum 

wszystkie swoje oszczędności i nieruchomość – duży dom z 

ogrodem! Do aktu notarialnego dołączona była ekspertyza, że 

dom po niewielkim remoncie może spełniać wymagania 

urządzenia w nim hospicjum stacjonarnego. Dokumenty zostały 

zdeponowane u notariusza i tu następowały szczegółowe dane 

kontaktowe. Na końcu był jeszcze dopisek z prośbą o zachowanie 

anonimowości darczyńcy i informacja, że pani Ewa przenosi się 

do domu spokojnej starości. Był też p.s. z przeproszeniem za 

wygląd listu, ale „oczy i pamięć już nie te”. 

Pod wpływem tego listu, wielkości i piękna daru pani Ewy, 

napisałem chyba najlepszy w życiu tekst do „Miejskich Nowin”. 

Tekst o miłości, bezinteresowności, empatii, wielkim sercu i o 

potężnej, niemal niewyobrażalnej wierze i zaufaniu w Bożą 

opiekę. 

Wśród innych darczyńców, którzy również deklarowali na 

rzecz fundacji „Nadzieja” całkiem niemałe kwoty, dar pani Ewy 

był postrzegany zupełnie z innej perspektywy. 
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Bo wielcy biznesmeni dawali z tego, co im zbywało, a pani 

Ewa – oddała wszystko, co miała. I jeszcze nie chciała się 

chwalić, ani czerpać z tego daru jakichkolwiek profitów, np. 

podatkowych czy medialnych. Przypomniało mi się, że moja 

babcia nieraz mówiła: „jak coś dajesz, niech nie wie twoja lewa 

ręka, co daje prawa”. No, ma to sens i jakąś głęboką myśl… 

Po kilku miesiącach nasze hospicjum otworzyło swoje 

podwoje dla chorych. Na tę uroczystość nie przybył prezydent 

miasta ani przewodniczący Rady, chociaż otrzymali oficjalne 

zaproszenia. Być może ze wstydu, być może z powodu wyrzutów 

sumienia, być może mieli w tym czasie inne ważne zajęcia… 



147 
 

Ksiądz biskup poświęcił pomieszczenia hospicjum, moja żona 

powiedziała parę oficjalnych słów w imieniu fundacji „Nadzieja”, 

po czym zawiesiła na moment głos i dodała z wyraźnym 

przejęciem: 

– Drodzy Państwo! Z wielką radością chciałabym 

poinformować, że nasze hospicjum wkrótce wzbogaci się o nowy 

pawilon z kilkudziesięcioma łóżkami w jednoosobowych 

pokojach. 

W kaplicy, w której odbywała się uroczystość otwarcia 

placówki, rozległ się pomruk zdziwienia, więc Krystyna 

niezwłocznie kontynuowała: 

– Wczoraj przyszedł do siedziby fundacji jakiś nieznany mi 

człowiek i oznajmił, że jest Szwajcarem polskiego pochodzenia, 

bardzo majętnym, że jego żona zmarła przed miesiącem na raka – 

tam, w Szwajcarii – a on dowiedział się z Internetu o naszej 

działalności i będąc właśnie w Polsce, przywiózł czek na sumę… 

pięciu tysięcy dolarów! Spojrzałam na ten czek, bo wręczył mi go 

zaraz po przyjściu. Zera zawirowały mi w oczach, więc 

zawołałam zdziwiona, oddając mu czek: Pan się chyba pomylił, 

prawda? Mój gość spojrzał ponownie na swój czek, potem na 

mnie i przyznał: tak, rzeczywiście to pomyłka. Po czym – dopisał 

do czeku… jeszcze jedno zero!!! 
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Spichlerze pełne antyków i złotej biżuterii 

Złą rzeczą jest zbytek, 

który się zwykle z bogactwa rodzi. 

(Józef Ignacy Kraszewski) 

 

– Pół roku temu kilka tygodni spędziliśmy z żoną w szpitalu. 

Najpierw – na oddziale alergologii i toksykologii, potem – na 

psychiatrii. Jeżeli jeszcze rok temu ktoś by mi powiedział, że 

będziemy się musieli leczyć z powodu naszego… bogactwa, to 

popukałbym się w czoło. Przecież pieniądze pomagają wyjść z 

choroby, a nie w nią wpędzają, prawda? – tak rozpoczęła się moja 

opowieść, którą przedstawiłem studentom piątego roku medycyny 

na Akademii Medycznej. Zostaliśmy bowiem wraz z żoną 

zaproszeni na panel dyskusyjny „O życiu i śmierci” przez naszych 

lekarzy prowadzących. Uznali nas bowiem za szczególnie 

ciekawe przypadki. Dlaczego? Nasza historia dotyczy wielkiego 

umiłowania bogactwa, takiego ponad życie, a dokładniej – 

zagubienia właściwej hierarchii wartości. 

– Jesteśmy małżeństwem od ponad dwudziestu pięciu lat – 

mówiłem dalej, bo na sali zrobiło się bardzo cicho. – Matyldę 

poznałem na balu charytatywnym, który organizowali jej rodzice, 

najbogatsi ludzie w okolicy. Moja rodzina też była majętna. 

Wyrastaliśmy więc w dobrobycie, niczego nam nie brakowało, 
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wszystkie nasze zachcianki były spełniane, zwłaszcza że byliśmy 

jedynakami. To tak na nasze usprawiedliwienie…  

Po ślubie przejęliśmy część firm od rodziców i rozpoczęliśmy 

życie na własny rachunek. Muszę przyznać, że ten rachunek (a 

raczej konto) był całkiem, całkiem… niemały. Potężne zyski 

przynosiły zwłaszcza nasze biura podróży i punkty wypożyczenia 

samochodów, umiejscowione w całej Europie. Niewiele mniejsze 

dochody mieliśmy z udziałów w spółkach internetowych, z e-

handlu, a także z kilku browarów i z sieci wytwórni wód 

mineralnych. W ostatnich latach przez Polskę przewalały się fale 

powodziowe, a wtedy woda mineralna jest na wagę złota, bo 

zalane ujęcia wodne są nieczynne. 

Pracowaliśmy z Matyldą bardzo ciężko – praktycznie przez 

siedem dni w tygodniu, co rusz któreś z nas musiało służbowo 

wyjeżdżać, często na drugi koniec świata. No cóż, zarządzanie 

takim biznesem i takimi finansami wymagało wielu wyrzeczeń. 

Nie zdecydowaliśmy się w czas na dziecko, bo jak mówiła 

Matylda – ciąża i pieluchy by ją wyłączyły na dłuższy czas z 

obiegu, i jakie by z tego były ogromne straty. Oczywiście 

mogliśmy sobie pozwolić na najlepszą nianię, a potem 

guwernantkę, więc tłumaczyłem żonie, że jej urlop macierzyński 

nie byłby długi. Ja bardzo chciałem mieć syna, żeby przekazać mu 

kiedyś cały nasz majątek. Ale Matylda przyparta do muru 

przyznała się, że bardzo boi się ciąży, tego, że zbrzydnie i utyje, 
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że dziecko wyciągnie z niej wszystkie życiowe soki, a ona chce 

być stale młoda i piękna. Proponowałem jej, żebyśmy w takim 

razie adoptowali dziecko. Planowałem, że znajomy ginekolog po 

otrzymaniu przelewu na konto na okrągłą sumkę, wystawi 

Matyldzie lewe zaświadczenie, że jest niepłodna. Ale żona nie 

chciała zgodzić się na to, bo uważała, że dziecko przypadkowe, o 

nieznanej przeszłości to kot w worku, to zbyt duże ryzyko. 

– I takiej przybłędzie mamy zostawić w spadku nasz majątek? 

Niestety tak powiedziałam – włączyła się do mojej opowieści 

żona. W auli zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. 

– Tak więc życie toczyło się wartko, mijały miesiące i lata – 

kontynuowałem. – Nasze firmy kręciły się niejako same. 

Mieliśmy już tyle pieniędzy, że moglibyśmy właściwie nie 

pracować i żyć z samych procentów. Ale, prawdę mówiąc, nie 

mogliśmy sobie wyobrazić naszej bezczynności. Może chociaż 

trochę ograniczymy nasz a aktywność zawodową i pożyjemy 

sobie – zaproponowałem żonie podczas którejś wigilii.  

Rzeczywiście, samo robienie pieniędzy przestało nas już 

podniecać. Leżały sobie gdzieś tam na kontach w Szwajcarii i… 

tyle je widzimy. Ale każde z nas miało swoją słabostkę, można 

powiedzieć hobby – i poszliśmy tą drogą. Matylda 

kolekcjonowała ze zdwojoną energią złotą biżuterię i zaczęła ją 

nosić wszędzie – moim zdaniem – w nadmiarze. Ja zawsze 

fascynowałem się antykami. Stare, ekskluzywne komody, szafy, 
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krzesła, stoliki, lustra – odnowione i zrekonstruowane, zapełniały 

wszystkie nasze pokoje. Jak widziałem kolejny eksponat, np. na 

aukcji w Internecie, musiałem go kupić! Cena nie grała roli. 

Nabyliśmy więc nowy dom, w którym były trzy salony i 

kilkanaście innych pokoi, ale i te szybko się zapełniły meblami. 

Były pięknie odnowione, bo znalazłem nową firmę, która robiła 

renowacje przy pomocy innych lakierów i farb. Odwiedzający 

goście podziwiali moje zbiory oraz żony biżuterię, tę, którą miała 

aktualnie na sobie i tę pozostałą w sejfach.  

 

© TonyRecena – Fotolia.com 

Żona chętnie ją wyjmowała i przymierzała w obecności pań z 

wyższych sfer, słuchając z zadowoleniem wszelkich pochwał, 

wyrażanych często z nutką zazdrości. Co prawda, ja uważałem, że 
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Matylda wygląda jak choinka na Boże Narodzenie, bo miała na 

sobie potężne kolczyki, kilka bransolet na rękach i nogach, 

naszyjnik i kilka łańcuszków, że o różnych pierścionkach już nie 

wspomnę. Ale panie mnie zakrzyczały, że żona wygląda 

cudownie, że to wszystko świetnie pasuje do siebie i do sukienki z 

koronkami przetykanej złotą nitką, i żebym się nie wtrącał, bo się 

nie znam. No cóż, o gustach się podobno nie dyskutuje! 

Matylda nie mogła się rozstać ze swoimi złotymi skarbami 

nawet w nocy i dobierała je starannie do… nocnej koszuli – istne 

szaleństwo! Zresztą to samo mówiła o moich antykach, że sama 

najchętniej urządziłaby przynajmniej jeden salon nowoczesnymi 

meblami z tworzywa – bo to jest hit sezonu! Ale na szczęście 

kupiła sobie te plastiki tylko do swojego gabinetu. 

W naszym nowym domu nie czuliśmy się jednak dobrze. 

Baliśmy się bardzo złodziei, którzy podobno grasowali w tej 

części miasta. Oczywiście wynajęliśmy najlepszą firmę 

ochroniarską, cała nasza posiadłość była monitorowana i otoczona 

wysokim murem, ale jednak lęk przed utratą skarbów nasilał się i 

przyjmował już formę obsesji. Baliśmy się też pożaru, piorunów, 

powodzi, huraganu… Baliśmy się podstępnych ludzi, którzy 

jakimś sposobem zakradną się do domu lub schowają się gdzieś 

po przyjęciu wydawanym cyklicznie w ogrodzie, a potem 

przywiążą nas do krzeseł i będą torturować, chcąc wydusić z nas 

hasła otwierające sejfy. Baliśmy się konkurencji, spadku 
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przychodów i oszustów internetowych… Lista tych lęków była 

długa! 

Do naszych psychicznych udręk doszły jeszcze problemy ze 

zdrowiem. Nie dość, że cierpieliśmy na różne urojenia i na 

bezsenność, to jeszcze ja dostawałem nagle silnych duszności, a 

Matylda miała problemy ze skórą, która stawała się miejscami 

sina, pokryta jakimś białym nalotem – jakby trądem, a temu 

przebarwieniu towarzyszył potworny świąd. 

Byliśmy u wielu lekarzy – specjalistów od wszystkiego. 

Podejrzewano, że przywlekliśmy jakieś choróbska z Afryki, z 

urlopowego pobytu na pustyni i sawannie, ale te teorie się nie 

potwierdziły. Pudłem były też diagnozy kardiologa i pulmonologa 

oraz internisty. Zapisywano nam tony leków, łykaliśmy je 

codziennie całymi garściami, a poprawy nie było, co więcej – 

czuliśmy się coraz gorzej. 

W końcu zrobiono nam testy alergiczne, ale dopiero za trzecim 

razem okazało się, że Matylda jest uczulona – na wiele stopów 

złota, a ja – na farby, lakiery, wypełniacze, czyli na chemię, którą 

były pokryte moje ukochane meble po renowacji. Byliśmy więc 

uczuleni na to, co było celem naszego życia, co z pietyzmem 

gromadziliśmy! Taki dziwny zbieg okoliczności!? A my za żadne 

skarby nie chcieliśmy się pozbyć naszych skarbów! 

Matylda była w lepszej sytuacji. Leżała na oddziale tylko 

tydzień. Po powrocie do domu, co prawda z bólem serca, ale 
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swoją złotą biżuterię schowała do szczelnego sejfu, który za 

głównymi drzwiczkami miał drugie – oszklone.  

Czuła się lepiej, zadziałały też leki – właściwie dobrane 

antyalergenty, ale psychicznie nie mogła przeboleć tej sytuacji. Po 

dwóch tygodniach wpatrywania się w zakazany owoc, trafiła z 

powrotem do szpitala, tym razem na psychiatrię, z rozpoznaniem 

ciężkiego uzależnienia od swojego bożka – złotej biżuterii. 

Twierdziła, że bez złota czuje się naga, nie może pokazać się 

ludziom, pracować i normalnie funkcjonować. Takich 

przypadków opisano w fachowej medycznej literaturze zaledwie 

kilka. 

Ja trafiłem gorzej, bo na intensywną terapię, z gorączką i 

potwornymi dusznościami, a także z omamami wzrokowymi, 

powstałymi na skutek działania szkodliwych substancji 

chemicznych, które tworzyły specyficzną, zabójczą dla mnie 

mieszankę. Niestety, wbrew zaleceniom lekarzy, nie pozbyłem się 

antycznego umeblowania. Wtedy nie byłem w stanie tego zrobić. 

Otwierałem okna, myśląc że wywietrzenie pomieszczenia 

wystarczy. Owszem, wystarczyło do tego, żebym nabawił się 

zapalenia płuc. 

Pewnej szpitalnej nocy już myślałem, że zakończę swój 

ziemski żywot i stanę przed sądem Bożym. I wtedy – tak podobno 

często bywa – przed oczyma przeleciało błyskawicznie całe moje 

życie. Zobaczyłem też piekło – umeblowane moimi antykami. Na 
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krzesłach, sofach, fotelach siedziało mnóstwo jakichś postaci, z 

których każda miała złote ozdoby – naszyjniki, kolczyki, 

bransolety, pierścienie, broszki… Te wizje były dla lekarzy 

sygnałem, że coś złego dzieje się w moim mózgu. Każdego ranka 

krzyczałem wniebogłosy, że mnie okradziono, domagałem się, 

aby pielęgniarki przyniosły mi moje papiery wartościowe, akty 

własności i gotówkę z sejfu. 

Na szczęście powoli toksyny wypłukiwały się z mojego 

organizmu, a antybiotyki dały sobie radę z zapaleniem płuc i 

wkrótce przeniesiono mnie na psychiatrię. Walczyłem z 

uzależnieniem od pieniądza razem z Matyldą. Mieliśmy 

wspaniałego terapeutę i psychologa. Pracowali oni nad tym, 

żebyśmy zobaczyli w życiu jeszcze coś innego niż bogactwo, 

złoto, antyki… Żebyśmy zobaczyli siebie nawzajem, piękno 

świata, innych ludzi. Żebyśmy z pieniędzy nie robili centrum 

życia. 

I wygląda na to, ze wychodzimy już na prostą. Życie jest takie 

ulotne, nie ma co go trwonić na rzeczy nieważne. Przede 

wszystkim pozbyliśmy się naszych alergenów – meble trafiły 

najpierw do specjalistów i te najbardziej toksyczne zostały 

przemalowane, a później wystawiliśmy je na aukcji internetowej i 

sprzedaliśmy po bardzo korzystnej cenie. Z tego, co wiem, kupili 

je różni klienci indywidualni, ale większość trafiła do muzeum, 

teatrów, stylowej restauracji i kawiarni. 
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Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży zamówiliśmy do naszego 

domu proste drewniane meble u artysty – stolarza w Zakopanem. 

Wyczarował on istne cuda, a znajomy tapicer bardzo dobrze 

dobrał tapicerkę. Pozostałą sumę wpłaciliśmy na konto fundacji 

zajmującej się dziećmi chorymi na nowotwory. 

Biżuterią Matylda obdarowała najbliższych krewnych i 

przyjaciół. Resztę też wystawiła na aukcji w sieci, a pieniądze 

przelała na budujący się ośrodek uzależnień przy Instytucie 

Psychiatrii. Kupiła też sobie parę naszyjników, bransoletek i 

pierścionków ze srebra. Są śliczne i niegroźne dla jej zdrowia. 

To tyle, moi drodzy adepci nauk medycznych. Specjalnie nie 

mówiłem o szczegółach naszej terapii, o dawkach leków czy też o 

testach psychologicznych, bo to lepiej zrobią lekarze, którzy 

opiekowali się nami. 

Matylda i ja czujemy się teraz wspaniale, jesteśmy wolni, a 

podzielenie się bogactwem z innymi spowodowało radość i pokój 

w naszych sercach. Bo, wierzcie mi, więcej szczęścia jest w 

dawaniu, aniżeli w braniu. 

Gdy skończyłem mówić, po chwili ciszy wybuchła burza 

oklasków. Trochę zawstydzeni, uśmiechaliśmy się do studentów 

na pożegnanie. To był piękny czas. Oby przyniósł dobre owoce w 

życiu naszych słuchaczy! 
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Darowanie długu i… nie tylko 

Przez długi 

wielu idzie w sługi. 

(Julian Mikołajczak) 

 

Dzisiejszego dnia nie mógłbym chyba zaliczyć do udanych. 

Najpierw – o piątej rano obudził mnie telefon i jakaś 

podenerwowana kobieta krzyczała do mnie: Edi, kiedy ty w końcu 

wrócisz do domu – potrzebuję pilnie kasy; i nie dała sobie za nic 

wytłumaczyć, że mam na imię Aleksander i nie zamierzam jej 

dawać żadnych pieniędzy. 

Po śniadaniu przyjechał niespodziewanie klient, który był 

umówiony dopiero na czwartek. Wybiło mnie to z rytmu dnia, bo 

rozmowa z nim trwała przeszło trzy godziny, a on wciąż nie mógł 

do końca określić, jakiego konia chciałby kupić. Wizja lokalna w 

kilku moich stajniach niewiele zmieniła. Zirytował mnie na dobre, 

gdy zaczął rozmowę o pieniądzach i nie mógł zrozumieć, że konie 

to nie świnki morskie i rozpiętość cenowa jest tu 

nieporównywalna. Każdy koń ma inną wartość! W końcu odjechał 

nie ustaliwszy niczego. 

Kolejne godziny dnia mijały na różnych biurowych pracach, 

których nie znosiłem, mimo że Alicja prowadziła dokumentację 

wzorowo. Sytuacja finansowa mojej firmy, a właściwie stadniny 

koni była bardzo dobra, bilans się zamknął, perspektywy rozwoju 
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– dobrze określone, a symulacje kosztów potwierdzały ich 

zasadność. Zarządzanie moimi finansami było w dobrych rękach. 

Powodów do zmartwień więc nie było. 

A mimo to byłem jakiś rozbity i samopoczucie miałem 

kiepskie. Nawalało mi serce, nie ruszałem się nigdzie bez lekarstw 

w kieszeni i komórki podłączonej do systemu „Ratunek” w 

pobliskiej klinice kardiologicznej. Na koniu nie siedziałem już od 

bardzo dawna… 

Przez głowę przeleciała mi nawet myśl, że warto przed 

zachodem słońca przejechać się po okolicy, ale gdy spojrzałem 

przez okno i zobaczyłem Henia z taczką końskich odchodów, to 

serce zaczęło mi tak walić, jakbym to ja pchał tę ciężką taczkę. 

Była już chyba dwudziesta, a Heniek był jeszcze w pracy. Ocierał 

pot z czoła i znów wjeżdżał do stajni… 
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Zażyłem podwójną porcję leków, usiadłem w fotelu, żeby 

tętno chociaż trochę zwolniło, ale na falę wspomnień, które 

natrętnie napływały, nie mogłem nic poradzić. Poddałem się im 

więc z rezygnacją i przekonaniem, że noc mam już z głowy! 

Dwa lata temu mój bratanek, Heniek, przyjechał do mnie ze 

swoją dziewczyną, którą przedstawił mi jako narzeczoną. Właśnie 

wrócili z Kołobrzegu, gdzie pracowali przez miesiąc w smażalni 

ryb, ale stwierdzili, że zarobek mizerny, a harówka od rana do 

wieczora. Postanowili więc, że założą własny biznes. Planowali, 

że będzie to mała jadłodajnia przy zejściu na plażę. Na moje 

pytanie o to, czy mają pieniądze na rozkręcenie tego interesu, 

odpowiedzieli beztrosko, że wezmą kredyt w banku. Po paru 
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dniach odjechali, żeby załatwić formalności, ale wrócili 

niespodziewanie już w następnym tygodniu. Banki odmówiły 

Heniowi kredytu, bo uznały, że ryzyko finansowe jest zbyt duże. 

Inne instytucje finansowe, które Heniek odwiedzał, żądały 

horrendalnych procentów. 

Narzekali i biadolili, ale w końcu wydusiłem z Henia, że 

chciałby pożyczyć pieniądze… ode mnie. Suma, którą rzucił 

mimochodem, nie była mała, poprosiłem o szczegółowy kosztorys 

projektu jadłodajni. Umówiliśmy się, że za parę dni przywiozą 

dokumentację, a ja przygotuję taki wewnętrzny dokument 

regulujący sprawę pożyczki, bo przecież z rodziną nie będziemy 

chodzić do notariusza. 

Chwilami czułem jakiś niepokój, czy dobrze robię, bo 

właściwie tego Henia bardzo mało znałem. Mój brat umarł już 

dawno i pewnie dlatego kontakt z jego synem był sporadyczny. 

Ale wciąż wracały mi słowa, które kiedyś usłyszałem od swojego 

ojca: Nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Nie 

pamiętałem, kogo ojciec wtedy cytował. Wrzuciłem w końcu to 

zdanie w Google i ze zdziwieniem zobaczyłem, że to tekst 

biblijny. Jeżeli Biblia reguluje sprawy finansowe, to pożyczę – 

postanowiłem w końcu, po przemyśleniu – na zero procent i na 

kilkanaście miesięcy, bo przecież jadłodajnia musi najpierw 

przynieść zysk. 
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Heniek z Alicją byli zachwyceni moimi warunkami. 

Zapewniali, że oczywiście zwrócą wszystko co do grosza. 

Podpisaliśmy więc naszą umowę. Zdziwiło mnie jednak, że 

przygotowali oni kosztorys, który opiewał na o wiele większą 

sumę niż mi podali uprzednio. Alicja coś tam tłumaczyła, 

przeliczała jeszcze jakieś rubryczki na laptopie i pokazywała mi 

różne słupki. Byłem już zmęczony tymi obliczeniami. 

Pomyślałem, że jeżeli młodzi tak wyliczyli, to… tak musi być. 

Przez Internet dokonałem więc przelewu okrągłej sumki na konto 

Henia, a umowę włożyłem do sekretarzyka. 

Przez następne miesiące Heniek prawie się nie odzywał. Są 

zapracowani – myślałem czasem ze smutkiem – że odwiedzili 

samotnego wuja tylko wtedy, gdy mieli w tym interes. Ale cóż, 

nie kupowałem przecież ich miłości… Minie umowny termin, 

oddadzą pieniądze i kontakt pewnie znów się urwie – 

prognozowałem. 

Moje przypuszczenia nie okazały się prawdziwe! Gdy 

umowny termin minął, po moich monitach, telefonach i SMS-ach 

przyjechali w końcu do mnie, ale… bez pieniędzy. Alicja była w 

zaawansowanej ciąży, Heniek pokazał mi wynik tomografii 

komputerowej, z którego zapamiętałem tylko, że ma raka mózgu i 

czeka go operacja. Jadłodajnia nie przyniosła spodziewanych 

zysków, bo deszczowe lato odstraszyło turystów i kuracjuszy. 
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– Deszczowe lato? – zapytałem zdziwiony. – Tu była piękna, 

upalna pogoda. A przecież stąd do morza jest niedaleko. Coś tam 

dodali o mikroklimacie nadmorskim, Alicja się rozpłakała, Heniek 

prawie zemdlał z powodu nagłego ataku bólu i prosił cichym 

głosem o odroczenie spłaty pożyczki. 

Wiedziony współczuciem i analizą faktów, o których 

usłyszałem i które widziałem, oznajmiłem wspaniałomyślnie, 

że… daruję Heniowi ten dług! Uściskom i radosnym okrzykom 

nie było końca. Alicja przestała płakać, Heniowi minął ból głowy, 

jak ręką odjął i zasiedliśmy do podwieczorku, podczas którego 

snuliśmy plany o ślubie i weselu moich gości. Właściwie to 

wesela miało nie być, bo finanse pary młodej na to nie pozwalały, 

ale ja wielkodusznie zaproponowałem, żeby odbyło się w mojej 

rezydencji, a ślub – w pobliskim zabytkowym kościółku. O 

catering nie mieli się kłopotać. Na szampana i dobre wino też 

obiecałem coś dołożyć, no bo mocniejszych trunków chyba 

byśmy nie zamówili ze względu na błogosławiony stan Alicji i 

chorobę Henia. 

Dalsze szczegóły zostawiliśmy na wieczór. Młodzi chcieli się 

trochę przewietrzyć, a ja położyłem się na swoją tradycyjną 

drzemkę. Ale chyba z nadmiaru wrażeń nie mogłem zasnąć. 

Zresztą byłem przyzwyczajony do ciszy w moim domu, a za 

ścianą Heniek cały czas coś mówił. Podniesionym głosem 
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rozmawiał z narzeczoną, sprawiał nawet wrażenie, że się z nią 

kłóci, ale słów nie mogłem zrozumieć. 

Trochę zniecierpliwiony, czekałem aż pójdą na zaplanowany 

spacer, ale chyba z tego zrezygnowali, bo przeszli na taras, na 

który wychodziło okno mojej sypialni. Ponieważ było lekko 

uchylone, więc głos Henia zabrzmiał wyraźniej. Teraz chyba 

rozmawiał przez komórkę, bo krzyczał na jakiegoś Maćka, żeby 

mu natychmiast oddał pożyczone pieniądze. Ten Maciek chyba 

nie mógł spełnić żądań Henia, bo rozmowa przybierała coraz 

bardziej ostry ton. W końcu Heniek zawołał groźnie, że poda go 

do sądu i na pewno zgnije w kryminale. Po chwili ciszy, Heniek 

znów gdzieś zadzwonił. Rozmowa miała identyczny przebieg, 

tylko tym razem usłyszałem, że Kasia jest winna Heniowi 

pięćdziesiąt tysięcy i że też nie jest w stanie teraz ich oddać, bo 

umawiali się na koniec roku. 

Zaintrygowało mnie to, skąd Heniek miał pieniądze, żeby 

pożyczać takie sumy na prawo i lewo. Byłem też zszokowany 

jego tonem, sposobem rozmowy i tym, że po chwili, gdy 

darowałem mu jego dług (potężny!) wobec mnie, on tak traktuje 

swoich dłużników. A może to przez tego guza mózgu – 

pomyślałem, ale chęć do drzemki przeszła mi zupełnie. 

Zwłaszcza, że teraz Alicja zaczęła coś wykrzykiwać, że nie 

zamierza brać z Heniem ślubu, że jakiś klecha ma jeszcze na nich 
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zarobić, a zresztą wuj dał się przecież nabrać, więc najlepiej 

wyjechać jak najszybciej. 

Nie wierzyłem własnym uszom! Co tu się dzieje? A może ja 

jednak śpię i to się nie dzieje naprawdę? Wstałem więc 

pospiesznie i z mieszanymi uczuciami wyjąłem z sekretarzyka 

umowę z Heniem. Teraz rozmowa na tarasie trochę przycichła, 

stukały szklanki, pewnie moi goście chłodzili wodą mineralną 

swoje emocje. 

Jednym ruchem ręki otworzyłem okno i… po moim spojrzeniu 

młodzi już wiedzieli, że wszystko słyszałem. Widok, który 

zobaczyłem, uzupełnił wszystko. Na stoliku stała nie woda 

mineralna, ale butelka wódki. Obok fotela Alicji leżał pokaźny 

jasiek, który udawał ośmiomiesięczną ciążę. Widocznie upał na 

tarasie spowodował przedwczesny poród… 

Dla porządku zapytałem jeszcze, skąd Heniu miał swój wynik 

i opis tomografii komputerowej cudzej głowy, chociaż może to 

nie było w tym momencie najważniejsze. I to Alicja, a nie Heniu, 

odpowiedziała, że teraz przy pomocy komputera można dokonać 

wszystkiego. Ona kupiła ten wynik w Internecie, a znajomy 

student informatyki podmienił na nim dane osobowe. Choroba 

Henia i to, że spodziewają się dziecka miało zagrać na moich 

uczuciach, i rzeczywiście zagrało. 

Widząc w moich rękach umowę o pożyczkę, Heniu trochę 

spokorniał, zwłaszcza gdy odezwałem się do niego jego własnym 
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tekstem: – Jak nie oddasz mi długu, zgnijesz w kryminale. Moi 

prawnicy już o to zadbają. Jak słyszysz – traktuję cię dokładnie 

tak, jak ty swoich dłużników. Ja ulitowałem się nad tobą, a czemu 

i ty tego nie zrobiłeś? A tak przy okazji – prosiłeś mnie o 

pożyczkę na rozkręcenie własnego interesu, czyli nie miałeś 

pieniędzy, to jakim cudem pożyczałeś innym takie niemałe sumy? 

I co się naprawdę stało z waszą kołobrzeską jadłodajnią? 

Okazało się, że Heniu przedstawił mi bardzo zawyżony 

kosztorys, a niemałe pieniądze, które zostały po wynajęciu lokalu 

i umeblowaniu piwiarni (!), pożyczył przypadkowym znajomym 

na bardzo wysoki, lichwiarski procent. Z tego procederu 

spodziewał się większych zysków niż z tej mordowni, którą po 

paru dniach zamknięto, gdy okazało się, że Heniu nie ma koncesji 

na sprzedaż wysokoprocentowych trunków, a jednak serwuje je, i 

to mocno już podchmielonym, klientom. Jeden z nich zresztą, gdy 

po paru kieliszkach poszedł wykąpać się w morzu, utopił się, a 

jego ciało fale wyrzuciły na brzeg niedaleko molo… 

Nadszedł już wieczór, a w powietrzu wisiało wciąż pytanie: i 

co dalej? W pewnym momencie miałem wrażenie, że Heniu z 

Alicją chcą po prostu uciec i będzie po sprawie. Na wszelki 

wypadek powiedziałem wtedy, że właśnie ochrona zamknęła 

bramę rezydencji, więc jeżeli nadal myślą o spacerze, to lepiej go 

odłożyć do rana. Heniek w lot zrozumiał tę aluzję i przysiadł na 

murku obok tarasu. 
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Wydałem gosposi dyspozycje w sprawie kolacji, ale nie 

opuszczało mnie przekonanie, że muszę natychmiast zakończyć tę 

sprawę z Heniem. Nie zamierzałem wrzucać go do lochu, bo… to 

jednak rodzina. Pieniędzy – moich, ani żadnych innych – nie ma, 

więc… Zresztą przecież obiecałem, że daruję mu dług. A ja nie 

rzucam słów na wiatr! Boże, co zrobić? 

I wtedy przyszła mi myśl, że jeżeli znalazłem radę przy 

decyzji o pożyczce, to może i teraz warto tam zajrzeć? 

Przewertowałem kilkadziesiąt stron i napotkałem całkiem 

podobną opowieść – o nielitościwym dłużniku. Historia jednak się 

powtarza! Tylko że tam chodziło jeszcze o coś więcej niż o zwrot 

pieniędzy. Chodziło o przebaczenie, takie prawdziwe, z całego 

serca… 

Ale to było dawno temu. A teraz, tu, w moim domu byli 

ludzie, którzy mnie sromotnie oszukali, okradli, obrazili, 

spowodowali, że jestem na granicy szoku nerwowego, że serce 

wali mi od paru godzin jak oszalałe i żadne leki nie pomagają… I 

ja mam im to wszystko przebaczyć? Darować, nie tylko dług 

pieniężny, ale i te wszystkie upokorzenia – i nazywając rzeczy po 

imieniu – świństwa? 

Wszystko się we mnie buntowało przeciwko takiemu 

rozwiązaniu tej sprawy, ale rozum podpowiadał, że trzeba tak 

zrobić! Że tylko taka droga prowadzi do dobra, bo zło trzeba 

dobrem zwyciężać. 
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Wiedziałem, że młodzi czekają w napięciu na to, co będzie 

dalej, że nadsłuchują sygnału wozu policyjnego… Ale zamiast 

niego, usłyszeli moje słowa: – Przebaczam wam! Przebaczam to 

wszystko i nie cofam swojej decyzji o darowaniu długu! 

Wtedy Heniek z błyskiem radości w oczach zawołał, że on 

chciałby odpracować ten dług w moich stajniach, że będzie 

przyjeżdżał każdego dnia, a gdy znajdzie stałą pracę – to w piątki 

po południu i w soboty. Będzie sprzątał końskie boksy, kosił 

trawę, naprawiał ogrodzenia – za dniówkę, taką samą, jaką płacę 

swoim koniuszym i tak długo, aż zwróci mi wszystko. Alicja mu 

wtórowała, wymieniając różne biurowe i domowe czynności, 

które będzie wykonywać na poczet spłacenia tej nieszczęsnej 

pożyczki. 

Przystałem na to z ulgą, bo takie rozwiązanie wydało mi się 

rozsądne, sprawiedliwe i… wychowawcze. Myślałem wprawdzie 

wtedy, że przemawia przez nich słomiany zapał, ale widzę, że są 

wytrwali. Mijają przecież właśnie dwa lata od tamtego zdarzenia.  

A ja wciąż to przeżywam, no cóż – uczucia i emocje kiedyś się 

wyciszą, bo przecież nie żałuję swojej decyzji i nie chodzi mi o 

stracone pieniądze… Usłyszałem kiedyś takie zdanie: Im większa 

ofiara, tym większe błogosławieństwo. To może i ja załapię się 

przez to… do nieba? 
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Doradztwo antypodatkowe 

Największy podatek 

płacimy od głupoty rządzących. 

(Kazimierz Słonimski) 

 

Nasza rodzinna firma budowlana „Dom w skale” świętowała 

właśnie okrągły złoty jubileusz 50-lecia. Z tej okazji nasz 

marketingowiec – kuzyn Bolek – przygotował okolicznościowy 

folder reklamowy oraz prezentację multimedialną. W czasie 

uroczystego bankietu, z łezką w oku śledziliśmy na ekranie losy 

naszych poprzedników, zmagających się z różnymi 

przeciwnościami na przestrzeni minionych lat i cieszyliśmy się z 

ich sukcesów. 

Starsi – z sentymentem, a młodzi ze zdziwieniem i 

niedowierzaniem obserwowali historyczny proces powstawania 

domu, materiały budowlane używane przed laty czy pracę biura 

wyposażonego… w liczydła, kręciołki, a później w pierwsze, 

stąporne komputery. 

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem profesjonalnego 

sprawozdania o finansach „Domu na skale”, którymi od paru lat 

zarządza wuj Marek, wybitny specjalista w tej dziedzinie. Od 

czasu, gdy to właśnie on zajął się naszymi pieniędzmi, firma 

wspaniale i niespodziewanie – dla wielu – rozkwitła. Jak to się 

stało? To pytanie nurtowało mnie bardzo, zwłaszcza dlatego, że 
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wuj zamierzał przekazać mi wkrótce pałeczkę finansową naszej 

firmy. 

Po uroczystej gali, wspomnienia, rozmowy i plany przeniosły 

się do pięknego ogrodu otaczającego pensjonat, w którym 

świętowaliśmy. Po godzinie różnych, niezbyt konkretnych 

rozmów typu: świetnie wyglądasz, wracasz jeszcze do Londynu 

na studia czy już jesteś rasowym finansistą, a jak tam sprawy 

sercowe, kiedy doczekamy się wnuka…, udało mi się w końcu 

dopaść wuja finansowego i zadać mu zasadnicze pytanie:   

– Jak wuj to zrobił, że nasze finanse tak dobrze stoją, inne 

podobne firmy cienko przędą, a nawet plajtują? Czy to sprawa 

tradycji, bo ludzie mają do nas zaufanie, zlecając nam budowę 

swoich domów niemal z dziada pradziada, czy też boomu 

budowlanego, lub właściwie skalkulowanych cen i tanich 

dostawców? 

Wuj popatrzył na mnie wnikliwie i ściszonym głosem 

powiedział: 

– Lepiej przejdźmy tam, za ten stawek, tam nie widzę tłumu, 

bo to, co chcę ci powiedzieć, jest głęboko poufne. Ale dobrze, że 

zapytałeś, bo jako mój następca, musisz dowiedzieć się, co i jak. 

Otóż ważne są te wszystkie sprawy, o które pytałeś – zaufanie 

klientów, dobre ceny i dostawcy… itd., ale ja odkryłem jeszcze 

jeden sposób na przyrost kasy: uciekanie od płacenia podatków! 

Wymagało to sporo wysiłku, ale jak się opłaciło! Aurelia, twoja 
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kuzynka, poszła najpierw na studia podyplomowe i zgłębiała 

wiedzę na temat podatków, ksiąg rachunkowych, bilansów, 

wypełniania dokumentacji. Musiała przecież poznać pole 

przeciwnika. A potem konsultowała się z zaprzyjaźnionymi 

biznesmenami i uczyła się od nich kombinacji podatkowych. Po 

jakimś czasie opanowała ten proceder do perfekcji i sama założyła 

biuro podatkowo – rachunkowe specjalizujące się w doradztwie… 

antypodatkowym. Oczywiście jej biuro obsługiwało też od 

jakiegoś czasu naszą firmę, chyba gdzieś od dwóch lat, gdy ciocia 

Kazia poszła, na moje polecenie, na wcześniejszą emeryturę. 

– No tak – udało mi się wtrącić – ciocia Kazia nigdy by nic 

takiego nie zrobiła. Ona była wzorem uczciwości i księgowej 

dokładności. A ta Aurelia? Wuju, ale dlaczego ty się zgadzałeś na 

to wszystko? 

Wuj zamilkł na moment, ale zaraz, z wyraźnym wzburzeniem, 

kontynuował: 

– No wiesz, że gdy przejąłem stery naszej firmy, to była ona w 

bardzo złym stanie. Była zadłużona, nie miała zapewnionej 

płynności finansowej, stali klienci się wykruszali, bo nasza oferta 

nie była zbyt atrakcyjna cenowo, nie mieliśmy też wielu nowości. 

Musiałem coś zrobić! I to z głową, bo w grę wchodził przecież 

kolejny kredyt. Zainwestowałem więc w Aurelię – i skutki są 

teraz widoczne, prawda? A przecież te podatki to właściwie jest 

wielkie oszustwo. Niemałe przecież pieniądze wpadają do 
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jakiegoś bliżej nieokreślonego worka – i ślad po nich ginie. Więc 

jak nasze, firmowe, tam nie trafią – to chyba dobrze? 

Wuj spojrzał na mnie porozumiewawczo, ale nie doczekał się 

mojego potwierdzenia. Kontynuował więc swoje stanowisko: 

– Posłuchaj, młody człowieku, zastanawiałeś się kiedyś, na co 

idą nasze podatki? Na emerytury, renty, zasiłki chorobowe i 

socjalne, a wiesz, jakie to są głodowe kwoty? Na ochronę zdrowia 

– i co, bez prywatnego leczenia daleko bym nie ujechał, ty chyba 

też, prawda? Czytałem, że ludzie czekają na wizytę u specjalistów 

czy na badania lub zabiegi nawet po… parę lat. I co tu pomagają 

podatki? A szkolnictwo publiczne też cienko przędzie. Nawet w 

ubiegłym miesiącu przechodziły przez miasta marsze 

protestacyjne, w których nauczyciele domagali się podwyżki 

pensji. Sądy działają z takim poślizgiem czasowym, że przestępcy 

starzeją się w aresztach. Więźniowie co rusz rozpoczynają 

głodówki, bo nie chcą jeść pasztetowej. W naszym urzędzie 

gminy urzędnicy mają takie komputery…, aż dziw bierze, że coś 

w ogóle liczą, a jak liczą – to już przemilczmy. Podobno podatki 

idą też na sport – to dlaczego nasz stadion tak wygląda, że żadna 

licząca się drużyna piłkarska tu się nie pojawi? Policja nie ma na 

benzynę, wojsko na nowoczesną broń, dziury w asfalcie na 

ulicach przechodzą już chyba przez kulę ziemską na wylot i 

wychodzą gdzieś w Kanadzie czy Stanach… No, a te pieniądze, 

które zaoszczędziłem na podatkach, przydały się przecież w naszej 
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firmie – zakończył już trochę mniej pewnie, widząc moje 

zmarszczone czoło. – Ale ty pewnie będziesz prowadził inną 

politykę finansową? – dodał w wyraźnym już żalem. 

– A nie pomyślałeś, wuju – zacząłem łagodnie swoją 

odpowiedź – że gdybyś płacił sumiennie podatki i uczył tego 

innych, to może te dziury w jezdni byłyby mniejsze, stadion 

bardziej reprezentacyjny, komputery w urzędach bardziej 

nowoczesne, więźniowie jedliby czasem nawet szynkę, 

nauczyciele by uczyli zamiast protestować na ulicy, a sądy 

działałyby szybciej i skuteczniej? Może zamiast fałszować 

zeznania podatkowe, lepiej zainteresować się tym, kto jest przy 

władzy i odpowiada za wydawanie pieniędzy podatników? 

Wuj zbył milczeniem moje argumenty. Minęło parę miesięcy i 

oficjalnie przejąłem stanowisko po wuju Marku. Moją pierwszą 

decyzją personalną było wypowiedzenie umowy o pracę dla 

Aurelii. Ciocia Kazia wróciła do naszego biura z radością i zaraz 

zabrała się za porządki w papierach, aby sprawy rachunkowo – 

podatkowe wyprowadzić na prostą na koniec roku. Na biurku 

postawiła sobie mały krzyżyk, a pod nim tekst, który uważała za 

wskazówkę i motto do pracy dla każdego urzędnika: Sprawa 

podatku – „oddajcie cezarowi to, co należy co cezara, a Bogu to, 

co należy do Boga”. 
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W rodzinie – zawrzało! Jak można działać na szkodę własnej 

firmy, przecież stracimy na tej zmianie kupę kasy – takie uwagi 

padały stale z różnych stron, ale ja pozostałem przy swoim. 

Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Jak co roku, 

planowaliśmy wspólną, rodzinną Wigilię, tym razem u wuja 

Marka. Jego wnuczka, Anna, z mężem – Grzegorzem, 

spodziewali się dziecka i pod choinkę mieli otrzymać klucze do 

swojego nowego, pięknego domu, który oczywiście zbudowała 

nasza firma „Dom na skale”. Parapetówka miała być połączona z 

zabawą sylwestrową dla młodszej generacji rodziny. Co prawda 

Ania miała wyznaczony termin porodu na sam Nowy Rok, ale 

wszyscy znajomi zgodnie twierdzili, że chłopak (jak zwykle!) nie 

będzie się spieszył na ten świat i na pewno ten termin przedłuży 

się, może i do Trzech Króli. 

A jednak stało się inaczej! W czasie wigilijnej kolacji Anna 

poczuła pierwsze skurcze porodowe, musiała pójść się położyć, 

ale po chwili straciła przytomność. Przerażony Grzegorz chciał ją 

wynieść na rękach do samochodu, ale… wszyscy, łącznie z 

wujem Markiem, pili alkohol w czasie kolacji, bo wtedy karp 

lepiej się trawi. Co prawda ciocia Kazia wspomniała coś o 

polskiej tradycji postnej i bezalkoholowej Wigilii, ale nikt jej nie 

słuchał, bo to przecież takie niedzisiejsze przesądy. Ciocia Kazia 

niestety nie miała prawa jazdy. 
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Minuty oczekiwania na karetkę reanimacyjną dłużyły się w 

nieskończoność. W końcu przyjechała jakaś zwykła przewozówka 

z ratownikami medycznymi zamiast lekarza. Stwierdzili na 

wstępie, że ciekawie to nie wygląda, po czym znieśli Anię na 

noszach do karetki. Dali się ubłagać i zabrali do samochodu wuja 

Marka. Grzegorz był roztrzęsiony, krzyczał, łapał ratowników za 

ręce, błagając żeby ratowali żonę i dziecko, że nie chcieli go 

zabrać i poradzili, żeby dojechał do szpitala taksówką. Niestety 

centrale Taxi nie przyjmowały zgłoszeń, realizowały tylko 

wcześniejsze rezerwacje, bo taksówkarze też zjeżdżali do domów 

na wigilijną kolację. Czekaliśmy więc na telefon od wuja Marka. 

W końcu odezwał się, ale jego głos był bardzo zmieniony. 

Wuj Marek po prostu szlochał w słuchawkę, powtarzając w kółko: 

to moja wina, to przeze mnie Ania urodziła martwe dziecko! Gdy 

Grzegorz to usłyszał, nie zważając na promile, wskoczył do 

swojego mercedesa i pognał do szpitala, a myśmy odchodzili od 

zmysłów z niepokoju. 

Kolejny telefon ze szpitala był już od Grzegorza. Ania 

odzyskała przytomność, ale synka nie udało się uratować. Gdyby 

fachowa pomoc przyszła wcześniej, gdyby przyjechała karetka ze 

specjalistycznym sprzętem, na pewno wszystko potoczyłoby się 

inaczej. A dlaczego taka karetka nie przyjechała? Bo jest tylko 

jedna i była już wezwana chwilę wcześniej, też do trudnego 

przypadku. 
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– A dlaczego jest tylko jedna? – zapytał z irytacją wuj Marek. 

– Chcieliśmy kupić jeszcze dwie, ale nie było pieniędzy na 

taki zakup. Wpływy z podatków do budżetu gminy były o wiele 

mniejsze niż szacowano… A z pustego i Salomon nie naleje, 

prawda? 

 

© bluejeanstock – Fotolia.com 
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Trzydzieści „srebrników” 

I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, 

na rzeczy, których nie potrzebuje, 

by imponować ludziom, których nie lubi. 

(Danny Kaye) 

 

Tej Wielkanocy nie zapomnę chyba nigdy! Byłem wtedy  w 

drugiej klasie liceum i nasz katecheta – ksiądz Krzysztof – 

postanowił, że w Wielkim Poście wystawimy Pasję. Mieliśmy już 

pewne doświadczenie, bo naszym dziełem były grudniowe 

jasełka. Ale żłobek, pasterze, anioły, Trzej Królowie, zwierzęta to 

był – jak mówi mój młodszy brat, Heniu – pikuś w porównaniu z 

inscenizacją wielkopiątkową. Próby rozpoczęły się już w styczniu, 

ale najpierw wszyscy się pokłócili o role. – Ładny początek – 

mruczał ksiądz katecheta. – Popatrzcie w lustro, do czego 

będziecie się nadawać. Trochę krytycyzmu, kochani. 

W końcu ustaliliśmy, że Paweł zagra Jezusa, Wojtek – Piłata, 

Mirka – Maryję, Kuba – świętego Jana, a świętą Weronikę – 

Marta. Nikt nie chciał ról dwóch łotrów, za to żołnierzy mieliśmy 

w nadmiarze. – Co to za wojowniczy naród – żartował ksiądz 

Krzysztof. – Część z was musi się najpierw wcielić w postacie 

dwunastu apostołów, potem najwyżej szybko się przebierzecie, 

weźmiecie włócznie i hełmy, dobrze? 
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Kto ma zagrać Judasza, od początku było wiadome. 

Oczywiście Janek – czyli ja, bo mam rude włosy. A wszyscy 

wiedzą, że rudy – to wredny. Niestety ten stereotyp przetrwał 

wieki… Ale cóż, zgodziłem się, czego  się nie robi dla świętego 

spokoju. Gdyby Judasz nie zdradził Jezusa, nie byłoby 

ukrzyżowania i zbawienia – tłumaczyłem innym – i wyszło na to, 

że moja rola jest najważniejsza! 

Dostałem też dodatkowe zadanie – miałem przygotować moje 

honorarium za zdradę Jezusa – trzydzieści srebrników i… gruby 

sznur.  

Nawet żałowałem, że scena, gdy Judasz się wiesza, wypadła 

ze scenariusza. Moja rola kończyła się na tym, że schodzę ze 

sceny brzdąkając woreczkiem ze srebrnikami i machając sznurem 

oraz szlochając, że Jezus mi tego nie wybaczy! 

Ze sznurem nie było problemu, ale srebrniki musiały 

porządnie brzęczeć w woreczku – zdecydowałem się na zakrętki 

od małych słoików. Wszyscy sąsiedzi złożyli się na nie, bo 

uparłem się, że musi ich być równo trzydzieści, chociaż do 

woreczka (który uszyła mi koleżanka z klasy) nikt nie zaglądał.  

Największy problem miałem z bratem. Heniek był za mały na 

jakąkolwiek rolę. Tłumaczyłem mu, że w Biblii nie ma mowy o 

dzieciach na drodze krzyżowej, ale on całkiem rezolutnie 

przypomniał, że Jezus krzyczał na apostołów, gdy nie dopuszczali 
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do Niego dzieci. – Tak mówiła siostra Elżbieta na religii i tak 

musiało być! – zakończył ze łzami w oczach. 

Obiecałem w takim razie, że coś mu załatwię! Bardzo kocham 

Heńka, chociaż może nie przyznaję się czasem do tego i dla 

pozoru jestem szorstki – jak to mężczyzna! A właściwie zastępuję 

mu mamę. Od czterech lat mieszkamy bowiem tylko z tatą. Mama 

nas zostawiła i wyprowadziła się do Hiszpanii, do – jak to mówi 

tata – konkubina. Poznała go w czasie pracy na plantacjach 

truskawek. Pojechała tam, żeby podreperować domowy budżet i 

podobno zakochała się we właścicielu tych plantacji – po uszy. 

Szczegółów nie znam, bo tata uważa, że jestem jeszcze na to za 

młody. 

Rodzice rozwiedli się, a sąd przyznał ojcu prawo do opieki 

nad nami. Matce to odpowiadało, chciała ułożyć sobie życie na 

nowo. Nie kontaktowała się z nami, raz tylko przysłała paczkę z 

jakimiś używanymi podkoszulkami i bluzami. Okazały się i tak za 

małe na nas. Matka nie wzięła chyba pod uwagę upływu czasu… 

Czasem myślałem, że to nawet lepiej, że mama zniknęła na 

dobre z naszego życia. Heniek jej wcale nie pamiętał, przestał 

nawet pytać, kiedy mama wróci. W moim sercu została wielka 

zadra, chociaż starałem się żyć, jakby nic się nie stało. 

Cały dom był na mojej głowie, bo ojciec dużo pracował, 

często nie było go parę dni z rzędu, a trzeba było zrobić zakupy, 

coś zjeść, wyprać, wyprasować…  
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Pieniędzy stale na coś brakowało, chociaż ja łapałem każdą 

okazję zarobienia paru groszy, dawałem korepetycje. Nieraz 

czułem jednak jakiś bunt i żal, że nie mam takiego komputera, 

skutera, dżinsów jak inni…, że nie mam matki! 

Te uczucia wracały do mnie ze zdwojoną siłą w czasie prób 

Pasji, gdy patrzyłem na pełną bólu i przejęcia Maryję – matkę 

Jezusa; Mirka ma chyba wielki talent aktorski! Zazdrościłem 

Jezusowi takiej kochającej mamy. 

Ksiądz Krzysztof zgodził się, żeby Heniek dostał rolę syna 

jednej z płaczących niewiast, które Jezus spotyka na swojej 

drodze krzyżowej. Ubrany w stosowną brązową kapotkę i 

sandałki, tulił się do najstarszej z niewiast, którą zagrała mama 

Mirki. 

Premiera Pasji odbyła się w Niedzielę Palmową. Wszystko 

wypadło wspaniale. Sala klubu parafialnego pękała w szwach. 

Nawet nasz tato załatwił sobie wolne popołudnie i z przejęciem 

obserwował swoich chłopaków. 

Aktorzy stanęli na wysokości zadania, przeżywali swoje 

kwestie, wczuwając się znakomicie w postacie z ewangelii. 

Ksiądz Krzysztof, odbierając gratulacje za reżyserię Pasji, został 

zobowiązany do występu na bis w Wielki Piątek, o piętnastej – w 

godzinie męki i konania Jezusa na krzyżu. Przystaliśmy na to z 

radością i satysfakcją, zwłaszcza, że swoją obecność zapowiedział 

ksiądz biskup. 
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Wieczorem, po uroczystej kolacji, na której ojciec wyraźnie 

wzruszony powiedział, że jest dumny ze swoich synów, 

otworzyłem jeszcze maile, bo od paru dni nie miałem czasu do 

nich zajrzeć – i zamarłem. Przyszedł mail od matki! Pierwszy po 

trzech latach! Z wypiekami na twarzy czytałem, że wybiera się na 

Wielkanoc do Polski, ale do nas do domu nie śmie przyjechać, boi 

się reakcji ojca, sąsiadów, nie chce wspomnień… Ale bardzo by 

chciała zobaczyć mnie i Henia. Była też prośba, żeby nie mówić o 

tym ojcu. Proponowała spotkanie w kawiarni w centrum miasta, 

w Wielki Piątek o siedemnastej. Potem zamierzała pojechać na 

święta do swojej siostry, do Krakowa. 

Nie pokazałem maila ani ojcu, ani Heniowi. Gdy trochę 

ochłonąłem – odpisałem, że to wykluczone! Zostawiła nas, nie 

chcemy jej widzieć, z tatą jest nam dobrze, Heniek jej nie zna, a ja 

też nie widzę powodu, aby się spotykać i rozrywać stare rany. 

Odpowiedź przyszła błyskawicznie. Matka odpisała, że 

rozumie moje stanowisko, ale i tak będzie czekać w podanym 

miejscu i  - co mnie bardzo zdziwiło – że mi się to na pewno 

opłaci. Jeżeli zachowam tajemnicę i przyprowadzę Henia, 

otrzymam trzydzieści tysięcy! Zbierała długo te pieniądze z myślą 

o mnie, to taka mała rekompensata za jej odejście. 

Trzydzieści tysięcy! Dla mnie to była astronomiczna suma! 

Nie mogłem odpędzić nawału myśli, co zrobiłbym z taką kupą 

kasy. Co rusz w mojej głowie pojawiały się jakieś nowe pomysły. 
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Przez parę dni tak się przyzwyczaiłem do myśli o bogactwie, że 

nawet przestał mi się wydawać dziwny ten warunek: jak 

przyprowadzisz Henia. 

Heniu w tej całej sprawie był największym problemem – od 

początku się bałem, że to spotkanie będzie dla niego wielkim 

wstrząsem, przeżyciem, stresem, szokiem… I to nie wiadomo, z 

jakim rezultatem. Czy matka w ogóle bierze pod uwagę 

możliwość powrotu do nas? Jeżeli nie, to czemu ma służyć takie 

spotkanie? Heniu na pewno się rozpłacze, mama go utuli i… i co 

dalej? 

Różne scenariusze tego spotkania, łącznie z wymówkami i 

żalami z obu stron, nie przesłaniały mi jednak pragnienia 

obiecanej gotówki. I jeszcze został problem tajemnicy przed 

ojcem. Heniowi mogę powiedzieć dokąd idziemy dopiero w 

ostatnim momencie, bo gotów wypaplać coś przy ojcu. Tata lubił 

wiedzieć, gdzie aktualnie jesteśmy – w szkole, w sklepie, w 

kościele… 

Ale dobrze się składa, że właśnie w Wielki Piątek mamy 

drugie przedstawienie, a spotkanie w kawiarni planowane jest 

zaraz po Pasji. Najwyżej powiem tacie, że fani nas nie puścili, że 

spektakl rozpoczął się z opóźnieniem, czy coś podobnego. A do 

kawiarni nie jest tak daleko, powinniśmy zmieścić się w godzinie. 

Ojciec pewnie jeszcze będzie pracował. Wejdziemy, wezmę kasę, 
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no, może chwilkę porozmawiamy. Ciekawe, jak mama teraz 

wygląda. Czy będzie sama? 

W kawiarni nie było dużo ludzi, Wielki Piątek raczej nie jest 

dniem na spotkanie towarzyskie przy kawie i ciastkach. Była już 

siedemnasta, a matki nie było. Dopiero teraz powiedziałem 

Heniowi, na kogo czekamy, bo do tej pory myślał, że obiecane 

ciastko to nagroda za jego rolę w Pasji. 

– No to gdzie jest mama? – Heniu z oczami jak spodki 

rozglądał się wokoło, a ja starałem się opanować wściekłość, że 

się nabrałem, że Heniu długo się nie uspokoi… 

Nagle do kawiarni wpadło dwoje eleganckich ludzi i od razu 

podeszło do nas. Przedstawili się jako znajomi naszej mamy, która 

po podróży z Hiszpanii poczuła się źle i czeka na nas w hotelu. 

Zaprosili nas do samochodu, zapewniając że za parę minut 

spotkamy się z mamą. Heniek pierwszy pobiegł do drzwi, 

zostawił nawet ciastko, które kelnerka właśnie przyniosła. 

Zapłaciłem rachunek i pojechaliśmy. Znajoma mamy siedziała 

z tyłu, obok Henia i mnie. Częstowała nas cukierkami i cały czas 

mówiła różne rzeczy o mamie. Za kierownicą samochodu na 

zagranicznych numerach siedział jeszcze ktoś trzeci, a mężczyzna, 

który był w kawiarni – na przednim siedzeniu. 

Po kilku minutach jazdy zapytałem, do jakiego hotelu 

jedziemy, ale nikt mi nie odpowiedział. Byliśmy już na 

peryferiach miasta. Nagle samochód przyhamował, siedzący z 
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przodu mężczyzna wyskoczył, otworzył drzwi z mojej strony i 

jednym ruchem wyrzucił mnie na chodnik. – Aha – zawołał 

półgłosem – jeszcze to twoje honorarium, tak jak obiecano – 

trzydzieści srebrników – zaśmiał się ironicznie, wtykając mi do 

ręki opasłą kopertę. 

 

© Mykola Komarovskyy – Fotolia.com 

Samochód pospiesznie odjechał. Z wrażenia nie zapamiętałem 

ani marki, ani numerów rejestracyjnych. Bolała mnie głowa, bo 

uderzyłem nią w krawężnik. Nagle zobaczyłem, że krew leci mi 

ciurkiem z nosa i na chodniku zrobiła się już spora kałuża. Pani, 

która wyszła właśnie z domu obok z małym pieskiem na spacer, 

aż krzyknęła z przerażenia na mój widok i zaraz złapała komórkę. 

Karetka przyjechała błyskawicznie, a do mnie zaczęło dopiero 

docierać, co się stało! 

Szpital, policja, przesłuchanie – teraz sprawy potoczyły się 

bardzo szybko. Przerażony ojciec przyjechał na posterunek ze 

zdjęciem Henia. Zarządzono obławę na drogach, na lotniskach. 
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Media nadawały komunikaty o poszukiwaniu pięcioletniego 

chłopca. Ojciec, patrząc na mnie raz z troską, raz z wyrzutem – 

powtarzał w kółko: 

– Janku, jak mogłeś? Jak mogłeś? Jak mogłeś sprzedać Henia? 

I dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Bałeś się, że ci kasa ucieknie 

koło nosa? Przecież w Pasji grałeś rolę Judasza, który sprzedał 

swego Mistrza – Jezusa. To taki przykład wziąłeś z niego? 

Policja przywiozła Henia w wielkanocny poranek, gdy 

dzwony biły na rezurekcję. Boże! Jak myśmy się cieszyli! To była 

najpiękniejsza Wielkanoc. A po świętach otrzymaliśmy z policji 

oficjalne pismo, z którego wynikało, że to nie matka 

zorganizowała to porwanie Henia, ale jej znajomi. Nieprawnie 

wykorzystali jej maila i informacje o rodzinie w Polsce. A w 

jakim celu? Boże! Aż strach o tym myśleć! Heniu miał trafić do… 

domu publicznego dla pedofilów! 

I jeszcze jedno – w kopercie z moim honorarium był jeden 

banknot dziesięciozłotowy, a pod nim – plik pociętych gazet… 
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 „…ale i oni otrzymali po pięć tysięcy złotych” 

Darowany pieniądz 

rzadko procentuje wdzięcznością 

(Edward Lipiński) 

 

Po studiach pedagogicznych przez kilkanaście lat pracowałam 

w oświacie, w różnych typach szkół i na różnych stanowiskach. 

Mój mąż, Karol, wciąż narzekał, że pieniądze to żadne, a praca 

ciężka. Całe dnie zajmowały mi lekcje, przygotowanie się do 

nich, sprawdzanie klasówek, zadań domowych… No cóż – taki 

jest los nauczyciela. 

Ale Karol wcale tak nie uważał i od dłuższego już czasu 

namawiał mnie, abym założyła własny biznes, a dokładniej 

własną, prywatną szkołę, w której byłabym dyrektorką – i już! 

Tak kończyły się ostatnio nasze rozmowy. 

Oczywiście musiałabym wziąć potężny kredyt, wynająć lub 

kupić budynek, skompletować personel, załatwić wiele, wiele 

formalności. Na szczęście Karol nie kusił mnie wielkim 

bogactwem, jakiego miałabym się dorobić na tej drodze, ale 

sądził, że moje kwalifikacje, zdolności organizacyjne i wrodzona 

dobroć mogą być wspaniałą podstawą do kierowania 

spektakularną szkołą, z wielkim pożytkiem dla uczniów. 

Długo rozważałam wszystkie za i przeciw. Wypisałam sobie 

zalety i wady takiego rozwiązania, a także zagrożenia i korzyści. 
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Badałam rynek usług dydaktycznych w naszej okolicy, 

rozmawiałam z wieloma rodzicami i z dziećmi, a także ze 

znajomymi nauczycielami, za których mogłabym ręczyć, że 

sprostają wymaganiom stawianym w mojej szkole. 

Projekt powoli dojrzewał do realizacji. Uświadomiłam też 

sobie, że najbardziej boję się… zarządzania finansami tej 

placówki. Nigdy nie miałam głowy do pieniędzy, a to przecież 

będzie cała machina – rachunkowości, kont, kredytów, płatności, 

planowania wydatków, płynności finansowej… I jeszcze główny 

problem – jak ustalić wysokość czesnego, żeby nie wystraszyć 

potencjalnych uczniów, a jednak związać koniec z końcem? 

Ale te obawy rozwiała niespodziewanie moja córka, Terenia, 

która obiecała, że zajmie się tym wszystkim! Spadł mi kamień z 

serca, bo finanse w rękach Tereni (absolwentki zarządzania 

finansami małych firm) na pewno będą bezpieczne. Terenia 

pracowała w biurze „Konto Plus” i miała już spore 

doświadczenie. Poradziła mi, że na początek mogłabym zlecić 

prowadzenie spraw finansowo – księgowych właśnie im, a w 

przyszłości może ona zajmie się szkołą w ramach biznesu 

rodzinnego. Ten problem był więc rozwiązany. Rozpoczęła się 

procedura budowania biznesplanu. Terenia stanęła na wysokości 

zadania. Wszystko grało, nawet pensje nauczycieli ustaliła na 

całkiem przyzwoitym poziomie, a czesne było porównywalne z 

innymi prywatnymi szkołami, chociaż nasza miała być szkołą dla 
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dzieci szczególnie uzdolnionych muzycznie i plastycznie. 

Planowałam też klasę dla dzieci niepełnosprawnych, dlatego 

wybór budynku był obwarowany dodatkowymi przepisami. Ale w 

końcu wszelkie przeszkody zostały pokonane i pierwszego 

września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. 

A w czerwcu już było wiadomo, że odniosłam prawdziwy 

sukces! Żaden z uczniów nie zrezygnował w czasie roku 

szkolnego, na świadectwach było wiele szóstek i piątek, wystawa 

prac plastycznych wykonanych przez uczniów cieszyła się 

wielkim powodzeniem, a koncert na zakończenie roku był taki 

piękny, że rodzice i goście wzruszyli się do łez. 

I wtedy okazało się, że prawdą jest powiedzenie: Jeżeli 

odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych 

wrogów; odnoś sukcesy mimo wszystko. Ktoś w nocy pomalował 

sprayem mury szkoły, pisząc wulgarne teksty, a dostawca 

jogurtów i mleka na drugie śniadanie dla moich dzieciaków, 

którego dotąd uważałam za przyjaciela, zapowiedział, że od 

września znacznie podniesie cenę produktów… No cóż, są ludzie 

i ludziska, a ja będę musiała załatwić innego dostawcę. 

Przychodziły też różne anonimy, fałszywe donosy, co 

skutkowało ciągłymi kontrolami i przysparzało mi dużo 

dodatkowej pracy, zwłaszcza papierkowej. Starałam się, aby 

zawsze wszystko było w należytym porządku i zgodnie z 

przepisami, byłam szczera wobec urzędników i inspektorów, ale 
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mimo wszystko odbijało się to na moich nerwach. Stałam się 

nadwrażliwa, ale nie zmieniałam swoich zasad. Któryś z 

pracowników Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta powiedział 

mi nawet, że mam przydomek „szlachetna”. Nigdy bowiem nie 

dawałam łapówek ani nie zamierzałam przekupić kontrolerów, 

żeby kłamali i fałszowali dokumenty, bo prawdę mówiąc, nie było 

takiej potrzeby. 

A jednak jakiś mój wróg czy też fałszywy przyjaciel, a 

właściwie konkurent – właściciel tzw. ogniska muzycznego – 

spowodował taką sytuację, że funkcjonowanie szkoły w kolejnym 

roku szkolnym zawisło na włosku. Znalazłam w skrzynce 

pocztowej list – anonim z takim tekstem: „To co budujesz latami, 

może runąć w ciągu jednej nocy!” list zawierał też kopie 

spreparowanych dokumentów, z których wynikało, że ja i mój 

mąż wykorzystujemy fundusze szkoły pochodzące z czesnego, do 

prywatnych celów, to znaczy niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

Na załączonych zdjęciach widać było Karola na 

śródziemnomorskiej plaży z kieliszkiem w dłoni i w towarzystwie 

podejrzanych panienek. Materiał ten ukazał się też w lokalnej 

prasie i oczywiście w Internecie. Jak się później dowiedziałam, w 

kieszeniach kilku urzędników i dziennikarzy wylądowały opasłe 

koperty, które miały uwiarygodnić te materiały. I sprawie nadano 

bieg, na szczęście okazał się to ślepy tor… Ach te pieniądze, te 

pieniądze! 
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Ja budowałam dalej… mimo wszystko. Było mi jednak bardzo 

przykro, że moi znajomi, a także pozostali urzędnicy schowali 

głowy w piasek i nie brali mnie w obronę. Mało brakowało, a 

spełniłyby się słowa, które często słyszałam od ojca: „By zło 

zatriumfowało, wystarczy że dobrzy ludzie będą bierni”! Na 

szczęście prawda wyszła na jaw i zostałam oczyszczona ze 

wszystkich zarzutów. 

Nowy rok szkolny rozpoczęłam z głową pełną pomysłów. 

Mieliśmy już więcej dzieciaków, bo rekrutacja do pierwszych klas 

przerosła nasze oczekiwania. Informacja, że u nas jest wysoki 

poziom nauczania, że jest niedrogo i uczciwie, że dzieci chętnie 

idą na lekcje – rozeszła się widocznie po mieście. Uruchomiliśmy 

więc dodatkowe klasy, zatrudniłam kolejnych nauczycieli, 

wprowadziliśmy więcej zajęć pozalekcyjnych i lektorów 

językowych. Zamówiłam plan i kosztorys budowy hali i innych 

pomieszczeń, bo poważnie myślałam o uruchomieniu klas o 

profilu sportowym. 

Renoma naszej szkoły spowodowała, że łatwiej było mi 

pozyskać sponsorów. Właściciel firmy budowlanej został naszym 

sponsorem, bo wykonując prace przy budynku szkoły, powiesił na 

rusztowaniu logo swojej firmy. Dostawca drugich śniadań dla 

uczniów zyskał wielu klientów spośród rodziców i też włączył się 

do grona sponsorów. To samo uczyniła właścicielka firmy 
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ogrodniczej, utrzymującej w należytym stanie nasze trawniki i 

krzewy rosnące wokół szkoły… 

Zdarzyło się też, że jednemu ze sponsorów odmówiłam 

przyjęcia jego datków, bo wiedziałam, że rzucając nam ochłapy 

finansowe, będzie się starał stworzyć pozory, że jest dobrym 

człowiekiem, a jego pracownicy uważali jednak inaczej. 

Udowodniono mu bowiem, że jest niesprawiedliwy i bezlitosny, a 

w jego firmie panuje mobbing. 

Pieniądze uzyskane od sponsorów przeznaczałam głównie na 

wyjazdy uczniów – na ferie, na wycieczki, na zakup dodatkowych 

instrumentów i materiałów plastycznych. W następnych latach, 

gdy uczniów przybywało, zaczęliśmy też organizować konkursy, 

aby pobudzić dzieci do większej kreatywności i rozwijać ich 

talenty. Do komisji konkursowych zapraszaliśmy znanych 

muzyków i artystów – plastyków, a także naszych sponsorów, 

którzy fundowali nagrody. Laureaci pierwszego, drugiego i 

trzeciego miejsca oraz wyróżnień dostawali albo nagrody 

rzeczowe, albo czeki na określone sumy pieniędzy – na tysiąc, 

dwa tysiące czy trzy tysiące złotych, z przeznaczeniem np. na 

zakup pomocy naukowych, albo na dodatkowe lekcje śpiewu czy 

rysunku. 

Jeden z konkursów miał jednak inny przebieg. Sponsor 

ogłosił, że główna nagroda wynosi pięć tysięcy złotych. Więcej 

szczegółów nie ujawniono, ale i tak zainteresowanie było 
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ogromne. Był to konkurs na najlepiej zaśpiewaną, wskazaną przez 

księdza katechetę kolędę. Próby i przygotowania uczestników 

trwały przez parę tygodni. Dzieciaki ćwiczyły zapamiętale solo i 

w duecie, bo w konkursie dopuszczono takie rozwiązanie. Uczyły 

się wszystkich zwrotek, a niektóre kolędy miały ich… 

kilkanaście. 

 

© yiorgosgr – Fotolia.com 

Słyszałam nawet, że któraś z matek chciała przekupić księdza 

katechetę, żeby tylko powiedział, którą kolędę jej syn ma 

wyćwiczyć najlepiej, ale próba się nie powiodła. Ksiądz obrócił to 

zdarzenie w żart, zasłaniając się tajemnicą zawodową. 

Po wstępnych przesłuchaniach uczestników, dzień przed 

Wigilią Bożego Narodzenia odbył się finał konkursu, do którego 
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jury zakwalifikowało dziesięciu uczniów. Aula wypełniona 

rodzicami, dzieciakami i gośćmi – pękała w szwach. Finaliści 

ćwiczyli niemal do ostatniej chwili, po czym w kolejności 

alfabetycznej, począwszy od Adama, a skończywszy na Zuzannie, 

zaśpiewali kolędy, które wymieniał według nieznanego nikomu 

klucza ksiądz katecheta. Dopiero na koniec wyznał, że nie 

stworzył sobie żadnej listy, ale słuchał tego, co podpowiada mu 

Duch Święty! – To Duch Święty też zna te wszystkie nasze 

kolędy? – zdziwił się malec z I b, czym skutecznie rozładował 

atmosferę. 

Gdy jury przeszło do pokoju nauczycielskiego na naradę, już 

cała sala śpiewała kolędy. Co bardziej zniecierpliwieni rodzice 

zaglądali jednak do pokoju nauczycielskiego, ale gdy wyszłam na 

chwilę i poprosiłam o ciszę, to usłyszałam tylko: przecież tu 

chodzi o pieniądze! Kto dostanie tę główną nagrodę? Napięcie 

rosło! 

Werdykt jury, który przyszło mi ogłosić po zakończeniu obrad 

– był taki wyjątkowy, że niemal zwalił wszystkich z nóg! Bowiem 

na wniosek sponsora – pana Artura, właściciela sieci sklepów 

„Muza” – wszyscy finaliści otrzymali pierwszą nagrodę: ex aequo 

– po pięć tysięcy złotych! Pan Artur niespodziewanie zwiększył 

pulę przeznaczoną na nagrody. Na moją prośbę – osobiście 

wręczył dziesięciorgu laureatom po stosownym czeku. 
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Jednak nie wszystkim się to spodobało! Jeden z ojców zaczął 

go nawet szarpać i wołać, że przecież jedni śpiewali lepiej, inni 

gorzej, a wszyscy słyszeli, że jego córka zaśpiewała najlepiej i to 

ona powinna otrzymać czek na pięćdziesiąt tysięcy. Kilka matek 

domagało się ustalenia kolejności, wyznaczenia konkretnych 

nagród oraz wyróżnień i zagospodarowania całej tej zwiększonej 

puli pieniędzy przeznaczonej na nagrody, a jakiś starszy 

jegomość, chyba dziadek któregoś z finalistów, wykrzykiwał 

negatywne uwagi na temat innych wykonawców, dodając że jego 

wnuk śpiewał najlepiej… 

Pan Artur zachował jednak w tym wszystkim zimną krew i 

spokojnie oświadczył: 

– Szanowni państwo, drodzy przyjaciele, dobrze wiem, że 

poziom poszczególnych uczniów był zróżnicowany, ale nie czynię 

wam krzywdy. Czy nie o pięć tysięcy umówiliście się ze mną – na 

główną nagrodę? Czy któreś z waszych pociech otrzymało mniej? 

Dlaczego złym okiem patrzycie na to, że jestem dobry? Czyż nie 

wolno mi zrobić z moimi pieniędzmi tego, co chcę? 

Nie wiem, czy wszystkich przekonał tą przemową, która tak 

na marginesie, wydała mi się jakaś znajoma, ale rodzice zaczęli 

się powoli rozchodzić. W domu czekała przecież choinka, którą 

trzeba było ubrać, mak dojrzał już do skręcenia, a karp pluskał się 

w wannie… 
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Też zaczęłam się już zbierać, ale weszła jeszcze do mojego 

gabinetu Eliza – koleżanka, nasza szkolna psycholog. Była 

zszokowana reakcją rodziców i zafascynowana ripostą pana 

Artura. – Wspaniale wykorzystał tu przypowieść z Biblii, prawda? 

– Eliza spojrzała na mnie znacząco. I wtedy przypomniałam sobie, 

skąd ja znam podobną sytuację. 

– To ten fragment o właścicielu winnicy, który dał każdemu 

robotnikowi denara, bez względu na liczbę przepracowanych 

godzin. Bo na taką zapłatę umówił się z tymi, którzy od rana 

pracowali – powiedziałam głośno. 

– No i ci robotnicy, tak jak u nas rodzice, szemrali i 

kwestionowali jego dobro – dodała Eliza, wyciągając z torby 

pendrive’a. – Zrobiłam ci te projekty ulotek i plakatów 

reklamujących uruchomienie klas sportowych w naszej szkole. 

Przejrzyj w wolnej chwili, może uda ci się to w czasie ferii 

świątecznych. – powiedziała Eliza. 

– Ach, na pewno są wspaniałe! Ty masz chyba wrodzony 

talent artystyczny. Przecież w szkole mamy zawodowych 

plastyków, ale twoje projekty są zawsze najlepsze. Właściwie to 

powinnaś mi wystawić rachunek za te prace, to przecież nie 

należy do twoich obowiązków na stanowisku psychologa – 

dodałam z przekonaniem. 

Eliza jednak nie chciała wcale rozmawiać o żadnych 

pieniądzach. Odpowiedziała mi tylko jednym zdaniem, które 
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także wydało mi się dziwnie znajome: – Darmo otrzymaliście, 

darmo dawajcie! 
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Oferty bogactwa 

Łapówka jest karykaturą daru 

i na tym polega jej zło 

(Kazimierz Wyka) 

 

Mój przyjaciel Miłosz, został wybrany prezydentem naszego 

miasta! Gdy ogłoszono wyniki wyborów – bardzo się ucieszyłem. 

„Właściwy człowiek na właściwym miejscu” – ta prawda wydała 

mi się najwłaściwsza, gdy pisałem do Niego list z gratulacjami. 

Minęło kilka miesięcy. Któregoś wieczoru Miłosz zadzwonił i 

poprosił mnie o spotkanie. Oczywiście zgodziłem się z radością, 

bo stęskniłem się już za rozmową z nim, a sam nie śmiałem 

zajmować mu czasu swoją osobą, zwłaszcza na początku Jego 

prezydentowania. 

Już pierwsze spojrzenie na Niego wystarczyło, żebym się 

poważnie zaniepokoił. Miłosz wyglądał bardzo mizernie, schudł, 

był blady i zachowywał się dziwnie nerwowo. Rozglądał się 

wokoło, jakby się czegoś bał.  

– Ale Cię ta polityka załatwiła – wykrzyknąłem na powitanie. 

– Chodź, pogadamy szczerze, może będę mógł w czymś pomóc? 

Miłosz trochę się uspokoił i rozpoczął swoją opowieść: 

– Mam wrażenie, że szatan stoi wciąż za moimi plecami. 

Jeszcze nigdy nie doświadczałem takich pokus i chyba właśnie 

walka z nimi tak mnie wykończyła. Zaraz pierwszego dnia 
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przyszedł do mnie główny księgowy i wyraźnie sugerował, że 

jeżeli będę postępował w sprawach finansowych tak, jak mój 

poprzednik – to nie pożałuję, bo pod koniec kadencji będę 

opływał we wszystko! Na moje delikatne pytanie: o co chodzi i 

jak funkcjonował Urząd Miejski w ostatnim czasie? – zaczął coś 

kręcić o ustawionych przetargach, manipulacjach podatkowych i 

księgowych. Ponieważ nie uzyskał ode mnie oczekiwanej 

deklaracji – trochę się zaniepokoił, próbował obrócić wszystko w 

żart, a potem proponował mi nawet łapówkę! Teraz jestem w 

trakcie sprawdzania różnych dokumentów, końca nie widać, ale 

już mogę powiedzieć, że miał dużo racji. 

 

Następnym moim interesantem był Dyrektor Wydziału 

Handlu i Usług Urzędu Miasta. Chciał przeforsować u mnie 

projekt wydłużenia godzin handlu w niedziele niemal we 

wszystkich sklepach i dużych marketach w mieście, złagodzenia 

przepisów dotyczących koncesji na sprzedaż alkoholu i zgody na 

świadczenie usług erotycznych – czyli otwarcia nowego domu 

publicznego... naprzeciwko szkoły. Gdy otrzymał ode mnie 

negatywną odpowiedź – też usiłował mnie przekupić okrągłą 

sumką, a później orzekł, że jestem chyba nieświadomy tego, co 

tracę – bo bogactwo samo pcha mi się w ręce! 

Pokusa wzbogacenia się pojawiała się niezwykle często, w 

różnych formach i okolicznościach. Ktoś złożył odwołanie od 
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decyzji zakazu wycinki drzew, ktoś chciał pomimo negatywnej 

odpowiedzi budować dom na działce do tego nie przeznaczonej, 

ktoś inny pragnął załatwić sobie lewe prawo jazdy, lub prowadzić 

działalność gospodarczą uciążliwą dla sąsiadów. Wszyscy oni 

sądzili, że ja mogę to załatwić jednym telefonem, a wysokość 

honorarium nie gra roli! 

 

© thodonal – Fotolia.com 

Gdy policzyłem oferty tylko z ubiegłego miesiąca, to włos 

zjeżył mi się na głowie. Mogłem być bogaczem już po 

kilkudziesięciu dniach sprawowania władzy.  

A sama władza też była nie lada pokusą. Zaproszenia do 

przewodniczenia różnym gremium, do zasiadania w radach 
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nadzorczych, do zarządzania bankami... A kiedy miałbym być 

prezydentem i pracować dla dobra mieszkańców? 

Musiałem się bardzo, bardzo pilnować i wołać w takich 

chwilach w głębi duszy: „Idź precz, szatanie”. 

Kiedyś jeden z oferentów zapytał mnie wprost: – Dlaczego 

pan tak postępuje? Odpowiedziałem, że staram się być dobrym 

chrześcijaninem, że na takie pokusy bogactwa i nieograniczonej 

władzy był też narażony Jezus, i wychodził z nich zwycięsko. 

– A czy ty nie miałeś rzeczywiście ochoty na nowy samochód 

czy willę z ogrodem? – zapytałem przyjaciela wprost. 

– Miałem ochotę – padła szybka odpowiedź – ale miałem też 

pewność, że nie w taki sposób mam się dorabiać. 

Chwilę posiedzieliśmy w milczeniu. Zrobiłem nową porcję 

kawy i słuchałem dalej. Miłosz opowiadał teraz, jak był skłaniany 

do podjęcia zbyt wysokiego ryzyka pod pretekstem opieki Bożej. 

Rozeszła się już bowiem informacja, że Pan Bóg jest dla niego 

Kimś bardzo ważnym, nie tylko w życiu osobistym, ale i 

zawodowym.  

Nie dalej jak tydzień temu miał wizytę bardzo atrakcyjnej 

kobiety – dyrektora dużego banku, i usłyszał propozycję 

uzyskania potężnego kredytu na jedną z miejskich inwestycji. Gdy 

wyraził swoje wątpliwości co do zasadności takiej decyzji i 

możliwości terminowej spłaty rat, pani dyrektor odpowiedziała: 
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– Pomodli się pan prezydent, da na mszę w tej sprawie i 

jeszcze proboszcz zarobi, a Pan Bóg pomoże.  

Długo musiał tłumaczyć swojej rozmówczyni, że nie zamierza 

wystawiać Pana Boga na próbę, że od tego ma rozum i doradców 

finansowych, żeby podejmować rozsądne decyzje. I o to będzie 

się modlił. 

Popatrzyłem na niego z podziwem, ale i ze współczuciem. 

– Widać jak wielką walkę toczysz z mocami zła i ze sobą 

samym... – westchnąłem ciężko. 

– Słuchaj, to jeszcze były dosyć zwyczajne sytuacje. Ale 

gdzieś po trzech tygodniach mojej prezydentury przyszedł do 

mnie – w ramach godzin przyjęć mieszkańców – bardzo dziwny 

człowiek. Najpierw wyjął ozdobne pudełeczko i wręczył mi ze 

słowami: „To na szczęście, to Pierścień Atlantów, który ochrania 

przed złem, poprawia kondycję zdrowotną, pobudza intuicję i 

zdolności telepatyczne, broni przed skutkami klątwy, czarów czy 

złego uroku” – recytował głosem marketingowca. Otworzyłem 

pudełko – w środku znalazłem coś a’la metalowy sygnet 

ozdobiony trzema wydłużonymi i trzema mniejszymi 

prostokątami oraz dwoma trójkątami równoramiennymi 

zamykającymi kompozycję. Od razu zorientowałem się, że 

trzymam w ręce talizman, okultystyczny przedmiot będący często 

narzędziem szatana, więcej – będący zaproszeniem go do mojego 

życia. Czytałem sporo na ten temat, bo córka przyniosła kiedyś do 
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domu łańcuszek z wisiorkiem w biało-czarny wzór i 

przekonywała mnie, że ten amulet przyniesie jej szczęście, pokój i 

harmonię wewnętrzną. Na szczęście zareagowałem właściwie, 

tłumacząc jej, że nie można bardziej ufać kawałkowi metalu niż 

Bogu, że chrześcijanin nie może nosić na sercu tabliczki „szatanie 

zapraszam cię do swojego wnętrza – należę do ciebie”. Starałem 

się więc wytłumaczyć i mojemu darczyńcy, że postępuje 

niewłaściwie, rozprowadzając i reklamując takie przedmioty, ale 

nie wiem, czy go przekonałem. Może chociaż zasiałem w jego 

sercu odrobinę wątpliwości... Bo już z mniejszym zacięciem 

proponował mi lekturę broszur przyniesionych ze sobą, z których 

wynikało, że mogę łatwo posiąść boską moc i przy pomocy 

różnych magicznych sposobów wpływać na życie miasta i jego 

mieszkańców. 

– No chyba nie będę mógł zamienić kamieni z naszej kopalni 

piaskowca na chleb i rozdać za darmo? – zapytałem znienacka, 

świadomie parafrazując tekst wypowiedziany przez szatana do 

Jezusa na pustyni. – Ani chodzić po jeziorze na naszym 

kąpielisku? A może pana metody pozwolą mi zamienić wodę z 

niego na wino – to dopiero byłby interes stulecia dla naszego 

miasta?! – Słowa te mówiłem już trzymając Pismo Święte, które 

mam zawsze przy sobie.  

– Biedny człowieku! Czytaj Biblię, bo tylko w niej znajdziesz 

wiele wskazówek jak żyć, i zapewnienia o Bożej opiece. 
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– A to pan prezydent jest Świadkiem Jehowy? – zapytał 

zdezorientowany. 

– Nie, jestem katolikiem – odparłem stanowczo i dumnie. – I 

będę modlił się za pana, żeby pan przejrzał na oczy i zawierzył 

Jedynemu Bogu. 

Słuchałem pełen podziwu tego, co mówił Miłosz! – Pokaż mi 

ten Pierścień Atlantów, nie widziałem go jeszcze – poprosiłem 

jednak z pewną dozą ciekawości. 

– Wyrzuciłem go natychmiast, ale pokażę ci go w Internecie. 

Zasiedliśmy przed komputerem i Miłosz otwierał kolejne 

strony ze zdjęciami pierścienia, z ofertami sprzedaży, również w 

e-sklepach. Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego – jak są 

powszechne i łatwe do nabycia różnego rodzaju akcesoria 

okultystyczne. Na wahadełka była nawet promocja! Oczywiście 

nie złożyliśmy zamówienia! Z przerażeniem jednak czytaliśmy 

wpisy i komentarze wielu osób, polecających szatańskie towary. 

Na szczęście na kolejnej internetowej stronie znalazłem 

świadectwa byłych nosicieli pierścienia, którzy wyzwolili się od 

tego amuletu, zrozumieli, że nie ma on ani historycznego, ani 

naukowego czy też duchowego uzasadnienia, że noszenie go 

przywołuje nie błogosławieństwo, ale przekleństwo, bo zapala 

zielone światło dla sił duchowego zła. Chrześcijanin nie 

potrzebuje przecież amuletów, talizmanów, ani żadnych 

podejrzanych mocy, bo jego Panem jest Jezus! 
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Zbudowani tymi wypowiedziami odetchnęliśmy nieco i już w 

lepszych nastrojach zasiedliśmy do kolacji.  

– A swoją drogą, ten Internet to dobry wynalazek, chociaż nie 

jestem do końca pewien, kto nim steruje – myślałem głośno.  

Na to Miłosz stwierdził, że sam Internet nie jest (i nie może 

być) przecież ani dobry, ani zły – wszystko zależy od tego, kto 

sięga do jego przepastnych zasobów, bo dobry człowiek 

wydobywa ze skarbca swego serca tylko dobro, a zły człowiek – 

zło... 
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Twoje życie nie zależy od „kasy” 
Jeśli ktoś w krótkim życiu 

dokona bardzo wielkich rzeczy, 

żył wystarczająco długo. 

(Klemens Janicki) 

 

Byłem dzisiaj w szpitalu i odwiedziłem swojego kuzyna Jacka, 

który ostatnio miał poważne kłopoty z sercem. Rodzina prośbą i 

groźbą namówiła go, żeby gruntownie się przebadał. Początkowo 

nie chciał się położyć na oddział za żadne skarby, bo kto w tym 

czasie będzie pilnował jego interesów? A pomnażanie majątku 

było głównym celem jego działań. 

Był właścicielem sieci hurtowni, które przynosiły mu potężne 

zyski. Ostatnio – chyba z miesiąc temu – dzwonił do mnie i 

chwalił się, że obroty bardzo wzrastają, że chyba zburzy kompleks 

pawilonów magazynowych i zainwestuje w budowę nowych, 

wielkich hal. 

Oczyma wyobraźni widział już te potężne magazyny, które 

właściwie przy niewielkim udziale magazynierów – pracowałyby 

same na siebie, a on mógłby korzystać z tego bogactwa, żyć 

dostatnio i hucznie – praktycznie z procentów. 

Zapamiętałem tę rozmowę dobrze, bo nawet w pewnej chwili 

pozazdrościłem mu tej kasy, pewności siebie i tego spokoju o 
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przyszłość. Moje sprawy finansowe wyglądały marnie i blado w 

porównaniu z bogatym kuzynem. 

Szpital jak zwykle mnie onieśmielił. Cicho otworzyłem drzwi 

do sali. Tak, jak się spodziewałem – Jacek siedział na łóżku i 

stukał w klawiaturę laptopa, obok leżała sterta papierów i dwie 

komórki. 

 

© Focus Pocus LTD – Fotolia.com 

– Witaj Jacku – jak ty możesz tak ciężko pracować – przecież 

masz chore serce – wyszeptałem do ucha, nie chcąc budzić jego 

towarzysza niedoli, który drzemał na sąsiednim łóżku. 

– Nic mi nie będzie – kryzys miałem przedwczoraj w nocy. 

Serce mi stanęło, bo dowiedziałem się, że moje akcje na giełdzie 

spadały na łeb, na szyję. E-mail od mojego głównego księgowego 
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zupełnie wytrącił mnie z równowagi. Gdy pospiesznie wyliczyłem 

ile stracę – zrobiło mi się ciemno przed oczyma i zabrali mnie na 

OIOM. Podobno nawet wtedy, gdy byłem podłączony do 

monitorów – nie chciałem wypuścić z rąk laptopa i majaczyłem 

coś o testamencie nie wiedząc, komu przekazać swój majątek w 

razie śmierci. 

– Ty, mając taki majątek, nie sporządziłeś wcześniej 

testamentu? – zapytałem ze zdziwieniem. 

– To nieroztropne – przyznał Jacek – ale nie mogłem znieść 

myśli, że ktoś dostanie mój majątek. Gromadziłem go przecież dla 

siebie... Gdy odzyskałem świadomość, jedno z pierwszych zdań, 

jakie usłyszałem, to była wypowiedź lekarza, który schodził z 

dyżuru i przekazywał pacjentów koleżance: „Pan Jacek był już 

wczoraj jedną nogą na tamtym świecie, ale uratowaliśmy go. 

Widocznie tu na ziemi ma jeszcze coś do zrobienia i Pan Bóg 

pozwolił mu zostać”. Wczoraj cały dzień leżałem z kroplówką, 

więc o korzystaniu z laptopa nie było mowy, ale dziś przeniesiono 

mnie tutaj i ... 

– I znów liczysz swoją kasę – powiedziałem z wyrzutem, 

zerkając na jego laptopa z zamiarem zobaczenia jakiejś okrągłej 

sumki. Ale zamiast bilansu, na ekranie pokazała się strona główna 

Hospicjum.  
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– Nie wygłupiaj się, przecież jeszcze nie umierasz – 

powiedziałem dobitnie. – Zamknij ten Internet, bo jeszcze 

dostaniesz nerwicy lub staniesz się hipochondrykiem. 

– I całe szczęście, że nie umieram. Kto wysłałby ten przelew? 

– zapytał Jacek sprawnie wystukując długi numer konta i – chyba 

jeszcze dłuższą liczbę – wielocyfrową. – Przecież mam tu jeszcze 

coś do zrobienia, prawda? 
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Pieniędzy nie mnóż, ale dziel! 

Tak mało na świecie dobroci, 

a tyle jej światu potrzeba. 

(Lucjan Rydel) 

 

Czerwiec tego roku był wyjątkowo upalny. Widziałam, że szef 

chodził od rana spięty i z niepokojem patrzył przez okno biurowca 

na niebo. Była szósta rano, a słońce prażyło jak w południe. Jak 

okiem sięgnąć – widać było plantacje truskawek, które dojrzewały 

błyskawicznie przy tej pogodzie, a nawet, jak zameldował mi dziś 

dyrektor do spraw produkcji – wysychały, lub wręcz gotowały się 

na krzakach. 

Mimo wczesnej pory, na plantacji pracowali już wszyscy 

zatrudnieni tu ludzie – chcąc wygrać wyścig z czasem. Szef 

wsiadł do meleksa i objeżdżając plantację – obiecywał specjalną 

premię motywacyjną. 

– Szefie – czy sprawdził pan już prognozę na dziś? – 

zapytałam nieśmiało, gdy wszedł znów do biura, ale on tylko 

machnął ręką i dalej szperał w Internecie. Zobaczyłam kątem oka, 

że odwiedził stronę „Pracuj.pl”. I za dwie godziny przed drzwiami 

biurowca stała całkiem pokaźna grupka kobiet i mężczyzn. 

Formalności skrócono do minimum i kolejni zbieracze ruszyli do 

pracy. Sytuacja powtarzała się średnio co dwie godziny, 
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sukcesywnie do tego, jak szef otwierał kolejne strony z wykazem 

osób poszukujących pracy.  

Na plantacji pracowały już po południu całe tłumy ludzi. Szef 

jednak widocznie uważał, że to za mało, bo około osiemnastej 

wsiadł do firmowego busika i za pół godziny wrócił wioząc grupę 

kolejnych zbieraczy. Zaniepokoiłam się, bo zobaczyłam wśród 

nich kilku tzw. Żulków, którzy codziennie wystawali bezczynnie 

koło osiedlowej „Żabki” i popijali piwo. Po co szefowi taki 

element? – pomyślałam. Chyba zarobią o tej porze najwyżej 

na jednego browara. 

Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, zbieracze zaczęli wracać 

z plantacji. I wtedy zdarzyło się coś, czego nie widziałam jeszcze 

w mojej karierze zawodowej. Szef wydał mi dyspozycję, której 

przez dłuższą chwilę nie mogłam zrozumieć:  

– Proszę przygotować dla wszystkich pracujących dziś na 

plantacji wypłatę w tej samej wysokości. I tu podał najwyższą 

stawkę (pensję + premię), na którą podpisywał umowę ze swoimi 

etatowymi pracownikami. Dział księgowości, którym kieruję 

przeżył prawdziwe oblężenie.  

Ci, którzy pracowali od szóstej rano uważali, że powinni 

dostać większą wypłatę i nie docierały do nich żadne argumenty 

sprowadzające się do tego, że przecież taką sumę mają na umowie 

i nie dzieje się im krzywda. 
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Gdy po swoją wypłatę przyszły Żulki, wszyscy myśleli, że 

dostaną grubo mniej – ale i oni otrzymali taką stawkę. Ci, co 

dostali internetowy przelew bankowy, nerwowo sprawdzali i 

porównywali jego wysokość na ekranach swoich komórek. 

Oburzenie sięgało zenitu. Do gabinetu szefa wdarła się grupa 

tych najbardziej poszkodowanych i ich samozwańczy przywódca 

zaczął przytaczać szefowi swoje argumenty: że pracowali długo – 

o wiele, wiele dłużej niż Żulki, że było gorąco, że ledwie żyją... 

Na to szef odezwał się spokojnie: 

– Przecież dostaliście umówioną kwotę, o co wam więc 

chodzi! Pieniądze są moje – mogę dać każdemu tak, jak chcę. Czy 

nie mogę być dobry? Dlaczego patrzycie na to złym okiem? 

Kolejni pracownicy odbierali swoje wynagrodzenie, a ja 

byłam zszokowana wymiarem dobroci szefa. Przypomniałam 

sobie zdanie, które kiedyś słyszałam na jakimś kazaniu i którego 

nie mogłam zrozumieć – aż do dziś, bo moja księgowa duma 

jeżyła się na poniższe stwierdzenie: 
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„Aby zwiększać miłość i mieć co dawać, nie trzeba jej 

mnożyć, ale dzielić!” 

Taki matematyczny paradoks – a sprawdza się w życiu! 

Dotychczas myślałam, że tak postępuje tylko Pan Bóg! Od tego 

zdarzenia inaczej zaczęłam patrzeć na swojego szefa! 
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Rodzinne rozliczenia 

Dłużnik wesoło bierze, 

smutno oddaje. 

(Józef Witkowski) 

 
Kilka dni temu podróżowałem pociągiem do Krakowa. Czas 

dłużył się niemiłosiernie, towarzysze podróży zajmowali się 

swoimi sprawami – wpatrywali się w ekrany swoich laptopów i 

komórek. Ze słuchawkami w uszach nie rozstawali się nawet na 

chwilę. Tylko jeden starszy człowiek czytał jakąś grubą książkę w 

czarnej oprawie. 

– Kiedyś to się inaczej podróżowało – westchnąłem z 

nostalgią. – Toczyły się ciekawe rozmowy, komentowało się 

widoki za oknem, wymieniało się gazetami, a przy tym jadło się 

jajka na twardo i piło herbatę z termosów. W przedziale 

zawiązywały się znajomości, przyjaźnie, a nawet małżeństwa. 

I nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, sytuacja 

się zmieniła. Do przedziału weszła korpulentna jejmość, 

prowadząc dwóch podobnych do siebie jak dwie krople wody 

chłopaków. Energiczna – jak się prędko okazało – babcia jechała 

z wnukami do Wieliczki, gdzie leczył się w sanatorium ich 

dziadek. 

Już na pierwszy rzut oka można było się zorientować, że 

chłopcy coś przeskrobali – siedzieli ponurzy, odpowiadali 
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półsłówkami. Babcia wyjęła z przepastnej torby dwie bułki, dwa 

pomidory i... dwa jajka na twardo. Wręczyła je chłopcom, którzy 

od razu wzięli się do dzieła. 

Korzystając z tego, że mieli usta pełne jedzenia i nie mogli 

dyskutować – babcia postanowiła zakończyć zaległą sprawę. 

– Słuchajcie – odezwała się gromkim głosem – przed 

wyjazdem tato polecił wam, żebyście posprzątali swoje pokoje. 

Szykowałam w kuchni jedzenie na drogę i słyszałam wasze 

reakcje. Ty, Jarku, obiecałeś tacie, że zaraz to zrobisz – po czym 

pobiegłeś z kolegami grać w piłkę i twój pokój został nie 

posprzątany. A ty, Marku, odburknąłeś, że ci się nie chce, 

widziałam jednak, że się namyśliłeś i jednak posprzątałeś. 

Zapamiętajcie sobie – obietnice słowne to za mało – musi iść za 

nimi czyn!. Marek wykonał polecenie ojca, mimo że w pierwszym 

odruchu się zbuntował. 

Chłopcy słuchali nad wyraz uważnie przemówienia babci i 

widać było, że coś zrozumieli... Po chwili Marek, wyraźnie 

zadowolony, że wygrał pojedynek, zaczął się przechwalać: 

– Widzisz babciu, jaki jestem super – wszystko u siebie 

posprzątałem i jeszcze wytarłem kurz w salonie, jestem 

posłuszny, pracowity. Nie jestem taki zły jak Jarek. 

Natomiast Jarek spuścił wzrok i nieśmiało powiedział do 

babci, że bardzo żałuje, że źle zrobił, że to się nigdy nie powtórzy, 

i że zaraz po powrocie przeprosi tatę. Babcia spojrzała ciepło na 
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niego i przytulając go mocno powiedziała: – Wybaczam ci, nie 

rób tego więcej. A Marek musiał jeszcze raz przemyśleć tę sprawę 

– na razie babcia pozostawiła ją otwartą. 

Korzystając z chwili spokoju, bo chłopcy pochłaniali teraz 

ogromne ilości czereśni, babcia wyjęła swojego laptopa i zaczęła 

coś zliczać. Zerknąłem jej przez ramię i zobaczyłem dziwne 

zestawienie: 

Jarek Marek 

Zbita szyba w przedpokoju  

– 200 zł 

Podeptane kwiatki pod 

domem – 15 zł. 

Złamane drzewko w sadzie  

– 90 zł. 

Stłuczona żarówka  

– 7 zł. 

Podarta kurtka  

– 115 zł. 

Zgubiona czapka 

 – 20 zł. 

Zgubione rękawiczki  

– 15 zł. 

Zniszczone obicie fotela 

– 63 zł. 

420 zł. 105 zł. 

Już chciałem zapytać, co to oznacza, gdy babcia powiedziała 

po prostu do chłopaków: 

– Jesteście mi winni spore pieniądze za szkody, które 

wyrządziliście sobie i mnie. Jarek jest moim dłużnikiem na łączną 

sumę czterystu dwudziestu złotych, a Marek – na sumę stu pięciu 

złotych. Będziecie musieli zwrócić mi te pieniądze. 
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Tu rozległ się solidarny jęk obu braci: – Babciu, my nie mamy 

oszczędności, a to marne kieszonkowe też już wydaliśmy. Nie 

mamy z czego ci oddać. To są wielkie pieniądze. 

Chłopcy wyglądali na przerażonych zaistniałą sytuacją. 

Babcia, jakby spodziewając się takiej odpowiedzi, odrzekła 

wspaniałomyślnie:  – Skoro tak, to daruję wam obydwom wasze 

długi. 

Gdy Jarek usłyszał te słowa, zaczął ściskać babcię bardzo 

mocno, nazywał ją kochaną, wspaniałą, najlepszą, wykrzykiwał: –

Kocham cię, babciu gorąco!  

– Co on wyprawia? – pomyślał Marek. – Ja też kocham 

babcię, ale żeby aż tak? 

I stwierdził, że teraz jest właściwy moment, żeby wyrównać 

rachunki z bratem.  

– Jarek, a ty jesteś mi winien trzydzieści złotych – pożyczyłem 

ci dwa miesiące temu, teraz żądam zwrotu. 

– Marek, czyś ty oszalał, skąd ja ci wezmę trzydzieści złotych? 

Nie mam i nie zanosi się, abym miał w najbliższym czasie jakiś 

przypływ gotówki. Wszystko, co zaoszczędziłem, wydałem na 

naprawę roweru. 

– O nie, ja ci nie daruję – wykrzyknął Marek. – W takim razie 

zaraz po powrocie zabiorę ci rower. 
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Babcia podniosła głowę znad monitora, na którym królował 

teraz Internet, a strony z ofertami różnych marketów stały w 

kolejce, czekając na babci decyzję. 
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– Marku – zawołała – to ja ci darowałam twój dług wobec 

mnie, a ty tak zachowujesz się wobec Jarka? Jak ci nie wstyd? 

Oświadczam ci, że zwrócisz mi całą należną sumę, a do tego 

czasu – szlaban na komputer, i codziennie zmywanie po obiedzie! 

Marek aż zazgrzytał zębami ze złości i widziałem, że zbierało 

mu się na płacz. Zazgrzytały też koła na zwrotnicach – 

zbliżaliśmy się do Krakowa. 
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Pasażerowie w pośpiechu zaczęli zbierać swoje bagaże, 

wyłączali komputery, kończyli rozmowy przez komórkę. Starszy 

mężczyzna też zamknął swoją czarną księgę, włożył ją do torby, a 

z bocznej kieszeni wyjął pudełko z płytką CD i wręczył 

zaskoczonym chłopcom. 

– Posłuchajcie sobie, jak podobnie do was zachowywali się 

dawno, dawno temu dwaj mieszkańcy pewnej krainy sprzed 

dwóch tysięcy lat, i co czeka w wieczności tych, którzy są 

nielitościwi dla swoich dłużników. 

Wychodząc z przedziału zdołałem jeszcze zobaczyć nalepkę 

na płycie – „4 Ewangelie...” 
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Zatrzymasz tylko to, co dawałeś 

Dawanie jest rzeczą trudną, 

nawet bardzo trudną, 

gdy daje się ze swego. 

(Andrzej Janczur) 

 

Szefowa przyszła dziś do biura w niecodziennym nastroju. 

Była jakaś zamyślona, sprawiała wrażenie, że nie interesuje się 

codziennym dniem firmy – a zwykle to właśnie ona wnosiła moc 

energii, kreatywności i entuzjazmu. Poleciła mi, abym odwołała 

wszystkie zaplanowane na ten dzień spotkania, a zebranie zarządu 

na temat aktualnego stanu finansowego firmy przełożyła z 

godziny dwunastej na dziewiątą rano – miałam wrażenie, że 

dlatego, by mieć to z głowy. Na szczęście główny księgowy miał 

przygotowaną już całą dokumentację, a kierownik działu 

sprzedaży zdążył wydrukować aktualne prognozy rynku. 

Pisałam protokół na tym zebraniu i ze zdumieniem 

obserwowałam twarz szefowej – nie poruszyły jej wcale bardzo 

pomyślne wieści – firma osiągała bez problemu planowane zyski, 

a nawet je grubo przekraczała, bo strzałem w dziesiątkę okazało 

się rozszerzenie asortymentu produkowanego pieczywa o 

zapiekanki, bułeczki grilowane i hot-dogi, oraz zwiększenie 

punktów sprzedaży. Multimedialna prezentacja wszelkich danych 
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liczbowych pokazała wszystkim zebranym, że firma wspaniale 

prosperuje. 

W czasie prezentacji zauważyłam, że szefowa nie patrzyła 

jednak na ekran komputera, lecz co chwilę zerkała przez okno, a 

jej twarz posmutniała jeszcze bardziej. Gdy sprawozdanie 

finansowe dobiegło końca, główny księgowy oczekiwał, jak 

zwykle, komentarza ze strony szefowej, lecz zapanowała dziwna 

cisza. Wykrzyknął więc nerwowo:  

– Pani Ewo! Jest pani bogata, bardzo bogata – czy tego nie 

widać? I na ekranie pokazały się kolejne wykresy obrazujące 

rosnące słupki. 

– I co z tego, to nie jest najważniejsze w życiu – odezwała się 

poważnie szefowa, czym wprawiła w zdziwienie wszystkich 

zebranych, bo znana była z tego, że umiała korzystać ze swoich 

pieniędzy. Markowe ciuchy i kosmetyki kupowała w najlepszych 

sklepach Paryża, miała luksusowe wille w kilku miejscach 

Europy, najnowsze marki samochodów, wydawała wystawne 

przyjęcia, na których nieraz bywali członkowie zarządu formy... 

Szefowa po raz kolejny spojrzała przez okno i nagle w jej 

zachowaniu zaszła duża zmiana. Pospiesznie podpisała 

dokumenty przyniesione przez głównego księgowego i 

podziękowała zebranym. Gdy zostałyśmy już same w gabinecie, 

chwyciła mnie za rękę i pociągnęła do okna. Widać tam było 

pawilony, w których pełną parą pracowały piece piekarnicze 
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oraz... duży kontener przeznaczony na śmiecie. Jakiś starszy 

człowiek w bardzo zniszczonym ubraniu usiłował z wielkim 

trudem podnieść pokrywę śmietnika, ale nie dawał rady. 

– Przyprowadź mi tu zaraz tego człowieka – usłyszałam. 

– Ale to sprawa dla ochroniarzy – zaoponowałam. 

– Zaraz! – głos szefowej nie dopuszczał żadnej dyskusji. 

Z głową pełną zamętu wybiegłam do windy, słysząc jeszcze za 

plecami, że szefowa dzwoni do kierownika magazynu. 

O dziwo, biedak bez żadnego oporu poszedł ze mną do biurowca. 

Chwilę tylko zamarudził, udało mi się jednak namówić go, żeby 

zostawił za kontenerem psa i swoje legowisko, bo chciał je zabrać 

ze sobą. 

 

© Wrangler – Fotolia.com 
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– To cały mój dobytek – powiedział z rozbrajającym 

uśmiechem, nie pasującym nijak do pokrytej strupami twarzy. 

W windzie nie zamieniliśmy ani słowa. Smród jaki unosił się 

wokół niego był nie do wytrzymania. Człowiek milczał, może bał 

się, że zostanie posądzony o kradzież i ukarany. 

Gdy weszliśmy do gabinetu szefowej zobaczyłam, że ze stołu 

konferencyjnego zniknęły już laptopy, a ich miejsce zajęły nasze 

najnowsze wyroby – zapiekanki, bułeczki grilowe i hot-dogi. 

Kierownik magazynu wychodził właśnie z pustym pojemnikiem i 

zaniemówił na widok gościa szefowej. Gdy za chwilę weszłam do 

gabinetu niosąc zamówioną herbatę i ciasteczka – zobaczyłam, że 

oboje siedzą za stołem i rozmawiają jak starzy znajomi. 

Po mniej więcej godzinie, w czasie której byłam tak 

zszokowana, że nie mogłam normalnie pracować, drzwi od 

gabinetu otworzyły się, a szefowa odprowadziła starszego 

człowieka aż do wyjścia. Podbiegłam do okna – pod drzwi 

biurowca zajechał służbowy samochód szefowej, a za chwilę 

wsiadł do niego nasz biedak, ściskając w objęciach psa. Czekałam 

w napięciu na powrót szefowej – wróciła rozpromieniona i 

szczęśliwa. Spojrzała na mnie i powiedziała ciepło: – Należy ci 

się chyba jakieś wyjaśnienie. Usiadłyśmy przy oknie – i szefowa 

zaczęła swoje opowiadanie: 

– Zeszłej nocy miałam dziwny i przerażający zarazem sen. 

Śniło mi się, że umarłam i trafiłam do jakiegoś strasznego, 
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ciemnego miejsca. Tylko gdy tam wchodziłam, zapaliło się na 

moment światło i w mgnieniu oka zobaczyłam wielu swoich 

znajomych, którzy umarli wcześniej. Nie miałam możliwości do 

nich podejść, bo każdy siedział sam w malutkim pomieszczeniu – 

jakby w oszklonym boksie i wpatrywał się w ekran komputera, w 

który był wyposażony każdy pokoik. Na twarzach tych ludzi 

zobaczyłam wyraz wielkiego cierpienia. Podszedł do mnie jakiś 

dziwny osobnik ubrany w czarno – czerwony uniform i wpisał 

dane o mnie do swojego laptopa, nawet mnie o nic nie pytając, po 

czym znalazłam się natychmiast sama w podobnej szklanej celi z 

komputerem. 

Jak dobrze, że tu jest komputer – odetchnęłam z ulgą. Zaraz 

skontaktuję się z mężem, który jest anestezjologiem i na pewno 

bez problemu przywróci mnie do życia. Włączyłam komputer, 

który przyjaźnie zabłyskał lampkami. Na tapecie zobaczyłam 

błękitne niebo, a w tle widok jakiejś góry z wąskim przesmykiem 

w skałach i stojącego przed nim wielbłąda. Na dole ekranu był 

napis w wielu językach: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 

ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.” 

To chyba cytat z jakiejś książki – pomyślałam, podczas gdy na 

ekranie pojawiła się tylko jedna, jedyna ikonka – mała chmurka z 

literką „N”. 

„Ja chcę wejść do Internetu, porozumieć się z mężem” – 

zaczęłam pisać na klawiaturze – ale komputer nie reagował. Nie 
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pomogło mi walenie pięściami w szyby mojej celi. Osobnik z 

laptopem nie zjawił się, a moi sąsiedzi wpatrywali się tylko w 

swoje monitory. 

Kliknęłam więc na chmurkę – i zobaczyłam zupełnie inny 

widok – było tam słońce, ludzie uśmiechali się radośnie, niektórzy 

też mieli laptopy i komórki, rozmawiali ze sobą, nikt nie siedział 

samotnie. Szukałam jakiejś znajomej twarzy, ale przez dłuższy 

czas nie mogłam znaleźć. Dopiero, gdy powiększyłam obraz 

uświadomiłam sobie, że jednego z mężczyzn gdzieś już kiedyś 

widziałam. 

Kliknęłam na jego postać i nagle zaczął działać Skype. 

Człowiek ten pozdrowił mnie przyjaźnie: – Witam pani Ewo, to 

dzięki pani piekarni mogłem się czasem pożywić, nakarmić psa i 

schronić przed deszczem. Bardzo gościnny był pani śmietnik. I 

wtedy przypomniałam sobie, że nieraz patrzyłam z okna mojego 

gabinetu, jak ten człowiek z trudem otwierał klapę śmietnika. 

Tylko patrzyłam... 

Zrobiło mi się strasznie wstyd i chciałam przerwać rozmowę, 

ale pragnienie kontaktu z mężem zwyciężyło i poprosiłam 

nieśmiało: 

– Czy mógłby pan posłać e-maila do mojego męża o tym, że tu 

jestem, że jest tu strasznie, i żeby mnie stąd jak najszybciej 

zabrał?  
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I żeby przypodobać się mojemu rozmówcy i skłonić go do 

spełnienia mojej prośby, dodałam:  

– Niech pan mu też napisze, żeby pana karmił codziennie, to 

się tu na pewno nie dostanie.  

– Nie mogę tego zrobić, stąd nie ma zasięgu Internetu na 

ziemię – usłyszałam w odpowiedzi.  

– To może niech pan zadzwoni do męża na komórkę – i 

zaczęłam sobie nerwowo przypominać numer do męża, ale z 

wrażenia wciąż się myliłam. 

– Zadzwonić też nie mogę, ale nawet, jakbym mógł, to mąż i 

tak nie uwierzy, że może trafić do takiego strasznego miejsca jak 

pani. Nigdy nie wierzył, że zło może być ukarane, zawsze jakoś 

się wykręcał od odpowiedzialności, a wystarczyło tylko czynić 

dobro wokół siebie. 

I tu nasza rozmowa została przerwana, a na ekranie zaczęły 

pokazywać się coraz to piękniejsze widoki. Tak bardzo pragnęłam 

się tam znaleźć, ale byłam w głębi serca przekonana, że jest to 

niemożliwe i to właśnie było największym cierpieniem – ta 

niemożność bycia szczęśliwym w wieczności. 

Patrzyłam, patrzyłam na innych, a przez głowę przemknęła mi 

myśl: całe moje bogactwa – pieniądze, samochody, wille – są tu 

nic nie warte. Sprawdziło się to, co słyszałam nieraz 

w dzieciństwie od swojej babci: – Pamiętaj, że w wieczności 

zatrzymasz tylko to, co dawałaś innym. 
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Nie pamiętałam... – Babciu, ratuj! – zawołałam z rozpaczą – i 

obudziłam się... 

Dalej już wiesz, co się stało. Od rana wypatrywałam przez 

okno tego człowieka. Bałam się, że umarł naprawdę i że nie będę 

mogła naprawić swojej winy. Gdy pojawił się na swoim miejscu – 

odetchnęłam z ulgą. Dostałam jeszcze drugą szansę! Nie każdy 

ma takie szczęście! Ilu moich znajomych siedzi już zamkniętych 

w tych szklanych klatkach na zawsze, bo sami wybrali dla siebie 

taką przyszłość! 

A mój mąż? Właśnie przygotowuje u nas w domu kąpiel dla 

Bogumiła... 
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NAWET SKROMNA POMOC 

JEST ZAWSZE LEPSZA 

OD WIELKIEGO WSPÓŁCZUCIA, 

A PIENIĄDZ ZATACZA KRĄG… 

 (Władysław Lorenc) 

 

 

© rodimovpavel – Fotolia.com 
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Arytmetyka miłości 

Ludzie są nierozumni, 

nielogiczni i samolubni! 

Kochaj ich mimo wszystko. 

(św. Matka Teresa z Kalkuty) 

 

W deszczowy, ponury listopadowy wieczór wracałam do 

domu zatłoczonym autobusem. Z trudem utrzymywałam 

równowagę, bo dwie ciężkie torby przełożyłam do jednej ręki, a 

drugą trzymałam się kurczowo metalowego uchwytu. Nagle 

kierowca gwałtownie zahamował, aby – jak się okazało – uniknąć 

zderzenia z nieoświetlonym rowerem. Rzucił przy tym taką 

wiązanką, że… lepiej nie powtarzać, a wszyscy pasażerowie 

polecieli na jedną stronę. Na szczęście nie upadłam, ale w biodrze 

poczułam straszny ból. Od przystanku szłam wolno, starając się 

oszczędzać nogę. Na niewiele to się zdało. Dobrze że winda 

działała, bo chyba bym nie dała rady wejść po schodach. 

Jedną torbę zostawiłam w przedpokoju, a z drugą – 

rozpoczęłam wędrówkę po piętrach, roznosząc: do pani Zofii – 

mąkę i cukier, do pana Władysława – zamówione dżemy i miód, 

do pani Aliny – siatkę ziemniaków, do pana Zbigniewa – karton 

soku pomarańczowego… Rano spotkaliśmy się na klatce 

schodowej, bo winda stała między szóstym a siódmym piętrem. Ja 

(nieopatrznie?) powiedziałam, że po pracy wybieram się na 
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zakupy, wrócę później, więc pewnie windę już do tego czasu 

naprawią, a sąsiedzi przymówili się o te drobne zakupy. Każdy 

miał jakieś wytłumaczenie dla swojej prośby – bo nasz zieleniak 

jest nieczynny, bo w markecie na pewno będzie taniej, bo… 

Nieraz pomagałam sąsiadom, bo jako osoba samotna – miałam 

(podobno) więcej czasu. A ileż razy byłam przyszywaną babcią 

czy ciocią. Kiedyś na Sylwestra miałam w domu całe przedszkole. 

– No bo pani, pani Dominiko, i tak będzie siedzieć w domu, a ja z 

mężem chciałabym trochę poszaleć…  

Byłam znana wśród sąsiadów, wiedzieli, że mogą na mnie 

liczyć, a ja traktowałam ich jak swoją rodzinę, której praktycznie 

już nie miałam… Nie odmawiałam tym różnorodnym prośbom, 

bo… No właśnie – dlaczego? Bo staram się kochać ludzi! Może 

brzmi to trochę patetycznie – ale tak jest. Tak mnie wychowano, 

moja mama też była taką dobrą duszą w naszym miasteczku. 

Kieruję się w życiu – tak jak ona – zasadą „więcej szczęścia jest w 

dawaniu aniżeli w braniu”. 

Niespodziewanie szybko wróciłam do pustego mieszkania. 

Sąsiedzi na progu, w pośpiechu oddawali mi pieniądze za 

przyniesione wiktuały, bo – muszą obejrzeć dziennik w telewizji, 

bo właśnie przyszli znajomi, bo…, bo… A pan Władysław 

oznajmił tylko, że nie ma w domu drobnych, tylko same grube 

pieniądze i że zapłaci mi przy okazji. Piesek pana Władysława – 

niewielki, ale zadziorny Maksio – szczekał na mój widok tak 
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przeraźliwie, że bez dyskusji odwróciłam się na pięcie, chociaż 

nie lubię takich sytuacji, bo zwykle potem trzeba się upominać o 

swoje pieniądze. 

Siedziałam sama przy herbacie, łykając kolejne tabletki, bo ból 

biodra nie ustawał, i przeglądałam korespondencję, którą wyjęłam 

ze skrzynki na dole. Spomiędzy reklamy pizzerii i gazetki z 

nowego salonu kosmetycznego, który oferował super promocje 

dla stałych klientów, wypadł elegancki folder Kliniki 

Ortopedyczno – Chirurgicznej „Ortmed”, oczywiście prywatnej. 

Na pierwszej stronie były zdjęcia wnętrza kliniki, fotki lekarzy 

tam pracujących – jak napisano – najlepszych specjalistów w tym 

zakresie, a na odwrocie – oferta zabiegów i telefon oraz adres 

strony internetowej, na której umieszczono dodatkowe 

informacje. 

Z trudem wstałam od stołu i wyjęłam z torebki skierowanie do 

szpitala na zabieg wszczepienia endoprotezy biodra. Na 

skierowaniu była adnotacja: „Proszę się zgłosić za… cztery lata 

(!), wtedy ustalimy termin zabiegu”… Włączyłam komputer i bez 

trudu znalazłam w Internecie stronę reklamowanej kliniki. 

Ekskluzywne wyposażenie, a przede wszystkim zawarte na 

stronie wypowiedzi zadowolonych, wdzięcznych pacjentów 

przykuły moją uwagę. 

Pani, mniej więcej w moim wieku, chodziła już z trudem o 

kulach, a po zabiegu wszczepienia endoprotezy do biodra (i po 
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intensywnej rehabilitacji, którą również oferowała klinika) – 

przetańczyła całą noc! Inne wypowiedzi były podobnie 

entuzjastyczno – optymistyczne. Na stronie internetowej widniała 

też informacja, że po uprzednim umówieniu się i po 

podstawowych badaniach, klinika gwarantuje wykonanie operacji 

w ciągu – miesiąca! 

Zszokowana i zainteresowana rewelacyjnie krótkim terminem, 

odszukałam cennik zabiegów i ze zgrozą stwierdziłam, że nici z 

tego szybkiego załatwienia sprawy. Astronomiczna suma jaka 

widniała w rubryce mojego zabiegu, grubo przewyższała moje 

oszczędności.  

Skąd wziąć takie pieniądze? Pożyczyć w banku? Przy mojej 

marnej pensji, podeszłym już wieku, nie mam raczej szans na 

kredyt, chyba że skorzystam z usług jakiejś firmy prywatnej, która 

ustala lichwiarskie procenty. Ale to pachnie w mojej perspektywie 

komornikiem i wylądowaniem na bruku. Pożyczyć od kogoś z 

rodziny? Zadając sobie to pytanie, odczułam szczególnie mocno 

swoją samotność – brak męża, dzieci, rodzeństwa, rodziców… 

Dalekie kuzynki praktycznie nie utrzymują ze mną kontaktu, 

pomimo moich wielokrotnych próśb, zaproszeń, listów, 

telefonów. No cóż – mają swoje rodziny, swoje problemy – swoje 

życie. Podobnie jak koleżanki i koledzy z biura, którzy, owszem, 

są mili, sympatyczni, ale szczególnie wtedy, gdy potrzebują mojej 

pomocy czy zastępstwa w pracy. 
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No, to skąd wziąć brakujące pieniądze? Bo perspektywa 

czteroletniego oczekiwania na zabieg przerażała mnie. Będę coraz 

bardziej zbolała, niedołężna, zależna od innych – ale od kogo? 

Pewnie skończy się na domu opieki społecznej, jeżeli doczekam 

się miejsca w długiej kolejce. Czy ja naprawdę nie znam ludzi, 

którzy mogliby mi pomóc? Pożyczyć lub nawet podarować jakąś 

sumę pieniędzy – na tak ważny przecież cel? – rozmyślałam ze 

smutkiem. 

I wtedy ktoś zapukał do drzwi, mimo bardzo późnej pory. 

Była to sąsiadka z czwartego piętra, z prośbą o pożyczenie 

żelazka. Rano ma ważną naradę w firmie, chciała wyprasować 

sobie elegancką garsonkę, a tu jej żelazko nagle odmówiło 

posłuszeństwa. Wyjmując żelazko z szafki, nie mogłam się 

powstrzymać od zapytania: 

– Pani Kasiu, dlaczego przyszła pani do mnie, aż na jedenaste 

piętro? Tyle mieszkań pani pominęła? 

– Ach, pani Dominiko, przecież tu wszyscy wiedzą, że pani 

zawsze pomaga innym, nie zamyka drzwi przed nosem, nie udaje, 

że pani nie ma w domu. Panią uważamy za kogoś bliskiego, tak 

jak w rodzinie – odparła jednym tchem pani Kasia, a ja już 

wiedziałam, co zrobię! 
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© JackF – Fotolia.com 

Prędko policzyłam, że na jedenastu piętrach w mojej klatce 

jest sto dziesięć mieszkań. Wiem, że kilka to pustostany lub ich 

lokatorzy wyjechali za granicę. A więc, nawet jeżeli policzę sto 

mieszkań, a od ich mieszkańców otrzymałabym po sto złotych, 

część w charakterze pożyczki, a część – jako prezent bądź 

podziękowanie za moje różnorodne formy pomocy sąsiedzkiej, 

to… właściwie mogę już rezerwować termin zabiegu na grudzień! 

Opracowałam strategię wizyt u sąsiadów, znając rozkład dnia 

wielu z nich, bo spotykaliśmy się niemal codziennie w windzie 

lub na przystanku. Wyszło mi, że w ciągu kilku wieczorów uda mi 

się odwiedzić większość mieszkań i poprosić o pomoc. 
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Rozpoczęłam w piątek po południu od najbliższych sąsiadów 

z mojego jedenastego piętra. W niedzielę wieczorem nie mogłam 

już powstrzymać łez! Boże! Dlaczego ci ludzie są tacy samolubni, 

nielogiczni, nierozumni? Dlaczego nie współczują mi, nie chcą mi 

pomóc? Dlaczego nie ma w nich miłości, ciepła, gdy odmawiają 

nawet ze zrozumiałych i ważnych powodów? Nie mogłam już 

słuchać ich odpowiedzi, tłumaczeń, wymawiania się od pomocy, 

pożyczki. Nie mogłam znieść tego, jak unikają mojego wzroku, 

jak szepczą za zamkniętymi drzwiami: to ona, ta Dominika z 

jedenastego piętra przyszła po prośbie; jak wolą iść po schodach 

zamiast wejść ze mną do windy, bo informacja o mojej kweście 

rozeszła się lotem błyskawicy. 

W poniedziałek postanowiłam jednak kontynuować wędrówkę 

po mieszkaniach na niższych piętrach, w nadziei, że może będzie 

lepiej, inaczej. I rzeczywiście, u kilku sąsiadów zaproszono mnie 

do środka, wysłuchano, nawet poczęstowano herbatą i ciastem, a 

Maksio u pana Władysława też przyjął mnie nad wyraz życzliwie, 

przyjaźnie merdając ogonkiem. Jednak pomocy finansowej nie 

otrzymałam, pan Władysław powiedział, że ma teraz pilne 

wydatki. Pani Kasia (ta od żelazka) wcale nie otworzyła drzwi, 

chociaż jej eleganckie bmw stało na parkingu pod blokiem. No 

cóż, może wyszła na spacer – tłumaczyłam sobie – chociaż w 

oknach jej kawalerki paliło się światło… 
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We środę, wracając z pracy wstąpiłam do banku i wypłaciłam 

wszystkie moje oszczędności. Jestem bowiem starej daty i wolę 

płacić gotówką. Co prawda suma z mojej sąsiedzkiej wędrówki 

była żałośnie mała, ale chciałam ją dołożyć do swoich zasobów – 

i zapytać w klinice, czy… No właśnie, do końca jeszcze nie 

wiedziałam, jak sprawę ująć. Marzyłam, że właściciel kliniki 

ulituje się nade mną i zadowoli się posiadaną przeze mnie sumą. 

A może pozwoli mi resztę odpracować – mogę przecież myć 

okna, podłogi, prowadzić rachunkowość… Powiem, że więcej 

pieniędzy nie mam, a noga bardzo mnie boli… Przyszła mi też do 

głowy łapówka, którą mogłabym wręczyć ordynatorowi oddziału 

ortopedii w szpitalu miejskim. Może wtedy nie musiałabym 

czekać aż tyle lat na zabieg. 

Minęła już północ, a ja siedziałam rozżalona nad niewielką 

kupką banknotów, od których zależała moja przyszłość. Chyba 

zdrzemnęłam się na moment, bo zobaczyłam nagle moją zmarłą 

parę lat temu mamę, która siedziała jak żywa w swoim ulubionym 

fotelu, z różańcem w ręku i uśmiechając się do mnie powiedziała, 

że „wszystko będzie dobrze”. 

O dziwo, poczułam w sercu wielki pokój, zniknął gdzieś lęk i 

rozpacz. Zniknął żal do ludzi, z którymi przyszło mi żyć pod 

jednym dachem, a jego miejsce zajęła znów sympatia, 

współczucie, zdolność do czynienia im dobra – mimo wszystko! 
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I to nie był sen! Czułam to ciepło w sercu nawet wtedy, gdy 

brałam szybki prysznic, żeby ochłonąć po przeżyciach tego 

wieczoru. Chciałam krzyczeć na całą klatkę: kocham was! 

Otworzyłam nawet, mimo bardzo późnej pory, drzwi wejściowe – 

i zamarłam z przerażenia. Całe schody były w kłębach dymu, 

który buchał szparami w drzwiach z mieszkania w końcu 

korytarza.  

Tam przecież mieszka ten niepełnosprawny Wojtek – 

przypomniałam sobie nagle. Zawsze było mu zimno w nogi i 

podgrzewał się elektrycznym piecykiem. Na pewno przewrócił go 

i zapalił się dywan – dziwnie trzeźwo oceniłam przebieg 

wypadków, dzwoniąc do straży pożarnej. Kilka wozów 

przyjechało niemal natychmiast. Ewakuacja mieszkańców 

przebiegała sprawnie, chociaż niektórzy stawiali czynny opór, 

odmawiając natychmiastowego wyjścia tak, jak stali – czyli w 

piżamach. Ja zdążyłam narzucić kurtkę, a do kieszeni wetknęłam 

w pośpiechu leżący na stole plik banknotów. 

Ogień rozprzestrzeniał się szybko, strażacy zalali wodą i 

pokryli pianą cały pion. Przed blok podjechały autobusy, w 

których mieszkańcy chronili się przed zimnem. Podjeżdżały też 

taksówki i samochody prywatne. To rodziny zaalarmowane przez 

tych, którzy zdążyli zabrać swoje komórki, przybywały na pomoc. 

Ja nie miałam kogo wyglądać. Pana Wojtka karetka odwiozła na 

badania, bo stracił przytomność, chyba od tego dymu, ktoś inny 
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skręcił nogę, biegnąc po schodach, ale nie było poważniejszych 

obrażeń. Potwierdziła się moja diagnoza – wstępne dochodzenie 

wskazało na piecyk elektryczny jako źródło pożaru. 

Nagle zobaczyłam pana Władysława, który stał przy taśmie 

odgradzającej dostęp do bloku i błagalnym głosem wołał coś do 

pilnującego porządku strażaka. Okazało się, że w mieszkaniu 

został Maksio, bo schował się gdzieś ze strachu w czasie 

ewakuacji. Poza tym pan Władysław zostawił otwarte na oścież 

drzwi, a na stole leżały pieniądze, spora suma, którą miał jutro 

wysłać na leczenie małej siostrzenicy, chorej na… Tu pan 

Władysław zaszlochał, a ja przypomniałam sobie jak mówił: mam 

tylko grube pieniądze, nie mam drobnych, policzymy się później. 

Strażak w końcu dał się ubłagać i posłał kolegę do mieszkania 

pana Władysława. Po długiej chwili pan Władysław ściskał w 

objęciach swojego pupila, który zlizywał łzy z jego twarzy. 

Niestety drugiej zguby nie znaleziono. Pieniądze zniknęły. Pan 

Władysław głośno rozpaczał, wołając: – Moja Ewunia na pewno 

teraz umrze! Dlaczego ja nie zabrałem tych pieniędzy? Kto je 

ukradł? A stojący obok strażak dodał: – Nie ma chyba sumienia ta 

hiena żerująca na ludzkim nieszczęściu! 

Decyzję podjęłam – błyskawicznie sięgnęłam do kieszeni i 

podałam panu Władysławowi… moje pieniądze ze słowami: – 

Niech pan wyśle je jutro rodzicom Ewuni, ona ich bardziej 

potrzebuje niż ja! I nie może czekać! Pan Władysław oniemiał! 
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Przez chwilę wzbraniał się przed wzięciem tego podarunku, ale po 

moich tłumaczeniach wyciągnął rękę, zapewniając że traktuje je 

jako pożyczkę, że jeżeli znajdą się jego pieniądze, to mi je 

natychmiast przekaże. 

Nagle spostrzegłam wpatrzone w nas oko kamery – całe 

zdarzenie i rozmowę z panem Władysławem nagrywał jakiś 

dziennikarz, który przyjechał do pożaru, a zainteresowała go 

sprawa rozpaczającego głośno pana Władysława. Dziennikarz 

poprosił mnie o rozmowę przed kamerą i zapytał o motywy mojej 

decyzji oraz o to, na co były przeznaczone te moje pieniądze. 

Odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że na operację biodra. A 

dlaczego je oddałam? Bo może dzięki nim dziewczynka nie 

umrze, a całe życie przed nią. Ja się jakoś przemęczę i może 

doczekam terminu zabiegu. Jednak dziennikarz miał inny pomysł. 

Postanowił nagłośnić sprawę w mediach. Chciał zachęcić 

czytelników oraz widzów do tego, żeby mi pomogli i 

przekazywali pieniądze na moje konto lub wysyłali SMS-y na 

wskazany numer, z dopiskiem „Dominika – biodro”. Widząc 

zaangażowanie i entuzjazm tego dziennikarza, nie chciałam zrobić 

mu przykrości i zgodziłam się na upublicznienie moich danych, 

chociaż sceptycznie oceniałam ten pomysł, mając jeszcze w 

pamięci nieszczęsną kwestę po piętrach… 

Ale minęło kilka dni i zebrana suma pieniędzy przerosła moje 

najśmielsze oczekiwania. Ludzie poruszeni tą historią, nie 
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szczędzili grosza, a na Facebooku zamieszczali swoje (wysoce 

pozytywne) komentarze. Nieznani mi ludzie pisali do mnie maile, 

opowiadali o swoich odczuciach, gratulowali mi dobrej decyzji. A 

ja odpisywałam każdemu, że gdy podzielisz się posiadanym 

dobrem z innymi, na pewno się ono pomnoży! Tak działa 

arytmetyka miłości! 
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Teraz nikt tego nie widzi… 

Jeśli czynisz dobro,  

oskarżają cię o egocentryzm. 

Czyń dobro mimo wszystko. 

(św. Matka Teresa z Kalkuty) 

 

Obudziłem się cały sztywny i ścierpnięty. Za oknem było już 

zupełnie jasno, co, zważając na koniec listopada, mogło znaczyć 

tylko jedno – zaspałem! Jest już z pewnością po ósmej! Dlaczego 

Maksio mnie nie obudził, domagając się porannego spaceru? 

Spojrzałem jeszcze raz w okno, wyciągnąłem automatycznie 

rękę w kierunku stolika, na którym zwykle leżała komórka, ale ze 

zdziwieniem spostrzegłem, że nie ma ani stolika, ani komórki. Był 

za to duży, skórzany fotel, na którym spał smacznie Maksio. 

Gdzie ja jestem? – przemknęło mi przez głowę. Dlaczego leżę na 

jakiejś twardej kanapie, co to za fotel – i dlaczego za oknem nie 

ma potężnego świerka? Przecież wieczorem jeszcze stał! 

No tak, ten wieczór i ta noc były zupełnie nietypowe. I jak na 

filmie zobaczyłem najpierw siebie, siedzącego przy stole przed 

plikiem pieniędzy, potem usłyszałem krzyki na klatce schodowej, 

strażaka, który kategorycznym tonem polecił mi, abym 

natychmiast zszedł po schodach na trawnik przed blokiem, i jego 

groźną minę, gdy powiedziałem, że bez Maksia, który się gdzieś 

zawieruszył – nie wyjdę. Ale strażak zawołał kolegę i 
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wyprowadzili mnie z mieszkania, nawet nie przymykając drzwi. 

Śmierdziało dymem, po schodach lała się woda, brodziliśmy po 

kostki w jakiejś pianie…  

Od sąsiadów dowiedziałem się, że pożar wybuchł na 

jedenastym piętrze u dziwnego Wojtka, bo przewrócił się piecyk 

elektryczny i zapalił się dywan. Straż wezwała pani Dominika, 

którą zresztą właśnie zobaczyłem, jak biegała między ludźmi i 

pożyczała im swoją komórkę, żeby mogli zadzwonić do rodziny. I 

wtedy, gdy zobaczyłem panią Dominikę, przypomniało mi się, że 

jestem jej winien pieniądze za zakupy. Pieniądze – to słowo 

przeszyło mnie na wylot! Przecież w mieszkaniu na stole została 

spora kupka pieniędzy! No i został tam Maksio! 

Zacząłem krzyczeć i rozpaczać, ubłagałem strażaka i znalazł 

Maksia, ale pieniądze gdzieś wyparowały. Podniosłem lament – 

bo były przeznaczone dla mojej ciężko chorej siostrzenicy Ewuni. 

A wtedy pani Dominika po prostu wyjęła z kieszeni plik 

banknotów i dała mi, mówiąc że ona poczeka na operację biodra, 

ale dziewczynka nie może czekać! Wzbraniałem się przed 

wzięciem tych pieniędzy, ale w głębi serca czułem, że teraz 

przyjmę je, że powoli oddam całą sumę…, ale pani Dominika 

tylko zamachała rękami i wręczyła mi komórkę, pytając czy nie 

chciałbym zadzwonić po pomoc. 

Zadzwoniłem – i Olek – mąż mojej siostry przyjechał po 

godzinie, marudząc co prawda, że noc mu przerwałem, ale zabrał 
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mnie i Maksia, bo nie było mowy o powrocie do mojego zalanego 

mieszkania. 

Najpierw podjechaliśmy na komendę policji i zgłosiłem 

kradzież pieniędzy, a potem do domu siostry. Była już czwarta 

rano, dostałem piżamę Olka, a siostra pościeliła mi w salonie. 

Nagle moje wspomnienia przerwał cichy głosik: – Wujku, wujku, 

chodź do mnie! To wołała Ewunia. Maksio obudził się i radośnie 

merdając ogonkiem pobiegł do sąsiedniego pokoju, gdzie stało 

łóżeczko Ewuni. Od czasu, gdy ją widziałem poprzednio, bardzo 

zmizerniała, choroba robiła zastraszające postępy! 

Uściskałem ją serdecznie – ze łzami w oczach. Nie miałem 

tym razem dla niej żadnego upominku, zwykle dostawała ode 

mnie jakiś drobiazg, ale przecież nie była to zaplanowana wizyta. 

Miałem jednak coś ważnego do przekazania Olkowi i Julce – jej 

rodzicom – był to plik banknotów. Gdy siostra i szwagier 

zobaczyli mój dar – zareagowali bardzo różnie. Julcia rzuciła mi 

się w objęcia w geście podziękowania, ale Olek był bardziej 

skromny w okazywaniu uczuć. Jak to mężczyzna – pomyślałem, 

gdy usłyszałem tylko: – Dziękuję, właśnie takiej sumy nam 

brakowało. Ale przecież nie dla otrzymania podziękowań tak 

postąpiłem. Moje serce rozpierała radość, że Ewunia będzie 

mogła być operowana przez najlepszych specjalistów. I to już 

wkrótce! 
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W czasie śniadania Olek swoim zwyczajem otworzył 

telewizor, chociaż Julcia protestowała, mówiąc że przy gościu to 

nie wypada. Z grzeczności zbagatelizowałem sprawę i zerkałem 

na ekran. Nagle zobaczyłem tam siebie, stojącego przed taśmą 

zabezpieczającą wejście do naszego bloku. Obok stała pani 

Dominika i dawała mi do ręki – plik banknotów. Drugą ręką 

tuliłem Maksia… 

– To jak to jest z tymi pieniędzmi? Ukradziono ci je w czasie 

pożaru, czy nie? – zapytał podejrzliwie szwagier. – czy te 

pieniądze musiała zobaczyć cała Polska? Musiałeś stawiać siebie 

w centrum świata i wydarzeń, musiałeś chwalić się i przypisywać 

sobie nadmierne znaczenie wśród innych ludzi? Wydaje ci się, że 

świat kręci się wokół ciebie. Czy te sceny nie były przypadkiem 

wyreżyserowane? Przecież zawsze byłeś egocentrykiem. Julcia 

nieraz mówiła, że żyła w domu rodzinnym w twoim cieniu. 

Moja siostra zaczęła protestować, że nie to miała na myśli, że 

mieliśmy piękne dzieciństwo, które mile wspomina, że mam 

niezwykłą zdolność patrzenia na świat oczami innych ludzi, a to 

nie pasuje do egocentryka! Zrobiło mi się – mówiąc najprościej – 

głupio i przykro. Po co miałbym wykreować takie sceny i do 

kamery wołać, że kocham Ewę i chcę jej pomóc. Żeby się 

chwalić? 

W milczeniu zjedliśmy śniadanie, Julcia zaczęła szykować mi 

jakieś ciuchy Olka, żebym nie chodził cały dzień w piżamie. Cały 
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czas starała się zatrzeć to złe wrażenie poranne. Idąc do łazienki 

żeby się przebrać, usłyszałem że Olek mówił dosyć głośno, żeby 

przekrzyczeć uliczny hałas: 

– Wiesz, ten Władek to innym pomaga na swój sposób, żeby 

zaspokoić swoje egocentryczne poczucie wyższości, również 

wtedy, gdy nikt go o pomoc nie prosi. 

– Rzeczywiście Olku, nie prosiłeś mnie o pomoc finansową 

dla Ewuni. Ale zrobiła to Julcia – a nawet, gdyby tego nie zrobiła, 

to przecież mam oczy i widzę, że jesteście w potrzebie, a Ewunia 

cierpi. Czy ty nigdy nikomu nie pomogłeś? Dlaczego posądzasz 

mnie o egocentryzm? 

– Ja mam swój honor – wysączył przez zęby Olek i sam 

zarabiam na potrzeby swojej rodziny, a właściwie powinienem 

zarobić – spuścił trochę tonu – i dlatego tak mnie wkurzyła twoja 

pomoc. 

Starałem się to zrozumieć przez te parę dni pobytu w domu 

Olka, ale jakiś osad w moim sercu pozostał. Któregoś ranka 

wyszedłem z Maksiem na spacer i rozmyślałem jeszcze o swoich 

ostatnich przeżyciach. W pobliskim sklepiku zrobiłem zakupy, o 

które prosiła Julcia. Nawet nie było kolejki, za to jakiś tłumek stał 

w rogu, przy punkcie Multi Lotka. Jakby popchnięty jakąś siłą, 

stanąłem w kolejce i po chwili trzymałem w ręku dwa kupony. Na 

więcej nie wystarczyło mi reszty z zakupów. 
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W domu Julci atmosfera była smętna, Ewunia czuła się źle, 

Olek ciągle patrzył na mnie spode łba. Na szczęście w lokalnym 

dzienniku telewizyjnym podano informację, że mieszkańcy 

mojego wieżowca mogą już wrócić do swoich mieszkań. 

Konstrukcja domu nie została naruszona, a administracja 

zamówiła już firmę, która będzie usuwać wilgoć z pomieszczeń. 

Na wszelki wypadek zadzwoniłem do pani Dominiki. 

Odebrała numer stacjonarny, podnieconym głosem powiedziała, 

że już da się mieszkać i przekazała mi radosną nowinę: 

dziennikarz, który rozmawiał z nimi tej feralnej nocy, rozkręcił 

radiowo-telewizyjno-internetową akcję i ludzie wpłacali pieniądze 

na operację jej biodra. Niesamowite! Taka piękna, ludzka 

solidarność. Kamień spadł mi z serca, zwłaszcza że o moich 

zaginionych banknotach nie było żadnych wieści. 

Olek zgodził się na odwiezienie mnie jeszcze tego wieczoru, 

chociaż Julcia radziła mi, żebym poczekał parę dni. Zjedliśmy 

niemal w milczeniu szybką kolację, Olek otworzył jeszcze 

telewizor, bo chciał zobaczyć wyniki piłkarskich rozgrywek. 

Pomagałem Julci sprzątać ze stołu i nagle usłyszałem, że 

spiker podaje zwycięskie numery z dzisiejszego losowania Multi 

Lotka. Złapałem długopis leżący na szafce i na brzegu gazety 

zapisałem te numery. Wysupłałem z kieszeni kupony i 

oniemiałem. Na jednym z nich widniały takie same liczby, jak te 

zapisane na gazecie! 
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– Wysoka wygrana padła w… – kontynuował podnieconym 

głosem spiker. Przez dłuższą chwilę nie mogłem się ruszyć z 

wrażenia. W końcu, na miękkich nogach podszedłem do fotela. 

Olek wpatrzony w ekran, przeżywał porażkę swojego klubu 

piłkarskiego, mrucząc pod nosem niecenzuralne słowa. 

Julcia weszła do pokoju i widząc minę męża stwierdziła: – Jak 

już się uparłeś, to lepiej jedźcie, robi się późno – po czym zgasiła 

telewizor. 

– Jeszcze moment, muszę ochłonąć – powiedziałem cicho, 

wyciągając do Julci rękę z kuponem. – Weźcie jeszcze i te 

pieniądze. Trafiłem wszystkie liczby. Teraz nikt tego nie widzi, 

nie pochwalę się nikomu, nie pokażą mnie w telewizji. Myślę, że 

suma ta wystarczy na długą, specjalistyczną rehabilitację dla 

Ewuni, a może i na kupno domu z ogrodem, w którym będzie się 

wam żyć lepiej. 

Po tych słowach poczułem głęboki pokój i radość z tej 

szybkiej decyzji, wyboru najlepszego rozwiązania, tak jakbym 

doświadczył rzucenia strumienia światła w momencie 

niepewności, jakby mi ktoś podszepnął taką właśnie radę. 

Olek zaczerwienił się na twarzy i spuścił wzrok. Zapanowała 

dziwna cisza, którą przerwałem, mówiąc żartobliwie: – No, 

przecież pieniądze na kupon były wasze! 
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Wyjątek potwierdza regułę 

Ludzie w gruncie rzeczy 

potrzebują twej pomocy, 

mogą cię jednak zaatakować, 

gdy im pomagasz. 

Pomagaj, mimo wszystko. 

(św. Matka Teresa z Kalkuty) 

 

Zasiedziałem się u Władka do późnej nocy. Razem 

ogarnęliśmy trochę mieszkanie po zamęcie pożaru. Zamknąłem 

nawet okna, bo nie było już czuć spalenizny. Władek pobieżnie 

sprawdził swoje rzeczy, ale na szczęście nic więcej (oprócz 

pieniędzy!) nie zginęło. Maksio spał już smacznie na swoim 

tapczanie zadowolony, że jest u siebie. Nigdy nie przepadał za 

jazdą samochodem. 

Chciałem już wracać, bo Julcia nie lubi zostawać sama na noc, 

ale nagle ktoś zapukał do drzwi. Była to sąsiadka – pani 

Dominika, która bardzo poruszona opowiedziała nam, co się 

przed chwilą stało. W ręce trzymała… plik banknotów! 

Myślałem, że mam nie po kolei w głowie, że to jakieś zwidy, ale 

okazało się, że to super prawdziwe. 

Otóż okazało się, że pewien człowiek przyniósł te pieniądze 

pod nasz blok. Widziałem go kątem oka jak wchodziłem do 

windy. Po chwili wyjrzałem przez okno – stał tam nadal i patrzył 



248 
 

w okna, większość z nich była ciemna. Lokatorzy jeszcze nie 

zdecydowali się na powrót. 

Pani Dominika wracała właśnie z krótkiego spaceru. Chciała 

zaczerpnąć powietrza, bo na jedenastym piętrze wciąż śmierdziało 

jakąś chemią, której strażacy nie skąpili. Ten człowiek podszedł 

do niej, poprosił o pomoc i opowiedział taką historię: 

Jest bezdomny, tamtej feralnej nocy schronił się przed 

deszczem i zimnem na tej klatce schodowej. Około północy 

pościelił sobie w jednym ze zsypów i zasnął. Obudziły go krzyki 

lokatorów, komendy strażaków i gryzący dym. Zaczął biec na dół 

po schodach i na którymś piętrze zobaczył otwarte na oścież 

drzwi do mieszkania. Bardzo chciało mu się pić, zaryzykował, 

wbiegł do kuchni, złapał jakąś szklankę, wypił parę łyków i już 

zamierzał uciekać dalej, ale jego wzrok padł nagle na stół i na 

leżący tam plik banknotów. Niemal automatycznie schował 

banknoty za pazuchę swojej kurtki i niezauważony przez nikogo 

wybiegł z tego mieszkania. Niestety nie pamięta ani które to było 

piętro, ani jaki numer mieszkania. Zapamiętał tylko, że szklanka 

miała kolorowe paski, a w rogu kuchni, za pojemnikiem na 

warzywa siedział wystraszony mały łaciaty piesek i tylko wodził 

za nim wzrokiem. 

I właśnie prosił panią Dominikę, żeby pomogła mu znaleźć to 

mieszkanie, bo… chciał zwrócić właścicielowi skradzione 
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pieniądze. Pani Dominika spojrzała na nieznajomego człowieka z 

niedowierzaniem, więc kontynuował swoją opowieść: 

Postanowił zwrócić pieniądze, bo zrozumiał, że postąpił źle, 

że skrzywdził nieznajomych ludzi. Zobaczył na dworcu w 

telewizji mężczyznę z takim samym łaciatym pieskiem, słyszał 

jego płacz, widział panią Dominikę oddającą mu swoje 

oszczędności…  

– Przeżyłem wielką pokusę zmiany swojego życia na czyjś 

koszt, próbę, z której chcę wyjść zwycięsko. Od wielu lat znoszę 

różne bolesne doświadczenia, upokorzenia, często jestem głodny, 

spragniony, niewyspany – mówił cichym głosem mężczyzna. – 

Ale wczoraj usłyszałem, że Jezus kocha wszystkich ludzi – także 

mnie, oraz że trzeba kochać swego bliźniego jak siebie samego. 

Młody człowiek, tu niedaleko, na placu w centrum miasta 

opowiadał, jakim był chuliganem, alkoholikiem i narkomanem, 

jak kradł, bił, przeklinał… A Jezus wyciągnął go z tego błota i 

teraz on musi o tym opowiadać wszystkim wokoło! Z całego serca 

też zapragnąłem takiej przemiany! O Bogu nie słyszałem od 

bardzo dawna… Już nie umiem się modlić, nie potrafię się 

uśmiechać. Ale siostra Klara powiedziała mi na ucho, że mnie 

nauczy na nowo i przytuliła mnie, nie zważając na to, że nie 

myłem się od wielu tygodni… 

Pani Dominika zdołała wtedy wtrącić pytanie: jak odnalazł 

swoją siostrę, ale bezdomny człowiek wyjaśnił, że to była nie jego 
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siostra, ale zakonnica, która na placu grała na gitarze i pięknie 

śpiewała. Powiedziała, że z kilkoma innymi siostrami prowadzi 

dom dla takich jak on biedaków. Słowo „dom” wypowiedział z 

taką radością, że pani Dominice zaszkliły się oczy. 

Janek (pani Dominika nie była pewna czy to jest jego 

prawdziwe imię, bo kilka razy w czasie rozmowy prosił ją, żeby 

tylko nie dała znać na policję) wręczył jej całą skradzioną sumę i 

oznajmił z dumą, że jutro rano ma dyżur w domu – przy 

sprzątaniu łaźni, a potem idzie z siostrą Klarą po kilka worków 

ziemniaków, które jakiś dobry człowiek chce bezpłatnie oddać dla 

bezdomnych. – Siostry nie mają samochodu ani pieniędzy na 

transport, to im pomogę, przecież same nie dadzą sobie rady – 

widać było, że czuje się wyróżniony taką misją. Musi więc już iść, 

żeby się najeść i wyspać przed pracą. Na pytanie pani Dominiki, 

gdzie teraz mieszka, nie odpowiedział, pewnie jednak ze strachu 

przed policją… 

Słuchałem opowiadania pani Dominiki z wypiekami na 

twarzy. Czy to możliwe? Czy to wszystko prawda? Czy można się 

zmienić tak radykalnie, jak ten młody człowiek z placu. Czy 

bezdomny biedak, który nie ma nic swojego, rzeczywiście może 

być zdolny do takiego gestu? I to – dla mojej Ewuni? 

Gdy tak dzieliłem się swoimi wątpliwościami z Władkiem i z 

panią Dominiką, zadzwoniła Julcia. Niepokoiła się, dlaczego 

jeszcze nie wróciłem do domu. Opowiedziałem jej dokładnie całą 
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historię z Jankiem – a Julcia sama zaproponowała, żebym 

przenocował u Władka. Ewunia na szczęście spała spokojnie, a ja 

byłem taki podniecony, że chyba bym nie utrzymał kierownicy w 

dłoniach. 

Pani Dominika poszła do siebie, a myśmy jeszcze długo 

rozmawiali. W Internecie znaleźliśmy adres domu, o którym 

opowiadał Janek, ale wcale nie po to, żeby go przekazać w ręce 

policji. Władek chciał zresztą następnego dnia wycofać zgłoszenie 

o kradzieży pieniędzy.  

Rano, przy śniadaniu powiedziałem Władkowi, że zamierzam 

odwiedzić siostry i zaproponować im swoje usługi transportowe. 

Prowadzę przecież taką niewielką firmę z tej branży. Podjadę 

dużym samochodem raz czy dwa razy w tygodniu, zrobimy 

zakupy, może trzeba będzie jeszcze gdzieś pojechać – do jakiegoś 

urzędu czy przychodni. Oczywiście nie wezmę za to ani grosza. 

Władek pochwalił ten pomysł i zadeklarował swoją pomoc np. 

przy drobnych remontach, naprawach lub przy prowadzeniu 

dokumentacji domu. – Jak tam mieszkają tacy dobrzy ludzie jak 

Janek, to trzeba im pomagać – powiedział z przekonaniem. 

Niestety okazało się, że się pomylił…, że wyjątek tylko 

potwierdza regułę! Siostra Klara z radością przyjęła naszą 

propozycję współpracy. Władek od razu znalazł zajęcie w swoim 

fachu, bo kanalizacja w domu szwankowała. Ja ustalałem zakres 

moich obowiązków transportowych, logistykę przejazdów, 



252 
 

miejsca, w których siostry miały stałych życzliwych dostawców, 

którzy jak była taka potrzeba, dawali żywność na zeszyt. 

 

© mokee81 – Fotolia.com 

Władek skończył przepychanie rur w łazience, umył się, ale 

bezskutecznie szukał swojej koszuli i kurtki, które zdjął przed 

pracą. Wyglądało na to, że ktoś z mieszkańców domu je sobie 

przywłaszczył… Nie chciał robić rewizji w pokojach, przymknął 

na to oko i potraktował ten incydent jako wypadek przy pracy. 

Nie mówiliśmy o tym nawet siostrom. Dałem mu swój polar i 

podwiozłem pod sam blok. Ale gdy następnym razem z mojego 

samochodu zaparkowanego na podwórzu domu sióstr, przed 

wejściem od kuchni, zniknęła moja nowa kurtka, którą dostałem w 

prezencie od Julci, wkurzyłem się nie na żarty. 



253 
 

Zawstydzona za swojego podopiecznego siostra Klara 

zapewniała, że mają w magazynie wystarczający zapas odzieży 

dla bezdomnych. Właśnie w ubiegłym tygodniu przyjęła kolejny 

transport z diecezjalnej Caritas. Ale nasz Janek dowiedział się, że 

pewnie moja kurtka została błyskawicznie zamieniona na 

pobliskim bazarze – na karton papierosów. No cóż – stało się! 

Władek denerwował się, że mieszkańcy domu nie uszanowali 

jego pracy i znów zatkali rury, wrzucając do toalet różne 

badziewia. – No cóż, stało się!– powiedział przez zęby i zabrał się 

ponownie do niewdzięcznej,  i jak się wkrótce okazało, do 

syzyfowej pracy. A ja zamykałem samochód nawet wtedy, gdy 

odchodziłem od niego tylko na moment. 

Któregoś dnia, gdy przyjechałem, żeby odebrać od siostry 

Klary listę wiktuałów i sporą sumę pieniędzy na zakupy, zawiesił 

się komputer i minęło sporo czasu zanim lista została 

wydrukowana. Z pośpiechem wsiadłem do samochodu, żeby 

nadrobić stracony czas – a tu niespodzianka – samochód nie 

chciał zapalić. Zdenerwowałem się, bo kilka dni temu odebrałem 

go z przeglądu, ale jedno spojrzenie na tablicę rozdzielczą 

wyjaśniło sprawę: kontrolka stanu paliwa pokazywała zero! A 

przecież jadąc tu, zatankowałem do pełna. 

I znowu nieocenionym informatorem okazał się Janek, który z 

uszami czerwonymi ze wstydu (za nieswoje występki) zdradził 

nam, że wśród jego współmieszkańców są spece motoryzacyjni, 
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którzy potrafią m.in. spuścić paliwo z baku, pomimo różnych 

zabezpieczeń. A na pobliskim postoju bagażówek zawsze znajdą 

się chętni na tanie paliwo. 

Naszą rozmowę przerwał nagły skowyt psa – Maksio 

wyprysnął jak z katapulty. Na głowę miał naciągniętą 

reklamówkę, a do ogona przywiązany sznurek  z puszkami po 

piwie, które na wybrukowanym podwórku robiły niesamowity 

hałas. Władek długo nie mógł uspokoić swojego pupila. Gdy 

wieczorem wracaliśmy do domu, żaden z nas nie powiedział 

głośno tego, o czym myślał: że byliśmy tam ostatni raz. 

Ale gdy nadszedł kolejny czwartek – pojechaliśmy! 

Obiecałem siostrze Klarze, że zrobię dziś zakupy na dwa 

tygodnie, bo w przyszłym tygodniu są imieniny mojej teściowej i 

Julcia zapowiedziała, że jedziemy. 

Z pękatym woreczkiem pieniędzy pochodzących z ulicznej 

kwesty, wyszedłem z kantorku na podwórko. Rozejrzałem się za 

Władkiem, bo miał dzisiaj jechać ze mną na zakupy, ale nie było 

go nigdzie widać. Zobaczyłem otwarte drzwi do budynku 

gospodarczego i pomyślałem, że tam go znajdę. Wszedłem do 

środka i… nic więcej nie pamiętam. 

Świadomość odzyskałem po paru dniach pobytu w szpitalu. 

Gdy otworzyłem oczy, przy moim łóżku siedział Janek, trzymał 

mnie za rękę i cały czas mówił, że wszystko będzie dobrze, że 

wyzdrowieję, że w domu sióstr na pewno będzie już bezpiecznie, 
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że ci mieszkańcy to były takie szczególne przypadki, że jest tam 

dużo dobrych ludzi potrzebujących pomocy… Nagle przerwał i aż 

podskoczył z radości, bo zauważył, że patrzę na niego i słucham 

jego słów… 

I miał rację – wyzdrowiałem i stosunkowo szybko wyszedłem 

ze szpitala. Pewnie dzięki tej słowno – dotykowej terapii Janka i 

na zmianę – siostry Klary oraz jej podopiecznych. To pomogło 

wybudzić się ze śpiączki wielu osobom. 

Julcia zajmowała się Ewunią i zaglądała do mnie tylko na 

krótkie chwile. Nie przychodził tylko Władek, bo leżał na 

chirurgii ze złamaną nogą. On był pierwszą ofiarą, bo ci złodzieje 

chcieli mu zabrać jego wiertarkę i opylić na bazarze. A ja 

dostałem w głowę jakimś prętem, bo miałem w ręce łasy kąsek – 

reklamówkę z grubszą kasą… Wiertarka ocalała, kasy na razie nie 

odnaleziono – relacjonował przejęty Janek. Ale najważniejsze, że 

żyjesz! – dodał ciepło. 

I co będzie dalej? Leczenie, potem rehabilitacja… Długie 

godziny na szpitalnym łóżku sprzyjały rozmyślaniom. W moim 

sercu powoli topniał żal, a nawet nienawiść do tych – jak ich 

nazywałem – oprawców. Bardzo starałem się ich zrozumieć, 

wytłumaczyć sobie ich zachowanie, przebaczyć. I uwierzyć, że się 

zmienią, jeżeli będą otoczeni miłością. Na pewno muszą ponieść 

karę, ale niech ona ich zmieni na lepsze. 
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Myślałem o tych pozostałych bezdomnych ludziach, którzy 

byli wdzięczni za pomoc, którzy byli takimi dobrymi duchami 

tego domu, którzy potrzebują troski, ciepła, mojego czasu. Gdy 

tak kolejno siadywali przy moim łóżku, poznałem ich życiorysy, 

plany na przyszłość! I coraz bardziej utwierdzałem się w 

przekonaniu, że do nich wrócę, że jednak warto pomagać. Mimo 

wszystko! I wciągnę do tego moją Julkę. 
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Błogosławionych Świąt! 

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro. 

Bądź dobry, mimo wszystko. 

(św. Matka Teresa z Kalkuty) 

 

Siedziałam przy oknie i patrzyłam na padający śnieg. Piękne 

białe płatki spadały z nieba, tak jak rok temu spadły nam z nieba 

pieniądze na operację i rehabilitację Ewuni. 

Pomyślałam ciepło o moim bracie, Władysławie, który 

przeznaczył dla swojej chrześniaczki – a mojej córki – DUŻE 

PIENIĄDZE – swoje oszczędności, które cudownie się odnalazły 

po pożarze i wielką wygraną z Multi Lotka, i plik banknotów od 

pani Dominiki – sąsiadki Władysława, która oddała je dla chorej 

Ewuni, rezygnując z możliwości szybszej operacji biodra. Ale 

dzięki pewnemu dziennikarzowi i ludziom dobrej woli – zebrała 

taką kwotę, która wystarczyła z nawiązką na jej leczenie. W liście, 

który przyszedł wczoraj, Dominika dzieli się z nami radością, że 

jest już zdrowa i sprawna. 

Strasznie to wszystko skomplikowane i dziwne – właściwie 

nie można tego splotu wydarzeń pojąć rozumem. Jak w ciągu paru 

dni można stać się właścicielem fortuny? I jeszcze oddać część 

pieniędzy na schronisko dla bezdomnych, którzy napadli na 

mojego męża i na brata. Przecież to wszystko – jak to się mówi – 

nie trzyma się kupy! A jednak – jednak tak było! A teraz Ewunia 



258 
 

biega po naszym ogrodzie i lepi z tatą bałwana, nie pamiętając już 

chyba o tym, że dwa lata temu leżała w łóżeczku z bezwładnymi 

nogami. 

Dziś Wigilia, jutro Święta Bożego Narodzenia, a potem Nowy 

Rok. Jak ten czas leci – zadumałam się na dobre i z zamyślenia 

wyrwał mnie głos Olka: – Julcia, daj nam marchewkę, bałwan 

musi mieć przecież nos! 

W pierwsze święto miał przyjść do nas na obiad Andrzej – 

przyjaciel domu, a jednocześnie księgowy, żeby przejrzeć 

dokumentację mojej fundacji i zrobić roczne sprawozdanie. 

Wyjęłam papiery i otworzyłam na komputerze bazę danych o 

moich podopiecznych – bo tak chyba mogę myśleć o tej 

gromadzie dzieciaków, które dzięki mojej inicjatywie powołania 

fundacji „Maluch w potrzebie” i znacznego wkładu finansowego, 

mają teraz radosne, zdrowe dzieciństwo. 

Patrząc na galerię zdjęć dzieci – przed i po zabiegach – zawsze 

doznawałam ogromnego wzruszenia i radości ze skutecznego 

leczenia. Tu mała Kasia z niesprawną lewą rączką, a tu ta sama 

Kasia grająca na pianinie; śliczny blondynek – Kubuś chory na 

raka kości, uśmiechnięty od ucha do ucha po udanej chemii, a 

także jego mama z wielką nadzieją w oczach; Szymek (mój 

pierwszy dzieciak) z takim samym niedowładem nóg jak u Ewuni, 

a na kolejnym zdjęciu – na spacerze z psem po parku. Zosieńka, 

Stasiu, Miłosz, Karolinka, Piotruś… Całe przedszkole – jak mówi 
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Ewunia kolekcjonująca kartki i zdjęcia, które przysłali jej 

towarzysze niedoli z podziękowaniem i życzeniami na święta, na 

imieniny… Nazbierał się już spory stosik tradycyjnych kartek, a 

na mailu odbierałam drugie tyle kartek z Onet-u. Były też SMS-y, 

telefony. 

Piękne kartki, dowody pamięci, serdeczne życzenia, 

podziękowania. Ale… niemal wszystkie miały ubiegłoroczne 

daty! Na te święta nie odezwał się prawie nikt! Przyszedł tylko 

lakoniczny SMS od Karolinki, jednocześnie z przypomnieniem, 

że czeka ją drugi etap operacji. Dwa mailowe życzenia świąteczne 

były od rodziców dzieci, które aktualnie są leczone dzięki 

funduszom „Malucha w potrzebie” i oprócz tradycyjnego tekstu 

zawierały nadzieję, że fundacja  będzie nadal ich wspierać. 

Pozostali zapomnieli… 

A są tak bliscy memu sercu… Tak przeżywałam ich wyjazdy 

za granicę na specjalistyczne leczenie, tak czekałam na dobre 

wieści, obserwowałam jak – dosłownie – stają na nogi. No cóż – 

poszły na tych zdrowych już nogach swoją drogą, w swoje życie, 

w którym nie ma już dla mnie miejsca. 

To może chociaż sprawdziły się słowa, które usłyszałam i 

zapamiętałam, gdy załatwiałam w urzędzie sprawy formalnego 

uruchomienia działalności mojej fundacji: „Ludzie zapomną, co 

im powiedziałam albo uczyniłam – ale nigdy nie zapomną uczuć, 
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jakie w nich obudziłam!” Może chociaż, łamiąc się opłatkiem w 

wigilijny wieczór, pomyślą o mnie z radością czy łezką w oku… 

I nagle, jak na filmie, stanęli mi przed oczami różni ludzie, 

którym uczyniłam kiedyś coś dobrego i którzy zerwali ze mną 

kontakt. A wtedy, gdy los nas zetknął, obiecywali góry, wszelką 

pomoc, wdzięczność po grób – bo „jeden twój telefon i już 

jestem…” A ten obiecany telefon albo nie odpowiadał, albo był 

nieaktualny, albo właściciel nie miał czasu czy chęci, albo w 

ogóle dziwił się kim ja jestem, nie pamiętał mnie i pytał, czego od 

niego chcę, bo on zaraz ma ważną naradę w firmie… Totalna 

amnezja? Skleroza? Coś za dużo tych przypadków! 

A ja jakoś pamiętam – i udzielane Ani po sąsiedzku bezpłatne 

korepetycje z fizyki, poratowanie wcale niemałą pożyczką 

Zdzicha – kolegi ze studiów, podżyrowanie kredytu Marioli – 

koleżance z pracy (były z tym same kłopoty, bo nie spłacała rat w 

terminie), dofinansowanie kursów językowych dla Karola 

(siostrzeńca) i wyjazdu do sanatorium dla mojej siostry, Marii… 

No, a potem zachorowała Ewunia i sama potrzebowałam 

pomocy, też finansowej. I pomoc przyszła, dzięki Bogu, ale z 

zupełnie innej strony! Teraz znów sytuacja się odwróciła i to ja 

mogę znowu pomagać innym. Przez te doświadczenia zdobyłam 

jednak dystans do spraw ziemskich i zobaczyłam ich znikomość.  

Zaimponował mi mój mąż, Olek i brat Władysław, którzy 

nadal bezinteresownie pomagają Siostrom Matki Teresy z Kalkuty 
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w prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych, pomimo tego, 

że doznali tam ze strony mieszkańców wielu zniewag i szkód. Ja 

na ich miejscu… – złapałam się nagle na niebezpiecznym 

porównaniu, bo przecież nigdy nie będę na ich miejscu. 

Naszło mnie wielkie zwątpienie w cel czynienia dobra, 

dalszego działania fundacji, wiecznych wyjazdów Olka do sióstr 

kalkucianek… Czy warto pomagać, jeżeli pomoc idzie w 

niepamięć? Ale STOP tym moim refleksjom. Przecież pomagałam 

nie dlatego, aby otrzymać dowody wdzięczności. Niech to dobro, 

które czyniłam, będzie darem dla Bożej Dzieciny narodzonej w 

ubogiej stajence… 

No właśnie! Przecież to Wigilia. Muszę kończyć 

przygotowanie Wieczerzy, a nie cały dzień patrzeć przez okno! 

Olek z Ewunią, wytarzani w śniegu i dumni z okazałego bałwana 

(z marchewkowym nosem), wrócili właśnie z ogrodu i zabrali się 

za ubieranie choinki. 



262 
 

 

© Konstantin Yuganov – Fotolia.com 

Nagle zadzwonił telefon i w słuchawce usłyszałam głos siostry 

Klary – kalkucianki: – Przepraszam, że dzwonię w taki dzień, ale 

mamy nagłą awarię prądu, nie zdążyłam przygotować Wigilii, w 

schronisku nocuje teraz około sześćdziesięciu osób, a drugie tyle 

przychodzi tylko na ciepłe posiłki. Lodówki się rozmroziły, część 

żywności się zmarnowała, a w kasie – pusto. Kupiłam trochę 

słodyczy na drobne upominki. Obok jest market czynny jeszcze 

przez parę godzin, więc gdyby pani przyjechała i zapłaciła za 

zakupy… – w głosie siostry zabrzmiały łzy i wielki znak 

zapytania napełniony pewnością, że… – Wtedy nasi podopieczni 

mieliby swoje upragnione święta – dodała już trochę ciszej. 

Siostra jeszcze mówiła, a ja wyprowadzałam już samochód z 

garażu. Zadzwoniłam też do Władysława, który jechał już do nas 
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z panią Dominiką na Wigilię, aby zgodził się zboczyć z drogi, 

podjechać pod dom sióstr i zobaczyć, co się dzieje z prądem. 

Krzyknęłam jeszcze do Olka, żeby przypilnował pieczeń w 

kuchence i kompotu z suszu na gazie, złapałam kilka słoików 

bigosu i – już jechałam w stronę domu dla bezdomnych. Bo – 

mimo wszystko będę czynić dobro! 

Błogosławionych Świąt! 
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Dwie ostatnie godziny 

Dając światu najlepsze, co posiadasz, 

otrzymujesz ciosy. 

Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, 

mimo wszystko. 

(św. Matka Teresa z Kalkuty)  

 

Dochodziła dwudziesta druga, ale stwierdziłam, że dzisiejszej, 

sylwestrowej nocy nie ma co jeszcze kłaść się do łóżka, bo i tak 

huk petard postawi mnie za dwie godziny na równe nogi. 

Na razie w domu panowała dziwna cisza. Moi bezdomni 

podopieczni już po południu pojechali na kulig, który miał się 

zakończyć ogniskiem po północy – w zaprzyjaźnionej 

leśniczówce. Pomysłodawcą i zarazem głównym sponsorem tego 

przedsięwzięcia byli: przyjaciel naszego domu – Władysław i 

Hubert – jego kuzyn, leśnik. Hubert miał w tym swój interes, gdyż 

chciał zachęcić ludzi do podjęcia pracy w jego  nadleśnictwie. 

Pracy przy zimowym wyrębie było mnóstwo, a zatrudnieni drwale 

potrzebowali pomocników. 

Wspaniały chłopak, ten Władysław – pomyślałam z 

wdzięcznością. Tyle dobrego doświadczyłam ja, siostry i 

podopieczni z jego strony! Jak tylko coś się psuło – czy w domu, 

ogrodzie, garażu, czy też szwankowała moja wiedza z 
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księgowości – jeden telefon – i Władysław przyjeżdżał, żeby 

pomóc, wyciągnąć nas z tarapatów. 

A przecież jego pierwsze kontakty z naszymi 

pensjonariuszami do łatwych nie należały. Był okradany a nawet 

pobity i wylądował w szpitalu. A on dalej pomaga, daje z siebie 

wszystko. Podobnie jak jego szwagier – Olek, jego siostra – Julcia 

i sąsiadka – Dominika. Wspaniali ludzie! 

Julcia zasponsorowała kolację wigilijną dla bezdomnych, a 

Dominika zrobiła spory przelew na nasze konto z zastrzeżeniem, 

że to na remont części mieszkaniowej dla sióstr. Zafascynowała ją 

Matka Teresa z Kalkuty, nasza założycielka – i postanowiła 

pomagać nam finansowo. Pamiętam, jak kiedyś powiedziała do 

mnie: – Siostro Klaro, jak siostra tak uparcie wierzy, że potrzebne 

fundusze się znajdą, nawet w ostatniej chwili, to nie sposób nie 

pomóc Panu Bogu w spełnieniu siostry prośby! 

A wiem, że ma z tego powodu same kłopoty i problemy. 

Bardzo daleka kuzynka i jej córka roszczą sobie prawo do 

pieniędzy Dominiki, oczerniają i szkalują ją przed rodziną, 

wyśmiewają publicznie jej wielkie zaangażowanie w różnorodną 

pomoc dla naszego domu. Bo Dominika potrafi zakasać rękawy i 

obierać z dyżurnymi ziemniaki na obiad, czy pomóc w naszym 

szpitaliku, wykonując bardzo trudną posługę przy chorych 

leżących. Daje przy tym chorym tyle ciepła, miłości i 

zrozumienia! A rodzina żąda kasy – a ściślej – wspomniana już 
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córka jej kuzynki spreparowała ohydny filmik sugerujący, że 

Dominika ma kilku kochanków spośród bezdomnych, a nawet że 

kradnie ich żywność. I umieściła ten film na stronie internetowej. 

Był to duży i bolesny cios dla Dominiki. Bardzo dotknął ją też 

komentarz do filmiku: „Lepiej, żeby najęła się w publicznej 

toalecie jako babcia klozetowa – przynajmniej byłyby z tego 

jakieś pieniądze.” Gdy mi o tym opowiedziała, wciąż miała łzy w 

oczach – po czym… poszła na dyżur do kuchni. 

Wspominając Dominikę, poszłam do naszego szpitalika, w 

którym tej nocy leżał tylko jeden chory podopieczny. Miał 

odmrożone stopy i zauważyłam, że nie miał palców u rąk. 

Wyszedł przed paru dniami z prawdziwego szpitala, trafił do 

naszego schroniska i nie miał jeszcze siły na kulig tej nocy. Gdy 

weszłam, bardzo się ucieszył i chętnie opowiadał mi o swoim 

życiu. Był u nas od niedawna, prawie go nie znałam, zasłuchałam 

się więc w tę spowiedź – opowieść. 

Wychował się w biedzie, w patologicznej rodzinie, gdzie 

alkohol płynął strumieniami, a kolejne panienki i kolejni 

wujkowie mieszkali razem z jego matką i ojcem. Marzył o innym 

życiu, o kochającej się, spokojnej rodzinie. 

W szkole, nauczycielka śpiewu odkryła, że Karol ma 

wspaniały słuch i głos. Komitet Rodzicielski ufundował mu gitarę 

i od tej pory Karol był gwiazdą każdej szkolnej imprezy. Chętnie 

grał i śpiewał także w parafialnej scholi, na imieninach czy 
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urodzinach kolegów i koleżanek, na wycieczkach, pielgrzymkach. 

Był w tym dobry i czuł się dowartościowany. 

Gdy jego ojczym dowiedział się o tym, że Karol nie bierze za 

te – jak mówił – usługi żadnych pieniędzy, wkurzył się, 

poturbował Karola i zmuszał do występów w podejrzanych 

klubach i spelunkach, a jego wynagrodzenie – rekwirował. Karol 

tłumaczył, że jego śpiew i gra to dar od Boga, że chce dzielić się 

nim z innymi zupełnie bezinteresownie, ale ojczym zupełnie tego 

nie rozumiał i traktował go jako prywatny bankomat, który nie 

może być pusty. 

 

© vet kit – Fotolia.com 



268 
 

Któregoś zimowego wieczoru, po kolejnej awanturze, Karol 

uciekł z domu – tak jak stał. W ostatnim momencie chwycił tylko 

gitarę. Noc spędził w opuszczonym baraku na pobliskiej budowie, 

grając bez opamiętania na gitarze tak długo, aż instrument wypadł 

mu z rąk… Dwadzieścia stopni mrozu zrobiło swoje. 

Odmrożonych i poranionych palców rąk nie udało się uratować. 

Po amputacji i przejściu ciężkiego zapalenia płuc, Karol znalazł 

się w pogotowiu opiekuńczym, a potem w domu dziecka. Matce 

odebrano prawa rodzicielskie. Powiedział mi, że gdy stał się 

pełnoletni, aniołem nie był, mieszkał tu i tam, robił to i owo – nie 

dopytywałam o szczegóły – aż w końcu wylądował na ulicy, bez 

dachu nad głową i bez żadnych dochodów. Często bywał głodny, 

spragniony, ale gitary nie sprzedał! Chociaż bez palców gra na 

niej była niemożliwa! Kolejne mrozy pogorszyły stan jego stóp, 

trafił do szpitala, a potem do naszego schroniska. 

– I widzi siostra – kończył swoją opowieść – chciałem dać 

ludziom to, co miałem najlepszego, swoją grę i śpiew, a skończyło 

się to fiaskiem. Po stracie palców, nawet jakbym chciał zarabiać, 

to i tak nie mogę! 

– Przecież masz jeszcze piękny głos – weszłam mu w słowo. – 

Pomyśl, czy mógłbyś oddać go ludziom smutnym, 

zrozpaczonym…? 

Zostawiłam Karola z tym pytaniem. Z tym i pewnie z wieloma 

innymi. Może mimo wszystko – spróbuje… 
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Północ zbliżała się dużymi krokami. Skierowałam się do 

kaplicy, aby ostatnie minuty mijającego roku spędzić przed 

Najświętszym Sakramentem. Zapytałam tan swojego serca – jak 

to jest ze mną. Czy ja też, dając jakieś dobra innym – 

otrzymywałam same ciosy? 

Przypomniałam sobie swoją rozmowę z ojcem, gdy 

postanowiłam wstąpić do zakonu Sióstr Matki Teresy z Kalkuty. 

To moje powołanie, daję swoje życie, to co mam najlepszego – 

innym – tłumaczyłam ojcu przez parę godzin, ale bez skutku. 

Wciąż słyszałam, że to jakieś fanaberie, że ja, mając takie 

zdolności plastyczne, powinnam podjąć studia w tym kierunku, a 

potem zarabiać duże pieniądze, bardzo duże pieniądze – powtarzał 

wzburzony – a nie zajmować się jakimiś umarlakami, chorymi 

czy bezdomnymi.  

Dla mnie te duże pieniądze były niczym wobec mojego planu 

na życie! Gdy zostałam przy swoim, oficjalnie mnie 

wydziedziczył, opowiadał na prawo i lewo, że jestem 

niezrównoważona psychicznie. Napisał nawet list w tej sprawie 

do mojej siostry przełożonej, ale na szczęście nie zamknęło mi to 

drogi wymarzonego powołania… 

A ile upokorzeń i ciężkich chwil przeżyłam, będąc już 

zakonnicą…? Jednak – jestem nią nadal! I nadal staram się dawać 

światu to, co mam najlepszego – swoje życie, siły, zdrowie, ale i 

mój talent. W wolnych chwilach maluję małe ikony, a dochód z 
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ich rozprowadzenia zasila konto naszego schroniska dla 

bezdomnych. 

Minęła północ, huk petard wystraszył naszą kotkę – przybłędę. 

Z żałosnym miauczeniem zerwała się ze swojego legowiska w 

kąciku przy kuchni i przybiegła do mnie. Wychodząc z kaplicy, 

przytuliłam drżące futerko, dosypałam jej karmy do miseczki i 

nasza Misia od razu zapomniała o strachu. Prężyła się, ocierała o 

nogi, głośno mruczała! I po raz kolejny zobaczyłam, co może 

zdziałać miłość! 
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Książka poświęcona została bardzo ważnemu problemowi, 

jakim jest stosunek do pieniądza w życiu człowieka. Autorka 

w sposób umiejętny i przemawiający do Czytelnika omawia, 

analizuje i wykorzystuje myśli o charakterze ponadczasowym, 

stanowiące ważne wskazówki mogące służyć wyborowi drogi 

życia, stwarzające możliwość poprawy i doskonalenia w każdym 

czasie i miejscu. 

Książka ukazuje sytuacje, z których wynika, że warto się 

zatrzymać, spojrzeć na swoje dotychczasowe życie i dokonać 

zmian, w sposób szczególny odnosząc się do roli, znaczenia 

i funkcji pieniądza. 

Książka Pani Profesor Agnieszki Szewczyk staje się pomocą 

w poszukiwaniach sposobów umiejętnego zarządzania finansami, 

które powinny projektować autostradę (albo wąską, trudną drogę, 

którą należy wybrać) do Nieba, a nie być zawadą i przeszkodą czy 

balastem. Autorka wskazuje, w jaki sposób bohaterowie książki 

pozbywają się balastu i zyskują radość z tego powodu. 

(fragment recenzji prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek) 
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