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   Chcę powiedzieć kilka s³ów na te-
mat mojego porannego nastawienia 
do pracy, życia i w ogóle, w zależno-
ści od tego, gdzie pracowa³em i jakie 
czynności w pracy musia³em wyko-
nywać. 
 W minionym roku, już po zakończe-
niu studiów magisterskich, szuka³em 
dla siebie miejsca w doros³ym życiu, 
stara³em się również znaleźć odpo-
wiedni¹ pracę. Czymże jest jednak od-
powiednia praca? Czy jest to zajęcie, 
które daje zarobek? Czy może praca, 
która sprawia satysfakcję i daje szanse 
na spe³nienie? A może po prostu jest to 
taka posada, na której niewiele trzeba 
robić? Na pierwszy strza³ posz³a op-
cja pierwsza – chcia³em znaleźć pracę, 
w której móg³bym zarobić sporo, dzię-
ki czemu móg³bym już na poważnie 
myśleć o kredycie na mieszkanie b¹dź 
rozbudowę domu, o poślubieniu wie-
loletniej dziewczyny i o wspólnym 
potomstwie. Pomyśla³em sobie: gdzie 
można dziś z moim wykszta³ceniem 
nieźle zarobić? Odpowiedź by³a dość 
prosta – w sprzedaży albo w reklamie. 
Po³¹czy³em więc te dwa warianty i 
z³oży³em CV w firmie zajmuj¹cej się 
sprzedaż¹ reklam. Najpierw oczeki-
wanie na telefon z zaproszeniem na 
rozmowę kwalifikacyjn¹. Doczeka-
³em się – w sumie by³y trzy, jedna 
w grupie, dwie indywidualne. ¯aden 
problem, wiedzia³em, że muszę być 
pewny siebie, bardziej wygadany od 
reszty i muszę mówić dok³adnie to, 
co tamci chc¹ us³yszeć. Potem by³o 
tygodniowe szkolenie z technik sprze-
daży w Warszawie i nieszczęsna klau-
zura do podpisania, mówi¹ca o zaka-
zie rezygnacji z pracy przez trzy mie-
si¹ce. Kar¹ za jej z³amanie by³o zapła-
cenie dwóch tysięcy z³otych. ¯aden 
problem, pomyślałem, dam radę, cóż
znacz¹ trzy miesi¹ce? Nawet jeśli 
nie będzie mi się podoba³o; s³yn¹³em 
przecież z lekkiego i olewaj¹cego po-
dejścia do większości spraw. Tydzień
w stolicy min¹³ szybko i przyjemnie. 
Ostatni bezrobotny weekend i od po-
niedzia³ku do pracy.
  W firmie nie wszystko już tak b³ysz-
cza³o, jak podczas szkolenia. Nowi pra-
cownicy, owszem, zajmowali się sprze-
daż¹ reklam, jednak ich dok³adnie wy- 
selekcjonowani klienci dalecy byli od 
idea³u. I tak, polecano mi sprzedaż pro-
duktu, którego klient wcale nie potrze-
buje. Po co bowiem reklama sklepo-
wi spożywczemu w Dziemianach, czy 
kiosku... gdziekolwiek by nie stał?
Sprzedaż nadal sz³a mi nieźle, jednak 
mocno zosta³a nadszarpnięta moja 
motywacja. Reklama napędza handel, 
jest potrzebna, jej sprzedaż jest więc na 
miejscu. Co jednak, jeśli takie przeko-
nanie nie odnosi się do każdego pod-
miotu? Oczywiście szefostwa to nie 
obchodzi, ważna jest „kasa, kasa, ka-
sa”. Oprócz tego, oczywiście, „sza-
nowni klienci”. Ktoś mog³by rzec, że
poruszaj¹c się w środowisku bizneso-
wym kontaktuję się z osobami wy-
kszta³conymi, czy choćby prezentuj¹-
cymi pewien poziom kulturalny. Nic
bardziej mylnego. Okazuje się, że by-
cie mi³ym i kulturalnym, to przywilej 
nie dla zabieganych biznesmenów. 
W ci¹gu każdego dnia kilkakrotnie 

Praca a dynamika 
wstawania z łóżka

JANUSZ STACHOWIAK

  Pamiętam z dzieciństwa nieustannie 
powtarzane s³owo MUSISZ, które 
prześladowa³o mnie przez wiele lat. 
- Musisz być grzeczna, bo tak trzeba, 
wypada, bo każdy, kto jest grzeczny, 
to… - Musisz pomagać, przecież my 
tyle dla ciebie robimy, aby ci….Zbyt 
ma³a by³am, aby wtedy rozumieć, co 
znaczy „to…” i „aby ci…”, ale po-
słusznie stara³am się.
  Gdy przysz³y szkolne lata, znowu
s³ysza³am: - Musisz się uczyć, aby 
w przysz³ości… - Musisz być solid-
na, bo dzięki temu zdobędziesz… 
- Musisz być lepsza niż inni, bo tylko 
wtedy… I tak nieustannie patrzy³am 
w przysz³ość, ży³am ni¹, zabiega³am, 
d¹ży³am, pędzi³am, choć nie do końca 
pojmowa³am powtarzane wci¹ż: „aby 
w przysz³ości…”, „zdobędziesz…”, 
„tylko wtedy...”.
  Mija³y lata, przysz³ość stawa³a się 
teraźniejszości¹, ale nie pamiętam, by 
zagości³a na d³użej. W pracy znowu 
s³ysza³am: - Musisz się starać, bo tyl-
ko najlepsi… 
- Musisz się spieszyć, bo terminy, bo 
czas ucieka… - Musisz to zrobić dziś, 
bo jutro… 
 I choć nie by³o to dla mnie oczywi-
ste, że „tylko najlepsi…”, „bo czas 
ucieka…”, „bo jutro…” – to, jak w  
amoku, podejmowa³am kolejne wy-
zwania.
  Jeszcze wtedy dzwoni³o w uszach 
monotonne: - Musisz wyjść za m¹ż, 
patrz ona już…. - Musisz mieć dzie-
ci, bo one kiedyś… - Musisz być do-

Niech się dzieje teraz
HANNA UCHMAŃSKA

by³em zmuszany do wys³uchiwania 
przekleństw, jakich powstydziłby się
nawet kibic pi³ki nożnej siedz¹cy na 
trybunach, podczas gdy jego zespół
zbiera ostre cięgi. Do tego dosz³a sy-
tuacja w firmie. Liderzy grup wiecz-
nie nad swoimi podopiecznymi pra-
cuj¹, aby ci nie zmarnowali nawet se-
kundy na czcze rozmowy z wspó³-
pracownikami, żarty, czy jak¹kolwiek 
wymianę zdań. Niestety, moja ca³a 
zdolność odstresowania się polega na 
zażartowaniu, powiedzeniu od czasu
do czasu czegoś śmiesznego, czy 
choćby g³upiego. Pozbawiony takiego
przywileju, zacz¹³em się sypać. Praca 
zaczę³a być dla mnie ciężarem. Co-
dzienne wstawanie o szóstej rano by-
ło mordęg¹. Od poniedzia³ku do piąt-
ku, kiedy tylko dzwoni³ budzik, mój 
umys³ stwarza³ sto powodów, dla któ-
rych nie powinienem iść do pracy. 
Kiedy by³em już na miejscu, każda 
minuta wydawa³a się trwać dziesięć. 
Zdarzy³o się nawet, że poczu³em się 
w pracy źle, wymiotowa³em kilka ra-
zy, aż w końcu puszczono mnie do 
domu. Chwilę po przekroczeniu pro-
gu firmy nast¹pi³o cudowne ozdro-
wienie. Do dziś nie wiem, czy zrobi-
³em to świadomie, czy nie. 
  Po skończonej pracy cierpia³em na 
myśl o tym, ile jeszcze dni zosta³o do 
weekendu. A każdy weekend mia³ być 
odlotowy, przecież zarabia³em teraz
godziwe pieni¹dze. Na imprezach oka-
zywa³o się jednak, że chwilę po pół-
nocy już by³em zmęczony i po krót-
kim wartościowaniu, co ważniejsze
– dalsza zabawa, czy sen – wybierałem
podróż powrotn¹ do domowego ³óż-
ka. Łóżko (którego nie fatygowa³em 
się już nawet ścielić) sta³o się z reszt¹ 
centrum mojego pokoju. Codzienny 
powrót z pracy polega³ na zjedzeniu 
obiadu, bezw³adnym opadnięciu na 
³óżko i przysypianiu na jakimś filmie 
(a jestem filmoznawc¹ do diaska, to 
niewybaczalne!). 
 W pracy by³o coraz gorzej. Straci³em 
pewność siebie, zacz¹³em się j¹kać. 
Do dziś nie wiem też, czy faktycznie 
dzia³a³a tak na mnie praca, czy też 
podświadomie stworzy³em te ubytki, 
aby zwolniono mnie przed terminem 
(wtedy nie musia³bym p³acić), ale nie 
dyscyplinarnie. W końcu na co komu 
sprzedawca, który nie sprzedaje. Naj-
większ¹ ironi¹ w ca³ej tej opowieści
jest jednak to, iż sprzedaż sz³a mi 
znakomicie. W szczególności, kiedy 
szef urz¹dza³ konkurs „na wyjście”. 
Polega³o to na tym, że każdy pra-
cownik, który dokona sprzedaży za 
ustalon¹ wcześniej sumę, może wyjść 
do domu przed czasem. Dla pracow-
ników nowych, takich jak ja, by³o to 
najczęściej 1000 z³otych. Bywa³o, że 
wychodzi³em w takich przypadkach 
z pracy już o 10 (pracowaliśmy od 
8.00). Konkursy trwa³y niemalże ca-
³y miesi¹c poprzedzaj¹cy wygaśnię-
cie mojej umowy. Powroty do domu 
w godzinach po³udniowych, świetne 
wyp³aty i kuszenie przez szefa now¹, 
dużo atrakcyjniejsz¹ umow¹ (dużo 
większa podstawa i dzień wolny raz 
na jakiś czas na sprawy zwi¹zane 
z ewentualnym doktoratem) na kilka 
chwil sprawi³y, że zacz¹³em się wa-

hać, czy nie zostać w firmie d³użej. 
„Może tak to jest w doros³ym życiu?”, 
myśla³em. „Po³owa ludzi nie znosi
swojej pracy” – dopingowa³a moja 
dziewczyna.  Po kilku dniach kontem-
placji doszed³em jednak do wniosku, 
że życie musi polegać na czymś wię-
cej, niż na chodzeniu do znienawidzo-
nej pracy, odbieraniu pokaźnej wy-
p³aty, której nie ma na co wydać, bo 
kiedy przychodzi do weekendu, czło-
wiek jest zbyt zmęczony aby wyjść 
z ³óżka.
  Rzuci³em więc robotę w diab³y. 
Wróci³em do studenckich marzeń. 
Przecież chcia³em uczyć – praca mar-
nie p³ata, ale podoba³a mi się w trak-
cie stażu. Chcia³em napisać doktorat 
z filmu – nie dla tytu³u (no, może tro-
chę; bycie magistrem pośród znajo-
mych magistrów to już nie to, co na 
pocz¹tku, kiedy by³em jednym z pier-
wszych na roku), nie dla pracy na uni-
wersytecie, po prostu dla siebie, dlate-
go, że pisanie o filmie sprawia mi nie-
zmiern¹ przyjemność. Na szczęście
nie by³o za późno na z³ożenie papie-
rów na doktorat. Trochę papierkowej
roboty, biegania po dziekanatach i se-
kretariatach, rozmowa wstępna i wy-
niki. 
  Pierwszy krok za mn¹ (jestem dok-
torantem pośród magistrów), teraz po-
szukuję nowej pracy. Najpierw jed-
na propozycja, potem druga – obie 
w szko³ach podstawowych. Trochę 
nerwów przed pierwszym dniem, no-
we miejsce, nowi ludzie, cudze dzieci
w wieku 10-12 lat. Mijaj¹ pierwsze 
tygodnie, uczniowie s¹ wymagaj¹cy 
– fizycznie i psychicznie. Czasem trze-
ba krzykn¹ć, często wys³uchać, niko-
go nie można pomin¹ć. Dzieci ³akn¹ 
pochwa³, czy chociażby znaków apro-
baty. Praca męcz¹ca, jednak w pozy-
tywny sposób, jak taniec na dyskote-
ce, czy dwie godziny biegania za pił-
k¹ na boisku i zwycięski mecz. Go-
rzej z rodzicami – s¹ na ogó³ ślepi i 
zamknięci, większość nie ufa nauczy-
cielom. Zadaję sobie pytanie „Skoro 
w domu wci¹ż powtarzaj¹ dzieciom,
że nauczyciel nie ma racji, tylko ich 
dzieci¹tko, to po co w ogóle wysy³aj¹ 
je do szko³y”. By³em mi³y dla dziecia-
ków, cierpliwy dla rodziców. Lekcje 
stara³em prowadzić w interesujący  
sposób, jednak na sprawdzianach by-
³em wymagaj¹cy. Z pocz¹tku budzi³o 
to sprzeciw – dziś większość dziękuje
mi, za zmotywowanie dzieci do wrzu-
cenia wyższego biegu w nauce.
 A co ze mn¹? Nie lubię rad pedago-
gicznych, nie przepadam za wywia-
dówkami i godzinami konsultacji, jed-

bra, cicha, troskliwa, a wtedy… Dziś 
nie wiem czy wówczas zastanawia-
³am się tak naprawdę, czy tego chcę 
i czy ważne by³o dla mnie, że: „ona 
już...”, „bo one kiedyś…”, „a wte-
dy…”.  Robiłam co trzeba i dalej pę-
dzi³am, zabiega³am, troszczy³am się 
o wszystko i wszystkich, bo przecież 
MUSIAŁAM.
  Przyszed³ taki czas, że nikt już nie 
mówi³ mi MUSISZ, BO. To by³o 
we mnie, tak wszechogarniaj¹ce i na-
trętne, że można by³o się w tym pę-
dzie – za przysz³ości¹ swoj¹ i bliskich 
– zupe³nie zatracić. W tym wszystkim
nawet nie spostrzeg³am, jak przez bli-
sko pó³ wieku ży³am tylko w jednym 
wymiarze – w przysz³ości. 
  Mam magiczne 50 lat. Jestem na 
emeryturze, choć nie muszę. Krzyczę:
dość!!! Zaczynam żyć – najpiękniej-
sze jest TERAZ. Wstaję rano, patrzę
w okno, zapominam sen, mam nowy 
dzień, MÓJ dzień. Nareszcie mogę 
realizować siebie, tu i teraz. Już nikt 
nie ma prawa ingerować w moje 
TERAZ. Ktoś obok mnie nadal coś 
„musi, bo...”. On nie wie jeszcze, że 
magiczne zdanie: NIECH SIĘ DZIE-
JE TERAZ nie musi być snem, lecz 
najprawdziwsz¹ jaw¹. Wystarczy tyl-
ko obudzić swoje JA, wyrzucić w k¹t 
„bo…”, pozwolić sobie na egoizm, 
który nieustannie skrywany nie daje 
rozwin¹ć szeroko skrzyde³.
  A na trzeci wymiar, na rozważania 
o przesz³ości, i tak kiedyś przyjdzie 
czas, gdy powiem: - Tak by³o, bo…

nak podczas lekcji czuję się jak ryba 
w wodzie. Zaskoczy³em sam siebie 
ilości¹ informacji, które pamiętam bez 
zagl¹dania do podręcznika. Pracuj¹c 
w szko³ach również budzę się co-
dziennie o 6.00, pracuję 5 dni w ty-
godniu. Co więc z moim samopoczu-
ciem i energi¹ życiow¹?  
  Dziś nie odliczam w mękach dni do 
końca tygodnia. Tydzień kończy się 
i nawet nie wiem, kiedy zaczyna się 
weekend. Godzina 6 rano nie jest już 
taka straszna. Wróci³a pewność siebie,
pomog³y w tym dziecięce spojrzenia
pe³ne podziwu. Efekt mojej pracy, to 
nie wyp³ata na koniec miesi¹ca, nie 
jest też widoczny tak prędko, jak po-
przednio – zmiany trwaj¹ kilka mie-
sięcy. Po pracy mam znowu czas na 
granie w koszykówkę raz w tygodniu.
Ponownie zacz¹³em się udzielać w na-

szym DKF „Marcello”. Znalaz³ się 
również czas na chodzenie na zajęcia 
na studiach doktoranckich. W tygod-
niu nie chodzę spać wcale później niż 
kiedyś, ale moje zmęczenie należy do
tych pozytywnych. W weekend znaj-
duję si³ę żeby skosić trawnik, sprz¹t-
n¹ć mieszkanie, a wieczorem wyjść 
z kolegami na piwo. W okresie zimo-
wym by³em przez d³ugi czas chory, 
jednak nawet przez myśl mi nie prze-
sz³o, żeby iść na zwolnienie lekarskie. 
Czu³bym, że coś tracę. Jestem dziś 
cz³owiekiem pe³nym energii i zado-
wolonym z życia... prawie. 
  Dziewczynie nie podoba³ się mój 
nowy status spo³eczny, który nie po-
zwala na wyjazdy na narty do Austrii 
zim¹ i do ciep³ych krajów latem. Zo-
stawi³a mnie po 6 latach, ponoć na stu-
diach lepiej się zapowiada³em.


