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Tym Wszystkim,
którzy powierzali mi swoje problemy

oraz tym, którzy mi problemów przysporzyli…
 poświęcam.
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Zamiast wstępu

Problem – duży czy mały?
Sędzia i jego małżonka uważali, że wakacje „pod 

gruszą” będą najwłaściwszą formą wypoczynku, 
zarówno dla nich, jak i dla ich dwóch synków. Chłopcy 
mogli tam sobie pohasać, a oni posiedzieć w cieniu 
owocowych drzew, poczytać coś lekkiego, pomyśleć o 
miłych, prozaicznych nawet sprawach. Przyrzekli sobie, 
że nie dotkną klawiatury komputera ani komórki, nie 
włączą telewizora ani radia. Byli znużeni tempem życia 
w stolicy, zmęczeni trudnymi problemami, zwłaszcza w 
życiu zawodowym, podejmowaniem decyzji, nie zawsze 
pozytywnie odbieranych…

Po tygodniu jednak sędzia zaczął się nudzić. 
Najbliższą okolicę przewędrowali już wzdłuż i wszerz, a 
ciągłe czytanie nie było na dłuższą metę rzeczą zbyt 
odprężającą. Miał ochotę pomóc gospodarzowi w pracy, 
i w końcu zagadnął go o to.

Gospodarz zapatrywał się sceptycznie na rolniczą 
przydatność sędziego i na wykonywanie przez niego 
ciężkiej pracy fizycznej, ale z grzeczności starał się to 
ukryć. W końcu znalazł mu jednak stosowne zajęcie i 
kolejnego ranka zaprowadził go do piwniczki obok 
stodoły.

 Trzeba posortować ziemniaki – objaśnił swojego 
gościa. Wskazał mu kilka worków z ziemniakami i 
polecił:

 Niech pan zrobi trzy kopce: jeden kopiec małych, 
drugi średnich, a trzeci – dużych ziemniaków!

Potem skinął w stronę sędziego zachęcająco głową 
i… pojechał w pole.
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Już zmierzchało, kiedy powrócił. Zanim wszedł do 
domu, chciał jeszcze sprawdzić, jak poszło sortowanie 
ziemniaków i podziękować sędziemu. Niemałe było jego 
zdziwienie, kiedy w piwniczce zastał go pracującego 
nadal. Cały czerwony na twarzy, ze zwichrzonymi 
włosami, sędzia wyciągnął w jego stronę rękę z 
ziemniakiem i wybąkał:

 Przy każdym mam problem – czy on jest mały, duży,
czy może średni?

(wg Norberta Lechleitnera
„Witaminy dla duszy”

Wyd. Wam, Kraków, 2005)

No tak, jak widać problemy, z którymi ludziom 
przychodzi się zmierzyć, mogą być małe, duże lub 
średnie! Nie nam to oceniać, które z nich są które. 
Czasem drobiazg urasta do rangi problemu niemal 
egzystencjalnego i jest nie do przeskoczenia, a bywa i 
odwrotnie – sprawa poważna jest bagatelizowana i nikt 
nie szuka sposobów, aby ją rozwiązać. A jedne i drugie 
problemy – pozostają. Zarządzanie problemami – jak to 
się fachowo mówi – sprowadzać się powinno do ich 
identyfikowania, a przede wszystkim do szukania 
możliwości i sposobów ich unikania, lub rozwiązania i 
zaradzenia ewentualnym, negatywnym skutkom.

Widać tu wyraźnie podobieństwo do… wirusów np. 
grypy, które tak uprzykrzają życie wielu ludziom na 
świecie. Unikanie ich, np. przez szczepionkę, a jeżeli już 
zaatakują organizm, zwalczanie i minimalizowanie 
skutków czy też ewentualnych powikłań – to są dopiero 
nie lada problemy!
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Nieraz człowiek intuicyjnie zarządza swoimi 
osobistymi problemami, nie wdając się w wielkie teorie 
tego zagadnienia. Potrzebna jest tu jednak mądrość, 
roztropność, czasem dobra rada kogoś życzliwego.

Problemy szerszego zasięgu – społeczne, 
ekonomiczne, polityczne… też wymagają rozwiązania, 
ale w gruncie rzeczy i one sprowadzają się do 
indywidualnych decyzji człowieka. A w tle każdego 
problemu, można zwykle znaleźć… deficyt miłości i 
deficyt wolności. Szukając więc recepty na różne wirusy 
naszych czasów, trzeba to właśnie wziąć pod uwagę! I 
pragnąć pomocy Tego, który jest Dawcą miłości i 
wolności. I czerpać z Jego „recept”, których bogactwo 
zostawił nam na kartach Ewangelii!
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WIRUSY NASZYCH CZASÓW
czyli

DEFICYT MIŁOŚCI
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Czy to mnie nie dotyczy?
„Czasem mur obojętności

staje się ścianą płaczu”
(Bogusław Wojnar)

Obiad imieninowy u cioci Krysi nie zapowiadał się 
dla mnie dobrze. No oczywiście z wyłączeniem aspektu 
kulinarnego, bo tu z pewnością mogłem liczyć na 
pyszności. Ciocia nieraz już raczyła nas potrawami, 
których nie powstydziłby się niejeden znany restaurator. 
Pamiętam wspaniałą kaczkę w maladze, pstrąga w 
ananasach, szaszłyki wykwintne z czekoladą, rosół na 
wesoło (z czerwonymi kokardkami makaronu), 
faszerowane orzechy czy polędwiczki wieprzowe we 
francuskim cieście. Ta lista nie ma końca, ale nawet 
przysmaki nie były wystarczającą zachętą, aby 
pozytywnie myśleć o niedzielnym obiedzie, który zwykle
przeciągał się aż do kolacji. Tyle godzin mam zmarnować
– denerwowałem się.

W niedzielę, gdy wszyscy wyjdą do cioci, 
zamierzałem w spokoju zastanowić się nad tematem 
pracy doktorskiej. Za parę dni mam spotkanie z 
promotorem, który oczekuje mojej inicjatywy w tym 
zakresie. Chodzą mi po głowie różne pomysły, ale 
specjalność – psychologia mediów, którą wybrałem na 
studiach doktoranckich – to worek tematów bez dna. 
Dzwoniłem nawet do cioci Krysi, złożyłem jej życzenia i
podałem powody mojej nieobecności, ale nie chciała 
nawet słyszeć, że mnie nie będzie. Moje plany i tak 
spełzły na niczym. Ojciec w sobotę zwichnął nogę, a ani 
mama, ani moja siostra Ula, nie mają prawa jazdy. Spadł 
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więc na mnie obowiązek dowiezienia rodzinki na drugi 
koniec miasta.

Mimo połowy marca zima nie odpuszczała, padał 
śnieg i było parę stopni mrozu, więc nie miałem sumienia
puszczać ich autobusem i tramwajem, zwłaszcza że Ula 
była podziębiona, a prezent imieninowy – dosyć ciężki i 
kruchy (kompletny serwis do kawy na… dwadzieścia 
cztery osoby!). Do stołu u cioci Krysi zasiadało bowiem 
zwykle około dwudziestu gości.

Spisałem więc wspomnianą niedzielę na straty, a w 
ostatnim odruchu desperacji wrzuciłem do samochodu 
laptopa, bo na smartfonie już mało co widzę – oczy 
wysiadają mi na potęgę, a do okulisty od dłuższego czasu
jakoś mi nie po drodze. Miałem nadzieję, że uda mi się 
wymknąć choć na chwilę z salonu i trochę popracować.

Obiad był jak zwykle pyszny. Goście niewiele 
rozmawiali, słychać było tylko szczęk sztućców i 
pojedyncze słowa zachwytu dla wyrafinowanych 
smaków. Ciocia Krysia ochoczo serwowała dokładki, 
szczerze uradowana, że dogodziła stołownikom.

Przy deserze wuj Stefan zaczął swoim zwyczajem 
opowiadać jakieś dowcipy, ale nie znalazły one odzewu u
rozleniwionych, objedzonych współbiesiadników, którym
nie chciało się nawet śmiać. Wuj naburmuszył się z tego 
powodu, coś tam jeszcze pomruczał pod nosem i 
ostentacyjnie włączył telewizor, mówiąc zjadliwie, że 
program na pewno będzie ciekawszy niż jego historyjki.

Akurat rozpoczęły się „Wiadomości”. Spiker 
beznamiętnym tonem czytał informacje, a na ekranie 
widać było polityków na jakimś forum 
międzynarodowym, na tle flag i suto zastawionych 
stołów. Potem dyrektor fabryki, w której produkowano 
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traktory, chwalił się, że stale wzrasta sprzedaż, a jakiś 
naukowiec opowiadał o swojej nowej metodzie 
diagnozowania jaskry. Pacjenci tego lekarza wypowiadali
się bardzo pozytywnie o całym procesie badań i 
leczenia…

Zerkałem na ekran, chyba jako jedyny. Pozostali 
goście ożywili się dopiero, gdy na ekranie zobaczyliśmy 
kałużę krwi na pasach i samochód, który zatrzymał się na
barierce okalającej przystanek tramwajowy. Potem 
reporterka rozmawiała z policjantką, która opowiadała o 
przebiegu zdarzenia – pijany kierowca, jadąc z 
nadmierną prędkością, potrącił na przejściu dla pieszych 
siedmioletniego chłopca i jego młodszą o dwa lata 
siostrę. Dzieci, mimo reanimacji – zmarły. Zaraz po tej 
wstrząsającej historii, reporter „Wiadomości” rozmawiał 
z sąsiadami kobiety, która mieszkała samotnie, zasłabła i 
umarła. Nikt o tym fakcie nie wiedział, dopiero fetor 
wydobywający się na klatkę schodową zaalarmował 
sąsiadów. Tragiczny wymiar miała też informacja o 
cmentarnych wandalach, którzy zdemolowali wiele 
nagrobków, a także widok skatowanego psa, którego 
„urządził” tak jego właściciel. Jak dowiedział się reporter
– człowiek ten był pod wpływem narkotyków i 
alkoholu… Coś tam jeszcze komentował, ale w tym 
momencie odezwała się stanowczo moja kuzynka Ala:

 Kochani! Po co my to oglądamy? To wszystko nas 
nie dotyczy! Przecież jest to nam w gruncie rzeczy – 
obojętne, że zmarła jakaś staruszka na drugim końcu 
Polski, że pijany kierowca spowodował wypadek – 
przecież codziennie zdarza się wiele takich sytuacji na 
drogach, i że jakieś nagrobki zostały porozbijane, a ten 
poraniony pies – czy on był mój? Widocznie szczekał i 
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dostał za swoje. A zresztą nie lubię zwierząt… Po co nam
takie informacje? Te media już przesadzają…

Przy stole powstał gwar – jedni popierali opinie Ali, 
inni się im przeciwstawiali, a ja – usłyszałem właściwie 
jedno słowo: „media” – i już chciałem dyskretnie, 
korzystając z zamieszania, wyjść z salonu, zaszyć się 
gdzieś na facjatce  i poszukać w Internecie propozycji 
tematów do mojej pracy, ale zatrzymał mnie głos cioci 
Krysi, która zawołała:

Kacper – nie uciekaj, ja ci radzę – jako psycholog – 
pochyl się nad tym problemem, który tu teraz zaistniał, 
nad tą straszną obojętnością ludzi na cudze nieszczęście, 
bo „mnie to nie dotyczy”. To będzie wspaniały temat 
twojego doktoratu. Mówię ci: pójdź tą drogą, jestem 
pewna, że napiszesz wartościową i potrzebną pracę!

Stałem zaskoczony na środku przestronnego salonu, a
oczy wszystkich gości były we mnie utkwione, jakby 
pytały: podejmiesz to wyzwanie? Reakcje ludzi to 
skomplikowane sprawy, zawsze chciałem unikać takich 
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konkretnych sytuacji, przynajmniej zanim nie zdobędę 
doświadczenia w zawodzie, ale po słowach cioci Krysi 
czułem, że zapaliło mi się światło w niepewnej sytuacji i 
już jasno widzę – co mam robić! Byłem pod wrażeniem 
szybkości orientacji, jaką ciocia się wykazała. Nigdy 
bym jej nie podejrzewał o to, że poradzi mi właśnie ona, 
kobieta, która nie ukończyła żadnych studiów, a całe 
życie „stała przy garach”. Pewnie Opatrzność postawiła 
ją na mojej naukowej drodze.

Kamień spadł mi z serca. Czułem, że promotor 
zaakceptuje tę tematykę. Ale wiedziałem, że profesor 
preferuje prace teoretyczno – badawcze, zawierające 
odniesienia do rzeczywistych sytuacji.

Postanowiłem więc „kuć żelazo póki gorące” i, 
wykorzystując chwilę, bo wuj właśnie wyłączył 
telewizor, poprosiłem zebranych przy stole o… pomoc w 
napisaniu doktoratu! I nie zwracając uwagi na okrzyki 
zdziwienia typu „co, ja mam pisać doktorat? co za 
dziwny pomysł…? – wytłumaczyłem, jak to sobie 
wyobrażam:

 Otóż, kochani, proszę, aby każdy z was przemyślał 
swoją reakcję na informacje medialne, najpierw na te, 
których tu wspólnie wysłuchaliśmy, później na nadawane
w kolejnych dniach, załóżmy, do końca miesiąca. Będę 
wdzięczny za wasze refleksje przekazane mi w dogodnej 
dla was formie – listem, mailem, telefonem, ustnie… 
Mam nadzieję, że mogę liczyć na waszą pomoc? – 
zakończyłem co prawda pytaniem, ale ton mojego głosu 
świadczył o pewności, że odzew będzie!

Po tej mojej tyradzie – entuzjazmu nie było. Ktoś 
odpowiedział, że spróbuje coś napisać, ktoś od razu 
stwierdził, że nadal to wszystko, co się dzieje wokół i o 
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czym dowiaduje się np. z gazet – jest mu całkowicie 
obojętne i żadnych reakcji nie zamierza w sobie 
wzbudzać. Kilka osób odwróciło wzrok, gdy 
popatrzyłem na siedzących.

Ciocia Krysia, która poradziła, abym zajął się tym 
problemem, zadeklarowała, że z pewnością nie 
zostawiłaby tych wstrząsających złych informacji bez 
reakcji i zastanowiła się, co by zrobiła, gdyby znała 
osobiście „te osoby z telewizji”, gdyby wiedziała o 
tragicznej sytuacji starszej pani, o nałogach kierowcy i 
właściciela psa, gdyby na tym zdewastowanym 
cmentarzu spoczywał ktoś jej bliski… lub gdyby była w 
podobnej sytuacji jak bohaterowie tych lub innych 
reportaży.

Ktoś jeszcze podszedł do mnie i zapytał, czy ten tekst
musi być długi i czy można prosić jeszcze kogoś, tu 
nieobecnego, do współredagowania mojego doktoratu. 
Na moje zapewnienie, że tekst może być dowolnie długi i
że wszyscy chętni do podzielenia się swoimi refleksjami 
są mile widziani – usłyszałem zapewnienie, że się 
odezwie do jeszcze pięciu–siedmiu osób.

Z niecierpliwością i ciekawością czekałem na 
obiecane refleksje, zwłaszcza że promotor 
entuzjastycznie nastawił się do mojego problemu 
badawczego. Na roboczo został on sformułowany tak: 
„Współczesny człowiek jest bombardowany przez media 
różnorodnymi informacjami. Jak na nie reaguje – 
obojętnością, współczuciem, entuzjazmem, wyrzutami 
sumienia…?”

Pierwszy mail przyszedł po pięciu dniach, które 
wydawały mi się wiecznością. Napisała go ciocia Ela, 
starsza siostra mojej mamy:
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Biję się w piersi, po pierwszej reakcji na 
informacje, które usłyszałam podczas naszego 
obiadu. Byłam wtedy w gronie tych obojętnych, 
wkurzonych dużą porcją tragicznych wieści, które 
telewizja zaserwowała nam „na deser”. 
Zamierzałam właśnie pogadać z ciocią Krysią na 
temat przepisu na pieczeń z indyka, która była 
rewelacyjna, a tu zrobiła się jakaś taka 
„grobowa” atmosfera.

Po powrocie do domu myślałam jednak o tych 
zasłyszanych informacjach, bo Cię lubię i chcę Ci 
pomóc w tym doktoracie. Stwierdziłam, że 
najbardziej poruszyła mnie sprawa tragicznej 
śmierci dzieci. Ale cóż ja mogę w tym przypadku 
zrobić? Sprawcą zajęła się już policja, 
prokuratura, rodzice otrzymali pewnie wsparcie 
psychologa… Jednak gdy „pochodziłam” z tym 
problemem, to – zobaczyłam, że i w mojej rodzinie
taki wypadek mógł się zdarzyć.

Mój zięć nie stroni od alkoholu. No nie tak, 
żeby leżał w rynsztoku, ale… Ileż to razy 
stawiałam na stół alkohol, wiedząc że po 
niedzielnym obiedzie u nas wsiądzie za kierownicę
i pojedzie do siebie, wioząc moją córkę, 
wnuczkę… Raz czy drugi zapłacił nawet mandat, 
bo policyjny alkomat nie pokazywał zera promili. 
Opowiadał potem o tym nawet ze śmiechem, że go
policja „namierzyła” zamiast łapać prawdziwych 
alkoholików. Już wtedy powinno mi się zapalić 
czerwone światło! A teraz mam czekać, aż kogoś 
potrąci lub wpakuje rodzinę na drzewo?
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Postanowiłam działać! Nie będę już częstować
kierowców alkoholem, nawet jednym kieliszkiem 
czy szklaneczką. Choćby nie wiem jak się 
przymawiali i chwalili moje naleweczki.

Wczoraj Jacek miał urodziny. W prezencie ode
mnie dostał… alkomat wraz z życzeniami 
„szerokiej drogi” i uzasadnieniem takiego 
„nietypowego” prezentu. O dziwo – nie obraził 
się i przyjął go z obietnicą, że nie będzie 
prowadził samochodu zanim nie dmuchnie i nie 
upewni się, ze wszystko jest OK.

Dzisiaj rano dzwonił do mnie z pracy – cała 
firma dmuchała w jego prezent – było przy tym 
trochę śmiechu, ale i zastanowienia. Po czym 
kilku kolegów zamówiło w Internecie… alkomaty 
właśnie!

Pozdrawiam Cię serdecznie – ciocia Ela.
P.s. Kacper! Może wspólnie uratowaliśmy czyjeś 

życie?

 Co dalej, Panie Boże?! – wyrwało mi się po 
przeczytaniu tego maila, a zwłaszcza p.s-u.

Niezwłocznie wrzuciłem maila do folderu „Obiad – 
13.03.” i z rozczarowaniem stwierdziłem, że nowych 
maili nie ma. Cóż, muszę być cierpliwy… Ale nagle 
zadzwoniła komórka. Wujek Tadek słuchał właśnie 
reportażu o ludziach bezdomnych w naszym 
województwie i chciał podzielić się ze mną na gorąco 
swoją opinią na ten temat. W jego głosie usłyszałem 
złość, gniew i wyrzuty skierowane przeciwko 
wojewodzie, staroście, wójtom, burmistrzom, 
prezydentom miast, a w rezultacie przeciwko wszystkim 
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chyba urzędnikom – darmozjadom, którzy od lat nie 
potrafią rozwiązać tego problemu.

 Widzisz, jak te twoje media mogą człowieka 
zdenerwować! – wykrzyknął z pasją.  A zresztą, ci 
bezdomni są sami sobie winni, to pijusy, to margines, 
złodzieje, nieroby…  Tu wujowi chyba zabrakło tchu po
tym wymienianiu nieprzyjaznych epitetów, bo na chwilę 
zapadła cisza. Nie reagował na moje „halo, halo”. 
Dopiero po dobrej chwili odezwał się zupełnie już innym
głosem:

Kacper, włącz trzeci program telewizji.
Tablet zaskoczył od razu i cały ekran wypełniła nagle 

twarz kobiety w białym sari z niebieskim pasem. A to, co 
mówiła, było całkowitym zaprzeczeniem słów wujka 
Tadka: 

 Osoby bezdomne, z różnymi problemami, zawsze 
znajdują w naszym domu ciepłą strawę, wskażemy im 
miejsce do spania czy ogrzania się, umycia, zmiany 
odzieży. Zawsze znajdą miłość i zrozumienie, pomoc w 
załatwieniu różnych spraw osobistych, rodzinnych.

W tym momencie kamera pokazała przestronną salę, 
w której przy stołach siedziało kilkadziesiąt osób, a 
potem – tablicę nad drzwiami: „Dom Sióstr Misjonarek 
Miłości – św. Matki Teresy z Kalkuty”. U dołu ekranu 
pokazał się pasek z dokładnym adresem tego Domu. 
Potem reporterka rozmawiała z grupą młodych ludzi – 
wolontariuszy, którzy regularnie pomagają siostrom, 
zwłaszcza w kuchni, przy przygotowywaniu posiłków. 
Na pytanie –  dlaczego tak czynią, zamiast spędzać swój 
wolny czas bardziej „po młodzieżowemu”, jeden z 
chłopaków odpowiedział krótko:
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 Bo tak czyniłby Jezus na moim miejscu. On kocha 
wszystkich, także tych biedaków. Ja ich nie osądzam, 
chociaż niektórzy rzeczywiście sami są winni, że znaleźli
się w takiej trudnej sytuacji.

A jakaś dziewczyna dodała:
 Ja sama o włos nie znalazłam się pod 

przysłowiowym mostem. Brałam narkotyki, piłam – i 
rodzina chciała się mnie wyrzec. Ale moja babcia 
nieustannie modliła się o to, bym zmieniła moje życie – i 
tak się stało! Teraz mogę pomagać innym, dobrze ich 
rozumiem.

Reportaż się skończył, a ja wciąż miałem wujka 
Tadka na linii. Po chwili powiedział na pożegnanie:

 Te siostry i ci młodzi wrócili mi wiarę w ludzi, 
wiarę w to, że i mój syn, który wyjechał do Niemiec, 
zszedł tam na złe drogi i ślad po nim zaginął – może 
jeszcze odbić się od dna. Może spotka tam jakiegoś 
dobrego człowieka, który poda mu rękę…

W słuchawce usłyszałem już tylko głuchy szloch!
Przejęty tą rozmową postanowiłem, że w najbliższym

czasie odwiedzę wujka Tadka i wspólnie zastanowimy 
się, co można zrobić, aby nawiązać zerwany kontakt z 
Pawłem. Przecież ja też nie mogę być obojętny! Kiedyś 
już Fundacja „Itaka” pomogła moim znajomym w 
odszukaniu zaginionego brata. Może i tym razem tak 
będzie?

Po długiej rozmowie z wujkiem Tadkiem, zaczęła mi 
siadać komórka, włączyłem więc ładowarkę, a tu patrzę –
przyszedł sms od mojego młodego kuzyna Filipa. 
Przytaczam go w całości:

Cześć Kacper. U ciotki rozbolał mnie brzuch, 
bo za dużo zjadłem, i musiałem biec do kibelka. 
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Ale wróciłem właśnie wtedy, jak w telewizji 
mówili o tej staruszce, co umarła i potem 
śmierdziała. Okropność . Ona chyba nie miała 
wnuka? Spoko – ja nigdy nie pozwolę, aby to się 
stało z naszą babcią Irenką . Filip.
 No Filip – równy z ciebie gość   odpisałem.
Komórce nie było dane porządnie się naładować, bo 

znów się odezwała. Tym razem dzwonił Karol, 
narzeczony jednej z moich kuzynek. Jako że wkrótce (tj. 
na Wielkanoc) wejdzie do naszej rodziny, był zaproszony
na marcowy obiad. Na początku szczerze powiedział, że 
właściwie to nie słucha ani nie ogląda wiadomości, 
reportaży i tym podobnych programów, a jeżeli już 
przypadkowo jakaś informacja do niego dotrze, to – 
jednym uchem ją wpuszcza, a drugim – wypuszcza.

Ale tym razem jakoś nie może „wypuścić” z serca i 
umysłu tego zdarzenia o skatowanym psie. Wciąż ma go 
przed oczyma, a tego zwyrodnialca – właściciela, to by 
najchętniej powiesił na suchej gałęzi! Wtrąciłem, że są 
już w Polsce paragrafy na taką okoliczność – i on z 
pewnością poniesie zasłużoną karę. Ucieszył się, bo 
jakoś nie spotkał się jeszcze z takimi przepisami i 
właściwie nie interesował się tym tematem. Powiedział, 
że te przepisy znajdzie w Internecie i niezwłocznie da 
znać na policję, że jego sąsiadka „hoduje” w niewielkim 
ogródku cztery potężne brytany, które często nie mają ani
wody, ani pokarmu w miskach, tłoczą się w małej szopce 
z dziurawym dachem i co najgorsze, mają potężne 
łańcuchy na szyjach.

 Jak to wszystko jeszcze parę dni temu mogło być 
mi obojętne? Kacper, dzięki ci za tę zachętę do refleksji! 
– zakończył z entuzjazmem w głosie.
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Następnego dnia, skoro świt otworzyłem pocztę. 
Pierwszy mail był od nieznanego mi nadawcy. Ale 
przedstawił się zaraz na początku listu:

Jestem sąsiadem pani Krysi, mam na imię 
Irek. Pracuję jako ochroniarz na cmentarzu 
miejskim. Widziałem w „Wiadomościach” jak 
zdewastowano cmentarze w okolicy. Zagadnąłem 
o tym panią Krysię, mówiąc że to ja pilnuję 
grobów jej bliskich, więc niech będzie spokojna. 
Wtedy dowiedziałem się o tym, że zbiera pan dane
do pracy doktorskiej i zachęca do refleksji, jak 
człowiek odbiera różne informacje, czy je 
„olewa”, czy się nimi przejmuje i coś robi, żeby 
zło się nie powtarzało. Tak przynajmniej 
zrozumiałem to, co mówiła pani Krysia.

Ta akurat informacja była „z mojej bajki”. 
Najpierw wkurzyłem się na tamtejszych 
ochroniarzy, że nie złapali tych chuliganów. No 
ale mają za swoje, z pewnością premia poszła im 
koło nosa. Kiedyś też miałem taką sytuację. A tak 
liczyłem na te dodatkowe pieniądze. Więc 
następnym razem, gdy podejrzane chłopaki 
szwendały się po cmentarzu, razem z kolegą 
zaatakowaliśmy ich „profilaktycznie”, ale 
skubańce byli chyba po jakichś kursach 
samoobrony, bo dostało mi się porządnie. Miałem 
złamany nos i podbite oczy. Nie doceniłem 
przeciwników i siły młodości. Chłopcy złożyli 
skargę, która została uwzględniona, więc premia 
została cofnięta. Wtedy pomyślałem, że młodszy 
nie będę, pieniądze są zawsze potrzebne, a 
złamany nos – mniej, więc coś muszę zrobić. I – 
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ale bardzo proszę pana o dyskrecję – dogadałem 
się z grupą oprychów, którzy okradali groby, 
dewastowali je, a potem znajomy kamieniarz 
ochoczo przyjmował zlecenia, aby nagrobki 
naprawić. Procenty od zysku ze sprzedaży 
kradzionych przedmiotów, a także okradzionych 
żałobników i od kamieniarza, płynęły do mojej 
kieszeni. Interes się kręcił, ja nie narzekałem. 
Jeszcze muszę dodać, że te kradzieże i ataki 
wandalizmu miały miejsce wtedy, gdy ja miałem 
wolny dzień. Brałem wtedy flaszkę (wpisaną w 
koszty) – i koledzy robili sobie dodatkową przerwę
w dyżurce, a „moi chłopcy” – działali.

Informacje o dewastacji cmentarzy były mi 
obojętne i nie robiły więc na mnie żadnego 
wrażenia. Aż do ubiegłej niedzieli. We 
wspomnianym reportażu, reporterka rozmawiała z
rodzinami, które opiekowały się grobami swoich 
bliskich, i właśnie te groby okradziono i 
zniszczono. Były łzy, gorzkie słowa, a także to, co 
wstrząsnęło mną do głębi – zapewnienie o 
pamięci w modlitwie w intencji nawrócenia 
sprawców tego spustoszenia! „O Boże, przecież ja
też jestem sprawcą” – pomyślałem z 
przerażeniem. To mnie osobiście dotyczy!

Od niedzieli chodzę jak struty. Napisałem do 
pana i trochę mi ulżyło. Chyba zmienię pracę, bo 
w innym miejscu będzie mi łatwiej zacząć od 
nowa. Bo tego pragnę. A panu życzę wspaniałej 
pracy doktorskiej. Robi pan dobrą robotę. Media 
mają potężną siłę!
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Pan Irek, tak jak i jego poprzednicy, wszyscy 
zaimponowali mi swoją szczerością i postanowieniami, 
aby powalczyć z obojętnością, z bezczynnością w walce 
ze złem, z cierpieniem, z nieszczęściem. Chwila refleksji 
może zdziałać cuda – pomyślałem z radością, otwierając 
skrzynkę na listy.

Wśród rachunków i reklam znalazłem zwykłą małą 
kopertę. Nadawcą była moja… babcia Julia, osoba 88-
letnia. Nie była w stanie napisać maila ani sms-a, ale list 
napisany na papeterii z piękną różą i różą pachnący, 
rzucił mnie na kolana.

Babcia „przyznała się”, że przez wiele, wiele lat 
przyjmowała wszelkie informacje o pracy  misjonarzy, o 
biedzie, głodzie w Afryce, Ameryce Południowej i 
innych obszarach misyjnych – z dystansem. Widząc 
wygłodniałe twarzyczki Murzynków, winiła za to 
polityków, rządy, biznesmenów, ale jej to nie dotyczyło. 
Niech tym, żeby było lepiej, zajmują się inni. Przecież 
ona nie nakarmi wszystkich potrzebujących, gdzieś tam 
daleko, daleko…  tak kiedyś myślała. W dalszej części 
listu przeczytałem:

Na niedzielnym obiedzie u Krystyny z 
dezaprobatą przyjęłam Twoją propozycję refleksji 
nad sobą. Byłam pewna, że w moim wieku 
wszystko mam już „poukładane”, że wszystko o 
sobie wiem. Wydawało mi się, że jestem odporna 
na wszelkie wiadomości, zwłaszcza te negatywne, 
tragiczne. I tak właśnie przyjęłam te, których 
wspólnie wysłuchaliśmy – co mi do tego? Mam 
swoje, stare już życie – i już!

Ale parę dni później przeczytałam w gazecie o 
potężnej suszy w Sudanie, suszy, która zabija, bo 
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brak wody uniemożliwia uprawę roli, hodowlę, a 
przede wszystkim – uniemożliwia życie!

I o dziwo – nie przeszłam nad tym do porządku
dziennego. Sięgając po butelkę wody mineralnej 
pomyślałam, że setki tysięcy ludzi nie ma 
możliwości, aby napić się i ugasić pragnienie. 
Gdybym ja była w takiej sytuacji – to 
pragnęłabym, aby ktoś podał mi szklankę wody… 
I przypomniała mi się w tym momencie biblijna 
złota zasada postępowania: „Wszystko, co byście 
chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”. 
Pamiętaj – to jest najlepsza rada w każdej 
sytuacji!

Wyszukałam więc tę gazetę, bo była tam 
jeszcze informacja, że jedyną radą dla tych ludzi 
są nowe, profesjonalne studnie. Ale są to koszty 
przekraczające możliwości tych społeczeństw. 
Dlatego w Europie dobrzy, współczujący ludzie 
organizują cykliczną zbiórkę makulatury i za 
zebrane w ten sposób fundusze – budują takie 
studnie. Artykuł kończył się apelem o 
wolontariuszy, którzy zajmą się organizacją takich
zbiórek, nagłośnią tę inicjatywę, będą 
koordynować rozstawianie pojemników na 
makulaturę, pomagać w dowozie paczek do 
miejsca zbiórki itp. I oczywiście sami będą ją 
zbierać.

Zgłosiłam się do organizatorów i 
zaproponowałam swoją osobę, co zostało przyjęte
z entuzjazmem, bo w naszym mieście nie było 
jeszcze nikogo, kto zajmował by się tą piękną 
inicjatywą. Mam czas, mam telefon, mam 
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piwniczki, tymczasowy magazyn makulatury. A jak
będzie potrzebny komputer i samochód, to 
pomożesz mi, prawda?

Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę z całego 
serca pięknej pracy doktorskiej – babcia Julia.

P.s. A Twoja ciocia Krysia ma na 100%dar 
rady! Tak wstrzelić się w temat – właśnie wtedy, 
gdy go szukałeś! B.J.
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Czy wspólne to nie moje?
„Czy jedynym dobrem wspólnym

może być dziś naprawdę tylko wspólny wróg?
(Robert Gutowski)

Upominanie czy karcenie kogoś, a nawet zwykłe 
zwracanie komuś uwagi to „ciężki chleb! Po latach pracy
dydaktycznej wiem, że do tego potrzebny jest szczególny
dar! Ludzie, nawet ci jeszcze bardzo młodzi, są 
„honorowi” i zwykle reagują zaprzeczeniem lub agresją 
na wszelkie słowa krytyki.

W tym roku szkolnym dostałam wychowawstwo 
szóstej klasy. Z niepokojem przyjęłam ten obowiązek, bo 
dotychczas moi wychowankowie byli młodsi – z klas od 
zerówki do trzeciej. Już po paru dniach zorientowałam 
się, że moje obawy nie były bezpodstawne. Chłopakom 
sypał się wąs, a dziewczyny wyglądały tak, jak za moich 
czasów – maturzystki. Co to się porobiło? No tak, to 
przecież kolejne już pokolenie, którego nie dotknęła 
wojna, kryzys, puste półki, bieda…, ba, jakby dobrze 
policzyć, również ich rodzice to już ludzie wychowani w 
bezstresowy sposób, na zasadzie „róbta, co chceta”, z 
nastawieniem konsumpcyjno – roszczeniowym. Ważne 
jest to, co moje, co dla mnie, to, ile mam, a nie to, kim 
jestem. Właśnie – to można zauważyć na każdym kroku 
– ważne jest to, co moje, a dobro wspólne – nie.

A ja sądziłam, że takie myślenie było tylko wdrożone 
w moim pokoleniu. Pamiętam, że mówiono wówczas, 
gdy byłam mała: „to, co państwowe, to nasze, można to 
niszczyć, można kraść, można używać do woli, nie 
martwiąc się, że komuś będzie potrzebne, komuś 
zabraknie”. No tak, jeżeli przez kilkadziesiąt lat dobro 
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wspólne było „w wielkim poważaniu”, to nie ma się co 
dziwić obecnemu marnotrawstwu, bezmyślnej 
deprawacji, celowej agresji…

Ale dobra wspólne to przecież nie tylko płot, ławka w
parku czy ściana w autobusie, na której moi uczniowie 
często prowadzą „działalność artystyczną”. To są w 
gruncie rzeczy – drobiazgi. Chociaż ważne i 
denerwujące. Ileż razy upominałam, karciłam uczniów za
to, że nie gaszą światła w toalecie, że nie zakręcają 
kranu, a woda leci, leci…, za to, że bezmyślnie zrywają 
łepki tulipanów na klombie przed szkołą, bez celu łamią 
gałęzie krzaków i rzucają na trawnik…

Na jednej z pierwszych wywiadówek postanowiłam 
poruszyć problem wychowania obywatelskiego… obu 
pokoleń – rodziców i dzieci.  Zadanie zbyt ambitne i 
niezręczne w realizacji – oświadczyła dyrektorka  ale 
próbuj, tylko nie chcę mieć tu żadnych skarg ani awantur.

Wiedziałam dobrze, że nie wystarczy powiedzieć: 
„nie wolno tak czy tak postępować”. Trzeba pokazać 
przede wszystkim skutki – a dokładniej – opłakane 
skutki, czasem „niewinnie wyglądających czynów. I tak 
przedstawiłam sprawę rodzicom, nie kryjąc, że i „dorosłe
problemy z tej bajki” ujrzą światło dzienne. Poprosiłam 
ich, aby popatrzyli wokoło – w swoich miejscach 
zamieszkania, pracy, żeby popytali rodzinę, znajomych – 
czy wiedzą o jakichś przypadkach degradacji środowiska,
degradacji wartości etycznych, wzorców postępowania, 
przekłamania historii, tradycji, bezprawnego 
ograniczania wolności, prawa do spokojnego, 
bezpiecznego życia… i przygotowali parominutowe 
wystąpienia na te tematy. Forma wystąpień może być 
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dowolna. Byleby w jasny sposób przekazała prawdę: zły 
czyn – groźny skutek.

Podobne polecenie – ale „skrojone na mniejszą 
miarę”, skierowałam do moich uczniów. 
Podpowiedziałam im kilka niecnych, nieobywatelskich 
czynów, na podstawie obserwacji, teoretycznie, nie 
przypisując im żadnej winy. Poprosiłam też, aby 
zasymulowali ich skutki. Uczniowie mieli do wyboru:
 zbicie osiedlowych latarni,
 uszkodzenie windy w jedenastopiętrowym wieżowcu,
 kradzież metalowych kratek ściekowych,
 zawirusowanie stron www, np. banku…

Podkreśliłam, że lista tych występków jest otwarta i 
elastyczna, a forma odpowiedzi – dowolna. Owocem 
pracy, do której można dobrać się w pary lub w większe 
grupki, może być np. rozprawka, scenka, pantomima, 
piosenka, wierszyk, plakat…

Nie sądziłam, że tym pomysłem wychowawczym 
włożę kij w mrowisko, ale w pozytywnym znaczeniu. 
Okazało się, że temat jest ważny, ciekawy i rozbudza 
wiele emocji, nawet natury osobistej. Wytworzyła się też 
swoista konkurencja pomiędzy rodzicami i uczniami. 
Jedni i drudzy w ścisłej tajemnicy przygotowywali swoje
prace.

Strzałem w dziesiątkę było postawienie na 
kreatywność i nie stawianie barier ani ograniczeń 
formalnych czy tematycznych. Moja rola ograniczyła się 
do drobnych konsultacji, raczej natury technicznej.

Gdy dyrektorka dowiedziała się, że pomysł chwycił i 
przygotowania idą pełną parą, zaproponowała, żeby na 
finał, czyli prezentacje, występy itp. zaprosić wszystkie 
szóste klasy oraz innych chętnych uczniów, nauczycieli, 
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rodziców… Znalazło się kilku sponsorów nagród, 
głównie ze strony firm, w których pracują rodzice 
uczniów, ale i Wydział Oświaty Urzędu Miasta nie 
poskąpił drobnych upominków.

Gdy w przeddzień finałowego spotkania 
dowiedziałam się, że do szkoły wybiera się prezydent 
naszego miasta, a także lokalna telewizja, z wrażenia nie 
mogłam spać. Czy to się uda, czy wszyscy, którzy są 
przygotowani, dobrze się zaprezentują, czy zdążą, czy 
będzie zainteresowanie…  pytania kłębiły mi się w 
głowie. Ale powiem od razu, że wszystko wypadło 
wspaniale.

Aula pękała w szwach, a ponadto całe spotkanie 
zostało zarejestrowane dla tych, którzy nie mogli w nim 
uczestniczyć. Po kilku wstępnych przemówieniach, na 
szczęście krótkich i na temat, na zaimprowizowanej 
scenie rozpoczęły się prezentacje. Ustalając wcześniej 
program i kolejność wystąpień zdecydowałam, że rodzice
i uczniowie będą przedstawiać swoje prace – 
naprzemiennie, bo wtedy unikniemy pewnej monotonii.

Jako pierwsi na scenę wyszli rodzice Jacka, którzy 
pracują w pobliskim zakładzie przetwórstwa ryb. 
Pokazali wstrząsający film, w którym było wyraźnie 
widać całe ławice śniętych pstrągów, a następnie osobę w
stroju rybaka, który podjeżdża samochodem pod rampę 
zakładu, wyładowuje beczki z pstrągami i stawia na 
wadze, chcąc je najwyraźniej sprzedać na przetworzenie. 
Pracownik obsługujący skup nie przyjął jednak 
podejrzanej dostawy, zadzwonił na policję, która zajęła 
się „rybakiem”.

 A może to były inne, dobre ryby? – zawołał ktoś z 
sali.
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 Ależ nie – odpowiedział ojciec Jacka – te były 
zatrute! W naszym zakładzie byłyby z pewnością 
zbadane, ale wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby 
trafiły do smażalni, do zamrożenia, a potem zostały 
dopuszczone do sprzedaży? Skutki zdrowotne byłyby nie
do określenia. Epidemia gotowa!

Na potwierdzenie tych słów, mama Jacka 
powiedziała, że ich sąsiad, człowiek niezamożny, 
dowiedział się, że w rzece płyną ryby, które łatwo można 
złowić czerpakiem, przyniósł do domu parę kilogramów, 
usmażył na obiad dla całej rodziny, a resztę zamroził. 
Następnie pokazała zdjęcie sali szpitalnej i osoby leżące 
pod kroplówkami, które miały wypłukać toksyny z ich 
organizmów.

W auli zrobiło się cicho, jak makiem zasiał, ale wtem 
Konrad zawołał głośno:

 A skąd ta trucizna znalazła się w rzece?
Śledztwo wykazało, że firma produkująca farby, 

rozpuszczalniki itp. chemikalia, wypuściła do rzeki ścieki
technologiczne, bo jej wewnętrzne oczyszczalnie były 
uszkodzone. Zamiast ją naprawić, taniej było wynająć 
cysternę, która zrobiła kilka kursów nad rzekę. A rzeka 
przecież jest… niczyja?

Po tym początkowym mocnym akcencie, na scenę 
weszła Kamila – z nogą w gipsie i plastrem na nosie. 
Opierała się na dwóch kulach, a na jej twarzy co chwilę 
pojawiał się grymas bólu. Było to tak realistyczne, że 
złapałam się za głowę i zawołałam:

 Kamilko, no chyba masz zwolnienie lekarskie, 
dlaczego przyszłaś dziś do szkoły, przecież bym ci 
usprawiedliwiła nieobecność na występach.
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Zza kulis (t.j. zza rozstawionego parawanu, 
pożyczonego z gabinetu lekarskiego, w którym 
przyjmuje mąż naszej księgowej), rozległ się 
przytłumiony śmiech (?), a do Kamilki podbiegł Mirek, 
pytając ją – co się stało, wyręczając mnie tym samym od 
zadania tego pytania. Kamila odpowiedziała wyraźnie 
zmienionym, zbolałym głosem:

 Wczoraj wracałam ze sklepu i gdy przechodziłam 
przez jezdnię, nagle noga utkwiła mi w jakiejś dziurze. 
Rąbnęłam jak długa. Okazało się, że przy krawężniku był
otwór, chyba do jakiejś rury, ale nie było na nim żadnej 
osłony. Noga strasznie bolała, z nosa leciała krew, byłam 
w szoku. Ktoś zadzwonił po pogotowie, ktoś dał mi 
trochę wody do picia. Gdy przyjechał lekarz, pokiwał 
tylko głową i powiedział: „To kolejny przypadek 
działania złomiarzy! Kradną kratki ściekowe z ulic i 
chodników, sprzedają w „zaprzyjaźnionych” skupach, 
dzieląc się kasą z ajentem lub wspólnie piją i ucztują „po 
robocie”. Nie boją się policji, bo właściwie areszt jest dla
nich salonem i nie mają nic przeciwko, żeby tam 
nocować. Mają wikt, opierunek, przytulną pryczę… Ale 
ten proceder się rozwija. Słyszałem, że i uczniowie 
starszych klas tak sobie „dorabiają” do kieszonkowego. 
Myślę, że dużą winę biorą tu na siebie pracownicy 
skupów złomu. No bo przecież oni powinni wiedzieć, że 
kratki nie są niczyje”. Lekarz skończył właśnie 
opatrywanie moich ran i zabrał mnie do szpitala, żeby 
zbadać, czy jeszcze coś wymaga jego interwencji – 
Kamila skończyła opowieść.

Nagle uśmiechnęła się promiennie, odrzuciła kule, a 
Mirek wyjął jej nogę „z gipsu” i zdjął plaster z nosa. Po 
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auli poszedł pomruk: „ochchch”, ale sprawę zaraz 
wyjaśnił Mirek:

 Kochani! Tym razem to tylko scenka dydaktyczna. 
Kamila jest cała i zdrowa! Ale co by było, gdyby 
rzeczywiście znalazła się w takiej sytuacji, którą kiedyś 
widziałem na własne oczy? Wtedy starsza kobieta 
doznała poważnych urazów po takim wypadku. A u 
źródła tego nieszczęścia była chciwość, bezmyślność, 
brak troski o dobro wspólne – zakończył niemal 
patetycznie.

Oklaskom nie było końca! Kamila ma wyraźny talent 
aktorski!

Jak tylko Mirek pozbierał ze sceny połamany „gips”, 
pojawiło się na niej kilkanaście słaniających się postaci 
w białych maskach na twarzach. Z trudem łapały oddech,
maski niektórym widocznie przeszkadzały, ale po ich 
zdjęciu, chwiały się jeszcze silniej i upadały.

Dwóch wysokich, na czarno ubranych mężczyzn, 
snuło się po scenie z transparentem „SMOG” i wynosiło 
leżących ze sceny. Wyglądało to przerażająco i poczułam 
silne dreszcze z lęku, ale za chwilę moją uwagę przykuła 
kobieta, która wniosła na scenę worek plastikowych 
butelek i zapałki, po czym zamierzała spalić swój 
ładunek w piecu. Gesty pantomimiczne były tak 
wyraziste, że nikt nie miał co do tego wątpliwości.

Potem na scenę wszedł ktoś wyglądający na prezesa 
czy dyrektora, a za nim osoba przebrana za komin, z 
potężną smugą czarnego dymu (chyba z czarnej włóczki)
na głowie. „Komin” skubał tę włóczkę, a za chwilę 
wszystkie postaci leżały już nieruchomo na podłodze. 
„Prezes” popatrzył na to pobojowisko beznamiętnie, 
wzruszył ramionami i z rękami w kieszeniach – zszedł ze
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sceny. Po chwili jednak – wszyscy aktorzy tej scenki 
„ożyli”, wyjęli z kieszeni biało – błękitne wstążki i 
machając nimi – wyprosili ze sceny „SMOG”. Wnieśli na
jego miejsce nowy transparent z napisem: „CZYSTE 
POWIETRZE – POTRZEBNE DO ŻYCIA – DBAJCIE 
O NIE!”

No, no – myślałam, klaszcząc w dłonie – nawet 
rodzice mają aktorską wenę!

Gdy „aktorzy” jeszcze się kłaniali, zdejmując maski z
twarzy, zobaczyłam, że są to rodzice nie tylko uczniów z 
mojej szóstej klasy, ale i młodszych, z którymi miałam 
kontakt w ubiegłych latach. A więc wici o moim 
eksperymencie dydaktycznym zatoczyły, jak widać, 
szerokie kręgi! Super!

Scenografia zmieniła się błyskawicznie i rozpoczął 
się następny spektakl – tym razem z kolejnymi uczniami 
w roli głównej.

Znaleźliśmy się w lesie sosnowym w upalny, 
słoneczny dzień. Komputerowy kreator wirtualnej, 
multimedialnej rzeczywistości tworzył na dużym ekranie 
stojącym na scenie, piękne obrazy drzew, krzewów, 
słonecznych promieni, w których wygrzewała się 
sarenka, śpiewały ptaki, a wiewiórki ciekawie zerkały z 
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dziupli na grupę młodzieży, która przyszła do lasu, trochę
za głośno krzyczała i odtwarzała jakąś dziką muzykę, ale 
cóż – las jest dla wszystkich – „wolność Tomku w swoim
domku”. Tak odpowiedział Tomek właśnie, Kasi, która 
usiłowała opanować ten zamęt i skarciła 
wycieczkowiczów za niewłaściwe zachowanie.

Po walce na szyszki, towarzystwo widocznie 
zgłodniało. Ten i ów wyjął jakąś kanapkę czy 
drożdżówkę, ale Tomek wspaniałomyślnie zawołał, że 
wszystkich zaprasza na kiełbaskę z ogniska. Na dowód 
swojej prawdomówności wyjął z plecaka dwa wianki 
kiełbasek i słoik musztardy.

 To mój imieninowy poczęstunek – dzisiaj jest 
trzeciego lipca   przypomniał radośnie.  Co prawda 
matka dała mi dla was torbę cukierków, ale będą na 
deser, ok?

Propozycja została przyjęta entuzjastycznie. 
Towarzystwo zaczęło zbierać suche gałęzie i układać je 
w stertę. Kasia znów zaczęła marudzić i zwracać uwagę, 
że jest bardzo sucho, że przy wejściu do lasu widziała 
tabliczkę z zakazem rozpalania ogniska, ale nikt jej nie 
słuchał. Jasiek i Michał prędko szykowali kije i nabijali 
na nie kiełbaski. Papierowa torba od cukierków posłużyła
za podpałkę i już można było rozpocząć pieczenie.

Na ekranie zapłonęło ognisko, słychać było trzask 
palących się gałęzi, niemal czuliśmy dym i woń 
przypieczonych kiełbasek. Nagle ogień objął cały ekran! 
Tomek i inni rzucili kije z kiełbaskami i uciekli na koniec
sceny. Zobaczyliśmy jak futerko wiewiórki zaczęło 
płonąć, jak sarenka przerażonym wzrokiem rozgląda się 
wokoło i bezskutecznie szuka drogi ucieczki… było to 
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pokazane tak realistycznie, że ktoś z auli zaczął krzyczeć,
ktoś płakać głośno…

Na szczęście przez jedno kliknięcie myszką, ogień 
zgasł, a na ekranie pokazał się leśniczy i podał 
przerażające dane statystyczne o stratach w lasach, 
spowodowanych brakiem troski o to wspaniałe wspólne 
dobro. Po czym, zwracając się do przerażonych 
„turystów” powiedział:

 Czy dalej uważacie, że funkcjonuje w lesie zasada 
„wolność Tomku w swoim domku”?

Rodzice, którzy byli następni „w kolejce” na scenę, 
musieli chwilę poczekać aż opadną emocje. Jeden z 
ojców jest strażakiem. Podszedł do mikrofonu i 
powiedział:

 Mam nadzieję, że nikt z tu obecnych nie zrobi już w
lesie żadnego głupstwa, bo może żywy nie wyjść z tego 
żywiołu. Ogień jest bardzo groźny!

Kolejna prezentacja była nieco spokojniejsza, ale też 
ukazała problem opłakany w skutkach. Jedna z matek 
moich uczniów (braci bliźniaków) opowiadała, że są oni 
zapalonymi grafficiarzami. Za jej plecami, na ekranie 
pokazywały się ich wybrane „arcydzieła”. 

 W domu zamalowany jest już każdy centymetr 
kwadratowy, więc Kazik i Antek szukają przestrzeni do 
swojej twórczości, gdzie się da. Wiedzą, że nie wolno im 
malować na świeżo otynkowanych budynkach, ale na 
starych i brudnych zakaz nie obowiązuje. Od sąsiadki, 
która pracuje w biurze spółdzielni mieszkaniowej 
wyciągnęli informację, że długi blok z kilkunastoma 
klatkami, stojący na uboczu osiedla, będzie remontowany
dopiero za kilka miesięcy, więc poszaleli wraz z 
kolegami i stworzyli niesamowite „dzieło”. Najbardziej 
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charakterystyczne i interesujące było artystycznie ujęte 
otoczenie wokół drzwi, sugerujące wejście do różnych 
miejsc, np. do groty, do rakiety kosmicznej, do nieba, do 
piekła, do samochodu, parku itp. lokatorom nawet się to 
podobało, no może najmniej tym, którym trafiło się 
wejście do… izby wytrzeźwień, ale co tam. Za parę 
tygodni obrazy znikną pod nową, elegancką elewacją. I 
pewnie myślicie, kochani słuchacze – w czym problem? 
Tu akurat problemu nie było, ale opowiadałam moim 
chłopakom o podobnej sytuacji, która okazała się 
tragiczna. Posłuchajcie więc wszyscy.

Otóż, w ferworze artystycznych uniesień, pewni 
młodzi twórcy zdemontowali numery klatek 
schodowych, bo im się „nie komponowały”. Lokatorzy 
nie zwrócili na to uwagi, bo od lat wchodzą przez swoje 
drzwi „w ciemno”. Ale zdarzyło się, że do tego bloku 
właśnie wezwano pogotowie ratunkowe do chorej 
dziewczynki, która miała atak astmy. Matka była sama w 
domu z Ewunią, nie mogła wyjść przed dom, aby 
pokierować lekarza i ratowników, straciła głowę i nie 
mogła znaleźć komórki, na którą zdezorientowany 
kierowca karetki bezskutecznie dzwonił, jeżdżąc wokół 
bloku. Zabrakło informacji, numeru kontaktu. Pomoc 
przyszła za późno… Dlatego pamiętajcie, kochani – 
informacja też jest dobrem! Dobrem wspólnym.

Czas płynął nieubłaganie, więc ostatni już uczniowie 
błyskawicznie ustawili na scenie stolik, krzesło i kilka 
szkolnych ławek, w których usiedli. Ale zaraz wstali, bo 
do stolika podeszła Zosia, fenomenalnie 
ucharakteryzowana… na mnie.

Miała identyczną bluzkę, którą zresztą bardzo lubię i 
często noszę. Włosy miała upięte na karku, a ten koczek 
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obwiązała małą apaszką, bo ja też tak się czeszę. Okulary
też miała identyczne – takie bezbarwne, do czytania. Jej 
pojawienie się wywołało burzę śmiechu i oklasków.

Zosia (czyli ja) zasiadła za stolikiem, otworzyła 
dziennik i podała temat lekcji: „Chrońmy dobra 
wspólne”. Następnie zapytała, kto chciałby na ochotnika 
wypowiedzieć się na ten temat. Wobec braku chętnych, 
groźnie spojrzała na „klasę”, wstała i wiecznym piórem 
zaczęła wskazywać kolejne osoby: Zenek – cisza, 
Amelka – cisza, Patryk – cisza, Witek – cisza.

 No tak – zawołała Zosia–nauczycielka – jak 
zwykle, nikt nic nie wie, nikt się nie przygotował! Znów 
ja muszę mówić. To posłuchajcie:

Dwaj chłopcy w waszym wieku – tak dla draki, z 
nudów, stłukli wszystkie latarnie na mojej uliczce. 
Mieszkam na jej końcu i od autobusu muszę przejść w 
całkowitych ciemnościach około pół kilometra. Któregoś 
wieczoru jakiś podejrzany typ szedł za mną krok w krok, 
w połowie drogi chwycił za pasek mojej torby i zaczął 
się ze mną szarpać. Urwał ten pasek i z torebką w dłoni 
uciekał w stronę ogródków działkowych, ale na szczęście
też padł ofiarą tych egipskich ciemności, potknął się i 
wyrżnął głową w krawężnik. Podbiegłam, zabrałam 
torebkę, która wypadła mu z rąk, a ponieważ nie ruszał 
się i nie reagował na moje słowa, zadzwoniłam na 
pogotowie i na policję. Lekarz musiał też mnie ratować, 
bo zasłabłam po tych wydarzeniach.

Obsługa karetki była wyposażona w mocne latarki, bo
jak mówił ratownik – takie sytuacje, że trzeba pracować 
w ciemnościach, są ich chlebem powszednim. Chuligani 
specjalnie upodobali sobie niszczenie latarni. A przecież 
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powinni świecić wszystkim! Rozumiecie już, co to jest 
dobro wspólne i że trzeba je szanować?

Zosi nie wystarczył widocznie dosyć niemrawy 
pomruk zrozumienia, który dochodził ze strony ławek 
uczniowskich, więc zaczęła ponownie uświadamiać im 
wagę problemu:

 W wieżowcu, w którym mieszkają moi rodzice, 
starsi już ludzie, nie ma prawie dnia, żeby winda nie była
popsuta – albo nie dała się uruchomić, albo stała gdzieś 
pomiędzy piętrami. Jakiś pożałowania godny żartowniś 
powodował spięcie i nic nie można było naprawić „od 
zaraz”. Zanim przyjechało pogotowie dźwigowe, to 
lokatorzy, nauczeni poprzednim doświadczeniem – 
wybierali schody! Zrobił to też mój tata, wracający 
właśnie z przychodni. I doszedł do siódmego piętra, z 
którego zabrało go pogotowie (ratunkowe); przybyło na 
szczęście szybciej niż to dźwigowe. Tata miał objawy 
tzw. wysiłkowego zawału. Czy mam dalej mówić?

I w zaimprowizowanej klasie, i na auli panowała 
cisza jak makiem zasiał. Po chwili odezwał się Zenek:

 Proszę pani, ja już rozumiem, dlaczego pani tak 
dużo nas upominała, karciła, zwracała uwagę na to, że źle
postępujemy.

W tym momencie w rozmowę włączyła się Zosia:
 Ja cenię u pani to, że upominanie odbywa się 

najpierw w cztery oczy (wtedy wstyd jest najmniejszy), 
potem dopiero przy innej osobie wziętej na świadka, a w 
końcu przy pani dyrektor… Jest to znana biblijna zasada. 
Tak mówił nam ksiądz katecheta.

Cała w wypiekach słuchałam swojego „sobowtóra”, 
który był bardziej odważny niż ja sama! Przy gromkich 
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brawach Zosia wciągnęła mnie na scenę i kłaniałyśmy się
obie!

Prezentacje zakończył tata Amelki, pokazując, jak 
przeżywanie hallowen – te wszystkie przebierania, 
diabły, świecące dynie, kościotrupy itp., są obce naszej 
tradycji i kulturze, i jak tę naszą kulturę zubożają i 
wykrzywiają. A przecież ona jest bardzo ważna w 
naszym życiu i stanowi dobro narodowe!

 Jako ojciec Amelki i jej młodszego brata, 
Sebastiana, zwracam jeszcze wam wszystkim uwagę na 
niebezpieczeństwa czyhające w Internecie, w złych grach
komputerowych i innych pseudorozrywkach, które 
niszczą zwłaszcza w młodych, nieukształtowanych 
umysłach wszelkie wartości etyczne, wzorce 
postępowania, pragnienie wolności, życia w pokoju, 
patriotyzm, wierność i poczucie bezpieczeństwa. Te 
uniwersalne dobra są niezwykle cenne, ich utrata może 
przynieść nieobliczalne skutki indywidualne i społeczne. 
Drodzy rodzice – bądźcie czujni i chrońcie wasze dzieci 
również przed informacyjnym smogiem!

Do tej prawdy nawiązał pan prezydent, wręczając 
„aktorom” nagrody i podkreślając, że wszyscy otrzymują
równorzędne pierwsze miejsca! Była to wspaniała lekcja 
wychowania obywatelskiego, a pani Halina – 
pomysłodawca i główny reżyser – ma z pewnością talent 
dydaktyczny!  Oby więcej takich inicjatyw znajdowało 
wspaniały finał! – zakończył i z uśmiechem wręczył mi 
ogromny kosz kwiatów.

Na zakończenie głos zabrał jeszcze nasz ksiądz 
katecheta, dziękując wszystkim za przybliżenie na 
przykładach problemu dobra wspólnego, marnotrawstwa,
złośliwości, i zacytował Biblię: „czyńcie sobie ziemię 
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poddaną”.  Poddaną, a nie spustoszoną! – podsumował 
z patosem!
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Czy strach ogranicza miłość?
„Strach przed nieznanym

przełamuje czasem ciekawość”
(Jakub Werbiński)

Wiał tak silny wiatr, że płomyki świec na mamy 
grobie zgasły już kolejny raz. Kali z uporem potarł 
następną zapałkę, ale zgasła zanim dotknął nią knota.

 Zostaw już te znicze. Przyjdziemy może jutro – 
ojciec był już wyraźnie zmęczony i przemarznięty do 
szpiku kości.

 Ale trzeba zostawić światełka, bo duch mamy 
będzie się błąkał po świecie – Kali chyba święcie o tym 
przekonany, z oporami ruszył w stronę wyjścia.

 Przecież my wierzymy, że dusza mamy jest już w 
rękach Boga. A znicze stawiamy… tylko symbolicznie – 
Nie miałam siły przypominać teraz Kalemu dogmatów 
wiary katolickiej. Ale był to moment, gdy kolejny raz 
zobaczyłam, jak wiele nas różni…

Późnym wieczorem, gdy ojciec z Kalim siedzieli 
jeszcze w salonie na dole, ja z ulgą wyciągnęłam się na 
swoim panieńskim łóżku.

Trzy lata minęły od dnia, w którym wyjechałam z 
ojcem do Sudanu. Dwa miesiące wcześniej zdałam 
maturę w ekskluzywnej szkole średniej w Londynie. 
Ale…, gdy wróciłam na wakacje do domu, mama była 
już bardzo chora. Rodzice przez ostatni rok ukrywali 
przede mną, że mama ma nowotwór, bo nie chcieli mnie 
martwić przed egzaminami. Do Polski nie 
przyjeżdżałam, a na skypie? No cóż, mama wkładała 
perukę, robiła makijaż, lub… nie było jej akurat w domu,
albo rozmawiała z kimś na drugim kompie… Teraz to 
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układa mi się w jedną całość. Na szczęście zdążyłam się 
z nią jeszcze pożegnać… Odeszła spokojnie którejś nocy.

Ojciec bardzo rozpaczał, to ja musiałam go pocieszać.
Bardzo bolało go też to, że jako lekarz, a właściwie już 
wtedy doktor habilitowany – nic nie mógł zrobić! Po 
pogrzebie przez parę tygodni był na zwolnieniu 
lekarskim i jakoś się nie zanosiło, żeby wrócił do kliniki. 
Rok akademicki był tuż, tuż, dziekan wielokrotnie 
dzwonił w sprawie planu zajęć dydaktycznych, a ojciec –
nie reagował.

Ja złożyłam papiery na tutejszą Akademię Medyczną, 
ale w połowie września odwiedził ojca dawny kolega ze 
studiów, który od wielu lat pracował na kontraktach za 
granicą. Opowiedział o Afryce, o tamtejszych szpitalach i
pacjentach. Ojciec się ożywił, dopytywał o szczegóły i 
któregoś wieczoru zapytał mnie wprost:

 Pojedziesz ze mną do Sudanu? Jest tam wolny etat, 
tu wezmę urlop bezpłatny, ty możesz być wolontariuszką,
znasz bardzo dobrze język angielski i francuski, a twoje 
studia – mogą poczekać. Nabierzesz doświadczenia i 
potem będzie ci łatwiej.

Niezbędne formalności załatwiliśmy dosyć szybko i 
w połowie listopada polecieliśmy do Afryki. Na miejscu 
okazało się, że przez jakieś papierowo – informacyjne 
zawirowania, etat w klinice w Sadem był już zajęty. 
Dyrektor przepraszał ojca, mówił, że zwróci nam 
wszystkie koszty, że załatwi bilety powrotne, ale radzi, 
żebyśmy przynajmniej coś zwiedzili, jeżeli nigdy w 
Afryce nie byliśmy. Oczywiście będziemy jego gośćmi, 
ma przestronny dom – serdecznie nas zaprasza. A może 
znajdzie się w międzyczasie jakaś inna praca dla tak 
cenionego specjalisty?
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Zostaliśmy u dra Mufiego przez miesiąc. Jego syn, 
Kali student ostatniego roku medycyny, służył nam jako 
przewodnik. Któregoś dnia zawiózł nas do pobliskiej 
placówki misyjnej, którą prowadzili zakonnicy. Był tam 
też szpital, a przynajmniej coś, co na szpital wskazywało.
Od razu wiedzieliśmy, że tu jest nasze miejsce! Ojcowie 
byli szczęśliwi, że zostajemy i my też chcieliśmy 
pomagać im w pracy.

Ale na początku, byliśmy inni, nowi, obcy – biali, 
inaczej ubrani, mówiący z innym akcentem. Pacjenci – 
wychudzeni, schorowani, stali w długich kolejkach do 
Ojca Józefa – felczera, bo znali go, a nas się chyba bali!

Przyznam się, że początkowo i z mojej strony 
pojawiał się lęk, jakaś niechęć, a nawet – obrzydzenie, 
gdy widziałam brudnych, zawszonych Murzynów. A 
przecież byłam już wolontariuszką w Polsce, we 
Wspólnocie Przymierze Miłosierdzia, która między 
innymi opiekuje się osobami bezdomnymi. No cóż – oni 
też byli mi obcy i też się ich bałam. Musiało minąć 
trochę czasu, aby „lody popękały”.
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Ale i później zdarzały się sytuacje paradoksalne. 
Pewnego razu asystowałam przy porodzie. No może 
słowo „asystowałam” niedokładnie oddaje moją rolę, bo 
po prostu trzymałam kobietę za rękę i wycierałam jej pot 
z czoła, modląc się, żeby wszystko dobrze się skończyło. 
A z drugiej strony łóżka stała szamanka szepcząca jakieś 
zaklęcia, sypiąca wokół tajemniczy proszek i wykonująca
dziwne ruchy rękami nad głową rodzącej. I gdy urodził 
się piękny, zdrowy chłopak, mama Mea i my obie 
uściskałyśmy się serdecznie.

Mijały miesiące, poznawałam coraz bardziej naszych 
pacjentów, ich zwyczaje, zachowania, kulturę (lub jej 
brak!). Miałam nawet kilku młodych przyjaciół spośród 
bywalców Domu Misyjnego – Annę, Krzysztofa, Marię. 
Byli oni ochrzczeni, w otoczeniu misjonarzy nabrali 
ogłady, uwierzyli w siebie, chętnie uczyli się 
wszystkiego, co dotychczas było im obce.

Często odwiedzał nas Kali, pomagał ojcu przy 
zabiegach, cieszył się, że nabiera doświadczenia. 
Byliśmy na jego absolutorium, wręczeniu dyplomów 
lekarskich, uroczystym obiedzie. Pod pozorem spalenia 
kalorii, Kali wyciągnął mnie potem na długi spacer – i 
tam po raz pierwszy mnie pocałował. Od dawna czułam, 
że mu się podobam i ja też lubiłam przebywać w jego 
towarzystwie, rozmawiać z nim, zwiedzać okolice. Ale 
wtedy poczułam coś więcej…

Lecz wieczorem, gdy wróciliśmy już z ojcem „do 
siebie”, pojawiły się wątpliwości, może przedwczesne, 
ale… Mam ułożyć sobie życie z Murzynem? Fakt, że 
przystojnym, wykształconym, ale czarnym jak noc, w 
której świecą tylko białka oczu. Miałabym tu zostać na 
całe życie, czy też jego „zabrać” do Polski? Co na to 
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powie ojciec i dalsza rodzina, koleżanki, sąsiedzi? Nasze 
dzieci będą zapewne zawsze inne, jak się odnajdą w 
życiu tu czy tam? A przede wszystkim – czy Kali zgodzi 
się przyjąć wiarę katolicką, bo z tego co zauważyłam, 
jest raczej poganinem – ateistą. Nigdy nie uczestniczył w
nabożeństwach w kaplicy Domu Misyjnego, a gdy go 
zapraszałam, zawsze się jakoś wykręcał. A to pomocą 
ojcu, koniecznością powrotu, czy nawet – bólem głowy. 
Było mi nieraz przykro z tego powodu, ale cóż – był 
inny, był obcy od pokoleń. Nie świętował z nami Bożego 
Narodzenia, nie ubierał choinki z liści palmowych, nie 
szykował święconki na Wielkanoc. Jak miałaby 
wyglądać nasza rodzina? No i wątpliwość główna – czy 
rzeczywiście się kochamy?

Zbliżał się termin naszego powrotu do kraju. Trzy lata
minęły, ojciec miał podjęte różne zobowiązania na 
uczelni, ja też musiałam coś ze sobą zrobić. Kali nadal 
mnie adorował, wyglądał na zakochanego po uszy i 
zgadzał się na wszystko, aby tylko się ze mną ożenić. 
Jeden z misjonarzy przygotowywał go do przyjęcia 
sakramentu chrztu świętego, uczył prawd naszej wiary, ja
też „przemycałam” mu trochę „Bożej wiedzy” poprzez 
świadectwo swojego życia. Rozmawialiśmy dużo o 
różnych wariantach naszej przyszłości, często w 
obecności mojego ojca, który – jak widziałam – 
podchodził do naszej znajomości z dużą rezerwą, ale 
życzliwie. Nie chciał tylko, abym została w Sudanie – co 
doskonale rozumiałam.

Pewnego razu poruszyłam problem moich przyszłych 
teściów i ich zaproszenia na chrzest Kalego. I wtedy on, 
zmieszany przyznał, że rodzice nic nie wiedzą o jego 
planach przejścia na katolicyzm, ba – nawet o miłości do 
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mnie. Stanęłam jak wryta – z niemym pytaniem na 
ustach – dlaczego?

 Bo oni się nigdy na to nie zgodzą! – wykrzyknął z 
bólem w głosie.

Mimo wykształcenia i pewnej „europejskiej ogłady”, 
w gruncie rzeczy tkwią głęboko w tradycji rodzinnego 
klanu, jego zasad, kultury, a zwłaszcza religii. Jego los 
zależy od decyzji ojca, który go wychował, opłacał jego 
studia i nawet… wybrał mu już przyszłą żonę, której Kali
jeszcze nie widział.

 Przecież to jakieś średniowiecze – wykrzyknęłam 
oburzona.  Mamy dwudziesty pierwszy wiek! I co 
teraz? Jak sobie to wszystko wyobrażasz? – pytałam ze 
łzami w oczach.

 Po prostu przyjmę chrzest w tajemnicy przed 
rodzicami, a potem wyjadę z wami do Polski, np. w 
charakterze turysty, na miesiąc, dwa – ale jeżeli zostanę 
dłużej, to wrócić tu już nie będę mógł. Może znajdę 
pracę w jakimś szpitalu, ale nawet nie wiem, czy będzie 
tam honorowany mój dyplom lekarski, czy jego 
nostryfikacja będzie możliwa. Czy będę musiał 
studiować od początku, razem z tobą? Może w Polsce, 
może w Londynie, tak jak planowałaś? – Tu głos mu 
zadrżał i po chwili zamilkł.

Przez całą uroczystą mszę świętą, na której Kali 
przyjął sakrament Chrztu Świętego i Pierwszej Komunii 
Świętej – płakałam. Ojcem chrzestnym był mój ojciec, 
który też bardzo przeżywał całą ceremonię. A w 
momencie, gdy usłyszeliśmy słowa kapłana: „Tomaszu, 
ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”,
sam (dawny) Kali też płakał. Na pociechę stwierdziłam, 
że łzy ma takie same jak ja, wcale nie czarne!

46



Kilka dni po tej uroczystości zaczęło się wielkie 
pakowanie.  Ile nazbierało się tego dobytku – biadał 
ojciec i rozdawał wiele rzeczy misjonarzom i pacjentom, 
ale i tak firma transportowa wywiozła na statek kilka 
pokaźnych skrzyń. Pożegnaniom nie było końca. 
Misjonarze serdecznie nas zapraszali do kolejnego 
przyjazdu.  No może kiedyś – odpowiadał ojciec, 
którego życie nauczyło, by nie palić za sobą mostów.

Wyjeżdżaliśmy we trójkę. Ojciec załatwił Kalemu 
(jakoś nie mogę się przyzwyczaić do Tomasza) 
trzymiesięczny staż w swojej klinice. Wyjeżdżał więc 
legalnie, za zgodą władz i rodziny. W drodze do Polski 
odwiedziliśmy kuzyna Kalego, mieszkającego na 
wschodnim wybrzeżu Sudanu. Olip ugościł nas bardzo 
serdecznie, a któregoś wieczoru zawiózł do odległej o 
około dwadzieścia kilometrów zatoki, która była 
miejscem przerzucania imigrantów na pontony.

Nie mogę tego zapomnieć! Działy się tam dantejskie 
sceny. Niektórzy dojechali do wybrzeża już ledwie żywi. 
Przewoźnicy pobierali opłaty, najczęściej większe niż 
pierwotnie podawali. Rozdzielali rodziny, jeżeli 
brakowało im parę dolarów na opłacenie dalszej podróży 
dla wszystkich. Pontony niebezpiecznie się zanurzały, 
przeładowane do granic możliwości. Gdy ktoś się 
zawahał i nie wsiadł do prawie już tonącej łodzi, 
przewoźnik zawołał:  Nikogo nie zmuszam, za parę dni 
dotrzemy do następnego punktu i Muzułmanie mi jeszcze
podziękują za rezerwację miejsc – zakończył z 
ironicznym śmiechem.

Twarze tych ludzi, zwłaszcza młodych mężczyzn, 
były takie, że ciarki przechodziły mi po plecach. Byłam 
szczęśliwa, gdy wróciliśmy do domu Olipa. Po obiedzie 
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rozmawialiśmy o imigrantach, Murzynach, 
Muzułmanach…, o ich tragedii, o niepewnej przyszłości. 
Kali twierdził, że problemy te powinni rozwiązać 
politycy, Olip nie wierzył, że to się kiedyś uda. Stał na 
stanowisku, że trzeba pomagać tym ludziom na swoją 
miarę. I „przyznał się”, że trzy razy w tygodniu jego 
pracownicy zawożą do tej zatoki pojemniki z pitną wodą,
jedzeniem, lekami.

 To mogę zrobić, jestem – jak na te warunki – 
człowiekiem zamożnym i nie oglądam się na rządy, 
ustawy, przepisy. Napoję, nakarmię grupę ludzi w 
potrzebie, może umocnieni, szczęśliwie dotrą do celu? – 
zakończył stanowczo.

Dziękując za gościnę, pojechaliśmy jeszcze do 
Włoch. Nasz statek podjął spotkany na morzu 
rozpadający się kuter rybacki, wypełniony aż po brzegi 
imigrantami. Śmiało można powiedzieć, że kapitan 
uratował im życie. Ale co będzie z nimi dalej? Co prawda
na włoskim brzegu zaraz zjawili się ludzie z jakiejś 
organizacji charytatywnej, zabrali ich do 
prowizorycznych namiotów, roznosili gorący posiłek, ale 
za dzień, dwa trafią pewnie do jakiegoś obozu. Czy z 
niego wyjdą, czy się zasymilują ze środowiskiem? Czy 
zawsze pozostaną buńczuczni, z nastawieniem 
roszczeniowym – „daj, bo mi się należy”? Czy dzielnice, 
w których się osiedlą, opanuje strach przed nieznanym?

Miałam nadzieję, że przez zwiedzanie Rzymu, Asyżu,
Wenecji, zatrą się te obrazy w mojej pamięci, ale tak się 
nie stało. Nawet już po powrocie do domu, pomimo 
wielu spraw, które po trzech latach nieobecności 
wymagały załatwienia, bolące wciąż wspomnienia ś.p. 
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mamy, nie sprawiły tego, że mogłam przejść z „tymi 
sprawami” do porządku dziennego.

 Po prostu ja to widziałam i przeżyłam osobiście, a 
nie tylko w telewizji – tłumaczyłam mojej przyjaciółce 
Agacie, która zadzwoniła do mnie zaraz po naszym 
powrocie.

 I co zamierzasz zrobić? Wyjść za mąż za Kalego i 
przyjmować uchodźców? Ilu z nich „zmieścisz” w 
waszym (a właściwie w ojca) domu? Ja kiedyś przez 
dłuższy czas pomagałam Ewilii, młodej Rumunce, która 
żebrała pod kościołem, tuląc do siebie dwójkę, a później 
już trójkę małych dzieci. W upale, deszczu czy mrozie 
siedziała na ziemi, trzymając kawałek kartonu z napisem:
„Jesteśmy głodni, bezdomni, prosimy o pomoc”. Lokum 
załatwił jej ksiądz, dyrektor diecezjalnej „Caritas”, ludzie
wrzucali do plastikowego kubeczka jakieś pieniądze, ja 
przywoziłam torby z żywnością. Przyjmowała wszystko 
z wdzięcznością, którą było widać w jej oczach. Mały 
Romek natychmiast łapczywie pochłaniał drożdżówkę 
czy wafelka. Którejś niedzieli przejeżdżałam koło 
kościoła ponownie, godzinę później. Było pusto, bo 
rozpoczęła się już kolejna msza święta. Obok Ewilli stało
dwóch rosłych, śniadych mężczyzn, w eleganckich 
skórzanych kurtkach. Na nadgarstku jednego z nich 
zauważyłam dużą złotą bransoletę. Wsypywał właśnie 
zawartość kubeczka do swojej kieszeni, a drugi – zajadał 
„moje” parówki, przegryzając bananem. Gdy Romek, 
który poznawał już mój samochód, zaczął biec w moim 
kierunku, pospiesznie odjechałam – z mieszanymi 
uczuciami. Krótko potem Ewilla zniknęła spod kościoła. 
Widziano ją podobno w innej dzielnicy, potem w 
Warszawie na dworcu. Widocznie jej „opiekunowie” 
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szukali nowych źródeł zysku…  Agata zakończyła 
swoją opowieść głębokim westchnieniem.  Przy 
udzielaniu pomocy „innym” potrzebna jest duża 
roztropność – poradziła jeszcze, gdy zaczęłam wyrażać 
swoje zdanie, cytując słowa Jezusa z dzisiejszej 
ewangelii: „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie”.

Z tych refleksji i wspomnień wyrwał mnie nagle głos 
Kalego:  Basieńko! Podbiegłam do drzwi, za którymi 
stał również ojciec, i obaj patrzyli na mnie z niepokojem.
 Pukamy i pukamy, a ty się nie odzywasz. W szparze 
widać światło, więc chyba jeszcze nie spałaś?

Zawsze to „Basieńko”, wymawiane przez Kalego ze 
specyficznym akcentem, wywoływało uśmiech na mojej 
twarzy. Ale teraz byłam bardzo poważna. Wspomnienia, 
przemyślenia wymagały ode mnie podjęcia jakiejś 
decyzji. Nie byłam na nie gotowa! Zeszłam na dół, do 
salonu i mimo późnej pory, rozmawialiśmy jeszcze 
długo. W końcu ojciec mi poradził, żebym spotkała się z 
księdzem Jackiem, moim spowiednikiem i przyjacielem 
duchowym od „młodych lat”. Jeszcze w nocy napisałam 
do niego maila, i już rano dostałam odpowiedź z 
zaproszeniem na rozmowę.

Idąc na plebanię, spotkałam bardzo dawno nie 
widzianą Kaśkę, koleżankę jeszcze z podstawówki. Po 
radosnym „cześć  cześć, co słychać?” odpowiedziałam:

 Tyle słychać, że do rana bym nie skończyła, 
musimy się umówić na jakiś dzień na pogaduchy.

Kaśka zmarkotniała, bo okazało się, że opiekuje się 
swoją obłożnie chorą babcią i w najbliższych dwóch 
tygodniach, to ona ma dyżur, bo mama wyjechała na 
szkolenie, a stała opiekunka – dziewczyna z Ukrainy, 
musiała wyjechać do siebie załatwiać jakieś formalności.
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 Nie baliście się wpuszczać do domu obcej osoby, i 
to jeszcze z Ukrainy? – zapytałam zdziwiona.  Przecież 
ci Ukraińcy to źli ludzie, złodzieje, wywołują tylko 
awantury, kłócą się o wynagrodzenie…

 No co ty też opowiadasz za bzdury – Kaśka 
przerwała mi tę tyradę.  Nic podobnego. Ty zbyt 
opierasz się na jakichś krzywdzących tych ludzi 
stereotypach czy zasłyszanych, nie potwierdzonych 
opiniach. A zresztą w każdym społeczeństwie są 
złodzieje, awantury, ludzie wyłudzający pieniądze… 
Daria to super dziewczyna, traktuję ją jak siostrę!

Kaśka obiecała, że zadzwoni, jak Daria przyjedzie to 
zobaczę na własne oczy, jak się mylę w swoich sądach.

Ksiądz Jacek niewiele się zmienił przez te lata. Jak 
zawsze gościnny, poczęstował mnie kawą i kruchymi 
ciasteczkami, które „od zawsze” piekła jego mama. 
Rozmawialiśmy parę godzin i po ciasteczkach nie został 
nawet okruszek.

Najpierw powiedziałam, z czym przychodzę i 
koniecznie chciałam się dowiedzieć, czy Kaśka miała 
rację z tymi stereotypami. Okazało się, że tak.

 …bowiem bezkrytyczne podejście do stereotypów 
etnicznych, jest często źródłem ksenofobii, czyli 
patologicznego strachu przed obcymi, zwłaszcza 
cudzoziemcami – tłumaczył ksiądz Jacek.  Strach ten 
może przybierać postać awersji, niechęci, wrogości, a 
nawet nacjonalizmu. Cudzoziemcy są postrzegani jako 
obcy, jako konkurenci na rynku pracy. Zresztą ksenofobia
może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z 
obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi pod 
pewnymi względami. I nie jest dobrze, gdy staje się ona 
wartością powszechnie akceptowaną w społeczeństwie. 
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Ale posłuchaj, proszę, Basiu: parę miesięcy temu 
przyszła do mnie pewna osoba i rozmawialiśmy, tak jak 
dzisiaj z tobą – o imigrantach z obcej kultury i religii. 
Kobieta ta powiedziała mi, że nie chciałaby nawet 
mieszkać obok obcych w sąsiedztwie, gdyż boi się o 
swoje dzieci. Mąż pływa, więc długie miesiące nie ma go
w domu. Tyle się słyszy o kradzieżach, gwałtach z ich 
strony. Ma dorastającą córkę, co by było, gdyby… I tu 
rozpłakała się, bo ja mówiłem na kazaniu o gościnności, 
a ona jest przecież chrześcijanką i powinna… 
Przypomniałem więc, że owszem, mówiłem, że 
gościnność powinna być cechą ucznia Chrystusa, ale ma 
ona jednak granice i każdy musi zdecydować o tym w 
swoim sumieniu. Chrześcijanin powinien stale 
balansować między lękiem przed obcym, a otwartością 
na to, co jest obce i nieznane. Może to robić w granicach 
wyznaczonych przez własność prywatną, np. swój dom. 
Jest to granica, której nikomu obcemu nie wolno 
przekraczać bez zaproszenia. Nie czyni tego nawet sam 
Bóg. Nie wypada jednak zaprosić kogoś do domu, 
którego nie jest się właścicielem. Wolne decyzje 
człowieka nie powinny być oceniane przez osoby trzecie 
– podkreślił ksiądz Jacek.  A przy okazji, pamiętaj 
Basiu, że rozdawanie cudzej własności nie jest 
dobroczynnością.

Ale wracając do sedna sprawy. Polacy w sprawie 
przyjmowania uchodźców są podzieleni. Z jednej strony 
obserwuje się, zwłaszcza w mediach nawoływania, aby 
otworzyć się na przyjmowanie muzułmańskich 
uchodźców, bo chrześcijanin powinien być gościnny. 
Niestety osoby głoszące takie prawdy na co dzień, raczej 
nie odwołują się do wartości chrześcijańskich. A z 
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drugiej strony stoi grupa ludzi, która już sam pomysł 
sprowadzenia muzułmańskich uchodźców uważa za 
zdradę narodowych i katolickich interesów. W tym całym
zamęcie uważam, że najlepszą formą pomocy, jest pomoc
tym ludziom – na miejscu. Basiu, jeżeli Jezus chce, 
abyśmy przyjęli obcego, to chce w nas ukształtować 
postawę przeciwną do strachu. Ale nie zapominaj, że gdy
wysyłał uczniów w nieznany, obcy świat, to mówił: 
„Bądźcie roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie”.

 To niech ksiądz mi powie, poradzi, co ja mam teraz 
zrobić – poprosiłam z nadzieją.

 Dobrze, ale nie teraz. Muszę usiąść z twoim 
problemem na modlitwie. Dar rady, czyli światło w 
wyborze najlepszej drogi, jasność osądu danej sytuacji, 
nie może opierać się tylko na moim czyli ludzkim 
pomyśle, rozumiesz? Umówmy się na niedzielę wieczór, 
dobrze? Ty w tym czasie módl się o dobre wykorzystanie
daru mądrości, abyś umiała odkryć swoje powołanie oraz
rozeznać dobro ukryte pod pozorem zła i zło – ukryte 
pod pozorem dobra. A teraz musimy już kończyć, bo za 
pół godziny mam mszę świętą – wyobraź sobie – dla 
cudzoziemców właśnie. Oczywiście – w języku 
łacińskim. Raz w tygodniu odprawiamy je w naszym 
kościele na polecenie Księdza Arcybiskupa. Może 
zostaniesz?

Zostałam, zdziwiona, że kościół był zapełniony 
niemal w stu procentach. No tak, to wszystko katolicy. I 
Chińczycy, i Murzyni, i Hindusi…, a ja myślałam, że nie.
No właśnie, znów odezwały się stereotypy. Muszę się od 
nich uwolnić!

Wróciłam późno do domu, a tu niespodzianka. „Moi” 
faceci zaprosili mnie na kolację – do restauracji. A jakiej?
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 To niespodzianka – odparł tajemniczo Kali. No 
afrykańskiego lokalu, to u nas chyba nie ma – 
pomyślałam z ulgą, ogarniając się nieco na wieczorne 
wyjście.

Pojechaliśmy do restauracji chińskiej. Nie byłam tym 
zachwycona. Nazwy potraw w karcie dań nic mi nie 
mówiły, nieznane zapachy noszące się nad kuchnią, 
niepokoiły. Wybór z menu zostawiliśmy ojcu, który z 
niejednego już pieca chleb jadł.

Wszystko mi smakowało znakomicie. Było to inne, 
nowe, a okazało się bardzo dobre. Można powiedzieć, że 
to tylko kolacja, ale…

Właściciel lokalu był kiedyś ojca pacjentem. 
Przysiadł się na chwilę do naszego stolika i wspominał, 
jak to było, gdy kupił ten lokal i projektował tu 
restaurację. Ilu miał przeciwników, ba, nawet wrogów! 
Sąsiedzi nie akceptowali „żółtego”. Wybijali szyby, 
podpalili drzwi wejściowe, a gdy w końcu otworzył 
lokal, na początku bojkotowali go. Ale przetrzymał 
najgorszy czas… Otrzymałam więc kolejną lekcję. 
Pozytywną!

Siedzieliśmy jeszcze przy pysznym deserze, gdy przy 
stoliku obok, jakaś kobieta zaczęła głośno coś opowiadać
swoim towarzyszom:

 Słuchajcie, zarejestrowałam się do kardiologa, 
wchodzę do gabinetu i kogo widzę? Murzyna! Zrobiłam 
w tył zwrot i pobiegłam do rejestracji z awanturą. 
Niestety nie było innych numerków. Zrezygnowałam i 
poszłam do ELMED-u. Wolałam zapłacić niż dać się 
dotykać czarnymi łapami.

Kali już na tyle znał język polski, żeby zrozumieć 
słowa tej kobiety. Popatrzył na mnie ze smutkiem i 
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westchnął:  Chyba wraca Ku-Klux-Klan. Cały pogodny,
wieczorny nastrój pękł jak mydlana bańka. A ja 
wstydziłam się za tę kobietę i nie wiedziałam, gdzie oczy
podziać. Wkrótce pojechaliśmy do domu.

Do niedzieli i spotkania z księdzem Jackiem zostało 
parę dni. Ale już wiedziałam, że dobrze mi poradził w 
sprawie modlitwy o rozeznanie i wybór właściwej drogi. 
„Dogadałam się” z Panem Bogiem! Przecież powiedział: 
„Proście, a otrzymacie”. Lekko nie będzie, ale…

Ksiądz Jacek przywitał mnie i Kalego również 
cytatem z Biblii: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo 
szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi
do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 
Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do
życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”

 I tak zrobimy, księże Jacku. Bo strach nie może 
ograniczać miłości!

Czy wszyscy muszą być tacy sami?
„Bardzo nam zależy na równości,
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zwłaszcza wobec tych,
którzy nas przerastają”

(Aleksander Kumor)

Koła pociągu monotonnie stukały na torach. Kiedy 
indziej z pewnością usnąłbym natychmiast, zwłaszcza że 
w przedziale, oprócz mnie była tylko jedna pasażerka. 
Gdy zajmowałem miejsce i powiedziałem: „Dobry 
wieczór”, odpowiedziała automatycznie cichym głosem, 
ale nie podtrzymała rozmowy. Wpatrywała się już od 
godziny stale w jeden punkt nad oknem, siedząc niemal 
bez ruchu. Raz tylko, gdy zadzwoniła jej komórka, 
odpowiadała zdawkowo: „Tak, już jadę, będę tam rano, 
przekażę list od Ciebie, pozdrowię go od dziadka Piotra”.
Potem zaległa cisza.

Ale o śnie mogłem tylko pomarzyć, myśli i 
wspomnienia kłębiły mi się po głowie. Bałem się też 
poranka następnego dnia i spotkania z Konradem. Czy 
ojciec może bać się spotkania z synem? Z całą 
stanowczością oświadczam, że może. Może, gdy to 
spotkanie ma się odbyć… za więziennymi kratami! 
Jechałem na pierwsze widzenie. Po kilku miesiącach jego
obecni przełożeni wyrazili na nie zgodę. Pierwotnie na 
widzenie miała przyjechać moja żona, ale wycofała się w
przeddzień wyjazdu.  Pojedziesz ty? – zapytała 
proszącym, drżącym głosem.  Ja źle się czuję po tym 
wszystkim, nie wytrzymam kilkunastu godzin w pociągu 
i takiego samego powrotu, ani rozmowy z Konradem.

Pojechałem więc ja. Konrad dostał bardzo wysoki 
wyrok za zabójstwo. O Boże, jakie to straszne! Chłopak 
ma dziewiętnaście lat, całe życie przed sobą, ale 
najbliższe i kolejne lata spędzi za kratami. O szybsze, 
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warunkowe zwolnienie będzie mógł wystąpić dopiero 
za… piętnaście lat.

Przeżywałem bardzo ten proces, osiwiałem w jedną 
noc. Pewnie dlatego, że wciąż nie mogłem znaleźć jasnej 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Dlaczego tak się stało?
Dlaczego dobry w gruncie rzeczy młody chłopak, 
dopuścił się takiej strasznej zbrodni?

Pamiętam jak przez mglę, że w uzasadnieniu wyroku 
padały jakieś niezrozumiałe dla mnie wówczas słowa: 
konformizm, transgresja. Adwokat później wytłumaczył 
mi, że sędzia uważał, iż to właśnie konformizm był u 
Konrada główną przyczyną tego, że z grzecznego, 
dobrego chłopaka zmienił się w zbrodniarza. Bo 
konformizm to właśnie zmiana zachowania na skutek 
rzeczywistego bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi.
Trochę w myśl porzekadła: kto z kim przestaje, takim się 
staje. Jest to podporządkowanie się wartościom, 
poglądom, zasadom i normom postępowania, 
obowiązującym np. w danej grupie społecznej. Ktoś 
początkowo ma inne zdanie czy też inaczej się zachowuje
niż członkowie tej grupy, a następnie – zmienia się w 
kierunku zgodnym z oczekiwaniami grupy. Niektórzy 
bowiem mają większą, a nawet trwałą skłonność 
poddawania się autorytetom.

Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby Konrad 
podporządkował się zasadom, wartościom, poglądom 
grupy ministrantów. Kolega zachęcał go do uczestnictwa 
w spotkaniach. Konrad poszedł tam nawet kilka razy, 
pojechał z nimi na obóz zimowy, ale w końcu stwierdził, 
że to nie dla niego, że nie zamierza zostać księdzem.

Krótko potem poznał Artura, który imponował mu 
pod wieloma względami – był silny, odważny, miał dużo 
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kasy, zawsze najnowsze generacje laptopów, tabletów, 
smartfonów…, a przede wszystkim wypasiony motor i 
powodzenie u dziewczyn. Bardzo chciał być takim jak 
on, ale nie mieliśmy tyle pieniędzy, żeby mógł mieć to 
wszystko, a poza tym był zakompleksiony z powodu 
swojej niepozornej postury i pryszczy na twarzy. Niestety
nic nie robił w tym kierunku, aby zmienić tę sytuację. Na
moje uwagi, że przecież i tak jest wartościowym 
chłopakiem i nie musi upodabniać się do nikogo, warczał
tylko, że jestem obłudny, że i ja, i mama tylko tak 
gadamy, a sami wciąż dostosowujemy się do innych, 
jesteśmy pod ich wpływem, nawet im się 
podporządkowujemy.

Wtedy wydawało mi się to niedorzeczne, ale gdy 
wraz z żoną pochyliliśmy się nad tym problemem, to 
znaleźliśmy wiele takich sytuacji, gdy przestawaliśmy 
być sobą, zmienialiśmy upodobania, styl życia, aby – nie 
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być odrzuconym przez np. kolegów w biurze, sąsiadów, 
rodzinę… I uznawaliśmy pewne normy i wartości za 
własne. To były często drobiazgi, ale to nam się tak 
wydawało. Bywało, że opuszczaliśmy niedzielną mszę 
świętą, bo w tym czasie nasi znajomi „bywali” w 
hipermarkecie, który niedawno u nas otworzono. Do 
„dobrego tonu” należało robić zakupy właśnie w 
niedzielę. Gdy zaczęliśmy też tak postępować, ucichły 
poniedziałkowe uwagi w stylu: „O, Jolka znów przyszła 
do pracy w tych starych butach, a wczoraj na wyprzedaży
były takie okazje”… Ja zacząłem nosić dżinsy, no bo 
wszyscy koledzy mieli takie markowe portki, chociaż 
zawsze źle się w nich czułem. Wymazałem z drzwi 
wejściowych K+M+B, bo gdy pewnego dnia odwiedziła 
nas ciotka z Kanady, to z dezaprobatą skomentowała ten 
napis, rzucając pod nosem: „też należycie do tych 
oszołomów?” Kiedyś skłamałem sąsiadce, że 
wyjeżdżamy na Kretę, a byliśmy na wakacjach nad 
Bałtykiem. No bo kto teraz jeździ nad Bałtyk, wszyscy 
jeżdżą do ciepłych krajów… Żona kupowała sobie tylko 
czarne bluzy i kurtki, chociaż w czarnym wygląda „jak 
śmierć na chorągwi”, ale koleżanki tak właśnie, na 
czarno się ubierały.

Konrad to wszystko widział, i jak się niedawno 
okazało, także nasza młodsza córka, Paulina, brała z nas 
przykład.

Artur zaprosił kiedyś Konrada na spotkanie ze 
swoimi, jak mówił, przyjaciółmi. Konrad poszedł tam z 
pewnym oporem – jak będzie przyjęty, czy go nie 
wyśmieją, czy Artur stanie po jego stronie? Ale wrócił, 
jak na skrzydłach. Chłopcy uczyli go jazdy na motorze, 
jeden z nich – syn właściciela siłowni, dał mu bezpłatny 

59



karnet, aby trochę podrasował swoje mięśnie. Konrad był
wyraźnie szczęśliwy. Chociaż nie mógł dorównać swoim 
nowym przyjaciołom i zaszpanować tym czy tamtym, 
ale…, ale mógł przyjąć ich sposób myślenia, ich filozofię
i poglądy… satanistyczne!

Coraz częściej zaczął znikać na długie godziny, 
wracał do domu nad ranem. Na pytania, gdzie był tyle 
czasu, co i z kim robił, nic nie odpowiadał, albo po 
prostu kłamał. Pewnego razu żona znalazła w koszu na 
śmieci jego pokrwawioną koszulkę, ale nic nie udało się 
z niego wyciągnąć.

Gdy skończył osiemnaście lat, stwierdził, że jest 
dojrzały i nie mamy się wtrącać w jego życie. Jakimś 
cudem zdał maturę, ale o studiach nie było mowy. 
Chwytał się dorywczych prac, bo ja „zamknąłem dopływ 
gotówki”. Chyba zarabiał nieźle, zaczął nosić skórzane, 
markowe ciuchy, kupił motor, podobno od kolegi Artura.

Z hukiem i awanturą wyprowadził się z domu, gdy 
okazało się tzw. przypadkiem – w co „wdepnął”. Otóż 
pewnego razu pękła rura u sąsiadów mieszkających 
piętro wyżej i zalała sufit oraz ścianę w łazience i w 
przylegającym do niej pokoju Konrada. Ekipa 
remontowa, wezwana pilnie ze spółdzielni, musiała 
odsunąć regał w jego pokoju. Konrada nie było od paru 
dni. Co prawda, bardzo nie lubił, gdy ktoś wchodził do 
pokoju w czasie jego nieobecności i my staraliśmy się to 
uszanować, ale cóż – była to sytuacja „wyższej 
konieczności”.

Zza regału wypadło wtedy trochę jakichś kolorowych
magazynów, głównie motoryzacyjnych, i dwie książki, 
których tytuły spowodowały, że zjeżyły mi się włosy na 
głowie. Była to… „Biblia Szatana i coś a’la poradnik: 
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„Homoseksualizm dla każdego”… Na szczęście 
hydraulik nie interesował się tym znaleziskiem, bo 
zrywał mokrą tapetę, żeby zlokalizować miejsce 
przecieku.

Konrad wrócił po paru dniach, tym razem w 
obcisłych skórzanych spodniach i bajeranckich butach, 
które pewnie kosztowały majątek. Została w nim chyba 
jeszcze jakaś odrobina uczuć, bo było widać, ze przejął 
się chorobą matki, która leżała w sypialni ze 
zdiagnozowanym stanem przedzawałowym. Na jego 
pytanie: „co się stało?’, pokazałem mu obie książki i 
kategorycznie zażądałem wyjaśnień.

Pamiętam, że nawet nie chciał usiąść, ale stojąc w 
drzwiach sypialni oznajmił, że ma partnera – Roberta, 
bardzo bogatego, który daje mu rozmaite drogie prezenty
– tu znacząco spojrzał na swoje nowe buciory – w 
zamian za, jak to określił – „świadczenie usług 
seksualnych”. Namawiał go wielokrotnie, aby 
przeprowadził się do jego rezydencji – i teraz to właśnie 
zrobi!

 To jakiś diabelski układ – zawołała żona 
przerażonym głosem.

 Dobrze to ujęłaś, faktycznie obaj jesteśmy 
satanistami, podobnie jak i Artur, a także kilkadziesiąt 
innych osób. Nigdy nawet nie marzyłem, że będę miał 
kiedyś tylu przyjaciół! – zawołał, wyrywając mi z ręki 
obie książki.  A, i jeszcze coś. Co prawda ciekawość to 
jest pierwszy stopień do piekła, i mam nadzieję, że się 
tam kiedyś spotkamy, ale bardzo chcieliście wiedzieć, 
skąd wzięła się wtedy  krew na mojej koszulce? Tamtej 
nocy właśnie nasza grupa satanistyczna „666” przyjęła 
mnie w swoje szeregi jako pełnoprawnego członka. Moja
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inicjacja polegała na konieczności samookaleczenia się i 
na dokonaniu tzw. destrukcji. Przez godzinę katowałem 
psa, a o północy powiesiłem go na drzewie. Ale to były 
takie „dziecinne wprawki” – dodał lekceważąco.  Teraz 
przed nami stoją większe zadania! Teraz jestem kimś, 
czuję się wśród nich świetnie, nabrałem odwagi, jestem 
szczęśliwy… To chyba i wy powinniście być zadowoleni,
prawda?  I Konrad, nie czekając na odpowiedź, trzasnął 
drzwiami – i tyle go widzieliśmy!

Po tej rozmowie żona wylądowała na długie tygodnie 
na kardiologii, a ja, gdy rano następnego dnia spojrzałem 
w lustro, zobaczyłem z przerażeniem, że z bruneta, 
stałem się siwym, zmarnowanym człowiekiem.

Konrad nie kontaktował się z nami, a i my nie 
mieliśmy pojęcia, gdzie go szukać. Bardzo to 
przeżywaliśmy, starając się otoczyć wzmożoną opieką 
naszą Paulinkę. Uczyła się nieźle, kupiliśmy jej komputer
nowej generacji, z różnorodnymi gadżetami. I gdy 
przesiadywała przed nim po kilkanaście godzin na dobę –
cieszyliśmy się, że nie szwenda się gdzieś po pubach, bo 
tam mogłaby wpaść w złe towarzystwo, tak, jak jej brat. 
Wychodziła tylko raz w tygodniu do klubu fitness, na 
jakieś spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, 
dietetyki itp. trochę się dziwiliśmy, że w tym wieku 
interesują ją takie zagadnienia, ale nie widzieliśmy w tym
nic złego. Jakże się myliliśmy!

Jogin Alex, który prowadził te odczyty, okazał się 
guru sekty „Superlife”, a spotkania w klubie traktował 
jako miejsce rekrutacji w szeregi sekty. Działał na tyle 
skutecznie, że i Paulina złapała tego bakcyla.

Zafascynowana postawą guru, jego „miłością”, 
zainteresowaniem sprawami osobistymi i kłopotami, 
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deklaracją pomocy, niemal „matczyną” opieką, czytała z 
wypiekami na twarzy „Dekalog Superlife”. Na szczęście 
nie chowała tej broszury za regałem, ale być może 
nieopatrznie zostawiła w kuchni na stole. Opatrzność 
czuwała, bo właśnie w tej chwili, gdy wyszła na moment 
do toalety, my wróciliśmy do domu. Paulina długo nie 
mogła zrozumieć, dlaczego tak stanowczo zakazaliśmy 
jej udziału w spotkaniach klubu fitness i oczywiście 
wszelkich kontaktów z szefem i członkami tej sekty. 
Płakała po nocach, obraziła się na nas i przy okazji na 
cały świat. Bardzo chciała być taka – jak to mówiła – 
„jak siostry i  bracia”.  Ach ten konformizm – 
westchnąłem cicho.

Zaczęła nosić sekciarską chustę w tęczowych 
kolorach, przestała jeść mięso, jajka, godzinami siedziała
i próbowała „odlatywać w realu”. W wyniku kilku 
długich, burzliwych rozmów, zjadła jajecznicę ze 
szczypiorkiem, w końcu wyspała się porządnie i zgodziła
się ograniczyć medytacje. Uspokojeni, sądząc że idzie ku
dobremu, zaprzestaliśmy kontrolowania każdego kroku 
Pauliny. I znów popełniliśmy błąd!

Wydawało się, że z naszej strony, poprzez rozmowy i 
zakaz, zrobiliśmy wszystko. I może tak było. Ale w 
kontaktach z sektą nie ma żartów, bo guru Alex nie 
odpuszczał.

Pewnego razu brutalnie wciągnął wracającą ze szkoły
Paulinę do samochodu i wywiózł w nieznanym kierunku.
Oczywiście od razu zabrał jej komórkę, więc kontakt z 
córką był niemożliwy. Ale na szczęście Aleksa zgubiła 
chytrość. Widząc że w komórce Pauliny jest sporo 
impulsów, właśnie z tego telefonu dzwonił do swojej 
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„kobiety”, i to kilkakrotnie. I tak otworzył drzwi do 
namierzenia jego osoby przez policję.

Paulina cała i zdrowa wróciła do domu. I tak 
skończyła się jej przygoda z konformizmem. Alex trafił 
do aresztu, pomieszczenia zajmowane przez sektę oraz 
klub fitness zaplombowano, a rozproszonych członków 
kolejno odszukiwano i przesłuchiwano w obecności 
psychologa. Sprawę można więc było uważać za 
zamkniętą.

Ledwie odetchnęliśmy, odwiedził nas policjant z 
zawiadomieniem, że Konrad został aresztowany. Już na 
rozprawie poznaliśmy szczegóły tej tragicznej historii. 
Otóż Konrad zamordował ze szczególnym 
okrucieństwem proboszcza parafii w małej nadmorskiej 
miejscowości. Znam dobrze te rejony, jeździliśmy tam 
nieraz na wakacje, gdy dzieci chodziły jeszcze do szkoły.
Żona grywa trochę na pianinie, tak amatorsko, ale bardzo
to lubi, więc będąc na urlopie zaproponowała 
proboszczowi, że w niedziele wcieli się w rolę organisty, 
który w tym czasie wyjedzie odwiedzić swoich rodziców.
Znaliśmy więc też proboszcza, przemiłego człowieka i 
wspaniałego kapłana. Pasjonowały go szachy i to on 
nauczył grać Konrada, który później nieraz zbierał laury 
w różnych turniejach.

Na pytanie sędziego, dlaczego to zrobił, odpowiedział
buńczucznie, że dostał polecenie od Artura i Roberta. 
Gdyby go nie wykonał, zostałby ukarany – wykluczony 
ze społeczności satanistów „666”, uznany za tchórza, 
wyśmiany, upokorzony, a także pozbawiony wszelkich 
profitów, więc nie miałby za co żyć. Musiał więc 
dostosować się do zachowań obowiązujących w tej 
grupie, bardzo pragnął pełnej akceptacji z jej strony i 
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swoistego awansowania. Wizja nagrody – kolejnego 
wtajemniczenia i dopuszczenia do Wielkiego Szefa – 
była bardzo nęcąca.

Nie wierzyliśmy własnym uszom! To wszystko 
mówił nasz syn… Ale padło kolejne pytanie, tym razem 
ze strony prokuratora:  W czym oskarżonemu zawinił 
ksiądz Andrzej, że właśnie jego wybrał na swoją ofiarę? 
Konrad odpowiedział, że ten proboszcz nic złego nie 
zrobił, ale znał go z czasów wakacji w Rybakach, i gdy 
przypomniał mu się, pukając do drzwi, ten wpuścił go 
bez oporów i lęku, pomimo późnej pory. Konrad dodał 
jeszcze, że dobrze pamiętał rozkład pomieszczeń na 
plebanii i wiedział, że ksiądz mieszkał sam, bo 
gospodyni, pani Kasia, wychodziła z kuchni około 
dziewiętnastej.

 Fakt, miałem pewne opory – mówił Konrad – bo 
ksiądz Andrzej tak się cieszył z mojej wizyty. 
Poczęstował mnie kolacją, wypytywał o rodziców i 
Paulinę, ale gdy poszedł do drugiego pokoju po szachy, 
zaczaiłem się za drzwiami i uderzyłem go pierwszy raz. 
Potem drugi, trzeci, dziesiąty… Klecha w tym czasie 
jęczał, ale też wypowiadał jakiś taki mi znajomy tekst: 
„Ojcze, przebacz mu, bo nie wie, co czyni…”. Właściwie
Artur mówił, że mam go tylko nastraszyć, żeby dał 
klucze do kościoła i do tabernakulum, bo potrzebował 
komunikantów do, jak to określił, rytualnej profanacji, 
ale ja wolałem załatwić sprawę do końca. Zwłaszcza, że 
zapomniałem o kominiarce, a wizyta potoczyła się tak, 
jak mówiłem. Ale komunikanty udało mi się zabrać 
nawet z dwoma złotymi kielichami. Niestety policja 
namierzyła mnie, gdy wstawiłem je do lombardu.
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Żona zasłabła na sali rozpraw i zabrało ją pogotowie, 
Znów na OIOM. Ja zostałem aż do ogłoszenia wyroku, 
który był taki, jak przewidywał adwokat. Niewiele mógł 
zrobić wobec niezbitych dowodów i postawy Konrada, 
która nie wskazywała na to, że przynajmniej żałuje 
swego czynu.

Wtedy na sali, policjanci nie pozwolili mi zamienić z 
Konradem ani słowa. Teraz jechałem do niego po 
kolejnych miesiącach…

Chyba na moment przysnąłem, bo aż podskoczyłem, 
gdy moja towarzyszka podróży wyszła na korytarz, 
pewnie do toalety, i zamknęła za sobą drzwi. Przez 
chwilę starałem się oprzytomnieć, otworzyłem nawet 
okno i rześkie powietrze dobrze mi zrobiło. Na stoliku 
obok okna leżała jakaś książka. Odruchowo spojrzałem i 
przeczytałem tytuł: „Konformizm – drogą do 
transgresji”. Pierwsze słowo znałem nawet za dobrze, 
drugie było mi obce. Ale od czego jest Internet? Kilka 
kliknięć w klawiaturę i na ekranie mojego smartfona 
pokazała się szukana definicja: „Transgresja to inaczej 
występek. To przekraczanie zwłaszcza norm moralnych, 
przekraczanie typowych granic działania”.

Nagle usłyszałem głos konduktora:  Jeszcze pani 
może się spokojnie zdrzemnąć. Do Bronek został kawał 
drogi! Moja współpasażerka weszła do przedziału i 
trochę spłoszonym wzrokiem spojrzała na leżącą książkę 
i na mnie.

 Chyba jedziemy w to samo miejsce – powiedziałem
nieśmiało.

Kobieta spuściła wzrok i przytaknęła ze smutkiem:  
Tak, na widzenie – do męża. Syna udało mi się uratować,

66



bo pewnie też kiedyś trafiłby za kraty. A mąż siedzi za 
malwersacje finansowe, za zabójstwo i rabunek.

I widocznie pragnęła się z kimś podzielić swoją 
traumą, bo sama, bez mojej zachęty, zaczęła opowieść:

 Gdy poznałam Janka, mojego męża, był 
człowiekiem dobrym, prawym, trochę może zbyt 
spokojnym, takim, który „by muchy nie skrzywdził”. 
Miał swoje zasady, wpojone przez surowych rodziców, i 
w ich duchu wychowywaliśmy nasze dzieci, synów – 
Tomka i Daniela oraz grubo od nich młodszą Zosię. 
Oboje pracowaliśmy zawodowo, żyliśmy na – jak to się 
mówi – średnim poziomie. Ja jestem pielęgniarką, mąż 
pracował w pewnej dużej firmie. Nieraz wspominał, że w
biurze źle się dzieje, że podejrzewa jakieś malwersacje i 
przekręty. Bał się jednak iść z tym do szefa, zwłaszcza 
gdy dowiedział się, że i on macza w tym palce. Kolegom 
powodziło się dobrze, ale na Janka zaczęli patrzeć 
podejrzliwie, sądząc, że jak już wie, to doniesie komu 
trzeba, bo on przecież jest taki porządny. Chcieli więc 
znaleźć na niego „haka” i spowodować, żeby został 
zwolniony. W naszej miejscowości o pracę jest bardzo 
trudno. Janek czuł zagrożenie, nie spał po nocach, ale 
któregoś ranka niespodziewanie powiedział, że w 
najbliższą sobotę zaprosi kilku kolegów z biura do nas na
grilla i mam przygotować, co trzeba. Koledzy przyjęli 
zaproszenie, przynieśli nawet kilka butelek, aby 
„szaszłyki miały w czym pływać” i atmosfera zrobiła się 
niemal familijna. Janek wypił ze wszystkimi brudzia i był
to już „swój chłop”. Zagrożenie utraty pracy minęło, ale 
zaczęło tu działać zjawisko, które dobrze ujmuje stare 
porzekadło: „jeśli wlazłeś między wrony, musisz krakać 
tak, jak one”. I Janek zmienił diametralnie swoje 
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postępowanie. Schował do szuflady dotychczasowe 
zasady moralne i rozpoczął swoją przestępczą drogę na 
nowym, wyższym stanowisku. W niektórych sytuacjach 
nie wiedział nawet, jakie zachowanie oraz procedury są 
słuszne i dozwolone, więc naśladował innych, 
przyjmując, że skoro ktoś postępuje w dany sposób, to 
znaczy, że tak należy robić.

I patrząc znacząco na leżącą obok książkę, dodała ze 
znawstwem:  To jest tzw. konformizm informacyjny. 
Przeczytałam dużo o tym zjawisku, jest bardzo groźne, 
bo prowadzi do ulegania czyimś opiniom, a Janek, jak się
okazało, był na to bardzo podatny – zawsze miał duże 
poczucie niepewności, niską samoocenę, bardzo mu 
zależało na pozostaniu w biurze w tej grupie kolegów, 
chociaż miał wśród nich słabą pozycję. Później jeszcze 
dowiedziałam się, że nasz Tomek bardzo go nakłaniał do 
porzucenia swoich twardych zasad. A jak się to wydało i 
zakończyło? Otóż w firmie pojawił się któregoś dnia 
kontroler NIK-u. była to kobieta, nowa osoba w tej roli. 
Wywołała w firmie popłoch, nie dała się przekupić, a 
wszelkie próby adoracji i komplementów ucinała od 
razu. Pracownicy z łezką w oku wspominali pana 
Władzia, z którym wszystko dało się załatwić. A gdy mąż
trafił do Bronek, to pierwszą osobą, którą spotkał na tzw. 
spacerze, był właśnie pan Władysław. Wiem, że zapadały
kolejne wyroki i koledzy Janka też trafiali za kratki. 
Janek posiedzi jeszcze ładnych parę lat, bo krótko przed 
aresztowaniem „zdążył” jeszcze włamać się z szefem (!) 
do jubilera, żeby odłożyć sobie co nieco na czarną 
godzinę, to znaczy na czas po odsiadce za „biurowe 
grzeszki”. Niestety jubiler nie był skłonny do podzielenia
się z włamywaczami swoim towarem i stawiał opór. 
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Janek więc psiknął mu w oczy pieprzem, solą i czymś 
tam jeszcze z podręcznego „dezodorantu”, żeby zbyt 
długo im się nie przyglądał, i zamierzał go właśnie 
przywiązać do krzesła, bo utrudniał pakowanie łupu z 
gabloty wystawowej, aż tu nagle niespodziewanie facet 
„wyciągnął kopyta”, jak Janek relacjonował na 
rozprawie. „A skąd ja miałem wiedzieć, że ten jubiler to 
alergik i że jest właśnie uczulony na mój <<dezodorant?
>>” – zapytał mąż retorycznie sędziego, licząc być może,
że będzie to potraktowane jako okoliczność łagodząca. 
Ale tak się nie stało i dostał bardzo surowy wyrok. Taka 
tragedia, taki wstyd…

Kobieta zamilkła na chwilę, bo głos jej już bardzo 
drżał i łzy leciały po policzkach.

 I co teraz będzie z naszą rodziną? Zosia płacze za 
tatą i wciąż pyta, kiedy wróci z tej Ameryki, i co jej 
przywiezie. Synowie – przeżywają tę sytuację na swój 
sposób. Daniel jest szykanowany na podwórku i w szkle 
przez kolegów, bo jest synem zbrodniarza. I nie ma 
niestety na to kontrargumentów.

 No właśnie, a Tomek? Wspomniała pani, że udało 
się go uratować. Czy też chciał wejść na złe drogi? – 
zapytałem, korzystając z kolejnej chwili ciszy.

 Tomek to w gruncie rzeczy kochany chłopak. Od 
paru lat pasjonuje się sportem, a sam gra w tenisa. Nawet
ma już jakieś sukcesy i puchary na półce w swoim 
pokoju. Pewnie by ich nie zdobył, gdyby nie 
błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.

 Jak to? – zawołałem.  Przecież księdza 
zamordowano przeszło trzydzieści lat temu, a Tomek jest 
chyba młodszy?
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 No pewnie – odparła kobieta.  Tomek ma 
dziewiętnaście lat. Ale ksiądz Jerzy z nieba może więcej 
pomóc, niż gdyby był w naszej parafii. To fakt! A 
mieszkamy w małej, nadmorskiej miejscowości, w 
Rybakach.  Może pan słyszał, bo dobrych parę miesięcy 
temu jakiś zwyrodnialec zamordował w bestialski sposób
naszego proboszcza. Media rozpowszechniły i szeroko 
komentowały wtedy to zdarzenie. A to był „dusza 
człowiek”! I gdy Tomek zaczął upodabniać się do 
kolegów, popijać w bramie piwo, palić „trawkę”, wąchać 
jakiś klej – no bo przecież wyśmieją go i zostawią, gdy 
tego nie zrobi – wtedy właśnie ksiądz Andrzej poradził 
mi, żebym modliła się za pośrednictwem 
błogosławionego księdza Jerzego o dar męstwa dla 
Tomka. Najpierw się dziwiłam, bo przecież nie jedzie na 
wojnę do Afganistanu jak nasz sąsiad, ale proboszcz mi 
wyjaśnił, że aby zachować swoje zasady, nie ulec 
namowom innych, aby nie bać się odrzucenia i nie być 
„mięczakiem”, potrzebne jest i tu, w życiu codziennym, 
właśnie męstwo. Męstwo, które pomaga w znoszeniu 
doświadczeń, zwyciężaniu pokus. Męstwo dające 
pewność w powodzenie planowanych przedsięwzięć. 
Często nawet niezbędna jest heroiczność. I Tomek 
potrafił przeciwstawić się kolegom, pokazać im piękno 
sportu i to, że ręka pewnie trzymająca rakietę tenisową 
nie może jednocześnie trzymać kieliszka czy peta. Tomek
jest teraz moją podporą. Trener też pokłada w nim duże 
nadzieje. Na jego biurku stoi obrazek księdza Jerzego – 
jego, jak mówi – „rycerza”. A czy pan ma syna albo 
chrześniaka? Zawsze noszę przy sobie obrazek 
błogosławionego księdza Jerzego. Czy przyjmie go pan 
ode mnie?
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W milczeniu, z oczami wbitymi w podłogę wagonu, 
wyciągnąłem rękę po obrazek. Kobieta ośmielona 
widocznie tym, że go przyjąłem, drugą ręką podała mi 
książkę, mówiąc:

 Przed nami jeszcze dwie godziny podróży, proszę 
przejrzeć, ja znam ją już prawie na pamięć. Może kogoś 
uda się panu uratować. Ten konformizm to jakiś diabelski
wynalazek. I często „ubiera się” w transgresję, czyli w 
łamanie norm moralnych. Człowiek zatraca swoją istotę i
zapomina, kto go stworzył. U mojego męża powodem tej 
„metamorfozy” w złą stronę była chciwość pieniędzy. 
Nie potrafił zaufać, że Jezus zatroszczy się o nasz dom! A
mówi się (często słusznie!), że jak nie wiadomo, o co 
chodzi, to chodzi o pieniądze!

Kobieta umilkła, widząc, że otwieram podaną mi 
książkę. Na pierwszej stronie, pod tytułem widniało 
motto. Był to cytat z ewangelii według świętego 
Mateusza: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo 
jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; 
albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6, 24).

No tak, to prawda – pomyślałem. Albo przestrzegam 
norm Bożych, albo szatańskich. Nie można zmieniać 
poglądów jak rękawiczki! Muszę to koniecznie 
powiedzieć Konradowi…

71



Czy pierwszy rzucisz kamień?
„Gdy kogoś oskarżamy,

znaczy, że nie mamy odwagi
oskarżyć siebie”

(Krzysztof Kąkolewski)

Gdy minęła dziewiętnasta, zacząłem się porządnie 
niepokoić. Żona powinna być już w domu o tej porze. Jej
komórka powtarzała do znudzenia: „Tu Dominika! Nie 
mogę teraz odebrać telefonu, zostaw wiadomość”. Ale 
skrzynka była już pełna i nie przyjmowała nagrań.

Zadzwoniłem do Oli, jej koleżanki z oddziału, ale 
dowiedziałem się tylko, że  ona wyszła dziś wcześniej ze 
szpitala i nic nie wie o Dominice. A w dyżurce 
pielęgniarek nikt nie odbierał telefonu. Zacząłem więc 
pisać kartkę, że muszę już wyjść na umówione spotkanie,
a Franek źle się czuje…, ale w tym momencie 
usłyszałem, że Dominika zajechała przed garaż. 
Wybiegłem i z pretensją w głosie zawołałem:

 Jak ty możesz tak mnie denerwować, nie dajesz 
znaku życia, gdzie byłaś tyle czasu…? Ale żona nie 
pozwoliła mi dokończyć i od razu „odbiła piłeczkę”:

 A ty co sobie myślisz? Napadasz tu na mnie, a jak 
zachowałeś się w ubiegłym tygodniu? Czekałam na 
ciebie, denerwując się, czy wrócisz od kontrahenta 
szczęśliwie po tej „szklance” na szosie, i też się nie 
raczyłeś odezwać?

Musiałem przyznać jej rację! Ucałowałem Dominikę, 
która nie zdjąwszy nawet kurtki, przysiadła w kuchni i 
zaczęła opowiadać, że miała niezaplanowaną operację:

 Już miałam wychodzić, a tu karetka przywiozła 
młodego chłopaka zwijającego się z bólu, bo w jego oku 
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tkwiła potężna drzazga. Młoda koleżanka, która 
obejmowała dyżur, szukała najpierw Oli, ale już jej nie 
było, więc z błagalnym wzrokiem zwróciła się do mnie o 
pomoc przy zabiegu. Chłopak okazał się alergikiem, 
przygotowanie do znieczulenia było skomplikowane, a 
samo usuwanie tej drzazgi – też niełatwe. I tak czas 
mijał. A do tego pacjent był bardzo wzburzony, a nawet 
agresywny. W ślad za karetką, przyjechali jego koledzy i 
szef. Okazało się przy zbieraniu wywiadu, że Maciek 
doznał tego urazu w stolarni, gdzie pracował od 
niedawna. Zdenerwowany szef krzyczał do niego przez 
cały korytarz:

 Maciek! Gdzie pchałeś ten łeb pod maszynę. 
Jeszcze takiego tępaka nie miałem w zespole. Nie 
wiedziałeś, że przy obróbce deski lecą drzazgi?  I 
patrzył z przerażeniem na widoczną pod opuchniętą już 
powieką Maćka krwawą plamę i sterczący kawałek 
drewna.

 No tak szefie – odezwał się jeden kolegów – ale 
dlaczego szef nie wydał mu do tej pory okularów 
ochronnych? Nie byłoby takiego wypadku, gdyby…

 Cicho bądź – zasyczał szef, nie wiedząc, że 
wszystko słyszę – przecież to oznacza dla mnie kryminał.
Jeszcze, nie daj Boże, Maciek straci oko. Boję się nawet 
o tym pomyśleć. Ale może uda mi się go jakoś obłaskawić
i nie wniesie oskarżenia?

 Dlaczego boi się pan ponieść konsekwencje 
swojego błędu? – Zwróciłam się energicznie do szefa. – 
Jest pan ewidentnym przykładem… biblijnym: widzi pan 
drzazgę w oku Maćka, a we własnym nie widzi pan belki 
– wypaliłam bez pardonu.
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 Jakiej belki? Co ma do tego Biblia? Mnie nic się 
nie stało, a zresztą, czy pani doktor była kiedyś w 
stolarni i widziała drewniane belki? W żaden sposób nie 
dałoby się takiej belki wetknąć w oko – tłumaczył mi 
fachowo szef, w nadziei, że może nie do końca wiem, w 
czym zawinił.

 Otóż wyrzuca pan Maćkowi niewiedzę i nieuwagę, 
a sam się nie oskarża, że nie przestrzegał pan przepisów 
BHP. To czyja wina jest większa? Czyj kawałek drewna 
jest większy – drzazga czy belka? – dodałam już w 
zasadzie „kawa na ławę”

I dopiero zobaczyłam, że szef zbladł, spokorniał i 
usiadł razem z kolegami Maćka na ławce przed 
szpitalem, w oczekiwaniu na zakończenie operacji.

Na szczęście oko udało mi się uratować, chociaż 
dopiero za parę dni badania wykażą, czy Maciek będzie 
widział tak dobrze, jak przed wypadkiem. Taką 
informację przekazałam rodzicom Maćka, którzy 
zaalarmowani przez kolegów, przyjechali do szpitala w 
czasie, gdy trwała operacja.

Dominika wyrzuciła to wszystko z siebie, wzięła parę
łyków chłodnej już herbaty i powiedziała, że marzy o 
chwili drzemki.

 Ale ty idź już na tego brydża, bo bez czwartego 
przecież nie rozpoczną. My tu z Frankiem damy sobie 
radę.

Ucałowałem Dominikę serdecznie, gratulując udanej 
operacji i ewangelizacyjnej postawy. Super jest mieć taką
wspaniałą żonę!

Szybkim krokiem poszedłem na plebanię. Jako że 
pora była już kolacyjna, zanim zasiedliśmy do brydża, 
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wypiliśmy herbatę i przegryźliśmy kilka kanapek 
przygotowanych przez gospodynię proboszcza.

Tradycyjnie już od paru lat spotykaliśmy się dwa razy
w miesiącu, właściwie traktując brydża jako pretekst do 
porozmawiania o różnych sprawach, wymiany poglądów,
a nawet pożalenia się na „cały świat”. Już nawet nie 
pamiętam, jakim sposobem nasze grono przyjaciół tak się
zawiązało, że są wśród nas: wspomniany już proboszcz 
Jan, Mateusz – dyrektor zespołu szkół w naszym 
niewielkim miasteczku, jego burmistrz – Marek i ja, 
Łukasz – dyrektor centrum handlowego.

Jan (bo wszyscy mówimy sobie po imieniu) nieraz 
żartobliwie podkreślał, że i nasze imiona nie są 
przypadkowe (bo w życiu wcale nie ma przypadków!). 
Co prawda czterej Ewangeliści nie grali pewnie w 
brydża, ale mieli inne, ważne zadania. My też je mamy, 
co nie przeszkadza nam wykroić trochę czasu dla siebie i 
dla przyjaciół.

Tego wieczoru Mateusz był jakiś zmarnowany i 
zamyślony. Nawet nie dał się długo prosić, żeby 
opowiedzieć, co się stało:

 Otwieramy wkrótce nabór do trzech klas liceum 
ogólnokształcącego, o profilu humanistycznym i 
turystycznym. Nauczyciele z likwidowanego stopniowo 
gimnazjum ubiegają się o etaty w liceum, ale etatów jest 
mniej niż w gimnazjum – i stąd pewnie cały kłopot. Poza
tym będę musiał zatrudnić nowe osoby do 
specjalistycznych przedmiotów z zakresu turystyki. 
Spodziewam się, że do klas o tym profilu będzie 
najwięcej chętnych, z racji atrakcyjnego położenia naszej
i sąsiednich miejscowości nadmorskich.
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 Ale jaki to kłopot? – zapytałem.  Przecież to chyba
dobrze, że młodzież chce się uczyć?

 To jest oczywiście super, ale konkurencja etatów w 
liceum przybiera nieciekawą postać. Na moim biurku 
lądują od pewnego czasu listy, pisma, anonimy, służbowe
notatki… zawierające steki oszczerstw, skierowane 
przeciwko kolegom i koleżankom. Są wśród nich i 
prawdziwe zarzuty, chociaż ukryte, to znaczy – 
„opakowane” w przesadę.

Ledwie Mateusz przerwał na moment, zaraz Marek 
zawołał:

 U mnie to samo! Urząd ogłosił konkurs na dwa 
stanowiska kierownicze – i zaczęło się!

 No to może powiecie w końcu coś konkretnego – 
zaproponował Jan.

 Moment! – Marek wyszedł do przedpokoju i 
przyniósł opasłą teczkę.  Zabrałem te papiery z 
ubiegłego tygodnia, bo syn zbiera makulaturę. 
Oczywiście przedtem wrzucę je do niszczarki. W szkole 
postawili pojemniki i raz na tydzień podjeżdża samochód
ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, zawozi ładunek 
do punktu skupu, a za pozyskane pieniądze, pieski i kotki
mogą przeżyć zimę – wyjaśnił, wyciągając pokaźny plik 
kartek. Podał mi kilka, a Jan przynaglił:

 No, to czytaj już!
Marek przełknął ostatni kęs kanapki, zapalił małą 

lampkę przy fotelu i zaczął głośną lekturę:
Panie Burmistrzu!
Mam nadzieję, że nie weźmie Pan pod uwagę 

kandydatury Mikołaja P. na stanowisko kierownika 
działu finansów. Bardziej chciwego człowieka nie ma 
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chyba w naszym mieście! Mieszkam obok jego willi i 
widzę, jak wciąż ładuje w nią kupę kasy, kupuje różne, 
bardzo drogie przedmioty na wyposażenie. W 
ekskluzywnym stylu urządził ogród, że nie wspomnę już o
nowym samochodzie.

Gwarantuję Panu, że fundusze Mikołaja wkrótce się 
wyczerpią i zacznie sięgać do miejskiej kasy, żeby 
zaspokoić swoje kolejne zachcianki.

Oddana miastu – X.
P.S. Moja córka, Ewa Madejska, właśnie skończyła 

liceum i też aplikuje na to stanowisko. Proszę przejrzeć 
łaskawym okiem jej CV.

Szanowny Pan Burmistrz Miasta!
Słyszałem od znajomej, że chce Pan zatrudnić w 

urzędzie Kamilę, córkę mojego kolegi. To bardzo dobra 
kandydatka. Natomiast niech Bóg Pana broni przed 
wzięciem Mirosława Z., bo i takie słuchy chodzą. 
Większego lenia nie znam. To nieudacznik i głupek, 
chociaż podobno wypadł nienajgorzej na rozmowie 
kwalifikacyjnej. On z pewnością rozłoży na łopatki cały 
Dział Obsługi Klienta. Byłem z nim kiedyś na wakacjach 
w Dziwnowie. Nic nie robił, tylko godzinami spacerował 
po plaży. Nie to, co inni wczasowicze – rozkładali 
laptopy w grajdołkach, przekrzykiwali przez komórki 
szum fal i morski wiatr, byleby tylko ich firmy działały 
bez przerwy.

Z poważaniem – Antoni.

Do rąk własnych Burmistrza N.
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Ja jestem prostym, bezpośrednim facetem i dlatego od
razu proponuję Panu układ: jeżeli Pan podpisze umowę 
o pracę z Jackiem M. i zatrudni go na stanowisku szefa 
Działu Finansowego, to otrzyma Pan za tę przysługę 
stosowne wynagrodzenie (do uzgodnienia pod numerem 
telefonu998 887 777). Oczywiście z racji tego, że sprawa
jest bardzo delikatna, to jest telefon „pożyczony” od 
prawowitego właściciela i funkcjonuje bez abonamentu.

Gwoli wyjaśnienia, Jacek to mój szwagier, razem 
prowadzimy interesy, to łepski chłopak, a jak będzie 
szefem finansowym, to zapewniam, że wszyscy z Panem 
Burmistrzem włącznie, będziemy mieć z tego tytułu 
niemałe profity! I jeszcze inni będą nam zazdrościć.

 Piotr
(to moje imię z bierzmowania!)

Wielka prośba do Pana Burmistrza
Moja kuzynka dostała niedawno posadę szefowej 

Działu Marketingu w naszym nowym centrum 
handlowym. Szczerze powiem, że bardzo, ale to bardzo 
jej zazdroszczę tego zaszczytu. I dlatego bardzo, ale to 
bardzo Pana proszę, aby Pan ponownie przejrzał moje 
papiery, bo nie zostałam nawet zakwalifikowana do 
przejścia testów i na rozmowę kwalifikacyjną. Marzę o 
stanowisku kierownika Działu Obsługi Klienta, 
zapewniam Pana, że się do tego nadaję w 100%! Jestem 
zgrabna (moje wymiary to: 80/50/80), mam piękne włosy,
długie nogi i elegancko się ubieram. Skończyłam kurs 
obsługi administracyjnej. Gwarantuję Panu, że wszyscy 
klienci Pana biura będą zachwyceni, że taka „laska” jak 
ja ich obsługuje.
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Z nadzieją na spełnienie mojej prośby
 Ania Janowska.

P.S. Oczywiście pozostali kandydaci i kandydatki są 
do niczego! – A. J.

Ponieważ w saloniku na plebanii panowała głęboka 
cisza, Marek sięgnął po kolejne kartki…

Panie Burmistrzu,
Wiem, że o tym, kto zostanie zatrudniony, decyduje 

komisja konkursowa, ale przecież to Pan ma tu najwięcej
do powiedzenia w tej sprawie! Wiem też, że sekretarka z 
Działu Kadr – Halinka Łoś, chce Pana uwieść i tym 
sposobem zdobyć intratniejszą posadę Kierowniczki 
Działu Obsługi Klienta. Przyjaźnimy się od lat i dlatego 
opowiedziała mi o swoich zamiarach wobec Pana. Ale 
Halinka nie ma żadnych warunków zewnętrznych, aby 
zrealizować swój plan! Jest za stara i za gruba, a ja 
znam Pana żonę, która jest w zupełnie innym „stylu”.

Pomyślałam, że może miałby Pan ochotę trochę 
pofiglować z inną kobietą – tak dla urozmaicenia. 
Proponuję swoje towarzystwo, w załączeniu przesyłam 
zdjęcie toples. Na odwrocie znajdzie Pan numer telefonu 
do mnie. Nadmieniam, że jestem bardzo zainteresowana 
podjęciem pracy w Pana urzędzie!

Do miłego zobaczenia
 Anita.

P.S. Myślę, że taki drobiazg jak to, że minął już termin
składania dokumentów, da się jakoś „przeskoczyć”, 
prawda?

Sz. Pan Burmistż!
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Uprzejmie donoszę, że Władysław Ziółkowski, który 
złożył papiery i chce zostać kierownikiem w urzędzie, jest
pijakiem. Wielokrotnie widziałem go siedzącego z bótelką
przed sklepem monopolowym lub w barze na rynku, 
stawiającego kolejkę kumplom od kieliszka. 
Pracowaliśmy kiedyś razem w firmie budowlanej i nawet 
rozliczaliśmy faktury, ale naług go zgubił. Jak się ogoli i 
ubieże w najlepszy garnitur, to wygląda jako tako, ale to 
wrak człowieka. Może pan da to stanowisko mnie? To 
mój adres: ul. Polna 15, Stanisław Wojtecki.

 Kochani! – rozległ się nagle głos gospodyni. – 
Może już skończycie te żenujące lektury? Podam ciasto –
i uciekam do siebie. Przecież tego nie da się słuchać!

Jan kiwnął głową z aprobatą, ale Mateusz 
zaprotestował, bo chciał opowiedzieć jeszcze o „swoich”,
tj. szkolnych oskarżeniach. Stanęło więc na tym, że 
Marek przeczyta jeszcze jedno pismo, które wpłynęło do 
niego, potem zjemy ciasto i pogadamy – co dalej. Ten 
kolejny paszkwil brzmiał następująco:

Burmistrzu! Dam Panu dobrą radę. Jeżeli Pan 
chciałby, aby Pana urząd przeżywał kilka razy dziennie 
awantury, aby panowała niezgoda, co rusz wybuchały 
spory – o różne ważne sprawy, ale też o drobne, to niech 
Pan zatrudni na stanowisku kierownika Biura Obsługi 
Klienta – Mariusza R. Jego przeciwieństwem jest 
Karolina P., moja konkubina, która też złożyła dokumenty
na to stanowisko.

Mariusz R. ma na czole wypisane hasło „gniew”, 
nawet, gdy się modli! Odzywa się arogancko, jest 
zamknięty na wszelkie dyskusje i ustępstwa. Często jego 
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wzburzenie doprowadza w rezultacie do rękoczynów. 
Widziałem kiedyś, jak w kolejce do kasy – właśnie siłą 
„udowadniał”, że tu stał!

Proszę przemyśleć ten problem –
Artur Spokojny.

Przez chwilę panowała cisza, usprawiedliwiona w 
pewnym stopniu tym, że delektowaliśmy się wspaniałą 
szarlotką. Jednak pewnie każdy z nas myślał o 
przeczytanych tekstach, o ich autorach, o ludziach tam 
opisanych.

Mateusz, który właśnie sprowokował ten temat i 
początkowo deklarował, że zabierze głos, teraz odezwał 
się zrezygnowanym tonem:

 U mnie dzieje się to samo – i na piśmie, i w 
bezpośrednich rozmowach, bo jestem jednak bardziej 
dostępny niż Marek, którego „pilnuje” sekretarka. Moi 
współpracownicy obłudnie oskarżają się o brak 
kompetencji, niezbędnego doświadczenia w pracy 
dydaktycznej, ale i o to, że własnych dzieci nie potrafili 
wychować, to jak można im powierzyć cudze. I jak na 
ironię, napisał to nauczyciel, którego na wniosek 
rodziców musiałem odsunąć od bycia wychowawcą 
klasy, bo sobie nie radził. A jego syn ma od roku 
orzeczony nadzór kuratorski. A jedna z nauczycielek 
doniosła na koleżankę, mówiąc mi na ucho, że „ona się 
źle prowadzi, nie jest dobrym przykładem dla młodzieży, 
bo zmienia partnerów jak rękawiczki”. To rzeczywiście 
fakt, ale i osoba, która mi o tym mówiła, nie jest pod tym
względem aniołem. Wiem, że ma już trzeciego męża 
(oczywiście „cywilnego”), a i jemu nie jest wierna. I co 
wy na to?
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 No właśnie, no właśnie – wszedł mu w słowo Jan. 
Też zauważyłem tę obłudę.

Korzystając z chwili zamieszania, bo Jan wyszedł do 
przedpokoju na dźwięk dzwonka przy drzwiach, 
opowiedziałem moje dzisiejsze doświadczenia z 
Dominiką i zakończyłem z patosem:

 Widzisz drzazgę w oku brata, a belki we własnym 
nie dostrzegasz!

 Super podsumowanie – zawołał Jan, który właśnie 
stanął w drzwiach saloniku.  Też chciałem to Słowo 
przytoczyć, a także drugie: „Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Pamiętacie, że 
Jezus mówił to do ludzi oskarżających jawnogrzesznicę? 
Tak to historia się powtarza, prawda? Znam moich 
parafian, i z tego co usłyszałem, już widzę, że niektórzy z
nich, oskarżając konkurenta do upragnionego stanowiska,
sami mają na sumieniu podobne, bądź jeszcze cięższe 
przewinienia. Gorszą się złem u innych, zapominając, że 
największy grzech bliźniego nie usprawiedliwia mojego 
najmniejszego grzechu! A już wręcz irracjonalnie 
wygląda podpis pod ostatnim przeczytanym tekstem: 
„Artur Spokojny”. To prawdziwe nazwisko człowieka, 
oskarżającego innego za porywczy, gniewny charakter. 
Otóż, chyba gdzieś miesiąc temu, byłem świadkiem 
awantury wywołanej przez tego pana właśnie i pewnie 
przez jego – jak pisze – konkubinę, w… Biurze Obsługi 
Klienta – u ciebie Marku, w Urzędzie Miasta. Nie wiem, 
o co chodziło, ale krzyczeli na całą salę na tyle głośno, że
urzędniczka wezwała straż miejską, a ta z kolei – policję. 
Mimo zamieszania usłyszałem fragment rozmowy pana 
Artura z policjantem, który po wylegitymowaniu 
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krzykacza, skomentował: „Mógłby pan zachowywać się 
zgodnie ze swoim nazwiskiem. S p o k o j n y  
zobowiązuje”! No ale to nie czas na kazanie. Mam 
pewien pomysł, aby nie przejść obok tych problemów 
obojętnie. Fragmenty „dokumentów”, które przyniósł 
Marek i może przekaże mi jeszcze Mateusz, opublikuję 
w naszym Biuletynie Parafialnym „Dobre Nowiny”, 
oczywiście zmieniając pewne rozpoznawalne elementy, 
np. imiona, miejsca itp. Jednakże nie na tyle, żeby nie 
odnaleźli się w nich – sami zainteresowani. Co prawda – 
nie będą to „dobre nowiny”, ale może sprowokujemy 
autorów tych „nowin” do spojrzenia na własne serce? 
Napisanie stosownego komentarza, zachęty do 
autorefleksji i podzielenia się nią na łamach biuletynu – 
powierzam Łukaszowi. Co wy na to?

Przyklasnęliśmy temu z entuzjazmem! I świadomi 
dobrze spełnionego obowiązku, zasiedliśmy w końcu do 
brydża.

Kolejny numer „Dobrych Nowin”, zawierający „te” 
teksty, ukazał się pod koniec maja. Wtedy już komisje 
konkursowe i w Urzędzie Miasta, i w Zespole Szkół, 
zakończyły prace, nie biorąc oczywiście pod uwagę 
„tych” informacji o osobach kandydujących.

Podałem w biuletynie swojego maila, na wypadek, 
gdyby ktoś chciał coś skomentować, uzupełnić, 
anulować… Okazało się to strzałem w dziesiątkę! Odzew
czytelników przerósł moje oczekiwania! Przyszło 
kilkanaście maili z podziękowaniem za podjęcie tak 
ważnego, ale trudnego tematu, ale z treści 
wywnioskowałem, że przysłały je osoby postronne, nie 
związane z treścią artykułu.
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Ktoś skomentował tekst negatywnie: „To już nie 
macie o czym pisać? Ja najchętniej czytam o 
uzdrowieniach, objawieniach, cudach… Pozdrawiam, 
Józia”.

Czekałem na to, że odezwą się autorzy, albo 
„poszkodowani”, ale dni mijały – i nic. Już myślałem, że 
ci ludzie nie kupują „Dobrych Nowin”, ani nie czytają 
ich na parafialnej stronie internetowej. Ale gdzieś tak po 
tygodniu, dziesięciu dniach doczekałem się odpowiedzi:

Drogi Panie!
Chciałabym odwołać kalumnie, które napisałam na 

temat mojego sąsiada – „chciwca”, a także wycofać 
podejrzenia, że będzie sięgać po cudze, społeczne 
fundusze. Dowiedziałam się od jego żony, że dostali duży 
spadek i postanowili zainwestować w dom, ogród i 
funkcjonalny, wygodny samochód. Pani Zosia dodała 
jeszcze ze łzami w oczach, że robią to dla córki, u której 
niedawno zdiagnozowano poważną chorobę – 
stwardnienie rozsiane. Zrobiło mi się strasznie głupio, 
zwłaszcza, że przypomniałam sobie, że to ja 
połaszczyłam się wielokrotnie na społeczne mienie, 
wynosząc nieprawnie do domu oprogramowanie i 
uruchamiając je bez licencji na moim komputerze. Nie 
gardziłam też tonerem i papierem do drukarki, chociaż 
było mnie przecież stać na zakup tego wszystkiego. Ale 
chciwość wzięła górę!
Anka.

Drogi Panie Ł.
Ja pisałem o tym plażowym leniu, co tylko 

spacerował, a nie pracował, wykorzystując urządzenia 
mobilne i Wi-Fi, bo chciałem pomóc koledze, a właściwie
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jego córce, w zdobyciu stanowiska w UM. Otóż nigdy nie
byłem z tym panem na wakacjach, w ogóle go nie znam, 
tekst był wyssany z palca. A przy okazji, idąc za zachętą 
do autorefleksji stwierdziłem z przerażeniem, że to ja 
powinienem być określany mianem lenia i muszę nad 
sobą porządnie popracować!
 Antoni

P.S. Córka mojego kolegi – Kamila, otrzymała to 
stanowisko w Dziale Finansów UM. To była bardzo 
dobra kandydatka i jak widać, nie była jej potrzebna 
moja „protekcja”.

Sz. Panie i Księże Proboszczu
Wstydzę się – i płoną mi teraz uszy, że zwróciłem się z

propozycją dania łapówek. Na szczęście nie zostały one 
przyjęte! Ale na sumieniu mam jeszcze inne, 
sfinalizowane incydenty tego rodzaju, dzięki którym 
uzyskałem pewne „zaszczyty”. Z tym jednak to przyjdę 
do konfesjonału!

 Adam – Piotr.

Księże Proboszczu!
Co ja najlepszego zrobiłam?! Oskarżyłam o 

seksualne podrywy Halinkę, a sama wdepnęłam w 
jeszcze gorsze bagienko! Proszę mi poradzić – co ja mam
teraz zrobić?

 Anita.

Wszystkim naszym korespondentom serdecznie 
podziękowaliśmy za przesłane nam refleksje, a ich maile 
przekserowałem do Jana, na adres parafii. On, we 
współpracy z „Górą” może najwięcej pomóc tym 
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ludziom, bo jest tu pasterzem, a właśnie dar 
pasterzowania, rady, nauczania, karcenia, wspierania 
pomocą i wiele innych, przyda się tu, jak nic!

I kochana Józiu! Poczytasz jeszcze o cudach, jakie się
dzieją w naszej parafii!
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Czy degradacja etyczna może być wirtualna?
„Upadek moralny niektórych ludzi dowodzi,

że należałoby przystąpić
do produkcji wzmacniaczy głosu sumienia”

(Kazimierz Chyła)

Uciekł mi autobus! Tak to jest, gdy nie ma się 
doświadczenia w jeździe komunikacją miejską. Nie 
pamiętam już, kiedy ostatnio z niej korzystałam. Ale mój 
samochód zaczął poważnie szwankować, raz czy drugi 
rozkraczył się na skrzyżowaniu i przeżyłam horror – 
nieżyczliwość innych kierowców, kąśliwe uwagi typu: 
„ jak baba siada za kierownicą, to tak się to kończy…”, 
koncert klaksonów itp., więc wczoraj odstawiłam go do 
warsztatu.

Diagnostyka potrwa kilka dni, a ja czuję, że sprawa 
skończy się koniecznością kupna nowego auta. Kiedy ja 
znajdę na to czas? Chyba wezmę zwolnienie, co nie 
będzie znów takim wielkim nadużyciem, bo nerwy 
siadają mi, podobnie jak silnik w moim aucie.

Na nieszczęście Andrzej – mój mąż, wyjechał swoim 
samochodem w delegację, a syn jest na etapie rowerka. 
Oczywiście chciałam najpierw skorzystać z taksówki, ale
rano w poniedziałek mi się to niestety nie udało. Gdy w 
końcu dodzwoniłam się do jednej z korporacji, to podany
mi czas oczekiwania na przyjazd, był nie do 
zaakceptowania. Zrezygnowana usiadłam więc na nieco 
podejrzanej pod względem czystości przystankowej 
ławce, w czymś, co kiedyś było pewnie elegancką, 
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przeszkloną wiatą. Niestety z jej dawnej świetności 
została tylko przednia szyba, oblepiona z obu stron 
różnymi ogłoszeniami typu: „Cięcie drzew, koszenie 
trawników, tel. …”, „Szukam opiekunki do 3-letniej 
dziewczynki, tel. …”, „Odbiorę twój samochód na 
złomowisko, tel. …” ( to coś dla mnie!), „Zaginął 
młody jamnik z zieloną obróżką. Nagroda! Tel. …”.

Ale moją uwagę przykuła sporych rozmiarów kartka, 
której większość stanowiło kolorowe zdjęcie ładnej 
roześmianej dziewczyny w różowej puchowej kurtce, z 
bujną blond czupryną. Jej duże oczy patrzyły prosto na 
mnie! Pod zdjęciem był napis: „Diana wyszła z domu do 
szkoły 15 lutego i ślad po niej zaginął. Kto coś wie, 
proszony jest o kontakt. Tel. …”

Przebiegłam w myśli kalendarz – minęło dziesięć dni.
Może to już nieaktualne? – pomyślałam z nadzieją. Może
ta Diana posprzeczała się z matką czy ojcem, i po 
przemyśleniu sprawy wróciła do domu? Ale „coś” kazało
mi zrobić zdjęcie tego ogłoszenia. Dziwiłam się zresztą, 
że w dobie Internetu, komórek, ludzie jeszcze imają się 
takich tradycyjnych form komunikacji. Widocznie 
rodzinna tragedia nakazuje, aby szukać dziewczyny na 
różne sposoby.

Dotarłam w końcu do budynku sądu, w którym 
odbywam aplikację sędziowską. Na szczęście mój szef 
też nie dojechał na czas, bo zatrzymał go jakiś potężny 
korek na mieście. Uniknęłam więc nieprzyjemnej 
rozmowy typu: „Sędzia nie może się spóźniać!”.

Pierwszą rozprawę mieliśmy dopiero w południe, 
więc usiadłam przy komputerze i wpisałam w 
wyszukiwarkę: „Poszukiwana Diana Wiśniewska”. 
Oczywiście komunikaty były też w sieci. Jej profil na 
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Facebooku przedstawiał dziewczynę całkiem zwyczajną, 
lubiącą tańczyć, ładnie ubraną, z dyskretnym makijażem.
Była (no co ja piszę – jest!) uczennicą Technikum 
Gastronomicznego. Planowała w przyszłości założenie 
własnej kawiarni, a jej chłopak, starszy od niej o kilka 
lat, kończył właśnie studia z Zarządzania i miał zająć się 
prowadzeniem tego wspólnego biznesu. Zwykłe plany 
młodych ludzi…

Po namyśle, ale jeszcze wciąż z wielkimi oporami, 
wybrałam numer telefonu podany na plakacie. Niemal 
natychmiast odezwał się kobiecy głos, w którym była 
jedna wielka nadzieja, że to Diana się odezwała. 
Wyczułam wyraźne rozczarowanie po drugiej stronie, 
gdy powiedziałam, że chciałabym tylko zapytać, czy 
Diana wróciła do domu.

 To tylko po to pani dzwoni? – Głos w słuchawce 
rozbrzmiewał smutkiem.  To proszę się rozłączyć, bo w 
każdej chwili Diana może się odezwać. – Nadzieja znów 
zabrzmiała wyraźnie.

 Oczywiście, nie będę długo blokować linii, ale 
chciałam tylko panią zapewnić, że zrobię wszystko, żeby 
odnaleźć Dianę i przyprowadzić ją do domu!

 Czy pani pracuje w policji? – Kobieta jednak nie 
kończyła rozmowy.

 Nie, pracuję w sądownictwie, ale mój mąż jest 
oficerem śledczym w „kryminalnej”. Będziemy w stałym
kontakcie z panią – wykrzyknęłam na koniec, sama sobie
się dziwiąc.

Mąż wrócił pod wieczór skonany. Ale ja musiałam 
mu o wszystkim opowiedzieć „na gorąco”! Niemal do 
rana przesiedzieliśmy przed komputerem. Z 
przerażeniem stwierdziłam, że w Internecie jest 

90



niewiarygodna liczba podobnych ogłoszeń! Giną dzieci, 
ludzie starsi – co jeszcze można sobie jakoś wytłumaczyć
np. przypadkowym nieszczęściem, zanikiem pamięci, ale
również osoby w sile wieku. W wielu przypadkach nic 
nie wskazywało na to, że znikną z dnia na dzień, ba – z 
godziny na godzinę. No bo jeżeli ktoś wychodzi do 
warzywniaka na rogu i nie wraca – to jak to 
wytłumaczyć?

Jakoś nigdy nie spotkałam się bezpośrednio z takimi 
sytuacjami. Owszem, słyszałam czasem takie 
poszukiwawcze komunikaty w mediach, ale puszczałam 
je mimo uszu. No bo co ja mogę zrobić w takim 
przypadku? I od razu rezygnowałam z wszelkiej 
możliwej aktywności.

Teraz, przeglądając Internet, napotkałam różne strony
stowarzyszeń, organizacji czy wręcz prywatnych osób, 
które poświęcają swój czas i podejmują wysiłek, często 
katorżniczy, aby odnaleźć zaginioną osobę. I zdarza się, 
że przynosi to zamierzony skutek! Czasem jest to 
radosny powrót, czasem rodzina może pochować swego 
bliskiego, co jest tragicznym przeżyciem, ale – jak mówi 
wielu oczekujących na rozwiązanie „zagadki” – 
najgorsza jest niepewność.

Następnego dnia – wieczorem, zrobiliśmy z 
Andrzejem plan działania.

Zgłosiliśmy fakt zaginięcia Diany do wszystkich 
fundacji i organizacji, które się zajmują takimi sprawami.
Mąż dowiedział się od kolegi, że policja podjęła 
rutynowe działania i na szczęście – na razie w okolicy nie
znaleziono zwłok dziewczyny odpowiadającej 
rysopisowi „naszej Diany”. Oczywiście sprawdzono 
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szpitale i wszelkie miejsca, gdzie teoretycznie mogłaby 
się znajdować.

Ponieważ Diana nie zostawiła żadnego listu 
pożegnalnego, nie przysłała sms-a ani maila, poszliśmy 
tropem, że została porwana w niewiadomym celu. Policja
sprawdzała każdy sygnał, ale mijały dni – i wciąż 
byliśmy w punkcie wyjścia. Zdesperowana, pocieszałam 
jednak matkę Diany, że córka żyje, ale wychodziło mi to 
coraz mniej przekonująco.

W naszym sądowniczym światku – informacje 
rozchodzą się szybko. Moi współpracownicy wiedzieli, 
czym się teraz zajmuję „po godzinach”. I któregoś dnia 
kolega powiedział mi, że w sądzie wojewódzkim 
rozpocznie się niebawem sprawa przeciw członkom 
gangu, który trudnił się… handlem ludźmi. Poradził mi, 
żebym zwróciła się do szefa o delegowanie mnie na te 
rozprawy i o zgodę na wgląd w akta.

 Z tego, co wiem – kolega miał tylko ogólne 
rozeznanie – to ten gang uprowadzał młode i zdrowo 
wyglądające osoby – kobiety i  mężczyzn, aby 
sprzedawać ich narządy na przeszczepy. Byli w kontakcie
z jakąś kliniką, chyba na Zachodzie. A chętnych na 
zdrowe nerki, serca, wątroby… poza kolejnością, nie 
brakowało. Oczywiście ci „handlarze” otrzymywali za 
każdą „dostawę” – i za milczenie” – stosowne, niemałe 
wynagrodzenie. Upatrzoną ofiarę sprawdzali nawet pod 
kątem grupy krwi, bo mieli swoje „wtyczki” w 
laboratoriach szpitalnych, przychodniach. Straszne to 
wszystko! Okropne, nieludzkie! Mam nadzieję, że 
poniosą słuszną karę.

Sprawdziłam w dokumentach – za zgodą szefa 
bowiem pojechałam na pierwszą rozprawę – ale ten gang 
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siedział już za kratkami, kiedy zaginęła Diana. Z 
pewnością proceder trwa i ma następców.

Andrzej dowiedział się z poufnych źródeł, że Interpol
wziął „pod lupę” wiele klinik w Niemczech i w 
sąsiednich krajach. Przesłuchiwane są też burdele, domy 
publiczne, pensjonaty i tym podobne przybytki, w 
których nieraz już znajdowano także Polki, wywiezione z
kraju siłą i zmuszane tam do prostytucji.

Akcje policji przynosiły niespodziewanie obfite 
rezultaty. Niektóre dziewczyny wyjeżdżały zresztą 
dobrowolnie, bo obiecywano im dobre zarobki w 
charakterze np. kelnerek czy opiekunek starszych panów 
w ich domach. Czy Diana trafiła do takiego piekła? Tym 
razem policyjne raporty nie potwierdzały tego.

Któregoś wieczoru siedziałam kolejną już godzinę 
przed komputerem, pisząc sprawozdanie z mojego 
pobytu w sądzie wojewódzkim. Sprawa gangu handlarzy 
ludzkimi narządami zapowiadała się jeszcze na długie 
miesiące. Na ostatniej rozprawie, w której 
uczestniczyłam, zeznawał Tadeusz – młody chłopak, 
uprowadzony dwa lata temu do kliniki X. Przed 
„operacją” pobrania jego serca, przeprowadzono 
rutynowe badania i okazało się, że ma on bardzo rzadką 
grupę krwi. Zrezygnowano więc z tego „zabiegu”, i 
potraktowano go jako „dojną krowę”. Mieszkał w 
komfortowych warunkach, odżywiany był w specjalny 
sposób, tak, aby jego krew była jak najlepszej jakości. W 
tym czasie bowiem w klinice leżał pacjent – biznesmen –
miliarder, który wymagał co pewien czas transfuzji krwi, 
właśnie tej grupy. Choroba jednak postępowała i mimo 
takiej terapii – zmarł. Tadeusz, wykorzystując 
zamieszanie związane z jego przeprowadzką z rezydencji
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biznesmena – uciekł przy pomocy pokojówki, która się w
nim podkochiwała. Dopóki był jej pracodawca – była w 
stosunku do niego lojalna, potem – uczucia do Tadeusza 
wzięły górę! Tadeusz wrócił do Polski, do rodziny, 
witany, jakby przybył zza grobu…

W związku ze sprawą Diany wpadałam wciąż w 
przeciwstawne nastroje – raz byłam pełna otuchy, nadziei
i pewności, że wszystko dobrze się skończy, to znów 
nawiedzały mnie wątpliwości, że to, co robimy my, co 
robi policja, to szukanie igły w stogu siana. Kilkakrotnie 
matka Diany była wzywana do prokuratury i kierowana 
do prosektorium, aby rozpoznać zwłoki znalezione przez 
np. rybaka, leśniczego czy też spacerowiczów w parku, 
ale to nie była Diana! Były to dla niej straszne przeżycia, 
z których jednak podnosiła się z nową porcją nadziei.

Mniej więcej miesiąc po odkryciu przeze mnie 
sprawy Diany, pojechaliśmy w końcu z Andrzejem do 
salonu motoryzacyjnego, aby kupić dla mnie nowy 
samochód. Wracając, po niespodziewanie szybkim 
załatwieniu sprawy, rozmawialiśmy o Dianie, o tym 
„przypadkowym zdjęciu” na przystanku, o naszych 
bezowocnych poszukiwaniach, o odzywającym się już 
pewnym „wypaleniu zawodowym” i o topniejącej 
nadziei. Andrzej stwierdził, że to poszukiwanie przerasta 
nasze siły, że lepiej zostawić sprawę profesjonalistom, 
zwłaszcza, że on znów wyjeżdża w dłuższą delegację.

 No to musisz jeszcze dzisiaj zaliczyć fryzjera – 
stwierdziłam stanowczo.  Wyglądasz już jak strach na 
wróble. Nie pojedziesz w świat z taką głową.

Zadzwoniłam do znajomej fryzjerki, która obiecała, 
że jakoś wciśnie Andrzeja w swój grafik. Poszedł 
naburmuszony, ale niespodziewanie szybko wrócił, 
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oczywiście nieostrzyżony, lecz bardzo podniecony, 
machając wyraziście jakąś gazetą.

 Zobacz, zobacz, co znalazłem – wołał już od progu.
Okazało się, że u fryzjera była spora kolejka, 

widocznie pani Ewa „wciskała” również innych klientów,
a nie tylko Andrzeja. Automatycznie wziął więc do ręki 
jakiś magazyn dla mężczyzn o tytule: „Swój chłop” – czy
jakoś tam. Pośród informacji o tym, jak dobrać elegancki 
garnitur na różne okazje, jak zgubić zbędne kilogramy, 
jaki krem do golenia jest najlepszy itp., Andrzej znalazł 
małą notatkę o „wirtualnych usługach seksualnych”. Na 
zachętę pewnie,  przy tej informacji umieszczono zdjęcie 
dziewczyny… w różowej puchowej kurtce. Twarzy nie 
było widać, ale pod zdjęciem widniał napis: „Jeżeli 
chcesz zobaczyć, co mam pod tą kurtką – zajrzyj na 
www… Zapewniam, że warto! I niedrogo!”

Andrzej z impetem wpadł na górę, odpalił 
komputer…, a ja poprosiłam go, aby wyszedł z pokoju. 
Będzie lepiej dla tej dziewczyny (Diany?), jeżeli ja 
pierwsza zajrzę na tę stronę! Jej matka pokazywała mi 
wiele zdjęć córki, może w spokoju znajdę coś 
charakterystycznego, co potwierdzi, że to ona? A tak w 
głębi serca – nie chciałam, żeby Andrzej zasmakował w 
wirtualnych uciechach seksualnych. To, co zobaczyłam, 
wymagało ode mnie dużo hartu ducha i opanowania. Jak 
można było tak wykorzystać i upokorzyć młodą 
dziewczynę! Perfidne sceny erotyczne były pokazane w 
najnowszej technologii, przy użyciu narzędzi i 
oprogramowania, kreującego możliwość tej 
reklamowanej wirtualnej rzeczywistości.
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Zapraszani na tej stronie do „zabawy w seks” byli 
zapewniani o całkowitej anonimowości. A zalety 
wirtualnego figlowania? To bezpieczeństwo, czyli 
niemożność zarażenia się jakimś niechlubnym 
choróbskiem, wykluczenie zajścia w ciążę, a przede 
wszystkim autentyczne doznania erotyczne, takie jak w 
naturze! Dla osób nieśmiałych, z kompleksami – to dobra
szkoła, aby przełamywać swoje opory i lęki. I uwaga: 
zachęcająca informacja! W przygotowaniu wersja dla pań
– w roli głównej Maczo M.! Już wkrótce!

Ale mnie bardziej interesowali twórcy tej „epokowej 
strony internetowej”. I do tego potrzebowałam już 
pomocy Andrzeja. Trzeba było bowiem przede 
wszystkim zlokalizować studio komputerowe, w którym 
dokonano nagrań, stwierdzić, czy Diana i ewentualnie 
inne osoby, są tam jeszcze przetrzymywane.

Sceny były kręcone profesjonalnie, gdyż nigdzie nie 
pokazano całej twarzy dziewczyny (dziewczyn?). ale 
moje wprawne oko (jestem stuprocentowym 
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wzrokowcem) wychwyciło na jednym z ujęć – duże 
brązowe znamię na wewnętrznej stronie łydki. Mama 
Diany pokazywała mi to znamię, bo martwiła się, że 
córka nie stawi się w ustalonym terminie w klinice, na 
jego planowe usunięcie. Podejrzewano, że może to być 
złośliwe.

Ekipa policyjna, wzbogacona o wysokiej klasy 
informatyków, rozpracowała błyskawicznie szczegóły 
akcji. Namierzono komputer, z którego wysyłane były 
reklamowe spoty, oraz komórki, które były wykorzystane
do informowania znajomych o tej atrakcyjnej nowości w 
sieci.

Wczesnym rankiem zorganizowano obławę pewnej 
willi – znajdującej się nota bene w pobliżu szkoły 
gastronomicznej – i przy pomocy grupy antyterrorystów, 
zwinięto wszystkich pseudofilmowców oraz uwolniono 
„aktorów” – Dianę, Edwarda (który miał wcielić się w 
rolę Maczo M.) i jeszcze trzech statystów – młodych 
ludzi, udających klientów tej strony, na tzw. filmiku 
instruktażowym.

Diana, po przesłuchaniu i krótkim pobycie w domu, 
została przewieziona do kliniki onkologicznej. Cały czas 
była pod opieką psychologa oraz swojego chłopaka. Jego
rozsądek, opanowanie i ciepło bijące z każdego słowa i 
gestu, z pewnością uzdrowią w Dianie wszystkie te 
okropne wspomnienia.

Na swoim blogu napisała ostrzeżenie skierowane do 
młodych ludzi:

Bądźcie ostrożni, czujni, zło nie śpi. Nie dajcie
się omamić karierą, pieniędzmi, łatwą pracą. Nie 
rezygnujcie z walki o czyste, moralne, etyczne 
zasady w swoim życiu! Jeżeli macie z tym 
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problem, to pamiętajcie, że „Nie potrzebują 
lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają”. 
Pewnie niewielu z was wie, kto powiedział te 
słowa. To rada samego Jezusa! On jest 
najlepszym lekarzem ciał i dusz. A zapisał te 
słowa w swojej ewangelii święty Mateusz. Gdy 
byłam przetrzymywana i wykorzystywana pod 
groźbą tortur w tym strasznym domu, jedyną 
osobą, która mi okazywała współczucie, była 
kucharka, ciotka jednego z „fotografów”. Jak się 
zorientowała, co tam się dzieje, chciała uciec, ale 
siostrzeniec szantażował ją, grożąc, że zabije jej 
matkę, a ją samą oskarży o współudział. Ta 
kobieta, czyli pani Róża, przyniosła mi pewnego 
dnia, w kanapce – małą książeczkę – właśnie tę 
ewangelię, i poradziła, żebym czytała ją, bo jest to
słowo życia w tym piekle. Czułam, że Jezus jest 
przy mnie, że jest przy mojej rodzinie i wlewa w 
ich serca nadzieję.

I jeszcze jedno. Mój „pokój” znajdował się w 
piwnicy. Jedyne niewielkie okienko było 
usytuowane wysoko, pod sufitem. Mogłam przez 
nie wyjrzeć, gdy wspięłam się na palce, stojąc na 
taborecie. Widziałam wtedy fragment płotu  
okalającego ten dom od strony ulicy, po której 
nieczęsto przejeżdżał samochód, lub ktoś 
przechodził. Za tym płotem rósł jakiś krzew, na 
którego gałęziach pojawiły się któregoś dnia 
piękne białe kwiaty. Nie mogłam doczekać się 
wieczoru, żeby znów popatrzeć na ten cud natury. 
Gdy tak wpatrywałam się w obsypany kwiatami 
krzew, nagle podszedł do płotu jakiś wyrostek i 
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rozmawiając przez komórkę, drugą ręką zaczął 
bezmyślnie obrywać kwiaty i rzucać je na 
chodnik. Zamarłam z przerażenia. Patrzyłam 
tylko ze łzami w oczach na to spustoszenie.

Pamiętajcie, nie można rezygnować z reakcji –
w obliczu degradacji środowiskowej i etycznej! Ja
wtedy nie miałam żadnych szans na jakiekolwiek 
działanie czy protestowanie. Ale teraz – 
zamierzam to nadrobić.

Zaglądajcie na mojego bloga i na mój profil 
na Facebooku. Może też się włączycie?
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Czy „zysk” i „wyzysk” różnią się tylko dwoma 
literami?

„Niesprawiedliwych radość krótka”
(Marek Niechwiej)

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

 Przecież przyniosłem jej ekstra tekst na 
weekendową rozkładówkę, to o co jeszcze chodzi? – 
zastanawiał się głośno Wojtek.

A Kaśka popatrzyła nam kolegów i naśladując 
naczelną, powiedziała:

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

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

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

 No to będzie masakra – oznajmił odkrywczo Jurek.
Ale naczelna była w niespodziewanie dobrym 

nastroju. Powitała nas promiennym uśmiechem i od razu 
– tak jak to miała w zwyczaju – przeszła do rzeczy.

 Słuchajcie, moi kochani…  Ale ku naszemu 
zdumieniu, nie nastąpił tu sławetny ciąg dalszy o 
tematach leżących na ulicy.  Wydajemy numer 
specjalny naszego miesięcznika, na życzenie samego 
prezesa (chyba małą literą). I będzie to numer 
dwujęzyczny: polsko – angielski. Wojtek, nie bój się, że 
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nie dasz rady, bo wiem, że z angielskim nie było ci „po 
drodze”. Prezes szuka nowych obszarów biznesowych, 
czyli kręgu nowych czytelników. Przed nami wielkie 
wyzwanie! Jeżeli mu sprostamy, mam zapewnienie 
prezesa, że zostaniemy tygodnikiem! I co wy na to? – 
zapytała naczelna, kończąc to wprowadzenie.

 No to szykuje się nowa robota – szepnął do mnie 
Hubert, okazało się, że na tyle głośno, że czujne ucho 
naczelnej to wychwyciło i odbiła piłeczkę:

 Coś ekstra entuzjazmu nie widzę.
 Dlaczego pani tak sądzi? – Jurek chciał 

najwyraźniej zgasić zapalający się konflikt.  
Porozmawiajmy może o tym, jaki miałby być temat 
przewodni, bo to chyba najważniejsze, prawda?

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

 To już zakrawa na wyzysk!
 No tak! Wyzysk! – naczelna się niespodziewanie 

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

Wieczorem usiadłem z laptopem przy kominku i 
najpierw sprawdziłem, co to dokładnie jest wyzysk, bo 
miałem na ten temat dosyć osobiste, ale mgliste pojęcie.
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Otóż, fachowe definicje mówią, że jest to 
przywłaszczenie sobie przez właścicieli, środków 
produkcji, owoców pracy bezpośrednich wytwórców, 
pracujących na ich rzecz pod naciskiem przymusu, np. 
ekonomicznego, pozaekonomicznego, społecznego, czyli
ciągnięcie nieprawnych zysków z czyjejś pracy. Miewa 
on przymiotniki: bezlitosny, bezwzględny, brutalny, 
nieludzki… Zawsze jest krzywdzący kogoś, 
niesprawiedliwy i nieetyczny, a ma miejsce na skutek np.
nadużywania władzy lub wykorzystywania danej osoby 
przez innych. Bywa, że z jakiejś osoby ktoś czyni użytek 
dla własnych celów, wykorzystując jej słabość… Z 
wyzyskiem wiąże się panująca bieda oraz wysoki stopień
bezrobocia.

Tyle powiedziały mi definicje. Zagłębiłem się 
następnie w teksty szczegółowo omawiające problem 
wyzysku…

Wstałem z fotela po kilku godzinach, przygnieciony 
ogromem problemu, pełnego bólu, lęku, łez i upokorzeń. 
Wyzysk tak wielu kobiet i mężczyzn przerastał moje 
wyobrażenie. To będzie bardzo ciężka praca, ale warto ją 
podjąć. Niech czytelnicy dowiedzą się, znajdując w 
jednym numerze to, co człowiek może uczynić 
człowiekowi…

Na kolejnym kolegium redakcyjnym naczelna 
przepytała każdego z nas, po czym z zadowoleniem 
stwierdziła, że odrobiliśmy zadanie domowe. Na koniec 
spotkania postawiła na biurku szklany słój, w którym 
były plastikowe pojemniczki, podobne do tych z jajek 
typu Kinderniespodzianka.

I rzeczywiście zawierały… niespodzianki! Na 
polecenie szefowej, każdy z nas wylosował jeden 
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pojemnik. W środku były karteczki z nazwami krajów, w 
których mieliśmy poszukiwać przypadków wyzysku. 
Okazało się, że prezes nie poskąpił funduszy na nawet 
bardzo dalekie delegacje!

Ja – niestety – wylosowałem… Polskę. W pierwszej 
chwili byłem bardzo zawiedziony i zniechęcony. Gdzie ja
tu znajdę wyzysk? Przecież teksty, które czytałem, 
dotyczyły innych krajów – Afryki, Azji, Ameryki 
Południowej, no może jeszcze Włoch, czy Rosji. Ale 
Polski? No cóż – jak mus to mus, tematy podobno leżą 
na ulicy…

Pierwszy temat znalazłem nie tyle na ulicy, lecz na 
szosie, jeszcze w pobliżu miasta. Postanowiłem bowiem 
na początek pojechać do stolicy województwa, aby tam 
rozejrzeć się i poszukać problemów. Może po około 
pięciu kilometrach jazdy, zobaczyłem zjazd w prawo na 
jakąś nową, nieznaną mi drogę. Na drogowskazie widniał
tajemniczy napis: „Strefa ekonomiczna VXZ – produkcja
podzespołów elektronicznych – 8 km”. Zobaczę przy 
okazji, co to za nowe zakłady, pomyślałem i skręciłem w 
prawo.

Gdzieś na pierwszym kilometrze przyhamowałem, bo
drogę tarasował uszkodzony chyba autobus. Światła 
awaryjne pulsowały, kierowca nerwowo palił papierosa i 
usiłował połączyć się z kimś przez komórkę, ale bez 
rezultatu. A na poboczu stało lub siedziało, tak na oko, 
przeszło sto kobiet równie podenerwowanych, i głośno o 
czymś rozmawiających między sobą.

Wysiadłem z samochodu, bo i tak przejazd drugim 
poboczem był bardzo ryzykowny, gdyż zaraz za nim było
widać szeroki rów napełniony wodą.
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 Co tu się stało? Czy mogę jakoś pomóc? – 
zapytałem kierowcę autobusu, który przestał właśnie 
wykrzykiwać coś przez komórkę.

 Silnik mi wysiadł i nic sam nie poradzę. 
Dodzwoniłem się w końcu po pomoc techniczną i za 
godzinę, dwie, mają mnie zaholować do warsztatu. Szef 
kupił takiego „trupa”, bo był tani, ale pojeździłem nim 
raptem przez tydzień. Gdy mu mówiłem, żeby nabył 
nowszy model, tylko mruknął, że dla tych „roboli” taki 
będzie w sam raz – wyrzucił z siebie wszystkie żale 
jednym tchem.

 I to są te „robole” – zapytałem, wskazując na 
pobocze.

 No tak, i do tego musiałem pasażerki upychać jak 
ulęgałki, bo na jedną zmianę jedzie zwykle około sto 
dwadzieścia osób, a ile miejsc ma autobus – „każden 
widzi” – zakończył filozoficznie.

No to jeden temat już mam – przeleciała mi przez 
głowę odkrywcza myśl. I zaraz przystąpiłem do 
działania. Kilka kobiet widocznie zainteresowało się już 
moją rozmową z kierowcą, bo z nadzieją w oczach 
zbliżyły się do autobusu, pytając czy pomogę go 
naprawić.

Powiedziałem, że nie potrafię, ale pomoc techniczna 
przyjedzie za jakiś czas. Zdziwił mnie powszechny jęk 
rozczarowania.

 Proszę pana – odezwała się głośno postawna 
brunetka – my  musimy być w pracy najpóźniej za pięć 
minut. Inaczej zostaniemy dyscyplinarnie zwolnione. A 
nam tak bardzo zależy na tej pracy. Większość z nas 
pochodzi z okolicznych wiosek i miasteczek, tam nie ma 
żadnych szans na zatrudnienie. Mamy całe rodziny na 
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utrzymaniu. Jak powstał ten zakład, to myślałyśmy, że 
niebo się dla nas otworzyło.

 No z tym niebem to już przesadziłaś – przerwała jej
szczupła blondynka.  Może na początku rzeczywiście 
tak myślałyśmy, ale jakby tak miało być w niebie, to ja 
się tam nie wybieram – zakończyła ze smutkiem.

 Zaraz, zaraz – przerwałem moim rozmówczyniom –
dlaczego miałybyście być zwolnione? Przecież to nie 
wasza wina, że nie dotrzecie na czas. A poza tym, ja na 
waszym miejscu w ogóle bym nie wsiadał do tego 
autobusu. Opony ma tak zdarte, że jazda nim to 
samobójstwo.

 Innego dojazdu do zakładów nie ma. A musimy być
na przystanku przy szosie już niemal godzinę przed 
czasem, żeby punktualnie zająć miejsce przy taśmie 
montażowej. Tak to zorganizowano na wypadek – 
wypadku właśnie. Gdy autobus był na chodzie, to 
czekałyśmy przed halą około pięćdziesięciu minut 
bezproduktywnie i bez zapłaty, ale dziś okazało się, że i 
to za mały margines czasu. Bo właśnie mija. Kilka 
koleżanek poszło pieszo od razu, gdy autobus stanął, ale 
też pewnie nie doszły na czas. A jak wrócą wieczorem? I 
co będzie dalej? – Kilka starszych kobiet rozpłakało się z
bezradności.

 Kochane panie! Nie martwcie się na zapas. Jestem 
dziennikarzem, nagłośnię tę sprawę i z pewnością włos 
wam z głowy nie spadnie. A o co chodzi z tym niebem i 
piekłem? – zapytałem, żeby drążyć temat, bo ewidentne 
przykłady wyzysku już było widać gołym okiem.

 No to niech Janka panu opowie – odezwało się 
kilka głosów.  Ona już nawet napisała pismo, które 
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chciała wysłać do telewizji, do tej redaktorki, która 
pomaga różnym ludziom, ale się wahała, bo jakby się 
wydało, że to o nas chodzi, to… Ale teraz to nam już 
wszystko jedno.

Janka stanęła na stopniach autobusu, a wokół zrobiła 
się niespodziewanie cisza.

 Przez wiele lat pracowałam w szkole jako 
nauczycielka matematyki, ale szkołę w ubiegłym roku 
zlikwidowano, bo gminie bardziej się kalkulowało 
dowozić dzieci do miasteczka odległego o piętnaście 
kilometrów. Byłam na bezrobociu, więc jak przyszła 
oferta pracy w zakładzie VXZ, to bez wahania złożyłam 
dokumenty. Na www zakładu obejrzałam uśmiechnięte 
panie w białych fartuszkach, siedzące przy stołach 
montażowych i składające z elementów jakieś 
elektroniczne urządzenia. Żadna filozofia – pomyślałam 
– ciepło, cicho, spokojnie, spotkam się z ludźmi, 
poplotkujemy, bo praca nie wymaga angażowania 
umysłu – i jeszcze zarobię. Kwota wynagrodzenia, które 
deklarowano dużą, tłustą czcionką, była niemała. 
Większość z nas nie doczytała tekstu umowy do końca. 
Zresztą, niekorzystne dla nas warunki pracy były 
napisane drobnym druczkiem, ale w tak pokrętny sposób,
że niewiele wiedzy dla nas z tego wynikało. Okazało się, 
że czeka nas syzyfowa praca. Nasz pracodawca złamał 
chyba wszystkie przepisy Kodeksu Pracy, żeby tylko 
zgromadzić dla siebie jak największy zysk. Nie licząc 
dojazdu i czasu oczekiwania na swoją zmianę, pracujemy
po kilkanaście godzin na dobę. Stoły montażowe, które 
oglądałam w Internecie, okazały się ruchomą taśmą, 
przesuwającą się w morderczym tempie. Nie ma mowy, 
żeby odejść od niej chociaż na chwilę, np. do toalety. 
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Zresztą, są one usytuowane bardzo daleko od naszej hali 
i mają tylko trzy kabiny, a pracuje nas tu, jak pan widzi, 
ponad setka. W czasie dwóch krótkich przerw w ciągu 
zmiany, nie sposób z nich skorzystać, nie mówiąc już 
nawet o jakimś posiłku, czy chociażby łyku wody. 
Szatnia i stołówka są w innym budynku. Gdy się tam 
jakoś dobiegnie, to trzeba jeść na stojąco, najczęściej 
zimną zupę lub makaron, bo są tylko dwie mikrofalówki.

Szef zaraz na początku oznajmił, że tu się nie choruje,
wykluczone są jakiekolwiek zwolnienia. Gdy 
próbowałyśmy protestować, polepszyć jakoś chociażby 
warunki socjalne, to jedyną odpowiedzią były aroganckie
teksty: „Jak wam się k… nie podoba, to won… Znajdę 
dziesięć innych chętnych. A zresztą woda i prąd 
kosztują”, będę wam potrącać z wynagrodzenia za te 
luksusy. Zadzwoniłam anonimowo do Państwowej 
Inspekcji Pracy, przyjechała pani konsultantka, i była 
niby do naszej dyspozycji w biurowcu, ale… w czasie 
zmiany. Nie mogłyśmy oderwać się przecież od taśmy. W
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końcu jej się sprzykrzyło, zrobiła parę fotek sali i kobiet 
w białych czepkach – i pojechała, poflirtowawszy 
uprzednio z szefem. Czym nie omieszkał się przy nas 
pochwalić. Odebrał nam tym jakiekolwiek złudzenia, że 
ta wizyta odmieni nasz pracowniczy los. Duży problem 
to dla nas również nieregularne wypłaty, zawsze niższe 
niż wynika to z naszych obliczeń. Brak pewności, że 
pieniądze wpłyną na konto, spędza nam sen z powiek. 
Dosłownie. Moja sąsiadka z prawej strony przy taśmie, 
kilka razy… spała pod bankomatem, kontrolując na 
leżąco, czy wpłynęły zapowiadane od paru dni pieniądze,
bo miała terminowe zobowiązania. Chciała natychmiast 
zrobić przelewy, żeby uniknąć karnych odsetek. A 
przetrzymywane nasze wynagrodzenia pracowały na 
zysk szefa, na zasadzie – ziarnko do ziarnka.

Janka nagle umilkła, bo zza zakrętu wyłonił się 
wypasiony mercedes, prujący od strony zakładu.

 Szef, szef – rozległy się wokół przestraszone głosy.
 Jakby co, to ja nic nie mówiłam. – Janka wmieszała

się w tłum koleżanek.
 Jasne, pani Janko, wielkie dzięki za szczerość, 

spróbuję wam pomóc, jeszcze tu wrócę – wołałem już 
przez otwarte okno w samochodzie. Błyskawicznie 
zawróciłem i w nadziei, że szef nie dostrzegł moich 
numerów rejestracyjnych, odjechałem z piskiem opon.

Dopiero po przejechaniu kilku kilometrów, już na 
głównej szosie poczułem, że uchodzi ze mnie powietrze. 
Wiedziałem, że muszę natychmiast coś wypić i zjeść, bo 
widocznie straciłem masę energii. Niestety zajazd, który 
właśnie mijałem, był w remoncie. Włożyłem do ust 
jakiegoś zapomnianego w kieszeni cukierka, i jadąc dalej
zauważyłem na poboczu logo hipermarketu znanej marki.
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Za chwilę rzeczywiście był zjazd na obszerny parking. Z 
trudem znalazłem wolne miejsce i prawie biegiem 
puściłem się do drzwi wejściowych z zamiarem 
wykupienia tony słodyczy.

Gdy już z pełnym wózkiem zmierzałem do kasy, 
zauważyłem jakieś zamieszanie. Za chwilę z głośnika 
usłyszałem komunikat, że kasa numer sześć jest 
nieczynna, a klienci są proszeni o podejście do nowo 
otwartej kasy numer piętnaście. A co się stało przy 
szóstce? Sprawa wyjaśniła się za chwilę, gdy w markecie
pojawili się ratownicy medyczni i szybko wynieśli na 
noszach śmiertelnie bladą kasjerkę. Zauważyłem też, że 
koleżanka z kasy obok, która spontanicznie wybiegła za 
noszami ze swego boksu, została brutalnie zawrócona 
przez szefa ochroniarzy.

Za chwilę wszystko pozornie wróciło do normy. Z 
głośników płynęły skoczne melodie, klienci tłoczyli się 
przy kasach… Ale ja czułem, że do normalności to tu 
jeszcze daleko.

Wrzuciłem zakupy do bagażnika i niezwłocznie 
wróciłem do marketu. Znalazłem wolny stolik w 
kawiarence w galerii, skąd miałem dobry widok na 
główną halę sprzedaży oraz na szereg butików i punktów 
usługowych.

Piłem już kolejną kawę i herbatę na odmianę i 
rozglądałem się, rozmyślając o tej chorej kasjerce. 
Rzeczywiście godziny mijały, a pozostałe dziewczyny 
ciągle siedziały w swoich boksach, przepuszczając przez 
czytniki cen tony towarów, kasując należności, wydając 
resztę, udzielając informacji… I tak przez kilkanaście 
godzin, bo tyle trwa zmiana.
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Moje obserwacje potwierdziła Dorota, właśnie ta 
dziewczyna, która zasłabła przy pracy w kasie. 
Pojechałem do najbliższego szpitala i za zgodą lekarza 
prowadzącego, przeprowadziłem z nią wywiad.

Dorota od razu poczuła się lepiej, gdy ją zapewniłem,
że nie zostawię tak tej sprawy. A dowiedziałem się 
ciekawych rzeczy…

Dorota podjęła tę pracę, gdyż zmusiła ją do tego 
sytuacja finansowa w rodzinie. Szef (wtedy jeszcze 
przyszły) rozmawiał z nią bardzo przyjaźnie, troszczył 
się np. o to, czy będzie mogła zdążyć na poranną zmianę,
na siódmą rano, bo mieszkała dosyć daleko. Na dzień 
dobry dostała prezent – torbę słodyczy. Jak potem się 
okazało, niektóre były już przeterminowane, a reszta 
miała bardzo krótkie okresy przydatności do spożycia. 
Ale wówczas tego nie sprawdzała, oczarowana takim 
powitaniem w zespole. Umowę, na oko bardzo krótką, 
podpisała „w ciemno”. Sama umowa nie zawierała 
zresztą w zasadzie żadnych poważnych przekrętów, ale 
jak się później dowiedziała, obejmowała szereg aneksów 
niekorzystnych dla personelu. Były tam zapisy o bardzo 
długim czasie pracy, wcale nie od siódmej rano, ale od 
piątej.

  No bo przecież przed sprzedawaniem i 
uruchomieniem kas, trzeba wyładować, rozłożyć i 
metkować towar. To do siódmej zejdzie „jak nic”! – 
Dorota aż dostała wypieków od tych wspomnień.  A 
gdy zapytałam, dlaczego w umowie nie było nic na temat
podnoszenia ciężarów, to usłyszałam: „Ktoś to przecież 
musi zrobić”. Widocznie stanowisko kasjera jest tu 
równoważne z potocznym określeniem „chłopiec na 
posyłki” czyli z osobą zatrudnioną do wszystkich 
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sklepowych prac! Ale cóż, praca to praca. Ja się pracy nie
boję. Problem jest jednakże w braku przerw. To znaczy, 
formalnie są wyznaczone, ale ja nie mogę zamknąć kasy, 
jeżeli chociaż jeden klient jest w sklepie. To przecież 
jakaś paranoja! Nie ma takiej sytuacji, jeżeli hala 
sprzedaży jest otwarta! No to co zrobić, jeżeli człowieka 
przypili i musi natychmiast do toalety? Przejście na 
zaplecze jest wykluczone, więc toaletę trzeba mieć przy 
sobie! I tak, panie redaktorze jest – siedzimy przez x 
godzin – w pampersach, żeby nie dostać skrętu kiszek, 
zapalenia pęcherza czy niewydolności nerek… Staram 
się niewiele pić, bo zresztą i tak konsumpcja w czasie 
pracy jest zabroniona. Czasem uda się przemycić do ust 
cukierka czy ukradkiem pochłonąć banana, ukrytego za 
pazuchą, gdy głód doskwiera. A tu, jak na ironię, cały 
czas kasuję różne przysmaki. Jest to bardzo stresujące i 
wyczerpujące, fizycznie i psychicznie. I to na tyle, że gdy
mam już możliwość coś zjeść, to paradoksalnie – nie 
mogę. Psychiatra stwierdził, że organizm jest już wtedy 
tak zakręcony, że przestaje reagować na podstawowe 
potrzeby.

 Ale dlaczego to tak funkcjonuje? – udało mi się 
zapytać, bo Dorota na chwilę zamilkła.

 Wiem, że działa tu zasada „jak nie wiadomo o co 
chodzi, to chodzi o pieniądze”. Kiedyś nawet robiono 
taką symulację, czy kalkuluje się zatrudnić jeszcze jedną 
osobę, tak, aby pozostałe miały bardziej komfortowe 
warunki pracy, ale… zwyciężyła wola maksimum zysku 
dla firmy, czyli opcja totalnego wyzysku dla nas. No bo 
wynagrodzenie, które otrzymujemy, jest, mówiąc 
oględnie – mierne, a na pewno niewspółmierne do czasu, 
wysiłku i stresu, jaki przeżywamy. A, nie daj Boże, jakaś 
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pomyłka, manko w kasie, wtedy szefostwo uruchamia 
system kar – od organizacyjnych do finansowych. Panie 
redaktorze! Ale to wszystko, co pan usłyszał, to 
właściwie taka nasza szara rzeczywistość – od dawna, i 
na nią niejako zgadza się każda osoba, zatrudniając się w 
tej czy podobnej korporacji. Postanowiłam być z panem 
szczera. Nie mam już nic do stracenia. Otóż, dzisiaj 
zasłabłam, bo… jestem w ciąży. Parę tygodni temu po 
zakończeniu zmiany zostałam wezwana do gabinetu 
dyrektora. Byłam jak zwykle skonana, w domu czekała 
stęskniona córka, której obiecałam pomóc w 
matematyce. Gdy mąż mnie zostawił przed dwoma laty, 
musiałam stać się uniwersalnym korepetytorem. Szef 
wręczył mi jakieś papiery, coś tam mówił o jakiejś 
reorganizacji, którą mam zaopiniować w ciągu tygodnia. 
Włożyłam teczkę do torby i ze słowami: „dobranoc 
panu”, złapałam klamkę, ale szef był szybszy. 
Usłyszałam tylko: „Tak, to będzie dobra noc, i ty się o to 
postarasz!”. Nie powiedziałam nikomu o tym gwałcie. 
Nie wiem dlaczego. Byłam w wielkim szoku, bałam się, 
że szef zwolni mnie dyscyplinarnie, że nikt mi nie 
uwierzy. Po jakimś czasie zaczęłam podejrzewać 
najgorsze, wciąż było mi słabo i niedobrze. Starałam się, 
aby nikt się nie zorientował, ale dzisiaj sytuacja 
wymknęła mi się spod kontroli. Gdy krwotok się nasilał, 
straciłam przytomność. Dalej już pan wie – pogotowie, 
szpital. Poroniłam. Lekarz zgłosił sprawę do prokuratury.
Pobrano materiał genetyczny, aby stwierdzić ojcostwo. 
Nie wiem po co, przecież ja nie miałam od paru lat 
innego mężczyzny niż ta kreatura. Ale takie są podobno 
przepisy. No to teraz wie już pan wszystko! Niech pan 
zrobi z tego użytek.
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Dorota, wyczerpana wspomnieniami, przymknęła 
oczy. Cicho wyszedłem z sali szpitalnej.

O mój Boże! Za szybko to wszystko się dzieje. 
Minęło raptem kilkanaście godzin, a ja mam już taaki 
materiał! Ale, o dziwo, nie czułem żadnej satysfakcji…

Zamyślony wszedłem do windy, ale widocznie 
przeoczyłem moment naciśnięcia parteru, bo winda 
pojechała do góry i zatrzymała się na piątym piętrze. 
Weszła do niej jakaś starsza pani, z trudem podpierając 
się laską, i zanim się spostrzegłem, nacisnęła przycisk 
siódmego piętra, jednocześnie zwracając się do mnie:

 Pan pewnie też jedzie do kaplicy, prawda? Czy 
mogę wziąć pana pod rękę, bo trzeba będzie przejść 
korytarzem ze dwieście metrów? Pomoże mi pan, bo 
trochę niepewnie chodzę po tej operacji kolana?

No cóż – nie wypadało kobiecie odmówić. Zresztą 
wykalkulowałem, że szybciej zaprowadzę ją na miejsce 
niż wytłumaczę, że jestem tu przypadkiem i do żadnej 
kaplicy się nie wybieram ani nie wybierałem, bo pani 
mówiła do mnie bardzo głośno, więc pewnie była 
przygłucha. Po drodze dowiedziałem się, że ksiądz 
kapelan zapraszał dzisiaj na jakieś spotkanie modlitewne 
przed wieczorną mszą świętą.

Gdy doszliśmy do kaplicy, spotkanie już trwało. Było 
sporo osób, głównie pacjentów, sądząc po strojach. 
Miejsca siedzące były już zajęte, ale sprytna – jak widać 
– „moja babcia” dostrzegła jeszcze dwa wolne krzesła w 
pierwszym rzędzie i stanowczym ruchem wskazała, że 
właśnie tam usiądziemy. Było mi już wszystko jedno, bo 
i tak wszyscy się na nas patrzyli.

Grupa śpiewającej (nota bene bardzo ładnie) 
młodzieży kończyła właśnie papieską Barkę i do 
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mikrofonu podszedł jakiś około sześćdziesięcioletni 
mężczyzna. Zaczął opowiadać o swoim życiu, drodze do 
nawrócenia do Boga…

Co ja tu robię – Zastanawiałem się w duchu. W 
kościele nie byłem chyba z dwadzieścia lat, no może 
czasem chodziłem na Pasterkę lub Rezurekcję. Ale 
krzesło było bardzo wygodne, więc postanowiłem 
posiedzieć chociaż trochę, a potem wymknąć się „po 
angielsku”.

Ale Sławek, bo  tak się przedstawił, zaczął mówić 
nagle takie rzeczy, które się wspaniale komponowały z 
moimi dzisiejszymi wrażeniami. Zasłuchałem się…

 … Nie skończyłem studiów, bo założyłem wespół z
kolegą firmę budowlaną i zająłem się robieniem 
pieniędzy. Postawiłem sobie jeden główny cel: 
astronomiczny zysk! Wszystko było temu 
podporządkowane. Zatrudniałem głównie cudzoziemców,
zwłaszcza Ukraińców, bo nie mieli wygórowanych żądań
płacowych, szczęśliwi, że mają zajęcie. Płaciłem im 
głodowe stawki na rękę, mimo że w umowach 
deklarowałem bardziej przyzwoite, na wypadek jakichś 
kontroli. A oni wiedzieli, że gdy zaczną podskakiwać, to 
stracą pracę. „Oszczędzałem” na odzieży roboczej – 
musieli pracować we własnych ubraniach, nie 
zapewniałem wody mineralnej nawet w największe 
upały, ani ciepłych napojów – w czasie zimy. Zamiast 
zamówić przenośną toaletę, kazałem pracownikowi 
wykopać dół w rogu placu budowy, bo wykalkulowałem, 
że taniej będzie zapłacić nawet karę, gdyby Sanepid 
naciskał, niż opłacać profesjonalną kabinę… Kobiety, 
które zatrudniałem, otrzymywały zawsze relatywnie 
niższe wynagrodzenie od mężczyzn za godzinę pracy – 

114



nawet o kilkadziesiąt procent, no bo przecież taka jest 
zasada, nie tylko w Polsce, tak tłumaczyłem się przed 
samym sobą. Oszukałem nawet grupę młodzieży, która 
na mój internetowy anons zgłosiła się, aby po osiedlach 
roznosić ulotki z reklamą usług świadczonych przez moją
firmę. Gdy młodzi ludzie wykonali zadanie i przyszli po 
obiecane pieniądze, dałem im o połowę mniej, 
wmawiając, że się przesłyszeli, bo oczywiście wszystko 
było załatwiane „na gębę”. Pewnego dnia odwiedził mnie
Franciszek, kolega z dawnych lat. Prowadzi on 
różnorodne interesy, dużo podróżuje, ostatnio wrócił 
właśnie z Peru. Opowiadał, jaka tam panuje bieda, że 
nawet małe dzieci chwytają się dorywczej, ale ciężkiej 
pracy, żeby zarobić na miskę zupy. Ich wynagrodzenie, 
jak i ich rodziców, zwłaszcza jeśli są np. Murzynami, 
Arabami, jest żenująco niskie. Bo tam, wśród 
biznesmenów, funkcjonuje niepisana zasada: „zysk za 
wyzysk”! Te słowa mnie zelektryzowały. Przecież ja też, 
tu w Polsce, hołduję tej prawdzie! Traktuję ludzi jak 
narzędzia do robienia pieniędzy dla mnie! Nie szanuję 
ich pracy, nie dostrzegam ich godności. A są przecież tak 
samo jak ja – dziećmi Bożymi! Przeżyłem wtedy 
głębokie nawrócenie. Franciszek upomniał mnie, nie 
wiedząc jeszcze nic o mojej biznesowej działalności. 
Przypomniał mi, że powinienem „odkopać” we własnym 
sercu i umyśle dar umiejętności, który właściwie ustawia 
w życiu dystans do rzeczy ziemskich. Dużo z nim 
rozmawiałem, za jego radą starałem się wyciszyć 
wewnętrznie, przewartościować swoje myślenie. Gdy 
wyjeżdżał w swoją kolejną podróż, przyniósł mi pożółkły
już obrazek z wizerunkiem świętego Franciszka, który 
otrzymał kiedyś od swojego dziadka. Na odwrocie było 
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tylko jedno zdanie zaczerpnięte z Pisma Świętego: 
„Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”. 
Trzymam go zawsze przy sobie i staram się żyć tym 
słowem.

Gdy mężczyzna odszedł od mikrofonu, w kaplicy 
zaległa głęboka cisza. Dopiero po dobrej chwili rozległy 
się oklaski i rozbrzmiałą radosna pieśń. „Moja babcia” 
płakała rzewnymi łzami, wcale się z tym nie kryjąc.

A ja – podszedłem do Sławka i poprosiłem o zgodę na
opublikowanie jego wypowiedzi. Zgodził się od razu, 
mówiąc że jego pragnieniem jest dzielenie się swoją 
metanoją z wieloma ludźmi. Bo przecież Jezus zachęcał 
nas: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól 
i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. 
Gromadźcie sobie skarby w niebie (…). Bo gdzie jest 
twój skarb, tam będzie i serce twoje”.

 To z ewangelii według świętego Mateusza – dodał 
jeszcze Sławek, obdarzając mnie promiennym 
uśmiechem!
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Czy NIKT może być autorytetem?
„Choroba przełomu tysiącleci

to pomór autorytetów”
(Stanisław Fornal)

Był sobotni letni, upalny wieczór. Słońce zachodziło 
jakby niechętnie, bo mimo bardzo późnej pory, jego 
promienie wciąż muskały szeroko otwarte okna mojego 
mieszkania w bloku na jedenastym piętrze. Zamiast 
ożywczego powiewu, którego tak pragnęłam, wdzierały 
się przez nie odgłosy jakiejś „domówki”, za moich 
młodych lat nazywanej „prywatką”. W bloku 
naprzeciwko ktoś widocznie coś świętował i chciał się 
podzielić radością ze wszystkimi w promieniu 
przynajmniej kilometra. No bo wszyscy nie zmieściliby 
się przecież w kawalerce.

Jak można czegoś takiego słuchać? – zastanawiałam 
się z odrobiną złości z powodu niesamowitego hałasu, 
który nie pozawalał mi spokojnie czytać nowej książki, a 
odkładałam ją właśnie na sobotni wieczór. „Łu bu du, łu 
bu du, łaaa, łu, bu, du, łu, bu, du, łaaa…” i to tak po 
kilkanaście razy z rzędu.

Ale nagle z tego łomotu zaczęły docierać do mnie 
pojedyncze słowa, z których za kolejnym powtórzeniem 
– wyłoniła się intrygująca treść:

Nic nie jest ważne,
Nic nie jest pewne,
Nie mam w co wierzyć,
Autorytetów brak!

Wszystko zawodzi,
Nikt nie pomaga,
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Sam będę bogiem
 Sobie…
 Sobie…
 Sobie…!
 Tobie też.
Ten tekst powtarzał się kilkanaście razy, więc z 

pewnością udało mi się uchwycić go względnie 
dokładnie. Dał mi dużo do myślenia…

Nie wiem, kto wykonywał ten „przebój”, nie znam 
nazwisk piosenkarzy ani nazw obecnie popularnych 
zespołów młodzieżowych. Moimi idolami były 
Czerwone Gitary, Trubadurzy, Irena Santor, Marek 
Grechuta… Śpiewali oni zupełnie inaczej i zupełnie coś 
innego. Ale cóż, o gustach się podobno nie dyskutuje. 
Jednakże tekst, który uchwyciłam, wychodzi moim 
zdaniem poza ramy dyskusji typu: fajna piosenka, super 
wykonanie.

Młodzi skończyli balangę około drugiej w nocy, po 
interwencji lokatorów, bo widziałam jak radiowóz 
podjeżdżał pod sąsiedni blok. Oczywiście, o spaniu nie 
było mowy. Otworzyłam komputer i wstukałam w 
Google pierwsze wiersze zasłyszanej piosenki. W jednym
momencie wyskoczyło mi bardzo dużo odpowiedzi! 
Wynikało z nich, że ten utwór od kilku miesięcy 
zajmował pierwsze miejsce w różnych rankingach i na 
listach przebojów!

Mój Boże! Co za czasy – pomyślałam ze smutkiem. 
Czy młodzież, która głosowała na tego wykonawcę 
(okazał się nim ktoś o pseudonimie artystycznym 
„Nikt”), rzeczywiście identyfikuje się z treścią 
wyśpiewywaną z taką ekspresją? Czy podoba im się 
tylko to „łu, bu, du, łaaa”? to jeszcze byłoby pół biedy. 

118



Czy budują swoje przyszłe życie bez żadnych 
autorytetów, bez optymizmu, na samej negacji 
wszystkiego i wszystkich wokół? Dlaczego chcą sami 
sobie ustalać zasady, normy, i – tak jak śpiewali – sami 
sobie być bogami? To przecież jakiś horror! Jak to wróży
na przyszłość?

Tak rozmyślając, przemęczyłam się jakoś do 
niedzielnego poranka. Już świtało, gdy udało mi się 
trochę zdrzemnąć. Ale nie było to właściwie żadne 
spanie, więc wstałam około szóstej i na siódmą poszłam 
do kościoła. Starałam się skupić, ale myśli odlatywały mi
nieraz do minionej nocy.

Gdy kapłan zaczął czytać ewangelię, aż 
podskoczyłam z wrażenia. Pasowała jak nic do moich 
przemyśleń o obaw. No bo gdy ktoś buduje dom na 
piasku, to losy tej budowli są niepewne – podmyje ją 
woda, uszkodzi wicher… A oprze się tym 
niebezpiecznym żywiołom ten dom, który będzie 
zbudowany na mocnym fundamencie, na skale.
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I oczami wyobraźni zobaczyłam młodych ludzi, 
którzy budują swoje życie właśnie na piasku, bez żadnej 
opoki, na której można się oprzeć, zwłaszcza w trudnych 
chwilach.

Nagle usłyszałam, że ksiądz mówi na homilii 
dokładnie to samo! Podawał wstrząsające dane 
statystyczne na temat samobójstw ludzi młodych. Często 
powodem tych desperackich kroków był – jak wynikało 
np. z listu pożegnalnego – brak sensu życia, brak 
autorytetu zaufanej osoby, na którą można by liczyć w 
trudnych chwilach załamania, czy też brak wiary w 
Boga, który powinien być głównym, największym 
Autorytetem. Najsilniejszym – bo nie opartym na często 
złudnym w swoich relacjach – drugim człowieku.

Kiedyś na katechezie w klasie licealnej, ksiądz 
rozmawiał z młodzieżą właśnie o autorytetach, i zjeżył 
mu się ostatni włos na głowie, gdy słyszał, kogo ci 
młodzi ludzie cenią, szanują, kogo chcieliby naśladować,
kto z nich jest niepodważalnym autorytetem, którego 
prawdy i zasady są dla nich święte! Najczęściej 
wymieniali – aktorów, piosenkarzy, sportowców, 
modelki, multimilionerów… Dlaczego? Bo osiągnęli 
życiowy sukces, są sławni, znani, bogaci, szczęśliwi…  
takie odpowiedzi padały, a towarzyszyły im rozmarzone 
uśmiechy, mówiące jasno: „ja też chcę być taki (taka)”. 
Na uwagę księdza, że owszem, ten i ów ładnie śpiewa 
czy gra, ma na koncie medale lub… miliardy, ale nie 
wiadomo, jakie wyznają poglądy, czy ich życie jest 
zgodne z podstawowymi normami moralnymi, czy to są 
po prostu dobrzy ludzie, podniósł się spory harmider.

Jedna z dziewczyn – powiedzmy Kaśka, bo imiona 
celowo zmieniam – opowiadał dalej ksiądz, a w kościele 
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była cisza, jak makiem zasiał – zdołała jakoś 
przekrzyczeć kolegów i powiedziała z pretensją:

 No co, chce mi ksiądz zabrać mojego idola Johna? 
Czytam o nim w Internecie, wiem o jego życiu chyba 
wszystko. O jego sukcesach, dzieciństwie, o rozwodach. 
Teraz ma czwartą żonę, Murzynkę, ale w pewnym 
wywiadzie mówił, że duchy mu powiedziały o niej, 
dlatego wziął ślub. Ma sześcioro dzieci z poprzednich 
małżeństw, ale alimenty płaci regularnie.

 Na biednego nie trafiło – zawołał Patryk.  Przy 
takich rocznych dochodach, to nawet nie zauważy, że 
przeleją mu z konta te grosze na alimenty.

A Paulina oświadczyła, że dla niej autorytetem i 
przewodniczką duchową jest… wróżka Kasandra. 
Chodzi do niej na seanse już od dwóch lat. Wydaje na to 
niemal całe kieszonkowe. Ale nie żałuje, bo Kasandra 
wszystko wie, co będzie się działo w życiu Pauliny, i na 
tej wiedzy budują obie plany na przyszłość. „A 
jasnowidztwo u mojej Kasandry pochodzi od Boga!” – 
mówiła to  księdzu wielokrotnie. „To chyba dobrze, 
prawda?” – Paulina wówczas wpatrywała się w kapłana 
pytającym wzrokiem. Nie zdążył wyraźnie zaprzeczyć, 
pokiwał tylko głową, ale z klasy odezwał się Karol, 
wołając w stronę Pauliny:

 Nie myśl, że Bóg może być w obecnych czasach 
twoim autorytetem. To zgrzybiały Starzec, który nie zna 
się na problemach współczesnej młodzieży.

Zareagowała na te słowa Małgośka i w pewnym 
sensie zwolniła księdza z odpowiedzi, mówiąc:

 Pan Bóg zna się na wszystkim i jest jedynym 
pewnym Autorytetem. Zawiodłam się na wielu ludziach 
– byli mądrzy, sławni, bogaci. Na Bogu – nigdy! Ci wasi 
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idole przypominają zaklinaczy węży, fałszywych 
proroków, którzy wykorzystują ludzkie emocje, aby 
zniewalać ludzi, prowadzić ich tam, gdzie chcą. Iluż daje 
się zwieść powabom trwających parę chwil 
przyjemności, które bierze się za szczęście? Przecież ci 
wasi bohaterowie, to szarlatani, którzy proponują łatwe i 
natychmiastowe sposoby zaradzenia cierpieniom, środki, 
które okazują się jednak zupełnie nieskuteczne. Nic 
dziwnego: od zawsze diabeł, który jest kłamcą i ojcem 
kłamstwa, przedstawia zło jako dobro, a fałsz jako 
prawdę, aby zmylić serce… A to modlitwa pomaga w 
dobrym rozeznaniu…

Po tych słowach, których ksiądz słuchał z podziwem, 
w klasie zrobił się taki hałas, że z wielkim trudem przebił
się przez niego dzwonek na przerwę. Ktoś jednak go 
usłyszał, wrzasnął: „Koniec!”, a młodzież, tak jak to ma 
w zwyczaju, momentalnie wybiegła na korytarz.

Ksiądz też w tym momencie zakończył homilię, 
obiecując jednakże, że będzie ciąg dalszy i w przyszłą 
niedzielę opowie nam o tym.

Cały dzień byłam jakaś nieswoja, pewnie po tej 
nieprzespanej nocy, a może i z powodu tych trudnych 
tematów czy też mojego niepokoju o… przyszłość 
ludzkości. Gdy więc zadzwoniła dawno nie widziana 
koleżanka jeszcze ze studiów, z zaproszeniem na działkę 
i malinowe żniwa, przystałam na to z ochotą, chociaż to 
parę ładnych kilometrów za miastem.

Pojechałam taksówką, a nie swoją skodą, bo Zośka 
zwykle częstuje gości wspaniałą nalewką własnej roboty. 
Nie mogłam przecież odmówić tej degustacji!
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Taksówkarz był bardzo rozmowny. Przez całą drogę 
komentował treść audycji, której słuchał przez radio 
samochodowe.

 Przez wiele lat byłem budowlańcem, skończyłem 
studia w tym zakresie, mam praktykę: w Polsce i w 
Afryce, gdzie moja firma wybudowała wiele obiektów. 
Słyszy pani, co oni opowiadają? To jacyś dyletanci! Jak 
można mówić, że grunt, na którym się buduje, nie ma już
żadnego znaczenia? Że da się postawić dom wszędzie, na
każdej działce – na bagnie, na wyrobisku, na wydmie, na 
plaży… No, niech im będzie – wszystko można – dodał 
ironicznie – ale jakie będą owoce takiego budowania, 
jeżeli architekt i kierownik budowy nie zatroszczą się o 
właściwy fundament? Szkoda, że powstają takie 
niepewne budowle, a przyszły właściciel nie zdaje sobie 
sprawy, że dom może popłynąć lub polecieć z wiatrem. 
Teraz to liczy się tylko biznes! A każda działka jest na 
wagę złota! Jak ja bym sobie dalej popracował na 
budowie, ale cóż, kręgosłup nie pozwala. Dorabiam do 
renty na taksówce, taki już mój los…

U Zosi spędziłam miłe popołudnie. Paplałyśmy – jak 
to się mówi – o wszystkim i o niczym. Ale gdy już 
zmierzchało i zamierzałam zadzwonić po taksówkę, 
Zośka wyraźnie spoważniała. Ścisnęła moją rękę aż do 
bólu i szepnęła:

 Błagam cię, zostań na noc u mnie. Rano odwiozę 
cię do miasta.

W jej głosie i uścisku było coś, że spowodowało, że 
zgodziłam się bez oporów.

 Dobrze, już dobrze, ale puść moją dłoń, bo zaraz 
wyjdzie mi potężny siniak. Co ty masz na palcu? – 
spojrzałam i zamarłam. To był tzw. pierścień Atlantów.  
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Skąd to masz? Wierzysz w takie rzeczy? – zapytałam 
zmartwiona.

 Dostałam ten pierścień od Jacka, mojego wnuka. 
Mówił, że przyniesie mi szczęście i powodzenie w życiu.
I wiesz, co? Parę dni później znalazłam na ulicy sto 
złotych! Widzisz, jak to działa? – z przejęciem 
opowiadała Zośka.

 Zosiu! To przecież jakieś straszne zabobony. 
Pomyśl logicznie, czy kawałek metalu może mieć moc 
ingerowania w czyjeś życie?

 Jacek mi to tłumaczył. Tu nie tyle chodzi o sam 
pierścień, ale o tego, który tchnął w niego tę moc. To taki
jakby guru, autorytet dla wielu. A ci, którzy mu zaufali i 
poszli za nim, nie żałują. Jacek zna takich ludzi!

Nie kontynuowałam tej rozmowy. Zośka szła w 
zaparte. Widocznie Jacek, ukochany wnuk, był dla niej 
„guru” i nie widziała w nim żadnych problemów. 
Natomiast okazało się, że martwi się drugim swoim 
wnukiem – Sebastianem.

 Chyba przystał do satanistów – wydusiła z siebie 
około północy, gdy w buteleczce nalewki pokazało się 
dno.  Chodzi dziwnie ubrany, zawsze na czarno, choć 
nikt mu nie umarł i żałoby nie nosi. Na szyi powiesił 
sobie duży krzyżyk, odwrotnie – górą na dół. Na kurtce 
ma pełno dziwnych znaków. W jego pokoju widziałam 
kiedyś biblię szatana. Gdy zauważył, że ją przeglądam, 
strasznie się zdenerwował, nie odpowiadał na moje 
pytania, a później schował ją tak, że nie mogłam już jej 
znaleźć. Wieczorami gdzieś znika. Przypadkiem 
słyszałam fragmenty jego rozmowy przez komórkę, 
chyba ze „współbratem”. Opowiadał straszne rzeczy! 
Zapamiętałam, że wierzy tylko szatanowi, kieruje się 
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jego mądrymi radami, a Kościół jest głupi w porównaniu 
z nim! Oczywiście przestał chodzić na katechezę w 
szkole, dokładnie w dniu, gdy skończył osiemnaście lat. 
Na cały regulator puszcza jakąś dziwną muzykę, a jak 
zapytałam, kto śpiewa te piosenki, to odpowiedział: 
„Nikt”. Nie mógł powiedzieć po ludzku? Słów nie da się 
zrozumieć, tylko jakieś złowieszcze – łu, bu, du, łu, bu, 
du, łaaa”.

 No to sprawa jest oczywista – zdołałam wejść 
Zośce w słowo. I wyjaśniłam, skąd wiem, że Nikt to jest 
właśnie Nikt – czyli piosenkarz, ulubieniec młodzieży, że
przez minioną noc „umilał” mi czas i wychwyciłam z 
tych odgłosów sens, jaki przekazuje w tym utworze!

Zośka wysłuchała moich słów, załamała ręce i 
powiedziała całkiem po młodzieżowemu:

 No to kaplica!
 Żeby chociaż kaplica – westchnęłam.  Ale to 

towarzystwo co najwyżej może kaplicę zbezcześcić. 
Czytałam o takich przypadkach. Udały ci się wnuki, nie 
ma co – powiedziałam ze współczuciem.

 Ale przecież muszę coś z tym zrobić! Mam się 
bezczynnie przyglądać, jak marnują swoje życie, jak 
budują przyszłość na piasku, a właściwie to na smole z 
piekła rodem.

 Zosiu – radzę ci z całego serca – nie załamuj się. 
Wiesz, pamiętam z dzieciństwa takie zdarzenie – 
powiedziałam poważnie.  Sąsiad uszczelniał papę na 
dachu swojego garażu i gotował smołę na środku 
podwórka, na prowizorycznym palenisku. Raz po raz 
mieszał ją w przepaścistej beczce drewnianym drągiem. 
Gdy tylko na chwilę gdzieś zniknął, wtedy rudy Julek, 
taki podwórkowy herszt, złapał za ten drąg, wyciągnął go
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z beczki i zaczął nim machać nad nami, czyli nad grupką 
ciekawskich dzieciaków. W powietrzu ta gorąca smoła z 
drąga zaczęła tworzyć cieniutkie czarne nitki, które, 
okręcone wokół nas, utworzyły szybko swoisty kokon. 
Było przy tym moc śmiechu i przepychanek. Nikt 
oczywiście nie myślał o tym, że smoła nas pobrudzi, a 
ubrania będą się nadawały tylko na śmietnik. Dzień był 
dosyć chłodny, smoła szybko wystygła i stęgła na 
naszych włosach, rękach, twarzach, kurtkach… i nikt nie 
mógł się z tego kokonu wydostać. Wtedy dopiero 
poczułam przerażenie. Co będzie? Do moich pleców 
przykleiła się Anielka, do rękawa – Zenek. Byliśmy 
uwięzieni, jak w matni! A przecież dotykały nas tylko 
takie cieniutkie, „niewinne” niteczki… Julek, widząc co 
się święci, uciekł z podwórka, gdzie pieprz rośnie.  
Większość mieszkańców naszej kamienicy była wtedy w 
pracy, więc rozpaczliwe krzyki nic nie dawały. Uratował 
nas w końcu – ksiądz proboszcz, który przyszedł do 
naszej sąsiadki – pani Łucji, która nie wychodziła już z 
domu. Ksiądz pożyczył od pani Łucji ostry nóż i dobrą 
chwilę zajęło mu poprzecinanie naszych więzów. 
Oglądaliśmy ze strachem spustoszenie na naszych 
ubraniach i włosach. Ja straciłam wtedy mój warkocz i 
miałam wielką dziurę na plecach kurtki. Bardzo dobrze 
zapamiętałam to, co powiedział wtedy proboszcz: 
„Widzicie urwisy, nawet małe zło, tak jak te cieniutkie 
czarne nitki, w dużej ilości i dłuuugo otaczające, może 
tak was otoczyć, że nie będziecie mogli sami się uwolnić.
Nawet, gdybyście bardzo chcieli. Trzeba więc mieć 
kogoś, kto pomoże, kto zechce pomóc. Kogoś, kto 
zrozumie, nie potępi za głupotę, ulituje się, przebaczy. 
Kto to może być?” – ksiądz umilkł i oczekiwał 
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odpowiedzi. „To chyba Pan Bóg” – nieśmiało powiedział
wtedy rudy Julek, który wyrósł jakby spod ziemi. „Tak, 
masz rację. Tylko na Nim można do końca polegać. On 
nikogo nie zawiedzie. On jest skałą… – zanucił ksiądz 
znaną piosenkę, wracając do pani Łucji.

Zośka siedziała zasłuchana i gdy skończyłam, zaległa 
cisza, nie licząc słowika, który wyśpiewywał nocne trele.
Dopiero po dobrej chwili powiedziała cicho:

 Opowiem wnukom to, co od ciebie usłyszałam. Oni
pewnie myślą, że to tylko takie cieniutkie nitki, 
niekonieczne czarne (złe!). Czy to poskutkuje? Nie 
wiem. Ale na pewno pomoże moja modlitwa! Modlitwa 
na różańcu ma moc odkryć w sercu ukryte kłamstwa, 
którymi zwodzimy samych siebie i innych. Mam taki 
biały, delikatny, w którym paciorki nanizane są na 
cieniutkiej nitce z owczej wełny. Kuzyn przywiózł mi go 
z Ziemi Świętej. Oplotę nim Jacka i Sebastiana!
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Czy żądza władzy jest zawsze pragnieniem służby?
„Po władzę sięgają przeważnie ci,

którzy mają długie ręce”
(Jan Lechicki)

 Chodźcie do salonu, zaraz będzie „Kronika” i na 
pewno pokażą otwarcie tego domu dla potrzebujących. 
Tata przecinał wstęgę i wygłosił przemówienie! – wołała 
Kinga głosem nie znoszącym sprzeciwu.

Kochana córuchna – pomyślałem z rozrzewnieniem. 
Wciąż jest ze mnie taka dumna, pomimo tego, że właśnie
mija półmetek mojej kolejnej kadencji jako burmistrza. 
Pamiętam, że gdy ogłoszono wyniki głosowania i 
okazało się, że wygrałem ze znaczną przewagą z 
konkurentami, to siedziała w Internecie niemal do rana i 
chłonęła wszystkie pozytywne komentarze i gratulacje. A
gdy pojawiły się i te negatywne, jak to zwykle bywa, 
negatywne dla mnie wpisy, to płakała rzewnymi łzami… 
Nie chciała słuchać moich wyjaśnień, że w polityce 
(także tej z naszej niezbyt wysokiej półki) zdarzają się 
takie sytuacje, w których nie zawsze prawda jest na 
pierwszym miejscu…

W „Kronice” rzeczywiście pokazano relację z 
otwarcia schroniska dla osób bezdomnych. Było 
przecięcie wstęgi, przeze mnie i przez księdza 
proboszcza, który poświęcił ten dom i modlił się o Boże 
błogosławieństwo dla mieszkańców i dla tych, którzy się 
nimi będą opiekować. Reporter rozmawiał potem z 
kierownikiem domu, z grupą wolontariuszy, a także z 
pierwszymi osobami, które szukają pomocy, ciepła i… 
miłości. Następnie ja powiedziałem parę słów, dziękując 
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wszystkim tym, którzy pomagali przy powstaniu tego 
schroniska, jego sponsorom i licznym ofiarodawcom.

 Wielu moich współpracowników i przyjaciół 
przyczyniło się do tego, że cel został osiągnięty – 
dodałem ciepło, aby nie przypisywano zasług tylko mojej
osobie.  Organizacji całego przedsięwzięcia 
poświęciłem rzeczywiście wiele czasu i sił, ale chodziło 
przecież o to, aby pomóc tym najbardziej potrzebującym.
Cieszę się teraz, że dzisiaj mogliśmy otworzyć drzwi 
tego schroniska…

Coś tam jeszcze mówiłem, ale reporter włączył się 
już ze swoim komentarzem. Jednakże Kinga i tak była 
zachwycona! A żona przytuliła się do mnie i zapytała, co 
teraz będę organizował w mieście. Bo przecież ja bez 
tego – nie byłbym sobą!

No rzeczywiście – Ola zna mnie bardzo dobrze! Ja 
nie pracuję tylko na etacie burmistrza w urzędzie miasta, 
ale traktuję swoją pracę i funkcję jako służbę ludziom. 
Brzmi to może zbyt górnolotnie, ale… jest prawdą.

Moje rozmyślania przerwał nagle telefon. Dzwoniła 
sekretarka wojewody, a po chwili odezwał się sam szef z 
gratulacjami, bo właśnie obejrzał relację w TV i 
zachwycał się moim zaangażowaniem w tę sprawę. Nie 
śmiałem od razu korygować jego opinii, wysłuchałem, 
podziękowałem za wyrazy uznania i powiedziałem coś 
podobnego jak przed kamerą dzisiejszego popołudnia. Na
koniec mój rozmówca przypomniał mi o konieczności 
przygotowania specjalnych materiałów, w związku z 
ogłoszonym przez niego konkursem na „Super 
Burmistrza”.

 Złoży pan ten wniosek? – pytał z naciskiem.
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Zapewniłem, ze już nad tym pracuję i wkrótce go 
prześlę. Wieczorem usiadłem do komputera i z suchych 
dat, tabelek i liczb, przed moimi oczami zaczął przewijać
się film obrazujący moje życie z ostatnich lat…

Ludzie, ich twarze, ich problemy, różne inicjatywy, 
które podejmowałem ze swoimi współpracownikami, 
reakcje mieszkańców naszego miasta, podziękowania, 
pretensje… Tych ostatnich nie było wprawdzie wiele, a 
już na palcach jednej ręki mogłem policzyć propozycje 
zmian, ulepszeń, czy też postulaty dotyczące nowych 
inicjatyw i zadań. No bo najłatwiej skrytykować i nic 
jednocześnie nie proponować, prawda? Zwykłem 
analizować uwagi na bieżąco, czego dowodem były 
notatki, rozpoznawanie sytuacji, opinie ekspertów, czy i 
co można zrealizować teraz lub w przyszłości, a co nie 
będzie dobre dla naszej społeczności.

Z mojej inicjatywy powstała redakcja lokalnej gazety,
która ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej, 
trzy parkingi na nieużytkach należących do miasta, park 
z podjazdami dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, z 
wygodnymi ławkami i placem zabaw dla dzieci, ścieżka 
rowerowa wokół naszego miasta. No i ostatnio – 
schronisko dla osób bezdomnych. To te największe 
dzieła, nie licząc różnych remontów, reaktywacji Domu 
Kultury „Polanie” czy wielu spotkań z ciekawymi 
ludźmi.

A w planach na następne lata jest: rozbudowa 
przychodni i zatrudnienie kilku lekarzy specjalistów, 
dofinansowanie posiłków w szkole i przedszkolu dla 
kolejnych grup dzieci, budowa kręgielni i kortów 
tenisowych, zakończenie budowy zakładu produkującego
lokalne artykuły galanteryjne, który docelowo pozwoli na

130



zatrudnienie około dwustu pięćdziesięciu osób. A kolejne
inicjatywy z pewnością pokaże… życie!

Ale plany planami, a ja mam przecież przygotować 
ten obiecany wniosek. Zamyśliłem się jeszcze nad 
minionym czasem…

Ileż to czasu właśnie spędziłem nad planami, 
projektami, na naradach, na rozmowach biznesowych – i 
nie tylko. Zdarzało się, że późnym wieczorem dzwonił 
do mnie mój bliski współpracownik, wcale nie w 
sprawach biurowych, ale z prośbą o radę w sprawie 
swojego nastoletniego syna. Zbyszek zawsze podziwiał 
moje – jak mówił – talenty wychowawcze, i mojego syna
Sławka, obecnie już studenta prawa, stawiał za wzór 
swojemu Stefanowi. Rozmawialiśmy – jak ojciec z 
ojcem, chyba do północy.

Podobnie nasza główna księgowa – Stenia, zwierzała 
mi się niejednokrotnie ze swojej, chorej wręcz relacji z 
synową. Do rozmów, przy kawie w naszym saloniku, 
włączała się też moja żona. Co prawda nie mamy jeszcze 
synowej, ale Sławek ma już narzeczoną i udzielaliśmy 
Steni uniwersalnych rad…

Na … rozmowy niedokończone o życiu, zgłaszali się 
też do mnie, oczywiście poza godzinami pracy, także – 
Wojtek, Iga, Kuba, Wiola, Piotr, Kamil, Jagoda, Rysiek…
Ta lista nie jest z pewnością zamknięta! Zawsze się 
cieszyłem, że ludzie mają do mnie zaufanie, że polecają 
mi swoje problemy, marzenia, sukcesy i porażki, chociaż 
odbywało się to często kosztem mojego snu, 
wypoczynku, pokoju serca czy kontaktu z rodziną, która 
dzięki Bogu przyjmowała moją służbę z wielką 
wyrozumiałością.
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Wniosek był gotowy, a sekretarka robiła jeszcze 
korektę redakcyjną.

Czas zmierzyć się z nowymi wyzwaniami – 
pomyślałem, wstając od biurka, ale moje oczy przebiegły
jeszcze po ekranie komputera, gdzie nagle pojawił się 
nowy mail, od Steni. W pierwszym odruchu chciałem 
wyłączyć komputer i lekturę maila zostawić na jutro. 
Minęła już piętnasta trzydzieści i sprawy służbowe 
mogłem spokojnie zamknąć na dzisiaj, zwłaszcza że 
obiecałem Kindze wyjście do pizzerii. Żona wyjechała na
parę dni do chorej ciotki, więc na obiad w domu nie 
mogliśmy liczyć.

Ale w tym momencie w mojej komórce zapikał 
sygnał smsa. Stenia pisała, że wysłała pilnego maila i 
prosi, żebym możliwie szybko go przeczytał. Nie było 
wyjścia!

Mail był krótki i nie miał żadnego związku z 
rozliczeniami, których się spodziewałem. Jego treść 
jednakże spowodowała, że całkowicie straciłem apetyt na
pizzę. Prędko napisałem smsa do Sławka, żeby zamówił 
pizzę i zjadł ją z Kingą.

Na ekranie wciąż widniał tekst maila:
Koledzy i Koleżanki!
Nasz burmistrz ma już „z górki”. To najwyższy czas, 

żeby szukać nowego kandydata, bo ten obecny podobno 
szykuje się do reelekcji. Rozglądajcie się wokoło, a może 
ktoś z was chciałby zostać burmistrzem? Pomożemy 
przeprowadzić kampanię wyborczą. Gwarantujemy 
sukces! – W imieniu zwolenników zmiany – Janusz.

Janusz to szef działu marketingu i promocji miasta w 
naszym urzędzie. Nie znam go zbyt dobrze, chociaż 
pracuje już dosyć długo. W zasadzie nie miałem 
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większych uwag do tego, co robi, prowadzi promocję 
wydarzeń w mieście, głównie przez Internet. Ale 
pamiętam, że kilkakrotnie były między nami 
nieporozumienia, gdy Janusz odmówił udziału w akcji 
promocyjnej naszych gorących źródeł, która to miała się 
odbyć na sobotnim pikniku. Tłumaczył się innymi 
zobowiązaniami. Okazało się, że ma własną firmę, która 
promuje różne wydarzenia, przyjmując zlecenia od osób 
prywatnych i od firm. Zdarzyło się też, że znikał w 
godzinach pracy „na chwilę”, aby dopilnować swoich 
interesów. Gdy zwróciłem mu wtedy uwagę, był bardzo 
niezadowolony. Czyżby to dlatego napisał tego maila? To
możliwe? Wiem, że ludzie nie potrafią często przyjąć 
uwag i upomnień.

To wszystko przeleciało mi przez głowę niemal w 
jednym momencie. Przeczytałem tekst maila jeszcze 
kilkakrotnie. W międzyczasie ta sama treść trafiła do 
mnie przez trzy smsy, które otrzymałem od przyjaciół z 
urzędu. Janusz wykorzystywał także te możliwości 
przekazu informacji do współpracowników.

Z dziwnym uczuciem w sercu jechałem do domu. Nie
mogłem jakoś uwierzyć, że Janusz napisał tego maila z 
własnej inicjatywy i potrzeby serca, i do tego za moimi 
plecami. Za jakiś czas okazało się, że moje wątpliwości 
nie były bezpodstawne! Dowiedziałem się, że Janusz jest 
pod wyraźnym wpływem swego wuja, który… pełni 
funkcję burmistrza w miasteczku na drugim końcu 
naszego województwa. Dostawał podobno szału, gdy 
władze stawiały mnie za przykład dobrego włodarza, i 
gdy zająłem pierwsze miejsce, otrzymując tytuł „Super 
Burmistrza”. Sam wojewoda uścisnął mi prawicę i 
powiedział: „Gratuluję i bardzo dziękuję za wszystko!”. 
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Miał mi za złe np. to, że podwyższam stale swoje 
kwalifikacje, że skończyłem kolejne studia 
podyplomowe, tym razem z zarządzania, że mam 
wspaniały kontakt z mieszkańcami, bo w naszej gazecie 
umieszczam cyklicznie swoje artykuły, omawiające to, co
się działo i będzie się dziać w naszym mieście. Te moje 
„Listy do Sąsiadów” są bardzo dobrze odbierane. 
Pamiętam jego minę, gdy na jednej z narad składałem 
zgromadzonym życzenia noworoczne, takie od serca, a 
nie sztywne, sztampowe typu: wszystkiego najlepszego. 
Dostałem wtedy burzę oklasków od zgromadzonych. 
Może mi zazdrościł tego uznania?

A przecież zamiast mnie krytykować i rozgłaszać 
negatywne (nieprawdziwe!) opinie na mój temat, mógłby
robić w swoim mieście to, co ja, prawda? Tylko bym się 
z tego cieszył.

Ale niestety on drążył sprawę, sam lub posługując się 
Januszem. Na tym mailu i smsach się nie skończyło. 
Pojawiły się kolejne, a także szeptane informacje, że 
potrzebna jest zmiana na stanowisku burmistrza, że ten 
się już wypalił, że „nowa miotła” musi pozamiatać stare 
brudy i błędy. Jakie? Cały problem w tym, że nie były 
one skonkretyzowane. Jedynym moim „grzechem” było 
to, że mogę być dalej burmistrzem.

Minęło parę tygodni. Pracowałem, jakby nic się nie 
zdarzyło.

Telewizja wyemitowała pewnego dnia program 
„Jeden dzień z życia Super Burmistrza”, pokazując moją 
osobę w realnym, pozytywnym świetle. Wtedy wuj – 
ustami Janusza – zaczął promować trochę inne podejście.
Kolejny mail i sms wyglądał mniej więcej tak: 
„Gratulujemy sukcesów, kochamy cię, ale więcej cię nie 
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chcemy. Jesteśmy za zmianą – dla samej zmiany.” 
Dlaczego?

Otóż za jakiś czas dowiedziałem się od zaufanych 
pracowników, że tenże wuj – burmistrz, najpierw czynił 
różne starania, żeby mnie usunąć ze stanowiska jeszcze 
w trakcie kadencji. Postulował, aby zmienić procedury 
wyborcze, insynuował, że zostałem burmistrzem w 
sposób niezgodny z zasadami, wykazywał różne 
problemy natury formalnej. Widział też, że miałem 
wysokie notowania w urzędzie marszałkowskim. Nie 
miał możliwości, aby zając moje miejsce, zresztą sam 
siedział wygodnie na swoim stołku. Jego celem było 
więc usunięcie mnie, niedopuszczenie, abym 
kandydował, lub w ostateczności – zniechęcenie 
wyborców do mojej osoby i wprowadzenie na 
stanowisko burmistrza naszego miasta – osoby 
spolegliwej wobec niego. Wybór padł więc na siostrzeńca
– Janusza.

Wiedział już, że nie da rady mnie usunąć ani 
zniechęcić do kandydowania, gdyż opublikowałem swoje
dalekosiężne cele i zamierzałem je realizować. Teraz – z 
perspektywy czasu – widzę dokładnie, że działania 
poszły dwoma torami: minimalizować w opinii 
publicznej moje osiągnięcia, ba, nawet pokrętnie 
ukazywać je jako porażki, pokazując jednocześnie moją 
osobę w złym świetle, oraz podsycanie w Januszu żądzy 
posiadania władzy.

Na pierwszy tor wpuścił „pociąg oszczerstw”, w 
postaci swoich kolegów, wysoko postawionych osób, 
które preparowały i przedstawiały na różnych gremiach 
oraz w Internecie swoje „opinie” na mój temat. Na 
początku, na jednym ze spotkań, próbowałem nawet 
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prostować pewne zarzuty, okazywałem dokumenty im 
zaprzeczające, ale cóż… Złe ziarno plotek zostało 
posiane… A ludzie nabrali przekonania, że coś w tym 
jest!

I tak kropla po kropli sączył się trujący jad, 
powodując, że czułem się coraz bardziej zaszczuty. 
Bardzo bolało mnie to, że osoby z mojego otoczenia, 
które dotychczas uważałem za przyjazne mi i życzliwe, 
stawały się nieszczere lub wręcz wrogie. Publicznie 
opowiadały się przeciwko mnie i stawały po „drugiej 
stronie”, popierając kandydaturę Janusza. Topniał więc w
tempie przyspieszonym zespół moich 
współpracowników, zostawałem niemal sam…

Urząd pracował w zasadzie normalnie, ale nie było 
już nic, jak dawniej… Uroczystości otwierania nowych 
obiektów odbywały się planowo, ale nie przynosiły już 
takiej radości, czuć było wyraźnie sztywną, trudną 
atmosferę.

Oglądając zdjęcia z przecięcia wstęgi na nowej, 
specjalistycznej przychodni, stwierdziłem z 
przerażeniem, że moja twarz wyraźnie postarzała się 
przez ostatni czas, że mimo uśmiechów dla prasy, oczy 
mam smutne.

Na zdjęciach pełno było… Janusza. Wchodził w kadr,
rozdawał uściski dłoni, czuł się wśród vipów jak ryba w 
wodzie… Widać praca wuja nie poszła na marne. Bakcyl 
władzy rozmnażał się w nim w ogromnym tempie. A jak 
mówią mądrzy ludzie – władza zmienia człowieka. 
Posiadający ją, inaczej patrzy na świat, inaczej myśli o 
sobie i innych. Gdy podwładny staje się szefem, 
zachowuje się odmiennie niż dotychczas. Już samo 
pragnienie władzy zmienia człowieka – w bestię! To 
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pragnienie jest rzeczą tragicznie ludzką i jest wielką 
pokusą, która stara się wkraść wszędzie. Władza – za 
wszelką cenę – to pragnienie wielu! Zajęcie pierwszego 
miejsca, to sukces – taka jest powszechna opinia. 
Pragnienie władzy towarzyszyło człowiekowi od zawsze.
Już w tzw. społeczeństwie jaskiniowym przywódca 
czerpał ze swej pozycji znaczące korzyści – pieniądze, 
wyższość nad innymi. I pewnie dlatego w pewnym 
momencie o władzę zaczęto walczyć… I tylu ludzi wciąż
o nią walczy i często ją zdobywa, jak to się mówi „po 
trupach”.

Moje rozmyślania o władzy przerwał nagle telefon 
od… Janusza. Nie byliśmy nigdy przyjaciółmi, a on 
ostatnio swoim postępowaniem dawał mi dużo do 
myślenia. Aż tu nagle, zaprasza nas, to znaczy mnie i 
Olę, na grilla! Jego głos był względnie normalny, nawet 
chyba starał się być bardzo miły i zwyczajny, tak jakby 
nic, mówiąc delikatnie, nie planował.

 A może właśnie dlatego nas zaprosił, że chce 
wybadać, co i jak z twojej strony? – przypuszczała żona. 
I zaraz dodała:  Musimy pójść!

Przy kawie rozmowa zeszła na „ten temat”. Żona 
Janusza bardzo poważnie i kategorycznie oświadczyła 
(przy świadkach!), że jeżeli Janusz będzie kandydował 
na burmistrza, to ona się z nim rozwiedzie! Rozwiedzie 
się i już!

 Mąż prowadzi firmę, pracuje w urzędzie, a i tak nie 
ma go wcale w domu. Gdyby został burmistrzem, to…  
zawiesiła znacząco głos, w którym słychać już było 
płacz…

Janusz siedział ze spuszczoną głową i wyraźnie dawał
do zrozumienia, że decyzja już zapadła.
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 Wycofuję się – powiedział mi wprost, gdy nasze 
żony poszły na drugi koniec ogrodu podziwiać kącik ze 
skalnikami.

Sprawa wyborów wydawała się być rozwiązana. Z 
mojego rozeznania wynikało, że pozostali potencjalni 
kandydaci albo odmawiają kandydowania, albo 
praktycznie się nie liczą. Nie są znani w mieście, nie 
mają doświadczenia…

Nie doceniłem jednak ani Janusza, ani jego wuja. 
Obaj przecież bardzo nie chcieli, żebym znów został 
burmistrzem. Janusz odpadł jako kandydat, więc trzeba 
było znaleźć innego – kogokolwiek, kto po wyborze, 
nieoficjalnie „podzieliłby się” władzą z Januszem. Osobę
taką znaleziono stosunkowo łatwo i było jeszcze dość 
czasu na intensywną i „drapieżną” kampanię wyborczą. 
Ale przecież trafiło na specjalistę! Janusz był mistrzem w
tym zakresie! A i jego wuj swoje dołożył.

Prędko pojawił się w prasie, radiu, TV i w Internecie 
cykl artykułów i programów, pokazujących mnie w 
bardzo złym świetle. Były tam informacje o tym, że 
zostałem (razem z urzędem) – skorumpowany, że 
wziąłem masę łapówek, że majątek przepisałem na 
kuzyna Waldka (nie mam takiego, ale to nie było 
przecież istotne!) w obawie przed konfiskatą, że owszem,
sporo zrobiłem dla miasta, ale… niech teraz robią to inni.
Co z tego, że będą to pewnie robić gorzej, ale…

Cóż ja mogłem w tej sytuacji zrobić? Tłumaczyć się, 
że nie jestem wielbłądem? Już w reakcjach mieszkańców 
w czasie tej kampanii, zauważyłem znaczącą zmianę. 
Niektórzy odwracali wzrok, na mój widok przechodzili 
na drugą stronę ulicy, skończyły się telefony z prośbą o 
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radę, czy nawet takie zwyczajne – „co słychać, jak się 
czujesz, czy Kinga już wyzdrowiała…”.

Żona zauważyła, ze coś jest nie tak, nie potrafiłem 
ukryć przygnębienia. Sprawdzało się na mnie w praktyce 
stwierdzenie, które często powtarzała moja, już ś.p. 
babcia: „Ludzie prędko zapomną, co dla nich zrobiłeś, 
ale nie zapomną ci uczuć, które w nich wzbudzasz”. A 
teraz były to uczucia gniewu, podejrzliwości, 
zawiedzenia się, nawet nienawiści. Co z tego, że oparte 
na fałszu i spreparowanych opiniach?

Wybory były już więc tylko formalnością. Obie tury 
(bo pierwsza została unieważniona z powodów 
proceduralnych po wpłynięciu wniosku od grupy 
wyborców) nie dały mi wymaganej większości głosów. I 
jeszcze mi się nieźle oberwało, że nie reagowałem w 
czasie wyborów, widząc błędy. A ja uważałem, że będąc 
kandydatem, jestem ostatnią osobą, która powinna to 
zrobić.

Nie byłem tym zaskoczony. Przecież niektórzy, nawet
bardzo bliscy mi współpracownicy, sąsiedzi, czy też 
osoby znaczące w mieście, zaangażowały się „na całego”
w kampanię po stronie Alicji, kierowniczki działu 
prawnego w urzędzie miasta, i mówili mi prosto w oczy, 
że będą na nią głosować.
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Oczekując na oficjalne ogłoszenie wyników 
wyborów, wszyscy czterej kandydaci na stanowisko 
burmistrza, spotkaliśmy się z Radą Miasta i z 
pracownikami urzędu w sali konferencyjnej.

Wiktoria i Aleksander zdobyli niewielką liczbę 
głosów, bo w wyborach startowali właściwie – jak 
mówili – dla własnej przyjemności, żeby w życiorysie 
móc odnotować taki „incydent” i zdobyć ewentualne 
szlify oraz doświadczenie na bliżej nieokreśloną 
przyszłość.

Tak więc burmistrzem została wybrana Alicja, a 
Janusz, wręczając jej potężny kosz kwiatów i gratulując 
tego stanowiska, obiecał daleko idącą pomoc… uczynili 
to również inni współpracownicy i członkowie Rady 
Miasta, którzy wcześniej odmawiali mi dalszej pomocy i 
współpracy, tłumacząc się stanem zdrowia, sytuacją 
rodzinną, pochłaniającą czas pracą zawodową… Teraz 
nagle te przeszkody zniknęły!
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Potem Alicja i Janusz powiedzieli, że mają też dla 
mnie wiązankę kwiatów, którą przygotowali specjalnie 
wcześniej na moje pożegnanie. Tak byli pewni sukcesu…

Oficjalne objęcie urzędu przez Alicję, miało się odbyć
pod koniec miesiąca, więc moja kadencja jeszcze trwała, 
ale Alicja z mety rozpoczęła swoje działania, nie bacząc 
na to. Dochodziło z tego powodu do niezręcznych 
sytuacji, dublowania się pism i zarządzeń. Ale 
przełknąłem i tę gorzką pigułkę. Jak także to, że nie 
zostałem poproszony przez Alicję do pracy w Radzie 
Miasta, co było dobrym zwyczajem, praktykowanym od 
lat. Nie potrzebowała widocznie mojego doświadczenia, 
moich wskazówek, otoczyła się innymi doradcami, z 
którymi nie było mi (ani im) „po drodze”.

Przekazałem więc Alicji wszelkie formalne sprawy w 
urzędzie, a sam zacząłem szukać swojego „miejsca na 
ziemi”… Niektórzy moi dawni współpracownicy, a także
mieszkańcy, krytykowali to, że wycofałem się z 
aktywności. W mieście rozeszła się opinia, że obraziłem 
się na wszystkich, bo zostałem bez funkcji burmistrza, a 
przecież to jest sprawa przechodnia, do której nie można 
się przywiązywać; że mógłbym pomagać i dzielić się 
swoją wiedzą i doświadczeniem. Ale przecież nie będę 
się na siłę pchał tam, gdzie mnie nie chcą! Bo obecna 
władza sobie tego nie życzy, nie zwraca się do mnie, nie 
zaprasza na spotkania robocze, nie prosi o pomoc, ma 
inne priorytety, sposoby działania, plany…

A ja nie byłem przywiązany do funkcji, ale do służby 
ludziom! To jest wielka różnica! I jeżeli takiej służby nie 
mogę już w mieście czynić, bo mi się jej nie umożliwia, 
to – co tu po mnie?
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Ze ściśniętym gardłem zabrałem ze swego biurka w 
urzędzie pięknie oprawioną kartkę. Dostałem ją przed 
laty od księdza proboszcza z naszej bazyliki p.w. Ducha 
Świętego. Powiedział wtedy:  Dam ci taką dobrą radę 
na początku twojej nowej życiowej drogi. Módl się 
codziennie o charyzmaty przełożeństwa i rządzenia. Bez 
tych darów będziesz co najwyżej pełnić funkcję 
burmistrza czy pracować na stanowisku burmistrza, a nie 
służyć ludziom.

Słowa, na które codziennie kierowałem swój wzrok i 
serce, były mottem mojej pracy i to z nich czerpałem 
radość i moc:

Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają 
im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by 
między wami chciał stać się wielkim, niech będzie 
waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między 
wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna 
Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Minęły kolejne miesiące… Bezpośrednio po 
wyborach miałem sygnały z Warszawy, że w kilku 
miejscach są zainteresowani wykorzystaniem moich 
doświadczeń i praktycznej wiedzy, że wkrótce zaproszą 
mnie na spotkanie. Ale żadne zaproszenie nie 
wpłynęło…

Moi dawni współpracownicy, także ci, którzy z 
determinacją dążyli do zmiany na stanowisku burmistrza 
w naszym mieście, zachowywali się i zachowują nadal 
tak, jakby nic się nie stało. Dziwią się, że wycofałem się 
z aktywności, nie widząc w tym swojego „udziału” (?). 
starają się utrzymać przyjazne lub chociaż poprawne 
stosunki ze mną, martwią się (!) stanem mojej psychiki. 
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W tym trudnym dla mnie czasie, życzą mi „wszystkiego 
najlepszego”…

Ale i te kontakty powoli zamierają. Zaledwie dwie, 
trzy osoby nie opuściły mnie i starają się mi pomóc. No 
cóż, człowiek na bocznym torze, który nieużywany, 
szybko zarasta chwastami, staje się niewidoczny. A co z 
oczu, to i z serca…
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WIRUSY NASZYCH CZASÓW
czyli

DEFICYT WOLNOŚCI
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Komórka pod łóżkiem, czyli jak opanować infoholizm
„Zniewolenie człowieka

nie wymaga krat”
(Leszek Szulc)

 Nie, nie, tylko nie to! – krzyczałem wniebogłosy.  
Weźcie mój portfel, kartę, nawet podam wam PIN, dam 
kluczyki od samochodu, dam moją nową kurtkę, ale 
zostawcie mi… komórkę! Zostawcie mi moją komórkę! 
Jak ja będę bez niej żyć?!

 Co się tak drzesz, Kaziu? Dopiero jest piąta rano. 
Przecież nikt ci nie zabiera twojego smartfona. Leży tu 
sobie spokojnie przy łóżku. Śniło ci się, że cię ktoś 
napadł? – Ela szarpała mnie za ramię.  Obudź się, co się
dzieje?

Głos żony docierał do mnie bardzo powoli. Zanim na 
dobre oprzytomniałem, zlałem się jeszcze zimnym, 
okropnym potem, a ręce tak mi drżały, że gdy chciałem 
wziąć komórkę w dłonie, spadła mi na podłogę. Teraz 
dopiero przestraszyłem się na dobre!

 Popsuła się, na pewno popękała. – Czołgałem się po
podłodze w poszukiwaniu swojego „skarbu” i 
pokrzykiwałem na Elę, żeby mi pomogła. Na szczęście 
komórka była „cała i zdrowa”.

 Całkiem zwariowałeś na punkcie tej komórki. Jak 
ty się zachowujesz? I co to za gadanie, że nie mógłbyś 
bez niej żyć? – Ela marudziła tak od godziny, bo z 
dalszego spania nic już nam nie wyszło.

Żeby przerwać ten monolog, wygarnąłem Eli „z 
grubej rury”:

 Słuchaj no, a pamiętasz jak to przed paroma 
tygodniami popsuł się nasz telewizor? Też nie byłaś tym 
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zachwycona, a do tego Krzysiek zabrał laptopa na 
wakacje. Czy ty mogłaś normalnie żyć bez telewizora? 
Bez swoich ulubionych seriali, teleturniejów i tego 
wszystkiego, co tak pilnie musisz oglądać. Wszystko 
leciało ci z rąk, byłaś zła jak osa i dopiero, gdy sąsiadka 
zaprosiła cię na film – „znormalniałaś”.

Ela na szczęście ucichła po tej reprymendzie i we 
względnym spokoju zjedliśmy śniadanie.

Spieszyłem się do szkoły, bo przed pierwszą lekcją 
chciałem jeszcze zajrzeć do dyrektorki i zapytać, czy 
będzie dzisiaj po południu wolna. Planowałem ją bowiem
zaprosić na wywiadówkę w VIc. Mieliśmy tam poruszać 
problem zakazu używania komórek przez uczniów na 
terenie szkoły. Gdy sygnalizowałem rodzicom tę sprawę 
na poprzednim spotkaniu, zdania były podzielone i 
musiałem tłumić zapowiadający się konflikt. Czekał 
mnie więc trudny dzień.

Jechałem do szkoły objazdami, bo znowu rozkopano 
główną ulicę w mieście. Utknąłem w olbrzymim korku i 
sięgnąłem po komórkę, żeby powiadomić dyrektorkę, że 
nie dotrę na czas z przyczyn ode mnie niezależnych. 
Jednak z przerażeniem stwierdziłem, że nie zabrałem jej 
z domu! Po porannym zdarzeniu, włączyłem ją do 
ładowania i leży sobie pewnie spokojnie na regale w 
salonie. Spanikowałem – co robić, co robić? No przecież 
muszę ją mieć! Rzut oka na samochodowy zegar 
spowodował, że zrobiło mi się autentycznie słabo! Ale 
wewnętrzny przymus posiadania komórki – zaraz, 
natychmiast, spowodował, że łamiąc wszelkie możliwe 
przepisy ruchu drogowego, zawróciłem z piskiem opon i 
naciskając z całej siły klakson, ruszyłem pod prąd w 
drogę powrotną do domu.
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Żony już nie było, więc straciłem kolejne minuty na 
otwieranie zacinającego się od dawna górnego zamka we 
drzwiach wejściowych. Ale komórka była już w mojej 
kieszeni! Poczułem błogi spokój!

Postanowiłem teraz pojechać inną, dalszą co prawda 
drogą, bo wizja kolejnego korka mnie przerażała. I 
dobrze, bo tam można było chociaż jechać szybciej. No, 
tak właściwie to nie można było, jak to w mieście, 
przekraczać pięćdziesiątki, ale przecież ja się bardzo 
spieszyłem!

Rozglądając się wokół, czy nie widać gdzieś 
policjanta, wyjąłem komórkę i wbrew przepisom 
zadzwoniłem w końcu do dyrektorki. Było już grubo po 
czasie, pierwsza lekcja dawno się rozpoczęła i sekretarka 
powiedziała mi, że to właśnie dyrektorka poszła za mnie 
na zastępstwo, bo uczniowie „bezpańsko” biegali po 
dzwonku na korytarzu. Gdy się pojawię w szkole, mam 
natychmiast stawić się przed „jej obliczem”.

O rany! Przecież w tym tempie, to ja nie dojadę 
nawet do przerwy – pomyślałem zdesperowany i noga 
sama przycisnęła pedał gazu. Jechałem tak szybko, że nie
miałem żadnych szans, aby zahamować, gdy zobaczyłem
na jezdni dziewczynę w czarnym płaszczu. Dopiero co 
minąłem puste przejście dla pieszych, a tu nagle… 
Zamiast więc hamować, przyspieszyłem w nadziei, że 
będę szybszy i zdołam ją wyprzedzić, ale dziewczyna nie
zatrzymała się ani na moment, tylko weszła mi wprost na
bok samochodu, zahaczyła o lusterko, które z trzaskiem 
opadło na drzwi, a ja kątem oka widziałem, jak pęd jazdy
rzucił dziewczynę na ziemię.

Gdy po kilkudziesięciu metrach zdołałem w końcu 
zatrzymać samochód, w tylnym lusterku zobaczyłem z 
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ulgą, że dziewczyna powoli wstaje i rozgląda się wokoło.
Podbiegł do niej jakiś przechodzień i podał jej torebkę, 
która wypadła jej z rąk przy upadku, i jeszcze jakiś 
niewielki przedmiot. Gdy przerażony podbiegłem do 
niej, wołając czy coś jej się stało, czy wzywać 
pogotowie, odpowiedziała, że rozerwał jej się tylko 
płaszcz, i komórki chyba nie da się uratować.

Zażądałem jednak stanowczo, aby wsiadła do mojego
samochodu i pojechała do najbliższego szpitala, żeby 
lekarz stwierdził, czy nie wymaga jakiejś interwencji. Po 
pewnych oporach zgodziła się, ale dała mi do 
zrozumienia, że nie powie prawdy, jak to się stało. Bo to 
jest ewidentnie jej wina. Weszła na jezdnię w 
niedozwolonym miejscu, w ręce, na wysokości oczu 
trzymała komórkę i odczytywała smsy, które przesyłał jej
chłopak. Nie widziała nic przed sobą, nic też nie słyszała,
bo w uszach miała słuchawki i odtwarzała sobie piosenki 
ulubionego zespołu rockowego. Wybłagała, żebym i ja 
milczał, co było mi na rękę, bo przecież znacznie 
przekroczyłem dozwoloną w tym miejscu prędkość.

Na izbie przyjęć powiedziałem więc, że dziewczyna 
potknęła się na nierównym krawężniku i upadła na 
jezdnię, a ja ją pozbierałem i przywiozłem na badania.

Na szczęście wszystko  okazało się w porządku. 
Płaszcz i tak zamierzała już wycofać z użycia, ale bardzo 
było jej żal komórki. Na moją uwagę, że przecież mogła 
odłożyć czytanie smsów na jakiś spokojny moment, 
popatrzyła na mnie zdziwiona, co ja mówię, no bo 
przecież ona musi (!) być na bieżąco! A nawet, gdy 
chwilowo nie ma żadnego nowego smsa, to przecież 
zawsze jest coś do zobaczenia w sieci, zawsze można 
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ściągnąć jakąś ciekawą aplikację, czy chociażby 
pooglądać różne zdjęcia. Jak można żyć bez komórki?

Zdanie to wydało mi się dziwnie znajome. Dlatego od
razu zgodziłem się podwieźć Jolkę do salonu operatora 
jej sieci komórkowej, aby specjalista orzekł, czy 
smartfon jest do uratowania. Obiecała, że da mi znać, co i
jak, a na pożegnanie dodała, że nie będzie już używać 
komórki na środku jezdni…, bo jednak to się mocno 
przestraszyła.

Jadąc znów w stronę szkoły, zastanawiałem się już od
dłuższego czasu, co mam powiedzieć dyrektorce. Nie 
odebrałem kilku telefonów z sekretariatu szkoły, a nawet 
od Eli, którą dyrektorka rozpytywała, co się ze mną 
dzieje. Prawdę mówiąc, po tym wszystkim nie byłem w 
stanie wejść do klasy i jak gdyby nigdy nic, prowadzić 
lekcje. Potrzebowałem czasu, żeby odreagować i 
przemyśleć to, co działo się tego przedpołudnia.

Napisałem więc smsa do dyrektorki z informacją, że 
popsuł mi się samochód (co było właściwie zgodne z 
prawdą) i muszę odstawić go do warsztatu, że bardzo 
przepraszam za kłopoty i że na pewno zjawię się na 
wywiadówce w VIc o ustalonej porze. Napisałem też do 
żony, że jestem już w szkole i wrócę późno, po czym, aby
nie minąć się z prawdą, podjechałem do 
zaprzyjaźnionego mechanika, by zdiagnozował, co da się
zrobić z uszkodzonym lusterkiem.

 Chyba na parkingu ktoś zahaczył o pański 
samochód? – zapytał mój pan Piotr, oglądając lusterko.  
Teraz to wszędzie można spotkać takich piratów – 
wandali, prawda?

Mruknąłem coś niewyraźnie, co mogło być zarówno 
potwierdzeniem, jak i zaprzeczeniem, po czym pan Piotr 
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oznajmił, że musi sprowadzić nowe lusterko, bo to nie 
nadaje się do naprawy. Trudno, będę jeździł tramwajem. 
Dobrze mi zrobi przerwa w siadaniu za kółkiem po 
dzisiejszych przeżyciach – pomyślałem z pewną ulgą.

Skasowałem bilet i rozejrzałem się wokoło. Dawno 
nie korzystałem z takiego środka transportu. Większość 
pasażerów to byli młodzi ludzie, którzy wyglądali bardzo
podobnie! Dziewczyny z długimi prostymi włosami, w 
czarnych leginsach, puchowych kurtkach, z przepastnymi
torbami, w których nosiły chyba dorobek całego życia. 
Chłopaki – w dżinsach, puchowych czarnych lub 
popielatych kurtkach, z plecakami takich rozmiarów, że 
śmiało można by wejść z nimi na szczyt K2. Ale to 
jeszcze nic! Wszyscy, ale to dosłownie wszyscy mieli w 
rękach komórki, w które wpatrywali się z wielką uwagą. 
Z uszu sterczały im słuchawki, w rytm wysłuchany przez
nich, poruszały się ich nogi lub całe ciało. Dodatkowo 
jeszcze dwie dziewczyny i jeden chłopak mieli na 
kolanach tablety lub laptopy, i działali na dwa fronty, 
komórkowo – komputerowo.

Gdyby nie dwóch starszych panów, którzy wymieniali
poglądy na temat zbliżającego się sezonu wędkarskiego, 
to w tramwaju panowałaby całkowita cisza. Gdy 
jeździłem tramwajem za swoich młodych lat, było 
zupełnie inaczej, rozmowy, zwłaszcza młodych 
pasażerów, były bardzo głośne, wciąż ktoś wybuchał 
śmiechem, chłopak brał swoją dziewczynę na kolana, 
ktoś częstował kolegów jabłkami, opowiadał kawały… A
teraz? Tu przecież podróżują sami egoiści!

Zerknąłem na dwoje młodych ludzi, którzy siedzieli 
obok mnie i namiętnie pisali smsy, jak zauważyłem – do 
siebie nawzajem! Chyba rzeczywiście kolejne pokolenia 
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nie będą potrzebowały języka i zaniknie on z czasem, tak
jak to przewidywał przed laty pewien pisarz – futurysta. 
To przecież jacyś maniacy, uzależnieni na sto procent od 
smartfonów. Widać, że nie mogą bez nich żyć.

I w tym momencie zapaliło mi się w myślach 
czerwone światło, i pojawiło się ciche pytanie: A ja? No 
do Eli nie piszę w domu smsów, jeszcze używam języka 
– stwierdziłem z ulgą, ale to nie uspokoiło do końca 
mojego sumienia.

W szkole czekała mnie jeszcze rozmowa z 
dyrektorką. Postanowiłem, że będę szczery aż do bólu. 
Opowiedziałem więc przebieg ostatnich dwunastu 
godzin. Dyrektorka słuchała uważnie, a gdy skończyłem, 
wyjęła z szuflady biurka wizytówkę… z danymi 
przychodni leczenia uzależnień, i wręczyła mi z poważną
miną, mówiąc:

 Pójdź tam koniecznie w najbliższym czasie, to 
polecenie służbowe. A resztę tych wizytówek zabieram 
na dzisiejszą wywiadówkę. Myślę, że się przydadzą. 
Teraz idź do pokoju nauczycielskiego i odpocznij po 
dzisiejszych przeżyciach.

Już w połowie korytarza zorientowałem się, że 
zostawiłem u dyrektorki swoje okulary, wróciłem, 
zapukałem do gabinetu i uchyliłem drzwi. To, co 
zobaczyłem, zbiło mnie z nóg! Pani dyrektor siedziała 
przy swoim biurku, a na ekranie komputera było widać 
jakąś scenę erotyczną (pornograficzną?). Słysząc, że ktoś
wchodzi do gabinetu, chciała wyłączyć oglądaną stronę, 
ale pewnie przez zbyt nerwową reakcję, zablokowała 
klawiaturę i stukanie w klawisze nic nie dawało. 
Ściągnęła więc z ramion kolorowy szal i zarzuciła na 
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monitor. Za późno! Stałem jak wryty, bąkając coś o 
zapomnianych okularach.

Dyrektorka skinęła na mnie, żebym zamknął drzwi, 
po czym zaczęła histerycznie szlochać, tłumacząc 
zaistniałą sytuację:

 Jestem uzależniona od internetowego seksu. Muszę 
codziennie przejrzeć „te” strony. Robię to w pracy, żeby 
przypadkiem mąż się nie zorientował. Panie Kazimierzu, 
podjęłam leczenie w tej poradni, którą panu polecałam, 
ale to długi i bardzo trudny proces. Jak widać – dużo mi 
jeszcze do pełni zdrowia brakuje. Nie kupiłabym 
„świerszczyka” ani w kiosku, ani w księgarni, bo się 
wstydzę. Internet jest w tych sprawach rewelacyjny! 
Całkowita anonimowość i wspaniała oferta…

Dyrektorka przerwała ten wywód, widocznie zdała 
sobie sprawę z niestosowności swojego zachowania.

 Chyba będę musiała złożyć wymówienie. Jak my 
możemy nadal współpracować? Jeśli to się rozniesie? – 
moja szefowa płakała już rozpaczliwie, nie kryjąc swoich
obaw.

Zapewniłem ją – chociaż byłem speszony do granic 
możliwości – o całkowitej dyskrecji w tej sprawie. 
Poradziłem, żeby na pewien czas wzięła zwolnienie 
lekarskie lub urlop i podjęła wszelkie możliwe leczenie.

 A teraz zadzwonię po taksówkę dla pani. Proszę 
jechać do domu i przemyśleć swój stan zdrowia i dalsze 
postępowanie. Na wywiadówce dam sobie sam radę!

Gdybym wiedział, jak trudne będzie to spotkanie, z 
pewnością nie posłałbym pani dyrektor do domu… Po 
przekazaniu uwag i opinii o poszczególnych uczniach 
oraz po omówieniu planowanej wycieczki w góry, 
przyszedł czas na komórki. I tu zaczęły się schody! 
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Podejrzewałem, że tak będzie, bo od godziny, kiedy to 
rozpoczęła się wywiadówka, komórki rodziców dzwoniły
niemal bez przerwy. Co rusz ktoś ze zdawkowym 
„przepraszam” wybiegał na korytarz, skąd dochodziły 
głosy różnorodnych, często burzliwych rozmów. Po 
chwili – krótkiej lub dłuższej, rodzic wracał do klasy, a 
za chwilę wychodzili następni.

Mama Wojtka P. usiadła w pierwszej ławce pod 
oknem, pewnie dlatego, żeby mieć jasno, bo niemal bez 
przerwy pisała i odczytywała smsy. Ktoś inny rozłożył na
ławce laptopa i pracował w najlepsze. A gdy bardzo 
delikatnie zwracałem uwagę, to dowiedziałem się, że nie 
mam się martwić, że ma podzielną uwagę i wszystko 
słyszy, co ja mówię.

W zaistniałej sytuacji, postanowiłem zastosować 
terapię szokową i rozdałem wszystkim obecnym 
wizytówki poradni, do której odwiedzenia bardzo mnie 
dyrektorka namawiała. Zapanowała niespodziewana 
cisza!

Pierwszy odezwał się ojciec Klaudii:
 No co pan mi tu dał? To dla mnie, czy dla córki?
Inni rodzice zaczęli mówić jednocześnie, zrobił się 

gwar nie do opisania. Pozwoliłem im się wygadać, a gdy 
na moment przycichły rozmowy, powiedziałem 
stanowczo:

 Drodzy państwo! Pierwszą wizytówkę zatrzymałem
dla siebie, bo ja też jestem uzależniony. Właśnie od 
komórki. Dzisiaj miałem niezbite dowody na to, że tak 
jest. Od dawna obserwujemy uczniów i jestem pewien, 
że przytłaczająca większość z nich, też cierpi na to 
uzależnienie. Zamiast słuchać i patrzeć, co dzieje się na 
lekcji, nie wypuszczają swoich smartfonów z rąk. 
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Jedyne, co udało się nam wyegzekwować, to wyciszanie 
dzwonków komórkowych, ale prawdę mówiąc, 
denerwujące jest też to stałe buczenie, burczenie, 
pikanie… A do czego uczniowie używają na lekcjach 
komórek? Do wszystkiego! Nie mówię już nic o 
przerwach – bo widok korytarza jest diametralnie różny 
niż ten jeszcze sprzed kilku lat. Do rzadkości należy 
obrazek rozmawiających ze sobą kolegów czy koleżanek,
bieganie, ściąganie zadań, zabawy… Dzieciaki, młodzież
wpatrują się w ekraniki komórek lub, co niektórzy, w 
tablety lub laptopy. W uszach mają słuchawki, w 
kieszeniach – ładowarki, no bo, gdy mój smartfon się 
rozładuje – to „kaplica”!

W tym momencie wstała z krzesła mama Patrycji i 
machając ładowarką, zawołała:
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 Gdzie tu jest kontakt, bo właśnie siada mi 
komórka? A przecież muszę ją mieć na chodzie, prawda?

 No i jesteśmy w domu – podsumował sytuację 
ojciec Mateusza, czym na szczęście rozładował 
atmosferę.

Rodzice zaczęli dzielić się z innymi swoimi 
spostrzeżeniami dotyczącymi uzależnień od komórek, 
komputerów, telewizji, Internetu… I to odnośnie siebie, 
współmałżonka, dzieci…

Dowiedzieliśmy się, że mama Zosi rozpoczyna dzień 
od przejrzenia w Internecie minimum kilkunastu stron o 
tematyce dietetycznej, Zosia, jak tylko się obudzi, czyta i
odsyła smsy, Wojtek ma często strach w oczach, jest cały 
spięty, ale tak długo prosi o kolejną edycję DOX-a, że w 
końcu rodzice ulegają i kupują. Bo Wojtek mówi, że go 
w klasie wyśmieją, jeżeli nie będzie jej miał.

Patryk, jak siądzie do gier, to świata bożego nie widzi
wokoło, nie słyszy jak się go woła na obiad, nie chodzi 
godzinami do toalety. Ostatnio długo nie mógł się 
wyleczyć z zapalenia pęcherza. A Agatka ma poważne 
kłopoty z kręgosłupem, bo oprócz gier, w które gra już 
nałogowo, często siedzi na Skypie i rozmawia z 
koleżankami z wakacyjnych obozów. Pawełek natomiast 
ostatnio wprawił w zdumienie okulistkę.

 Oczy ma już tak osłabione, że…  tu głos mamy 
Pawła zadrżał tak, że nie była w stanie dalej mówić. 
Dopiero po chwili dodała, że do tego Paweł ma często 
obłędny wzrok!  W oczach widać u niego chroniczny 
stan zagrożenia! A mój starszy syn ma stwierdzone 
wyraźne zaburzenia emocjonalne oraz pomieszanie 
wartości i światopoglądów. Bo w każdej wolnej (i nie 
wolnej) chwili, wyciąga smartfona najnowszej generacji i
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ściąga jakieś takie bylejakie gry, które mają postawione 
na głowie to, co jest dobre, a co jest złe, co jest białe, a 
co czarne. Ksiądz katecheta stara się prostować jego 
światopogląd, ale idzie to bardzo opornie, bo Krzysiek 
każdego dnia przez kilka godzin faszeruje się i nasiąka 
tym badziewiem. Gdy mu zabraniam, odpowiada, że on 
musi „to” oglądać, czytać, słuchać. Musi i już! W 
przeciwnym razie trzęsą mu się ręce, zasycha w gardle, a 
myśli się tak plączą, że nie potrafi odpowiadać na 
najprostsze pytania.

 Moja żona natomiast – odezwał się tata Oli – jest 
strasznie zmęczona i napięta, ma zdiagnozowane 
zaburzenia hormonalne i zaburzenia osobowości. Lekarz 
stwierdził u niej również daleko idący stan wycieńczenia 
organizmu. A i ja muszę się przyznać, że bez zajrzenia na
moje ulubione strony o motoryzacji, nie mogę zasnąć. 
Wciąż mi się wydaje, że stracę jakąś wspaniałą okazję, 
coś przeoczę, nie będę na bieżąco…, chociaż nie mam 
teraz finansowych możliwości, żeby np. zmienić swój 
samochód na nowszy model. A jednak…

 Mój młodszy brat – zawołała nagle milcząca dotąd 
mama Alinki – ma objawy niedostosowania społecznego.
Tak powiedział jego psychiatra. Jest opryskliwy, obojętny
na los drugiego człowieka. Brak mu wrażliwości, w 
pracy, którą zresztą stale zmienia, bywa najmłodszy, ale 
najmądrzejszy w temacie „gry”. Wszystkich wokoło 
trenuje w nienawiści i odwecie, i totalnej znieczulicy. 
Wczoraj na przykład, po południu bardzo bolała mnie 
głowa, ale nie chciał przyciszyć jakiegoś filmu, bo 
musiał go obejrzeć! Tak więc mam uzależnionego od 
Internetu brata, a młodszy syn, tak jak i wasze dzieci, nie 
wypuszcza komórki z ręki.
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 No właśnie – udało mi się w końcu odezwać – 
wróćmy do głównego tematu: nieużywania komórek 
przez uczniów w szkole, tj. na lekcji i w czasie przerw. 
Nasłuchaliśmy się tu o różnych trudnych sprawach 
związanych również z nadużywaniem komórek. Myślę, 
że komentarz jest już zbędny! Bardzo dziękuję państwu 
za takie szczere, osobiste wypowiedzi. Proponuję 
głosowanie za przyjęciem wniosku o usunięcie komórek 
ze szkoły. Kto z państwa jest za?

Podniósł się las rąk, tylko nieliczni, mrucząc jakieś 
niepochlebne uwagi typu: „to jest powrót do 
średniowiecza”, na znak protestu, wyszli z sali. Wniosek 
został przegłosowany! Mam nadzieję, że inni 
wychowawcy też porozmawiają o tym na spotkaniach z 
rodzicami.

 Jeszcze raz bardzo państwu dziękuję. A kto z 
państwa nie może sobie poradzić z uzależnieniem swoim 
lub osób bliskich (które jest już nazwane w medycynie – 
infoholizmem, czyli uzależnieniem od informacji) – 
radzę, żeby skorzystał z pomocy poradni. Kontakt macie 
państwo na wizytówce. Pragnę też państwa 
poinformować, że podobny wniosek zgłoszę na 
najbliższej radzie pedagogicznej, odnośnie nauczycieli. 
Bo jest wykluczone, żeby odbierali telefony, czy też 
przeszukiwali Internet, np. wtedy, gdy uczniowie piszą 
sprawdzian, czy robią jakieś zadania. A i w pokoju 
nauczycielskim komórki są wszechobecne. Jedynie 
ksiądz katecheta już od pewnego czasu nie pozwala 
uczniom na korzystanie z komórek na lekcjach religii i 
sam, solidarnie, wyłącza telefon przed wejściem na teren 
szkoły. Wiem też, że z jego inicjatywy, na drzwiach 
kościoła zawisła informacja: „Z Panem Bogiem nie 
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rozmawia się przez komórkę!”. Księża (i organista) mieli
już dosyć koncertu dzwonków w czasie mszy świętych.

Wracałem wieczorem do domu jak na skrzydłach. 
Ależ to był dzień! W tramwaju siedziało naprzeciw mnie 
małżeństwo (zauważyłem, że mieli obrączki, co nie jest 
teraz zbyt powszechne) w, jak to się mówi, średnim 
wieku. Ona wyraźnie znudzona, rozglądała się wokoło, a 
on bez przerwy wpatrywał się w… swojego smartfona. 
Po trzecim przystanku, gdy sytuacja się nie zmieniła, 
odezwałem się do niego żartobliwym tonem:

 Jeżeli pan nie zajmie się swoją żoną, nie zamieni z 
nią chociaż paru słów, to ja tę panią zaraz poderwę! 
Bardzo mi się podoba, a panu już chyba na niej wcale nie
zależy, prawda?

Po czym wyciągnąłem rękę w kierunku 
współpasażerki, jakby z zamiarem przyciągnięcia jej do 
siebie. Mąż spojrzał na mnie nieprzytomnym wzrokiem, 
szybko jednak zaskoczył, w czym problem. Trzepnął 
mnie w rękę, przytulił żonę, która parsknęła śmiechem. 
Za chwilę i mąż się rozchmurzył i śmialiśmy się już we 
trójkę.

 No rzeczywiście, coś w tym jest – podsumował 
niedoszły rogacz. – Moja żona to wspaniała osoba, ale ja 
musiałem sprawdzić w Internecie, czy…

Nic nie musiałeś – odezwała się małżonka.  Ty po 
prostu chciałeś być w tych swoich ukochanych portalach,
bo wyznajesz zasadę, że jeżeli nie ma cię na Facebooku, 
to nie żyjesz! Zastanów się, kogo kochasz bardziej – 
mnie czy tych wszystkich znajomych, którzy cię polubili,
czy jak to się tam mówi!

Nie wiem, czym zakończyła się ta rozmowa, ale 
dobrze, że się w ogóle rozpoczęła. Musiałem bowiem 
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wysiąść na kolejnym przystanku, a oni pojechali dalej. 
Czekała mnie jeszcze przeprawa z moją żoną, która na 
pewno wyglądała już mojego powrotu i zauważy, że nie 
wróciłem samochodem, tylko na piechotę.

Powiem jej wszystko, jak na spowiedzi – 
postanowiłem sobie w sercu – bo na pewno moją Elę 
kocham bardziej niż komórkę, tablet i komputer razem 
wzięte! I muszę jej to dzisiaj powiedzieć, bo przecież, jak
przypominał w ubiegłą niedzielę nasz proboszcz: „Z 
obfitości serca mówią usta! A z każdego bezużytecznego 
słowa trzeba będzie się przed Panem Bogiem 
tłumaczyć”.

A ile takich bezużytecznych właśnie słów puszczają 
ludzie w miliardach smsów? I to jeszcze w jakimś 
komórkowym slangu. Brr, muszę i nad tym popracować. 
Ten infoholizm to rzeczywiście trudna sprawa!

Wchodząc po schodach do domu, zauważyłem z ulgą,
że żona nie wygląda przez okno. Jednak jakoś bałem się 
tej rozmowy, zwłaszcza o zdarzeniu na jezdni. Siedziała 
przed telewizorem, wyraźnie przejęta, i tylko machnęła 
ręką, że program zaraz się skończy. Jak się 
zorientowałem, był to wywiad z jakimiś turystami, którzy
zabłądzili w górach, zastałą ich tam noc i śnieżyca, ale 
dzięki temu, że mieli komórki, mogli wezwać pomoc, a 
ratownicy odnaleźli ich poprzez analizę lokalizacji, 
właśnie dzięki komórkom. Turyści bowiem nie bardzo 
wiedzieli, gdzie się znajdują. Ratownicy posłużyli się też 
komputerem, a specjalny program symulował różne 
warianty akcji ratowniczej i zaproponował optymalną 
drogę dojścia do tych biedaków.

 Te komórki to wspaniały wynalazek – przekonywał 
jeden z uratowanych turystów.

159



Żona spojrzała na mnie badawczo i zapytała:
 Czy też tak uważasz?
Potwierdziłem ochoczo tę tezę. No bo tak 

rzeczywiście jest. Sam dałbym Nobla twórcom tego 
pomysłu. Ale nie można przesadzać! Nawet najsłodszy, 
pyszny cukierek, w końcu człowieka zemdli…
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Wirtualna rzeczywistość, czyli drugi miesiąc miodowy
„Dopiero dzięki komputerom

staliśmy się naprawdę nieobliczalni”
(Jacek Wejroch)

Minęło południe. Zamknąłem w pośpiechu biuro, 
kupiłem parę drobiazgów i pojechałem w stronę szpitala.

Już na schodach usłyszałem głośny płacz dziecka i 
wykrzykiwane przez łzy słowa, których jeszcze nie 
mogłem załapać, ale wydawało mi się, że wyrażają 
olbrzymią pretensję do całego świata. Przejęty do głębi, 
dobiegłem do drzwi, na oddział chirurgii dziecięcej, 
myśląc, czy to czasem nie płacze Filip, którego 
przyszedłem właśnie odwiedzić.

Filip to sześcioletni syn mojego szefa, który z 
małżonką musiał wyjechać na drugi koniec Polski, na 
pogrzeb swojego teścia. A traf chciał, że parę godzin 
przed ich wyjazdem, Filipa zaczął boleć brzuch, dostał 
wysokiej gorączki i wylądował na izbie przyjęć z 
rozpoznaniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Zaraz 
wieczorem przeszedł zabieg jego usunięcia, a następnego
dnia rano jego rodzice wyjechali.

Pielęgniarka, uprzedzona przez szefa, zaprowadziła 
mnie do sali, w której leżał Filip. Od razu poczułem ulgę,
bo to nie on tak płakał. Czuł się nienajgorzej, ucieszył się
jak przyszedłem, z ciekawością oglądał przyniesione 
zabawki.

Gdy tak siedziałem przy jego łóżku, znów usłyszałem
znajomy płacz – jakby tuż za ścianą. Pod jakimś 
pretekstem zostawiłem na chwilę Filipa samego, 
wyszedłem na korytarz i delikatnie uchyliłem sąsiednie 
drzwi. Stało tam tylko jedno łóżko, z aparaturą 
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mrugającą kontrolnymi lampkami i ze zwojami różnych 
kabli. Leżał na nim kilkuletni chłopiec, a obok siedziała 
młoda, zapłakana kobieta. Gdy mnie zobaczyła, skinęła 
ręką, żebym wszedł do środka.

 Dlaczego on tak płacze? Jest bardzo chory? Czy 
może zawołać lekarza? – Nie wiedziałem już, co mówić, 
bo widok tak rozżalonego dziecka był powalający! W 
odpowiedzi usłyszałem:

 Kuba – jak mówi lekarz – fizycznie jest stabilny, 
chociaż ma połamane żebra, pękniętą śledzionę, wstrząs 
mózgu i zwichniętą nogę. Ale psychicznie jest z nim 
bardzo źle. I to nie dlatego, że nie może znieść bólu, 
unieruchomienia, tych wszystkich kabli itd., bo to jest 
bardzo żwawy dzieciak, ale dlatego, że czuje się 
oszukany.

 Oszukany? – zdziwiłem się. A to przez kogo? 
Przez lekarzy? – Mama Kuby pokiwała przecząco głową.

 Kuba mówi, że oszukał go komputer!
Zdębiałem! Zajrzałem prędko do Filipa, ale była tam 

akurat pielęgniarka i zmieniała mu opatrunek, więc 
wróciłem i poprosiłem o wyjaśnienie. Jednocześnie 
przedstawiłem się i powiedziałem, że pracuję od paru lat 
w znanej firmie informatycznej i dlatego ten problem 
chciałbym poznać. Może będę mógł jakoś pomóc. Na 
szczęście Kuba, wymęczony szlochem, ucichł na chwilę i
chyba zasnął, więc mama mogła spokojnie mi wyjaśnić, 
o co tu chodzi.

 Otóż Kuba, tak jak wiele dzieci, pasjonował się 
komputerami, a szczególnie interesowały go technologie 
multimedialne, gry komputerowe i tzw. wirtualna 
rzeczywistość. Pan pewnie wie, że ta wirtualna 
rzeczywistość to rzeczywistość nierzeczywista (taki 
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paradoks!), różna od realnych warunków i sytuacji. Mąż 
kupił Kubie kilka modnych programów i gadżetów z tego
obszaru – okulary wirtualne, hełm wirtualny, rękawice 
itp. Przychodzili do niego koledzy i wszyscy znakomicie 
się bawili. Ja się na tym za bardzo nie wyznaję, mąż to 
ogarnia, ale jest marynarzem i wyjeżdża w długie, 
półroczne rejsy. Nawet się cieszyłam, że Kuba siedzi 
przed komputerem, a nie biega gdzieś po płotach z 
jakimiś nieodpowiednimi koleżkami. Któregoś 
popołudnia jednak namówiłam to „komputerowe 
towarzystwo”, żeby wyszli chociaż trochę na powietrze, 
bo była cudna pogoda i grzechem było siedzieć w 
czterech ścianach. Dwaj koledzy Kuby, o rok młodsze 
bliźniaki, mieli dzień wcześniej urodziny i dostali od 
rodziców profesjonalnie wykonane zabawki – stroje ich 
ulubionego bohatera – Batmana. Przebrani więc w czarne
„skrzydła” i stosowne maski, wybiegli pierwsi do ogrodu
i zaczęli skakać z wysokości dwóch schodów na tarasie, 
udając, że latają w powietrzu. Tak jak później mi 
opowiadali, Kuba poprosił jednego z nich o 
przymierzenie kostiumu, po czym stwierdził, że takie 
szkraby jak Jaś i Marek, to mogą sobie skakać z 
półmetrowej wysokości, ale on będzie prawdziwie 
naśladować Batmana. Błyskawicznie wspiął się na 
wysoki orzech i skoczył na betonowy podjazd do garażu. 
Oczywiście liche deszczułki i czarna szmatka nie 
utrzymały Kuby w powietrzu, tylko natychmiast 
grzmotnął całym swoim ciężarem na twarde podłoże – i 
to są właśnie tego skutki. – Mama Kuby załamała ręce i 
zaczęła rozpaczliwie szlochać.
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Poczekałem, aż się choć trochę uspokoi i zapytałem, 
dlaczego Kuba tak rozpaczliwie płacze. Na co mama 
pokazała na stojącego nieopodal laptopa i odpowiedziała:

 Kuba wiele razy grał w grę XPY, w której Batman 
bardzo realistycznie skakał z różnych wysokości – i nic 
się mu nie stało! Wirtualna rzeczywistość, w której Kuba 
przebywał wiele godzin, wywarła na nim takie piętno, że 
pomylił te dwa światy! I dlatego czuje się oszukany!

 Bardzo dobrze to rozumiem – odparłem poruszony. 
 Jestem informatykiem i w naszej firmie komputerowej 
odpowiadam właśnie za nowoczesne technologie. 
Pracuję między innymi nad kreatorami wirtualnej 
rzeczywistości. Słyszałem, że to przenoszenie 
nierzeczywistej, czy też wykreowanej rzeczywistości do 
świata realnego, który nas otacza, miewa miejsce, ale tak 
tragicznej pomyłki doświadczam pierwszy raz.

Mama Kuby sięgnęła na te słowa do torebki i wyjęła 
jakąś karteczkę. Jak się okazało, była to etykieta z 
opakowania stroju Batmana. Oprócz nazwy i adresu 
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producenta, ceny i logo dystrybutora, widniał tam tekst: 
„Strój nie umożliwia latania!” 

 Wydawało mi się to oczywiste i uważałam, że 
absurdem jest umieszczanie na zabawce takiej 
informacji, ale okazało się, że firma producenta została 
do tego zobligowana, gdyż wypadki, w których dzieci 
odnoszą różne obrażenia, niepokojąco się powtarzały. 
Niektóre sprawy oparły się nawet o wyroki sądowe. Taką
informacją producent chroni się przed kolejnymi 
wyrokami. A ponieważ zabawka ta wciąż się sprzedaje 
jak ciepłe bułeczki, to cała odpowiedzialność za 
potencjalne nieszczęścia, spada w takiej sytuacji na 
rodziców. Słyszałam, że również inni producenci 
umieszczają podobne napisy na swoich wyrobach, gdy 
ulubieńcy dzieci – bohaterowie filmów czy gier 
wirtualnych, zachowują się niezgodnie z prawami fizyki, 
ciążenia itp. – tłumaczyła mama Kuby.

Ta rozmowa bardzo mnie wciągnęła i widząc, że Filip
usnął po zmianie opatrunku, wróciłem do sąsiedniej sali.

 Ale przecież bajki, legendy zawsze były tego typu, 
że ukazywały świat w innym świetle niż był w 
rzeczywistości – kontynuowała pani Wanda, bo 
wymieniliśmy się po tej godzinnej już znajomości – 
imionami.

 Oczywiście! Ja uwielbiałem kreskówkę z 
przygodami Bolka i Lolka. Pamiętam, że w jednym z 
odcinków, ci malcy chodzili po dnie jeziora w 
poszukiwaniu beczki z kiszonymi ogórkami. Nie mieli 
żadnych zabezpieczeń ani masek tlenowych, a cali i 
zdrowi wyszli ze swoją zdobyczą na brzeg.
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 Dlaczego więc całe pokolenia oglądające ich 
nieprawdopodobne przygody – nie potopiły się, nie 
połamały kości? – zapytała pani Wanda.

 Może nie lubiły kiszonych ogórków? – dodałem 
przekornie.

A pani Wanda z kolei wspominała, że ona i jej 
rówieśnicy chętnie oglądali bajki o czarownicy Toli, 
która wylatywała przez okno wieży zamkowej na swoje 
łowy.

 Dlaczego dzieci wtedy nie sięgały po domowe, 
kuchenne miotły i nie wyskakiwały z wieżowców? Jakoś 
media nie informowały o tragediach z tego powodu. 
Widocznie wtedy granica między bajką a światem 
realnym była wyraźna, nawet dla młodego pokolenia. 
Dlaczego teraz nie jest? – Pani Wanda znów stłumiła 
szloch, żeby nie obudzić Kuby.

 To akurat mogę pani wytłumaczyć – powiedziałem 
pewnym tonem. Jako informatyk i jako ojciec 
dwunastoletniej Kasi, interesowałem się tym 
zagadnieniem. Otóż, pierwszym powodem zatarcia się w 
umysłach dzieci granicy między wirtualem a realem, jest 
czas, jaki spędzają przed ekranem telewizora czy 
komputera. Kiedyś dobranocka trwała najwyżej 
dwadzieścia minut i przez tyle czasu dziecko przebywało 
w towarzystwie np. Bolka i Lolka. Teraz – czas ten się 
nieprawdopodobnie wydłużył. Prowadzone badania w 
tym obszarze wykazały, że młody człowiek przebywa w 
świecie wirtualnym sześć, osiem, a nawet więcej godzin 
na dobę. Stąd jego zmysły są bombardowane bardzo 
długo przez różne bodźce. A – zgodnie ze starym polskim
powiedzeniem – „kto z kim przestaje, takim się staje” lub
„jeśli wlazłeś między wrony, musisz krakać tak jak one”. 
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A drugą, równie ważną przyczyną jest współczesna 
grafika komputerowa, umożliwiająca kreowanie obrazów
do złudzenia przypominających realne. Patrząc na Bolka 
i Lolka – chłopców naszkicowanych w animowanym 
filmie rysunkowym, każdy dzieciak wiedział, że to 
sztuczne laleczki, wyglądem nie przypominające 
kolegów z klasy czy podwórka. A teraz – animowani 
bohaterowie są we wszystkim podobni do realnych, 
żywych ludzi czy zwierząt. I to stwarza w umyśle 
człowieka prostą relację przeniesienia np. akcji do realu. 
Już dobrych parę lat temu czytałem relację z pewnej 
rozprawy sądowej. Młody chłopak, Robert, był 
oskarżony o brutalne zamordowanie swojego sąsiada – 
starszego, ubogiego człowieka. Motyw rabunkowy 
wykluczono. Wielokrotnie pytano Roberta – dlaczego to 
zrobił? A on wciąż odpowiadał, że chciał tylko 
sprawdzić, jakimi metodami najlepiej się morduje. 
Myślał bowiem, że pan Malinowski ożyje po tych 
eksperymentach, a tu już po dźgnięciu nożem, wyzionął 
ducha i nie dał się wskrzesić…

 To ile on miał „żyć”, tylko jedno? – dziwił się 
Robert.

Sędzina powołała więc zespół biegłych psychiatrów, 
bo wydawało się, że Robert struga wariata, udając 
niepoczytalnego, żeby uniknąć odpowiedzialności za 
swój straszny czyn. Po wnikliwych badaniach, testach i 
rozmowach, okazało się, że on tak rzeczywiście myślał i 
czuł. Nałogowo grał w gry typu bij-zabij. Testował 
perfidne sposoby zabijania na różnych poziomach. Ofiary
były mordowane x razy. Po prostu Robert miał takie 
makabryczne hobby. Godzinami siedział przed ekranem, 
ubrany w specjalny hełm, okulary i wcielał się w postacie
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morderców. I psychiatrzy stwierdzili, że tak przesiąknął 
tą „zabawą”, że gdy chciał sprawdzić swoje umiejętności 
na żywym człowieku, myślał rzeczywiście, że jego 
mordercze działania będzie można cofnąć.

 To, co pan mówi, jest przerażające. I pan, będąc 
informatykiem, przykłada do tego ręce? – Pani Wanda 
była już niemal gotowa do tego, aby mnie uczynić 
współwinnym jej rodzinnej tragedii.

Musiałem się ratować! Wyszliśmy na chwilę na 
korytarz, bo nasze dzieci spały nadal. Opowiedziałem 
pani Wandzie o innych zastosowaniach wirtualnej 
rzeczywistości, takich, które odbierane są pozytywnie.

 Myślę, że dobrym przykładem są biura podróży, w 
których przyszłych klientów wprowadza się w 
specjalnym oprzyrządowaniu w komputerowy świat, 
kreujący np. podróż na Wyspy Kanaryjskie. Ktoś 
planujący wyprawę, może najpierw zwiedzić te wyspy w 
sposób wirtualny. Może zajrzeć do pokoju hotelowego, 
do restauracji, na basen czy na plażę. Robi to na 
przyszłym podróżniku o wiele większe wrażenie niż 
oglądanie prospektów, zdjęć czy nawet filmów z tego 
rejonu. Co prawda złośliwi mówią, że on już tam nie 
pojedzie, bo był wirtualnie, ale przecież nie do takich 
potencjalnych klientów skierowana jest ta oferta. 
Ciekawe jest też zastosowanie wirtualnej rzeczywistości 
w biurach projektowych, np. architektonicznych. Klienci 
tych biur bardzo sobie chwalą możliwość pomieszkania 
w takim wirtualnym domu, zaplanowania i urządzenia 
wnętrz jeszcze przed projektem technicznym. Można 
wtedy uniknąć różnych nieporozumień wynikających np. 
z nieznajomości rysunków technicznych przez klienta. 
Podobnie jak w biurach podróży, tak i tutaj, wrażenie jest
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nieporównywalne z tradycyjnymi formami przekazu 
informacji na różnych etapach planowania i 
projektowania upragnionego domu czy mieszkania. Są 
też wspaniałe zastosowania wirtualnej rzeczywistości w 
dydaktyce, tj. w kształceniu np. lekarzy różnych 
specjalności, na kursach nauki jazdy czy też w grupach 
dydaktycznych w nauczaniu wielu przedmiotów, nawet 
historii czy chemii.

Pani Wanda już od dobrej chwili chciała się wtrącić w
moją relację i w końcu jej się to udało.

 Ale to wszystko, to są tylko jakieś marginalne 
zastosowania. Większość osób, mówiąc o wirtualnej 
rzeczywistości, myśli o rozrywce, a szczególnie o grach 
komputerowych, i to nie dydaktycznych, lecz 
fabularnych. Wiem, że młodzi ludzie uzbrojeni w różne 
specjalistyczne urządzenia, zatapiają się całkowicie w 
wirtualnym świecie. Ci z kompleksami szukają w nim 
poczucia siły, gratyfikacji, sukcesów, dowartościowania, 
gdy brak im tego w prawdziwym życiu. Kolega Kuby, 
Marcin, musiał nosić okulary, jest też – z winy rodziców 
– bardzo otyłym chłopcem. W klasie jest wyśmiewany, 
poszturchiwany, niedoceniany przez rówieśników. Marzy
tylko o tym, żeby usiąść przed komputerem, aby zabijać i
wskrzeszać, burzyć i budować, zwyciężać, zdobywać 
szczyty, odnosić sukcesy. Najpierw rodzice cieszyli się, 
że przynajmniej gdzieś (tj. w wirtualu) poczuje się 
ważny, że zaimponuje kolegom. Ale okazało się, że te 
wirtualne szaleństwa wcale Marcinowi nie pomogły w 
odzyskaniu przez niego poczucia własnej wartości ani 
pewności w życiu realnym. Wręcz przeciwnie – coraz 
bardziej się zamyka na świat realny i ucieka w wirtualny. 
A nasza młoda sąsiadka, Karolina, szaleje w wirtualu, 

169



aby wyładować nagromadzoną przez dłuższy czas – 
agresję. Nie może znaleźć dobrego kontaktu ze swoim 
ojczymem, bardzo to przeżywa, dusi w sobie gniew i żal, 
więc stara się wyładować, sięgając po gry komputerowe. 
I to również okazało się złudne, bo agresji nie da się 
pozbyć na żądanie. Ona narasta i wybucha w najmniej 
odpowiednim momencie, a nie na trzy, cztery. 
Widziałam, jak pewnego dnia Karolina biła bez 
opamiętania swojego psa, dopiero na moją stanowczą 
reakcję – przestała, ale dostało się krzewom i kwiatom na
sąsiedniej działce. I jeszcze do tego, siedząc wiele godzin
przed ekranem, młodzi ludzie coraz bardziej wpadają w 
tzw. pustkę emocjonalną – czyli sytuację braku drugiego 
– realnego – człowieka. Trudno im będzie w przyszłości 
normalnie żyć w społeczeństwie, w rodzinie, mężem czy 
żoną. Bezpośrednich kontaktów z kolegami nie zastąpi 
Skype czy Facebook. Jestem psychologiem i nieraz 
zgłębiałam ten problem. Bardzo pilnowałam, żeby Kuba 
miał ze mną i z mężem dobry, stały, realny kontakt. Bo u 
wielu jego kolegów to komputer jest substytutem 
rodziców, przyjaciół…, a dom traktuje się jako 
noclegownię czy też bar szybkiej obsługi. No bo 
przespać się trzeba i realny obiad czasem zjeść, żeby nie 
umrzeć z wycieńczenia i zmęczenia, jak to się zdarzyło 
już niektórym fascynatom komputerowego wirtualu, od 
którego nie mogli się oderwać nawet na moment przez 
pięćdziesiąt, sześćdziesiąt godzin. Były też przypadki 
samobójstw, bo ciągłe napięcie powodowało liczne 
depresje i osłabienie sił psychicznych młodych ludzi.

 Słyszałem o tym, media donosiły o tych 
sensacyjnych zgonach, ale czy ktoś się przestraszył? 
Owoców tego jakoś dalej nie widać, prawda? Moja żona 
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jest nauczycielką i również jest przeciwna tej 
komputerowej megalomanii, bo obserwuje, że dzieci żyją
tylko tzw. cywilizacją obrazkową i tylko przez obraz 
potrafią przyswoić sobie pewną wiedzę. A przecież 
człowiek ma wiele zmysłów, nie tylko wzrok, i powinien 
je wszystkie harmonijnie rozwijać. Gwoli prawdy 
dodam, że żona dostrzega też pozytywy korzystania z 
komputera, także np. z wirtualnych gier. Dzieciaki 
sięgające po te technologie, są bardziej kreatywne, 
pomysłowe, mają rozwiniętą wyobraźnię, aktywność 
poznawczą, potrafią przewidywać, planować, 
podejmować decyzje, szybko reagować na bodźce 
zewnętrzne, dostrzegają związek między swoim 
działaniem i skutkami, jakie ono powoduje. Ale nie 
zawsze dobre są narzędzia czy też fabuła gry, które 
wyrabiają w młodych ludziach te, jakże potrzebne cechy. 
Mo bo jeżeli chłopak wyrabia w sobie koordynację 
wzrokowo – ruchową, pomysłowość i zdolność do 
szybkiego podejmowania decyzji, rozjeżdżając 
przechodniów na przejściach dla pieszych, a więcej 
punktów otrzymuje, jeżeli jest to np. inwalida czy matka 
z wózkiem, to… komentarz jest chyba zbędny, prawda?

 Wujek, wujek! – usłyszałem nagle głos Filipa i 
musiałem zakończyć rozmowę z panią Wandą.

Siedziałem jeszcze u niego przez godzinę, a potem 
zapukałem do gabinetu lekarza dyżurnego. Ojciec Filipa 
upoważnił mnie do otrzymywania informacji o stanie 
zdrowia syna. Z powodów rodzinnych musieli jeszcze 
zostać u dziadków przez parę dni. Na szczęście Filip 
zdrowiał w oczach. Nie było żadnych komplikacji i jutro,
a najpóźniej pojutrze, będzie wypisany do domu.
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 Oczywiście weźmiemy go do siebie, dobrze, panie 
doktorze? Panie doktorze! Pan mnie wcale nie słucha!

 Tak, rzeczywiście, przepraszam. Ale przed chwilą 
wyszła ode mnie matka Kuby. Mówiła, że zna już 
powody wypadku. To przez tę wirtualną rzeczywistość, 
którą Kuba tak lubił. Ale przecież owoce tego są 
opłakane! Boże! I w moim życiu tak się zdarzyło!

 Czy w rodzinie pana doktora był podobny 
wypadek? Może pana dziecko też pomyliło świat realny 
z wirtualnym?

 Mamy syna, ale on – mam nadzieję – jest bardziej 
rozsądny ode mnie.

Doktor usiadł przy biurku i schował twarz w 
dłoniach. Siedział tak dobrą chwilę, a ja nie wiedziałem, 
co zrobić. Czułem, że lekarz przeżywa jakiś poważny 
kryzys wewnętrzny i że potrzebuje kogoś przy sobie, że 
pragnie opowiedzieć, co się dzieje. Nie myliłem się, bo 
usłyszałem wkrótce pytanie:

 Czy może mi pan poświęcić trochę czasu? Wiem od
pani Wandy, że jest pan fachowcem w obszarze 
wirtualnej rzeczywistości. Ale nie chodzi mi o szczegóły 
techniczne. Z panią Wandą krępowałem się 
porozmawiać, bo to kobieta i ma zresztą dosyć własnych 
trosk. Mój problem polega na tym, że przez wirtualną 
rzeczywistość właśnie złamałem życie sobie i żonie. No i
oczywiście również naszemu Olkowi. Jesteśmy 
małżeństwem od dziesięciu lat. Pobraliśmy się z wielkiej 
miłości. Byliśmy bardzo szczęśliwi, gdy po trzech latach 
urodził się nasz syn. Nie widzieliśmy świata poza nim. 
Żona wzięła urlop wychowawczy, potem bezpłatny, bo 
Olek wymagał ciągłej opieki. Był wcześniakiem i sporo 
czasu minęło, zanim nadrobił zaległości w rozwoju. 
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Wiele nocy przesiedzieliśmy przy jego łóżeczku. Nasze 
życie małżeńskie właściwie zamarło. Niech pan nie 
myśli, że się usprawiedliwiam, ale… Kolega pewnego 
razu chciał mnie zabrać do burdelu. Takiego 
ekskluzywnego, z wyższej półki. Nie poszedłem z nim! 
Ale – w Internecie znalazłem inne zaproszenie… 
Zaproszenie do wirtualnego świata seksu! Najpierw 
nieśmiało, z wypiekami na twarzy, później już bardziej 
profesjonalnie korzystałem z tych komputerowych 
uciech, zmieniałem partnerki jak rękawiczki, 
próbowałem też figlować z młodym chłopcem, ale 
szybko stwierdziłem, że to nie dla mnie. Ale dziewczyny 
były super! I właśnie w tym problem – moja żona 
przestała być dla mnie atrakcyjna jako kobieta. A nawet, 
gdy spaliśmy ze sobą, bo przy Olku czuwała moja mama,
to tylko ciałem byłem przy żonie, a w głowie 
wyobrażałem sobie, zamknąwszy najpierw oczy, że 
jestem w łóżku z którąś z tych wirtualnych piękności. 
Tak oszukiwałem żonę ładnych parę lat. Stworzyłem 
swojego awatara, który był moim ideałem męskości i na 
nim budowałem swoje wirtualne szczęście…, a 
nieszczęście żony. Traktowałem ją jak przedmiot, 
jednocześnie marząc o pulchnej Zuzannie lub 
egzotycznej Inez! I właśnie dzisiaj uświadomiłem sobie, 
że  muszę z tym skończyć! Zastanawiam się, czy to 
Kuba, czy też może ja jestem większym nieszczęśnikiem.
On jest połamany, ale kości się zrosną, rehabilitacja 
postawi go na nogi. A ja złamałem serce – i swoje, i 
małżonki. Bo przecież ona zorientowała się, że tu coś jest
nie tak… Czy da się je skleić na powrót?
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Tak się zasłuchałem, że nawet, gdy doktor skończył, 
dalej siedziałem bez ruchu, wpatrzony w niego z troską 
w oczach.

 Bardzo dziękuję! Pan ma z pewnością dar słuchania
– doktor powiedział to drżącym głosem i z takim 
wzruszeniem, że i ja poczułem wielkie przejęcie.

 No widzi pan, doktorze, że pana – nazwijmy to, 
hobby – zaowocowało zgnilizną! Bo dobre drzewo, 
dobre działania i czyny przynoszą dobre owoce, a złe 
drzewo, wykorzystywanie jakichś pomysłów – nawet 
dobrych, ale w złych celach – złe owoce. Tak więc, na 
pewno winni nie są informatycy, programiści, czy też 
entuzjaści nowych technologii, w tym wirtualnej 
rzeczywistości, bo ona może przynosić i dobre owoce. 
Technologie same w sobie są neutralne moralnie – ani 
złe, ani dobre. Ważne jest to, do czego i w jaki sposób 
człowiek je wykorzystuje. I po owocach można to 
sprawdzić!

Gdy po dwóch dniach przyszedłem po Filipa i 
czekałem na korytarzu na jego wypis, „mój” doktor 
wyszedł właśnie z sali zabiegowej. Wyraźnie ucieszył się
na mój widok i dyskretnie zagadnął:

 Pani Wanda opowiadała mi wczoraj o 
fenomenalnych zastosowaniach wirtualnej 
rzeczywistości. Czy ma pan może namiary do takiego 
wirtualnego biura podróży? Chciałbym zabrać żonę na 
tydzień w jakieś ciekawe, piękne miejsce, które 
wybierze. Będzie to nasz drugi miodowy miesiąc!
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Zakupy, czyli spóźniony podwieczorek
„Najczęściej pragniemy mieć nie to,

co jest nam potrzebne,
lecz to, co mają inni”

(Tadeusz Józef Maryniak)

Niedzielne popołudnie zapowiadało się pogodnie. 
Postanowiłam więc nakryć do podwieczorku na 
werandzie. Trzeba korzystać ze słońca, bo lato ma się już
ku końcowi. Różnorodne astry i cynie przypominały o 
tym, że wszystko przemija…

Przysiadłam na chwilę na leżaku i chyba się 
zdrzemnęłam. Przed oczyma stanął mi bowiem nagle mój
rodzinny dom, też w takie niedzielne, słoneczne 
popołudnie. Mój młodszy o dwa lata brat Marian, miał 
właśnie dziesiąte urodziny i rodzice urządzili z tej okazji 
wspaniałe przyjęcie.

Ogród ustrojony był balonikami w różnych kolorach, 
firma cateringowa stanęła na wysokości zadania, tłum 
gości pochłaniał wszystko, co serwowali. Specjalnie 
zatrudniony młody chłopak, chyba student szkoły 
teatralnej, prowadził z werwą różne zabawy i konkursy. 
Na tarasie stał spory stół z wyeksponowanymi 
prezentami, które Marian otrzymywał przez cały dzień.

I wtedy, po raz kolejny w swoim niedługim przecież 
życiu, poczułam zazdrość i chęć posiadania też tylu 
prezentów. Bo porównując moje dziesiąte urodziny – od 
razu przegrywałam w tej konkurencji. Dwa lata temu, 
mama zamówiła pizzę dla moich dwóch koleżanek, 
zjadłyśmy ją same, bo nawet rodzice z nami nie usiedli, 
tłumacząc się pilnym wyjściem służbowym. A zamiast 
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prezentu – ojciec dał mi parę złotych, mówiąc, żebym 
coś sobie kupiła na te dziesiąte urodziny.

Ale to nie był chyba sen, tylko… wspomnienie. 
Oprzytomniałam już całkowicie i kontynuowałam 
nakrywanie do stołu. Miał nas tej niedzieli odwiedzić 
Marian ze swoją żoną i dzieciakami. Tak jakoś się utarło 
od paru lat, że w ostatnią niedzielę sierpnia przychodzą 
do nas i zdają relację ze swoich wakacyjnych wojaży. 
Było to chyba bardziej potrzebne im, niż nam. Chcieli po
prostu się pochwalić tym, że znów rodzice (teraz już 
teściowie Mariana) znacznie dofinansowali ich wyjazd. 
Mogli więc podróżować przez przeszło miesiąc.

Mój mąż zarabiał dobrze, jego firma budowlana nie 
narzekała na brak zleceń, ale zawsze sam fakt, że Marian 
dostawał przez lata pieniądze od ojca, a ja nie – bolał i 
czułam, że serce znów zaczyna mi szwankować.

To wciąż jest tak, że Marian dostaje wszystko, a ja – 
nie. To on jest ukochanym synkiem mamusi i tatusia, a ja 
– nie mogę liczyć na ich pomoc, zainteresowanie, 
miłość… Ta prawda dotarła do mnie parę dobrych lat 
temu. Rodzice chcieli mieć syna – i już! Gdy ja się 
urodziłam, byli zawiedzeni, bo podobno USG mówiło co 
innego. Co prawda dali mi męskie imię – Henryka, ale 
nie stałam się przez to chłopakiem. Gdy dwa lata późnij 
urodził się Marian – oszaleli na jego widok! Ja zupełnie 
poszłam w kąt, a moje poczucie własnej wartości spadało
na łeb, na szyję. Ale cóż – brat to brat! Utrzymujemy – 
można tak powiedzieć – poprawne stosunki, odwiedzamy
się kilka razy do roku.

Rodzice nie żyją od czterech lat – kiedy to ojciec 
zasłabł nagle za kierownicą, zjechał na przeciwny pas 
ruchu i zderzył się czołowo z rozpędzonym busem. Na 
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pogrzebie płakałam, ale wciąż nie mogłam pozbyć się z 
serca uczucia doznanej niesprawiedliwości w 
traktowaniu mnie i brata z ich strony. I ten niedosyt 
miłości zaczęłam zaspokajać żądzą posiadania. 
Myślałam, że im więcej będę mieć, tym wzrośnie moja 
wartość jako człowieka, także w porównaniu z 
Marianem.

I odtąd moje życie zaczęło się kręcić wokół zakupów. 
A także wokół pracy nad siły, aby mieć na nie fundusze. 
Zdarzało się, że wracałam do domu z pełnymi torbami 
np. talerzy, garnków mimo tego, że w domu było ich pod 
dostatkiem. Podobnie było z kupowaną przeze mnie 
pościelą, ręcznikami, wazonami, sadzonkami iglaków, 
które nijak nie dały się upchnąć w naszym urządzonym 
już ogrodzie. Kupowałam bez opamiętania buty, kurtki, 
czapki dla całej rodziny, ale zwykle nikt nie chciał ich 
nosić. Ja musiałam (!) to robić. Gdy kiedyś mąż znalazł 
w reklamówce paragon kupna pięciu męskich kapeluszy 
(a nigdy ich nie nosił) i oddał zakupy w sklepie, zrobiłam
mu karczemną awanturę. Odtąd już bardzo pilnowałam, 
żeby albo „zapominać” zabrać paragony, albo je 
natychmiast wyrzucać, co uniemożliwiało zwrot 
zakupionych towarów.

Miałam też nieodparte „natchnienia” zakupu 
dwudziestu główek sałaty, kilkunastu mrożonych 
kurczaków, kilku kilogramowych woreczków również 
mrożonych frytek czy pięciu skrzynek pomidorów, 
przecenionych, bo już zbyt miękkich. Wracałam z tymi 
zakupami taksówką, bo nie było innej możliwości. 
Absurd? Tak, ale ja tego nie czułam! Przymus zakupów, 
zwłaszcza tych z różnorodnych promocji, był tak 
potężny, że nie mogłam się mu oprzeć. Traciłam 
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rozsądek, zapominałam, że nowa zamrażarka ma 
ograniczoną pojemność, że nasza rodzina składa się z 
czterech osób, że dzieci nie cierpią sałaty… Jak 
zamrażarka jest za mała, trzeba kupić drugą, i trzecią. Ale
gdzie je postawić i ile zużyją prądu? – w czasie zakupów 
o tym nie myślałam.

Moi domownicy patrzyli na to wszystko z 
przerażeniem. Potrzebę niektórych zakupów udało mi się
jakoś wytłumaczyć, ale gdy nasze konto zaczęło coraz 
częściej wykazywać debet, a ja mdlałam ze zmęczenia po
kolejnych dyżurach i nadgodzinach – i zakupach, mąż 
zarejestrował mnie do… psychiatry. Nie poszłam tam od 
razu, o nie. W domu wybuchały awantury, że mąż uważa 
mnie za wariatkę, że chce się mnie pozbyć, że…, że…, 
że…

Przełom nastąpił wówczas, gdy po długotrwałej 
zamieci śnieżnej, wysiadły dostawy prądu, bo linie 
energetyczne pozrywały się pod naporem wiatru i 
mokrego śniegu. Awaria trwała tak długo, że ze 
wszystkich zamrażarek lała się woda, a zapasy nadawały 
się głównie do wyrzucenia.

Sprzątaliśmy to spustoszenie przez całe popołudnie, 
przez parę godzin stałam przy kuchence (gaz na szczęście
działał) i piekłam, gotowałam to, co udało się uratować. 
Ale widok pustych szuflad w lodówkach, spowodował 
we mnie znów potrzebę zakupów. Mąż jednak domyślił 
się, że mogę tak zareagować i schował moją kartę 
płatniczą. Gdy szalałam po domu, szukając jej, to znów 
rozpaczając, że chyba ją zgubiłam, mąż chwycił mnie 
mocno w ramiona, ucałował i zapytał:

 Czy pójdziesz ze mną w czwartek do psychiatry? 
Masz umówioną wizytę na siedemnastą.
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 Pójdę, ale teraz pomóż mi poszukać karty, albo 
pożycz mi swoją – postawiłam swój warunek.

Mąż oddał mi kartę, a ja przyrzekłam, że nie będę nic 
kupować, przynajmniej do postawienia diagnozy.

Niestety przyrzeczenia nie dotrzymałam. Następnego 
dnia rano, idąc do pracy, weszłam do sklepu tylko po 
drożdżówkę na drugie śniadanie, bo wczoraj na kolację 
zjedliśmy resztę pieczywa, a o wieczornych zakupach nie
było mowy, w związku ze wspomnianymi 
zawirowaniami. Umówiłam się z mężem, że on zrobi 
zakupy, wracając z pracy.

Miałam w kieszeni dwa złote i zamiast zapłacić za 
drożdżówkę, i wyjść z samu osiedlowego, kupiłam 
wszystkie wystawione pojemniki z twarogiem, wszystkie
pęczki rzodkiewek oraz szczypiorku, płacąc oczywiście 
kartą.

Wyrzuty sumienia były niestety spóźnione. Ze strachu
przed wymówkami męża, zostawiłam wszystko w biurze,
w pomieszczeniu gospodarczym na szczotki i wiadra.

Następnego dnia całe biuro śmierdziało gnijącym 
szczypiorkiem. Sprzątaczka po południu nie ruszała 
dziwnych toreb, nie znając ich właściciela ani 
przeznaczenia. Sekretarka szefa robiła prywatne 
śledztwo, ale nie znalazła właściciela.

Tak śmierdzą moje przyrzeczenia – myślałam skrycie.
Ale do psychiatry poszłam na umówioną godzinę. Szłam 
z duszą na ramieniu, wizyta u tego typu specjalisty nie 
należy do najmilszych. A tu jeszcze w poczekalni 
siedzieli inni pacjenci. Zanosiło się na długie czekanie.

Zrezygnowana usiadłam na jedynym wolnym krześle.
Mąż przysłał mi kolejnego smsa, że korek, w którym 
utknął, powoli się rozluźnia, ale w najbliższej godzinie 
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na pewno nie dojedzie do gabinetu. „Zrób zakupy i jedź 
od razu do domu. Przecież dzieci wrócą zaraz z treningu. 
Daj im kolację, ja sobie tu jakoś dam radę” – puściłam 
info do męża.

W poczekalni najpierw panowała cisza, ale gdy z 
gabinetu wyszedł pacjent, kolejka się ożywiła i w jego 
kierunku skierowano pytające spojrzenia. Pan w średnim 
wieku, widząc zainteresowanie swoją osobą, jakby 
kontynuując poprzednią rozmowę, powiedział tylko:  
Zakupoholizm. – Po czym wyjął ze swojej teczki sporą 
kartkę i z powagą odczytał:

 „Zaburzenie psychiczne z grupy uzależnień 
behawioralnych czyli zaburzeń nawyków i popędów, 
polegające na natręctwie kupowania, nadmiernym 
nabywaniu produktów czy usług, które w ogóle nie są 
człowiekowi do niczego potrzebne. Zakupy są 
nieprzemyślane i niekontrolowane. Do tego zaburzenia 
prowadzą najczęściej czynniki psychologiczne, a także 
wpływ konsumpcjonizmu i oddziaływania 
marketingowe, takie jak np. różne tzw. bonusy, promocje,
wyprzedaże, gratisy. Winowajcą bywa też często zbyt 
agresywna reklama, która zapewnia, że zakup danego 
towaru spowoduje w nas niebotyczne uczucie 
zadowolenia, że jest to jedyna droga do szczęścia itp.”

Słuchałam tego z narastającym zaciekawieniem i w 
pewnym momencie spontanicznie zawołałam:

 Ja też mam takie objawy! Zauważyłam, że traktuję 
często zakupy w supermarkecie jako swoistego rodzaju 
terapię, jako ucieczkę przed szarą i przygnębiającą 
rzeczywistością. Zakupy stanowią u mnie formę 
rozładowania wewnętrznego napięcia, redukcję stresów, 
frustracji, problemów, smutków, poczucia 
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niedowartościowania. U mnie, nabycie nowego produktu 
umożliwia, przynajmniej przez krótki okres czasu, 
poprawę humoru i kompensację pewnych deficytów, np. 
miłości rodziców czy też wdzięczności. Przeżywam też 
uczucie spełnienia, zadowolenia czy euforii. Dopiero 
później pojawiały się: poczucie winy, wstyd, 
rozczarowanie sobą, smutek, złość, irytacja i wyrzuty 
sumienia.

Sama się dziwiłam, że tyle powiedziałam do obcych 
w gruncie rzeczy osób. Ale wszyscy słuchali z uwagą i ze
zrozumieniem kiwali głowami. A mi zrobiło się raźniej, 
że nie tylko ja borykam się z tym problemem.

Jeden z pacjentów – kolejkowiczów miał nogę w 
gipsie i poruszał się o kulach. Siedział obok mnie, więc 
gdy próbował wstać, żeby pójść do toalety, zerwałam się 
i podałam mu kule stojące w rogu poczekalni. 
Podziękował mi uśmiechem, co zachęciło mnie do 
zapytania o przyczynę tego gipsu.

 Jestem od dawna fanem wyprzedaży – 
odpowiedział cicho.  Zwłaszcza poluję na akcje 
wyprzedaży telewizorów, pralek, lodówek i innego 
sprzętu AGD. Kupuję wtedy, ile się da! Ale w ostatni 
piątek nie miałem szczęścia. Gdy przyszedłem pod 
market o piątej rano, tam czekał już tłum potencjalnych 
klientów. Stanąłem w ósmym czy dziesiątym rzędzie 
przed drzwiami wejściowymi, za mną ustawiali się 
kolejni chętni.  Gdy o ósmej otworzyły się drzwi i bramki
wejściowe, tłum tak na mnie napierał, że w pewnym 
momencie nie dałem już rady utrzymać równowagi i 
osunąłem się na ziemię. I to jest skutek tego upadku. Ale 
na szczęście nie zadeptano mnie na dobre. Mogło być 
znacznie gorzej. Widziałem jak pogotowie zabierało 
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nieprzytomną, chyba zaduszoną kobietę. Następna 
karetka zawiozła i mnie na izbę przyjęć chirurgii. Wtedy 
powiedziałem sobie: dosyć! Muszę z tym coś zrobić. 
Przed tym wypadkiem też wielokrotnie podejmowałem 
decyzję: koniec z zakupami! Motywacją były potężne 
długi, kredyty, które brałem bez opamiętania, nie czytając
nawet umów. Nie dotrzymywałem jednak danego sobie 
słowa. Ale dopiero to ostatnie zdarzenie… Może teraz się
uda? Jestem tutaj, bo muszę się dowiedzieć, dlaczego 
wpadłem w to uzależnienie. Podejrzewam, że przez 
zazdrość. Kolega zawsze miał lepszy telewizor, 
komputer, komórkę, pralkę… Powiedziałem sobie 
kiedyś, że muszę go prześcignąć! Dziwny sposób 
wybrałem, prawda? No, ale musi to potwierdzić ten 
doktor. Podobno jest dobry w te klocki.

W końcu weszłam do gabinetu doktora Łukasza. To 
przemiły człowiek i wspaniały lekarz. Długo 
opowiadałam o swoich problemach, o prawdopodobnych 
ich źródłach. Na koniec doktor ustalił termin następnej 
wizyty i dostałam dwie rady. Na zakupy mam chodzić z 
kartką, na której trzeba wypisać, co i ile kupić. I nie mam
patrzeć na inne towary! Mam też schować karty płatnicze
i używać tylko gotówki. Realne pieniądze są lepsze od 
kart. Płacąc kartą, człowiek nie widzi nominału 
wydawanych banknotów, co znacznie wpływa na 
psychikę osoby kupującej: coś tam z karty ubywa, ale coś
zostaje (albo nie). Oczywiście na zakupy powinnam 
wziąć tylko tyle gotówki, ile jest niezbędne, aby zapłacić 
za towary z kartki. I ani złotówki więcej!

Ależ wzięło mnie znów na wspominki!
Poczułam chłód, bo słońce schowało się już za 

jabłonkę. Wstałam z leżaka i rzut oka na zegarek 
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spowodował, że zaniepokoiłam się na dobre. Gości wciąż
nie było, a minęły już przeszło dwie godziny od 
ustalonego terminu spotkania. Nawet mąż oderwał się na 
moment od komputera i zapytał, kiedy wreszcie podam te
lody, bo jemu już burczy w brzuchu.

 Teraz to już właściwie czas na kolację – 
stwierdziłam, wybierając z pośpiechem na smartfonie 
numer brata. Niestety, nie odbierał. Spróbowałam 
połączyć się z Asią – bratową, to samo!  Na pewno coś 
złego się stało! Co robić? Dzwonić na policję? Na 
pogotowie? – zaczęłam nerwowo wołać do męża.

 No coś ty, nie szalej. Poczekamy jeszcze, ja 
spróbuję ich złapać.

Po kwadransie, który wydawał mi się wiecznością i 
wszystko leciało mi z rąk, mężowi udało się dodzwonić 
do Mariana. Włączył telefon na tryb głośnomówiący i 
usłyszałam:

 Przepraszamy was bardzo, ale nie słyszeliśmy, że 
dzwonicie. Tu jest taki harmider. Jestem cały zakręcony!

 Ale gdzie jesteście? Czy coś się stało, przecież 
czekamy na was od prawie trzech godzin! – mąż 
powiedział to takim tonem, że Marian od razu 
oprzytomniał.

 O rany, zupełnie zapomniałem! Jesteśmy w 
„Eksklusivie”, wiesz, to takie nowe centrum handlowe w 
waszej dzielnicy. – Mąż coś mruknął niewyraźnie, więc 
Marian kontynuował:  Nie wiesz? No mówię ci – tu jest
super! Kawiarnie, restauracje, a sklepów, butików i 
punktów usługowych to nawet nie liczyłem. Przez parę 
godzin jak tu jesteśmy, nie zajrzeliśmy chyba nawet do 
połowy. Ale właśnie z Asią ustaliliśmy, że będziemy tu 
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spędzać czas w kolejne niedziele. Te „stare” markety 
znamy już na pamięć. Przecież co niedzielę tam 
bywaliśmy. A tutaj…!

Mąż nie miał ochoty wysłuchiwać kolejnych 
zachwytów i szczegółów dotyczących „Eksklusivu”, 
więc zawołał stanowczo:

 Czekamy jeszcze dziesięć minut, a potem możecie 
zjeść sobie lody w kawiarni!  I rozłączył się.

Dokładnie za osiem minut mercedes Mariana zajechał
pod nasz dom. „Skruszeni” goście przywieźli piękny 
bukiet róż, a chwilę za nimi podjechał na skuterze 
dostawca pizzy i wyładował pudła, z których dochodził 
smakowity zapach. Marian udobruchał mnie tym na 
dobre, bo z tych nerwów nie byłam w stanie nic 
przygotować. Pizza była wyśmienita. Gdy potem 
sprzątałam talerze, a Asia nakładała lody z owocami do 
pucharków, podpytywałam ją, co kupili w „Eksklusivie”. 
Byłam zdumiona, gdy okazało się, że… nic.
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 Tyle pokus, tyle cudowności – i nic? – 
powiedziałam z niedowierzaniem.

 No przecież wiesz, że my wszystko mamy. Marian 
zresztą większość zakupów robi przez Internet. Składa 
zamówienie średnio raz na tydzień, i firmowy samochód 
przywozi nam pod dom wszystkie wiktuały. Ostatnio też 
zamówiliśmy jesienne kurtki, buty i ciepłe koce w 
sklepie internetowym, i jesteśmy bardzo zadowoleni.

 No to po co chodzicie w niedzielę do marketów? 
Przecież niedziela to Dzień Pański. Trzeba ją spędzać 
inaczej. Byliście chociaż rano w kościele? – odezwał się 
we mnie duch ewangelizatora.  A nie pomyślałaś, że te 
ekspedientki, kasjerki, to przecież w znacznej większości
kobiety – wolałyby spędzić niedzielę ze swoją rodziną, 
wyjechać nad jezioro, odpocząć na świeżym powietrzu…
Gdyby ludzie nie walili drzwiami i oknami do marketów 
właśnie w niedziele, to pewnie ich właściciele, nie mając 
zysków i utargów, zrezygnowaliby z handlu w wolne dni.
A tak – interes się kręci, więc…

 Ale…  Bratowa była trochę zmieszana.  …my 
mamy taki zwyczaj już od dawna. Gdy w Boże 
Narodzenie wszystko było zamknięte, czuliśmy się 
nieswojo, cały dzień byliśmy jacyś spięci, sfrustrowani. 
Marian się nawet śmiał, że tak pewnie czuje się pijak, jak
nie ma dostępu do alkoholu. Ulgę przyniosła nam tylko 
myśl, że dzień po świętach jest właśnie niedziela – i 
markety będą otwarte. Widocznie tak jak my, pomyśleli 
też inni, bo na parkingu trudno było o wolne miejsce.

 No to z wami jest gorzej niż myślałam! – 
zawyrokowałam ze smutkiem.  Ratujcie się, póki czas, 
żeby potem nie było za późno. Masz tu kontakt do 
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wspaniałego psychiatry, doktora Łukasza. – I wręczyłam 
zdezorientowanej Asi wizytówkę.  Ja sprawdzę, czy tam
byliście – dodałam już trochę żartobliwym tonem.

Gdy zasiedliśmy do spóźnionych lodów i ciasta z 
malinami, odezwał się nagle dzwonek przy furtce.

 Kto to może być? Przecież nie czekamy już na 
innych gości.  Poszłam jednak do drzwi wejściowych. 
Za furtką stała pani Frania, nasza sąsiadka „zza płota”.

 Bardzo przepraszam, ale Januszek grał w piłkę i 
wrzucił ją przez nieuwagę do państwa ogrodu. A 
wnuczka już chce odjeżdżać. Czy mogłaby pani…

 Oczywiście, zaraz znajdę tę piłkę i przerzucę na 
pani stronę.

Bardzo lubię panią Franię, która ma chyba ze sto lat, 
ale jest bardzo sympatyczna i uczynna.

 Pani Franiu – dodałam z uśmiechem – jak wnuczka 
odjedzie, zapraszam do nas na herbatkę, co będzie pani 
sama siedzieć w taki piękny wieczór?

Pani Frania z radością przyjęła zaproszenie i za parę 
minut przyszła ze sporym koszykiem pięknych śliwek.

 O czym tak młodzi teraz rozmawiają? – zagaiła z 
życzliwą ciekawością.  Mało wychodzę, powiedzcie 
kochani, co słychać w wielkim świecie?

 A, rozmawiamy o zakupach, o niedzieli, o życiu… 
 streściłam w paru słowach nasze dywagacje.

 O zakupach? – podjęła temat pani Frania.  właśnie
wnuczka nawiozła mi tyle zakupów, że starczyłoby na 
długo dla całego pułku żołnierzy – zażartowała.  Ja 
wiem, że ona robi to z troski o mnie, ale… Jest jednak 
pewne ale… Myślę, że Lusia wyznaje konsumpcjonizm. 
Tak jak zresztą większość młodych, i nie tylko całkiem 
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młodych ludzi. Sprawdzałam w Internecie – pani Frania 
kolejny raz nas zaskoczyła – że konsumpcjonizm jest 
powszechnym stosowaniem w życiu zasady: „więcej 
mieć niż więcej być”. Wyraźnie widzę u niej postawę 
polegającą na niczym nieusprawiedliwionym 
zdobywaniu dóbr, ciuchów, mebli, różnych przedmiotów,
wykwintnych potraw itp., oraz przyjmowaniu ich 
posiadania za cel i wyznacznik jakości życia, za 
najważniejszą i jedyną wartość. Lusia do tego 
przywiązuje nadmierną wagę! Bardzo lubi mówić: 
„patrzcie, stać mnie na taki luksus; jestem lepsza, więcej 
mam…”. Uważa, że posiadanie da jej szczęście! Ale nie 
daje, więc sięga po więcej i więcej! Wiele razy jej 
opowiadałam, co przeżyłam w czasie ostatniej wojny. 
Zostałam wywieziona wraz z mamą i siostrą na Syberię. 
Nie miałyśmy nic! Zabrano nas do transportu tak, jak 
stałyśmy. Były to nieprawdopodobnie trudne lata. Mama 
zmarła zaraz pierwszej zimy, zakatowana przez sołdata 
za to, że zabrała z kuchni cztery ziemniaki, aby nas 
nakarmić, ja i siostra zostałyśmy przy życiu. Doznałyśmy
wielokrotnie pomocy od ludzi, równie biednych, jak my. 
W tych trudnych, ekstremalnych warunkach, nauczyłam 
się tego, o czym chciałabym wam, kochani, teraz 
powiedzieć i poradzić, abyście wzięli sobie do serca te 
słowa. Bo przecież Jezus mówił…  Po czym pani Frania
wyjęła z kieszeni żakietu smartfona, kliknęła tu i tam, i 
odczytała (bez okularów!) dosyć długi fragment, chyba z 
Biblii. Słuchaliśmy go, jak zahipnotyzowani. Nikt nie 
śmiał przerwać tej lektury:

Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się 
wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we 
wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
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I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu 
człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w 
sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich 
zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a 
pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje 
dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na 
długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz 
Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają 
twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś 
przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby 
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.

Gdy pani Frania skończyła czytać, przy stole zrobiło 
się tak cicho, że wyraźnie było słychać świerszcze 
cykające w zaroślach. Dopiero po dobrej chwili, Asia 
spojrzała na Mariana i powiedziała z drżeniem w głosie:

 Chyba już na nas czas! Bo wszyscy mamy coś do 
przemyślenia, prawda?
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Wiry chciwości pieniądza, czyli zbędne troski
„Im więcej posiadasz,

tym więcej jesteś zniewolony”
(Andrzej Janczur)

Wstałem jak zwykle przed szóstą. Otworzyłem radio i
zaparzyłem sobie mocną kawę, żeby oprzytomnieć po 
niezbyt długim śnie. Około północy skończyłem dopiero 
projekt, który dzisiaj ma być omawiany w naszej 
pracowni. Rozesłałem mailem główne tezy swojej pracy, 
podszykowałem prezentację multimedialną potrzebną na 
południowe zebranie, i zrobiła się prawie dryga. Potem 
jeszcze nie mogłem długo zasnąć, bo byłem zbyt 
podekscytowany pragnieniem, żeby projekt zdobył 
uznanie u szefostwa. A z drugiej strony złościłem się na 
siebie samego, że tak późno sfinalizowałem sprawę.

Organizacja pracy nie jest moją mocną stroną, to 
prawda! Ale przecież musiałem jeszcze robić tyle innych 
rzeczy, z których najwięcej czasu zajmowały mi 
spotkania z Jagną, moją dziewczyną. Kochamy się, 
planujemy wspólną przyszłość i chyba już od przyszłego 
miesiąca zamieszkamy razem. Jagna nie będzie miała 
gdzie się podziać, bo gospodyni wymówiła jej 
mieszkanie, gdy zauważyła, że czasem tam zostawałem 
na noc. Co za średniowieczne poglądy! Jagna płaciła 
przecież tej kobiecie niemałe pieniądze i teraz nawet 
zaproponowała, że dołoży jeszcze pewną sumę, bo 
przecież wszystko tak drożeje, ale nic nie wskórała. 
Gdyby przyrzekła, że moje nocne wizyty się nie 
powtórzą, to może mogłaby zachować tę chatę, ale tak…

Zamyśliłem się przy tej kawie, a tu nagle komórka 
piknęła, dając znać, że przyszedł sms. Może to Jagna 
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chce mnie ucałować na dzień dobry – pomyślałem z 
nadzieją, ale i z wyrzutami sumienia, że sam nie zrobiłem
tego. Przecież dzisiaj są Walentynki!

Sms był od kierownika pracowni i zawierał 
informację o dzisiejszym zebraniu pracowników – o 
godzinie ósmej rano. Był jeszcze dopisek: „obecność 
obowiązkowa”. O rany! Nie zdążę dopracować 
prezentacji ani uzgodnić z kolegami, co powinni na 
pewno popierać w mojej koncepcji. Niedobrze! Ale cóż –
jest już siódma i muszę wychodzić do pracy. Żeby tylko 
samochód odpalił, bo w nocy był tęgi mróz.

Złapałem w biegu laptopa i zbiegłem na parking. 
Samochód niestety odmówił posłuszeństwa. Na szczęście
sąsiad podładował mi trochę akumulator i w końcu 
ruszyłem z kopyta. Po drodze zaliczyłem niegroźną na 
szczęście stłuczkę. Właścicielka forda, której wjechałem 
w kuper, okazała się nad wyraz wyrozumiała i zadowoliła
się stówką na otarcie łez. Chyba wpadłem jej w oko, bo 
wyraźnie mnie podrywała.

Zziajany wbiegłem punktualnie o ósmej do sali, w 
której zwykle mieliśmy zebrania, i zacząłem rozglądać 
się za wideoprojektorem, żeby podłączyć laptopa z 
prezentacją. Ale za chwilę wszedł szef i kiwnął w naszą 
stronę, żebym dał sobie spokój z komputerem, bo celem 
zebrania nie jest omówienie mojego projektu, ale coś 
zupełnie innego. Wszyscy poczuli się jakoś nieswojo, ale 
szef od razu przystąpił do rzeczy:

 Słuchajcie, nie mam dobrych wieści. Wczoraj po 
południu dzwonił do mnie nasz dyrektor naczelny z 
Berlina. Zarząd firmy podjął decyzję o ograniczeniu 
zatrudnienia w naszej pracowni. Docelowo ma być ona 
całkowicie zlikwidowana. Czy i kiedy to nastąpi – nie 
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wiadomo. Ale tak na dziś, to wygląda na to, że projekt 
Damiana będzie jedynym, który póki co pozwolą nam 
dokończyć i wdrożyć. Pozostałe zostają zawieszone.

Dyrektor nie podał żadnego terminu zwolnień i 
rozwiązania umów o pracę, ale ja sądzę, że nastąpi to nie 
dziś, nie jutro, ale za parę miesięcy.

 To tyle na dziś. Pracujemy dalej normalnie, ale 
dyskusje nad projektem Damiana przekładam na przyszły
tydzień, bo zaraz muszę wyjechać do Berlina. Może po 
powrocie przekażę wam jakieś pocieszające wieści?

I za chwilę szef rzeczywiście wyjechał, a sekretarka 
była wściekła, że przedtem nie podpisał jej jakichś 
dokumentów.

 Pani Zyto, jakie to ma teraz znaczenie? Powinniśmy
już zacząć się pakować i szukać innej roboty – 
powiedział z goryczą pan Mirek, nasz najstarszy 
pracownik. Inni pokiwali tylko głowami i rozeszli się do 
swoich pokoi.

 Ale ty, Damian, masz farta. – Karol i Grzegorz 
klepnęli mnie solidarnie w ramię.  Twój projekt będzie 
realizowany.

 No tak, ale przecież wy też przy nim pracowaliście i
jesteście w obsadzie na dalszych etapach. Chodźcie do 
mnie, pogadamy przy kawie, co dalej.

Byłem podekscytowany, ale i zaniepokojony. No bo 
przecież kiedyś skończy się i ten projekt. I co dalej? 
Karol i Grzegorz byli bardzo zatroskani. Karol tonął w 
długach, miał aktualnie kilka pożyczek, bo w ubiegłym 
roku dostał w spadku po dziadkach duży dom, 
wymagający jednak generalnego remontu. I ten remont 
właśnie zżarł wszystkie jego oszczędności. A Grzegorz 
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ma żonę i dwójkę dzieci na utrzymaniu. Co on zrobi, jak 
go szef zwolni?

 No, ale to jeszcze nic pewnego, że właśnie nas 
wyrzucą. Ktoś przecież zostanie w pracowni jeszcze na 
długo – pocieszałem kolegów, ale z marnym skutkiem. 
Rozeszliśmy się więc do swoich zajęć.

Praca jednak mi nie szła. Nie potrafiłem nawet 
poprawić prezentacji, którą skleciłem już późno w nocy. 
Co robić? Co robić? I nagle mnie olśniło! Dużo robić w 
dotychczasowej pracy! Być wiernym pracownikiem, 
chętnie brać wszelkie nadgodziny, pracować za trzech. 
Szef na pewno to doceni…, a i pieniądze z tego będą z 
pewnością większe. Jakby co – przydadzą się 
oszczędności na czarną godzinę! Tego będę się trzymać!

I od razu zrobiło mi się lżej. Prezentacja poszła jak z 
płatka. Drobne uzupełnienia w projekcie, na które już w 
nocy nie miałem siły – dopisałem piorunem. Zrobiłem 
nawet porządek na biurku i w komputerowych plikach. 
Zadzwoniłem do Jagny i ustaliliśmy, że wprowadza się 
do mnie od… dzisiaj!

Ponieważ szefa nie było, urwałem się już o 
czternastej i przygotowałem na wieczór walentynkową 
kolację. Dzień, który tak marnie się rozpoczął, zakończył
się super, że nie wspomnę o nocy…

Następnego dnia w pracowni nadal panowała niemiła 
atmosfera, ale ja byłem dobrej myśli. Szef wrócił z 
Berlina bez żadnych konkretów, i po tygodniu – gdy nic 
się nie działo – mieliśmy nadzieję, że wszystko się 
rozmyje w czasie. Jednak pracowałem pełną parą, tak jak
to sobie umyśliłem. Gdy na pierwszego zobaczyłem 
kwotę przelewu mojego wynagrodzenia, byłem 
pozytywnie zaskoczony jego wysokością! Super! To się 
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sprawdza! Wpisałem się więc na wszystkie planowane 
dyżury i nadgodziny w kolejnym miesiącu, licząc, ile 
kasy mi wpadnie! Nawet nie myślałem, że nasza 
pracownia to taka dojna krowa. Fakt, że okoliczności mi 
sprzyjały, bo koledzy i koleżanki, zniechęceni niepewną 
sytuacją, nie kwapili się wcale – w odróżnieniu ode mnie 
– do pracy. Odsiedzieli swoje, i tyle ich było widać.

Nawet Karol i Grzegorz przepadali na całe 
popołudnia, a gdy pytałem, co robią i czy nie chcą ze 
mną popracować, obaj odwracali oczy i odpowiadali 
jakoś pokrętnie. No cóż, każdy jest kowalem swojego 
losu…

Wypłata za kolejny miesiąc przerosła moje 
najśmielsze oczekiwania. Dostałem sporą premię, szef 
dostrzegł, że może na mnie liczyć. Oprócz 
kontynuowania „mojego” projektu, dostałem jeszcze inne
zadania. Wymagały one dyspozycyjności przez 
dwadzieścia cztery godziny na dobę i częstych wyjazdów
w delegacje. Szef rozszerzał kontrakty, licząc na to, że 
może władze w Berlinie zmienią zdanie.

A ja pierwszy raz w życiu poczułem… żądzę 
pieniądza, pragnienie, aby mieć go więcej, i więcej. Z 
lubością patrzyłem na wyciągi z konta. Nigdy jeszcze nie
dysponowałem taką sumą! I gdy teraz, po upływie czasu 
wspominam swoje ówczesne reakcje, to wyraźnie widzę, 
że zacząłem wpadać w wir chciwości. Żyłem w iluzji 
pieniądza, święcie wierząc, że teraz już więcej nic mi do 
szczęścia nie będzie potrzebne. Była to dla mnie zupełnie
nowa sytuacja. I co ciekawe, było mi żal wydawać 
zgromadzone fundusze.
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Kiedyś myślałem, że gdy zdobędę jakąś 
nadprogramową kasę, to wyjedziemy z Jagną na jakieś 
wspaniałe wakacje, że kupię lepszy samochód, a nawet 
większe mieszkanie, może nawet dom z ogrodem, no bo 
naszemu dziecku przyda się marchewka bio… Takie, 
można powiedzieć, typowe marzenia młodego faceta. 
Teraz – nic z tych rzeczy! Złapałem się nawet na tym, że 
oszczędzam na… kwiatach dla Jagny, bo na urodziny 
kupiłem jej tylko jednego tulipana.

A tak w ogóle – z Jagną zaczęło mi się nie układać. 
Mieszkaliśmy razem, ale to stawało się powodem scysji, 
kłótni, cichych dni. No bo ona wciąż miała do mnie o coś
pretensje. A to o to, że za późno wracam z pracy, że 
wychodzę w soboty, że wyjeżdżam na delegacje, a ona 
siedzi sama w czterech ścianach. Nie tak to nasze 
wspólne życie miało wyglądać. Jagna wcale nie cieszyła 
się z rosnących sum na koncie, uważała, że przesadzam z
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tą pracą, że jeżeli szef mnie zwolni, to nie będzie 
przecież koniec świata, że znajdę inne zajęcie…

Wyrzucała mi, że nie dotrzymuję słowa, bo  
wielokrotnie zdarzyła się taka sytuacja, że nie 
przyszedłem wcześniej do domu, czy na umówione 
gdzieś spotkanie, pomimo tego, że obiecywałem. No 
faktycznie, obiecywałem, ale traciłem kontrolę nad 
czasem, gdy wpadałem w wir pracy. Wydawało mi się, że
minęła raptem godzina, a w rzeczywistości były to trzy 
lub cztery… I zdarzała się, jak to Jagna mówiła – 
kompromitacja!

Rzeczywiście miałem już świadomość, że praca mnie 
wciąga, że z nią przesadzam, że przestaję być 
odpowiedzialny, a inni (a zwłaszcza Jagna) nie mogą na 
mnie liczyć. Ale było już za późno, nie mogłem siłą woli 
tego opanować. Do wiru pieniądza dołączył się wir 
pracoholizmu, i zaczęły mnie one wciągać na głębinę.

Jagna zauważyła, że tonę, starała się mnie ratować, 
pokazywała mi, że cierpię już na tzw. nerwicę niedzielną.
Gdy chowała mój laptop, żebym chociaż wyszedł z nią 
na spacer, wpadałem w potężne rozdrażnienie, nie 
mogłem znaleźć sobie miejsca, byłem kłótliwy i 
opryskliwy, co, jej zdaniem, świadczyło o moim 
głębokim uzależnieniu od pracy. Odstawienie od zajęć 
zawodowych objawiało się u mnie swoistym delirium, 
podobnie jak u alkoholika, który nie otrzymał swojej 
porcji alkoholu… A w niedzielę wieczorem, ulgę 
przynosiła mi myśl: jutro idę do pracowni!

Jagna, widząc, że normalnieję właśnie w niedzielne 
wieczory, pozwoliła mi pracować przy komputerze całe 
popołudnie i przygotowała w tym czasie uroczystą 
kolację, ze świecami, ulubionym winem i super menu. 
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Gdy zasiedliśmy – jak za dawnych czasów – razem przy 
stole i chciałem nalać jej wina, niespodziewanie 
odwróciła swój kieliszek do góry dnem. Na moje 
zdziwione spojrzenie, odpowiedziała od razu z 
uśmiechem:

 Damian, będziemy mieli dziecko! Jestem w ciąży!
Zaniemówiłem! Wszystkiego bym się spodziewał, ale

nie tego! Moja reakcja była diametralnie różna od tej, 
której się Jagna spodziewała. Było to widać po jej 
oczach, grymasie twarzy, zesztywnieniu. Ale ja nie 
mogłem się ucieszyć tą wieścią, nie mogłem się 
powstrzymać i wybuchnąłem:

 Co ty gadasz? Dlaczego się nie zabezpieczałaś? 
Dziecko? Teraz dziecko? Gdy ja mam tyle pracy, to będę 
musiał wysłuchiwać bez przerwy płaczu, krzyku jakiegoś
bachora? A czy ty wiesz, ile takie dziecko kosztuje? 
Chcesz, żebym moje, ciężko zapracowane pieniądze, 
wydał na pampersy, kaszki, wózki…, a przecież gdy 
dziecko rośnie, potrzebuje więcej i więcej! To taniej 
będzie, gdy raz wydasz parę stówek na zabieg. Zaraz 
siadaj do komputera i szukaj jakiegoś ginekologa, co „to”
robi. I żeby mi się to nie powtórzyło – krzyknąłem na 
odchodnym, zamykając za sobą drzwi.

Pojechałem do pracowni, żeby jeszcze popracować w 
spokoju. Gdy około północy wróciłem do mieszkania, 
Jagny nie było. Zniknęły też jej buty z przedpokoju, 
szczoteczka do zębów z łazienki… Przy nienaruszonej 
butelce wina stała kartka z wiadomością:

Nie szukaj nas. Numer mojej komórki od jutra 
będzie nieaktualny. Klucze od mieszkania 
zostawiłam u sąsiadki spod siódemki. J.
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Do rana przesiedziałem przy stole. Wypiłem całą 
butelkę wina, dziesiątki razy dzwoniłem do Jagny, ale 
włączał się stale tekst: „Nie mogę odebrać telefonu, 
zostaw wiadomość”. Nagrałem się, przepraszając Jagnę i 
prosząc, żeby się ze mną skontaktowała. Ale w głębi 
serca czułem, że nie miałem na to szans.

Rano, zamiast jechać do pracowni, rzuciłem się na 
tapczan. Wino zrobiło swoje. Obudziłem się już grubo po
dwunastej. Ktoś uporczywie dzwonił do drzwi. 
Zwlokłem się ledwo żywy, z iskierką nadziei, że to Jagna
może zapomniała coś zabrać, może wróciła?

Ale w wizjerze zobaczyłem Karola i Grzegorza. 
Kiedy ledwo uchyliłem drzwi, wpadli do mieszkania.

 Damian, co się dzieje? Nie odbierasz komórki, 
smsów ani maili. Szef się piekli, bo niespodziewanie 
przyjechali ludzie z Berlina, i chcieli z tobą uzgadniać 
jakieś projektowe detale, a ciebie nie ma. Przyjechaliśmy,
żeby cię uprzedzić, że szef szykuje już dla ciebie 
wymówienie. Przynajmniej tak wykrzykiwał przez 
telefon. Słyszeliśmy, bo drzwi do sekretariatu były 
uchylone. Jak ty w ogóle wyglądasz? Jeżeli jesteś chory i
przyniesiesz zwolnienie, to może da się to jakoś 
odkręcić. Byłeś u lekarza? – Karol powiedział to 
wszystko chyba na jednym oddechu, bo zrobił się blado-
siny na twarzy. A Grzegorz kiwał tylko głową na 
potwierdzenie i po prostu zapytał:

 Co to za uczta stoi na tym stole? Szkoda, żeby się 
tyle dobra zmarnowało!

Zaparzyłem mocnej kawy i siedliśmy przy mojej 
niedoszłej kolacji…
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Długo, bardzo długo rozmawialiśmy, opowiedziałem 
chłopakom o tym wczorajszym strasznym wieczorze, o 
moich problemach i zawirowaniach.

A potem przyszła kolej na Karola i Grzegorza. Tak 
mnie wciągnęła praca, że bardzo dawno nie spotykaliśmy
się tak, jak przyjaciele. Nie wiedziałem, jak sobie radzą z
tą świadomością niepewnego etatu. W pracowni był to 
właściwie temat tabu. Teraz to, co usłyszałem od Karola, 
a także od Grzegorza – prawdę mówiąc – przeraziło 
mnie. Oni też wpadli w nieliche tarapaty!

Karol przyznał się, że bardzo bał się zwolnienia i 
bezrobocia. Zaraz po tamtym feralnym poranku w 
pracowni, kiedy to zapachniało wyraźnie wymówieniem, 
zaczął odnawiać kontakty z dawnymi kolegami, jeszcze 
ze studiów, i podpytywać, jak u nich wygląda sprawa z 
zatrudnieniem. Słyszał w mediach, że informatycy są 
rozchwytywani przez pracodawców, więc równolegle do 
prywatnych, nieformalnych poszukiwań, przejrzał 
internetowe oferty, z których większość okazała się już 
nieaktualna. Złożył jednak swoje dokumenty w 
dziewięciu firmach, w których poszukiwano pracownika 
o zbliżonych kwalifikacjach, ale z żadnej z nich nie 
otrzymał odpowiedzi. Nawet negatywnej. Zaczął więc 
dzwonić do kolejnych znajomych. Koledzy owszem, 
cieszyli się z tego, że słyszą głos Karola, że po tylu latach
się odezwał, że warto byłoby się spotkać i pogadać, ale 
jakoś stygł ich zapał, gdy usłyszeli jego pytanie i niemą 
prośbę o pomoc. To radosne: „No, Karol, kopę lat, kopę 
lat się nie widzieliśmy”, zastępowało: „Przepraszam cię, 
ale nie mogę teraz dłużej rozmawiać, bo: jestem bardzo 
zajęty, szef będzie się czepiał, że rozmawiam przez 
komórkę, właśnie wychodziłem, ale zdzwonimy się 
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kiedyś…, lub prosto z mostu: „U nas etaty są 
zablokowane, a nawet jak się coś zwalnia, to zwykle szef
decyduje, kogo przyjąć, a ja, wiesz, nie mam z nim 
dobrych układów…”. Gdy więc po kilkunastu czy nawet 
kilkudziesięciu takich rozmowach, z drugiej strony 
usłyszał zachętę i konkretny termin spotkania, pobiegł 
tam jak na skrzydłach.

Stefan umówił się z Karolem w restauracji 
najlepszego hotelu w mieście, w samo południe. Musiał 
więc wziąć w pracowni wolny dzień, bo nie śmiał prosić 
Stefana o zmianę terminu. Włożył swój najlepszy 
garnitur, a mimo to czuł się w tych ekskluzywnych 
wnętrzach jak szara mysz. Ku jego zdumieniu, 
restauracja była pełna różnych ludzi, nie wyglądających 
na takich, z którymi pracował czy też chodził na mecze.

Stefan też wyglądał niezwykle elegancko, jak z 
innego świata, lub z gangsterskich filmów, które Karol 
oglądał nałogowo. Nawet w pierwszej chwili zapaliło mu
się czerwone światełko w umyśle, ale zaraz je zgasił. 
Okazało się, że Stefan złożył już zamówienie, bo za 
chwilę kelner przyniósł półmiski ze smakowicie 
wyglądającymi zakąskami i kilka butelek alkoholu, z 
których Stefan z wielkim znawstwem wybrał dwie.

Karol zauważył, że jego kolega ma na palcu ogromny
złoty sygnet, równie bogatą bransoletę i zegarek, którego 
wartość przewyższała z pewnością jego wynagrodzenie, 
może nawet roczne, wyrokował.

Gdy przy deserze Stefan podał Karolowi sumę jego 
„pensji”, to sala restauracyjna zawirowała mu przed 
oczyma. Może był to skutek wypitego alkoholu, ale…

 No właśnie, ale co miałbym robić za takie 
pieniądze? – zapytał drżącym głosem.
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 Ach, nic takiego – usłyszał w odpowiedzi.  
Podłubiesz trochę w naszych komputerach, poduczysz 
moich ludzi.

 Ale ja mogę to robić tylko po piętnastej, bo pracuję 
jeszcze w pracowni projektowej – wtrącił Karol.

Stefan nie widział w tym problemu, więc umówili się 
na pierwsze robocze spotkanie, wypili na intencję dobrej 
współpracy, po czym Stefan zadzwonił do swego 
osobistego kierowcy, który za chwilę podjechał przed 
hotel takim samochodem, jakiego Karol nigdy nie 
widział.

Karol nie pamięta już, kiedy polecenia Stefana 
zaczęły wydawać mu się podejrzane. Spora sumka była 
już zgromadzona na jego koncie, a pragnienia rosły. 
Zlekceważył więc sygnały swojego sumienia i brnął 
dalej, podejmując się zadań… przestępczych. Działał 
jako cracker, kradł listy klientów od konkurencji i inne 
pliki zawierające patenty, pomysły na spoty reklamowe, 
podkłady muzyczne, różne aplikacje i ciekawe 
oprogramowanie…

Karol, znając prawo, wiedział, że albo wyraźnie je 
przekracza, albo balansuje na bardzo cienkiej granicy 
między dobrem a złem. Ale ponieważ Stefan płacił mu 
dużo i regularnie, czego nie można było powiedzieć o 
szefie pracowni, więc nie śmiał odmówić wykonania 
różnych zleceń.

To nic, że w pracowni przestało już grozić 
natychmiastowe zwolnienie, Karol wpadł na całego – żył 
już praktycznie pod urokiem iluzji pieniądza, który – jak 
mówił niemal ze łzami w oczach – zabrał mu wolność, a 
nawet zdolność kochania!
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Sam, w odróżnieniu ode mnie, wydawał pieniądze od 
Stefana łatwą ręką. Ale gdy wiekowy już wujek, widząc, 
że Karolowi dobrze się powodzi, poprosił go o pomoc 
finansową przy zakupie wózka inwalidzkiego, to tylko 
odburknął coś i udał, że połączenie zostało przerwane.

Opamiętał się w końcu w tym nieuczciwym 
procederze, gdy Stefan zlecił mu przygotowanie planu… 
napadu na bank, poprzez włamanie się do sali bankowej 
przez podkop z sąsiedniej piwnicy. Ten niegodziwy 
interes miał być wykonany przy pomocy komputerowego
programu symulacyjnego, który może zaproponować 
różne warianty sforsowania ściany, uwzględnić miejsca 
przewodów czy też innych przeszkód, które mogłyby 
naprowadzić na ślady włamywaczy.

Wtedy kategorycznie odmówił wykonania tego 
zadania, chociaż wiem, że techniki symulacji 
komputerowej to jego „konik” Stefan próbował obrócić 
to wszystko w żart, mówił, że to zlecenie było prywatne. 
Jego nastoletni syn pasjonuje się tworzeniem gier 
komputerowych i ten program miał być prezentem na 
jego urodziny. Ale Karol nie uwierzył tym słowom, po 
długim namyśle poszedł do prokuratury i przyznał się do 
współpracy ze Stefanem.

Usłyszał zarzut współudziału w działalności 
przestępczej organizacji, ale będzie odpowiadać z wolnej 
stopy. Liczy się z tym, że przepadną jego nieuczciwie 
zgromadzone oszczędności, ale cóż… Dochodzenie trwa,
bo gang Stefana ma dużo na sumieniu.

Popatrzyliśmy z uznaniem na Karola. To jednak jest 
mocny, odpowiedzialny, i w gruncie rzeczy – uczciwy 
facet!
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Zrobiliśmy sobie chwilę przerwy, wstawiłem do 
piekarnika wczorajszą pieczeń, bo zrobiła się już pora 
obiadowa. Grzegorz wyszedł na chwilę, żeby odebrać 
dzieciaki z przedszkola i odwieźć do domu. Gdy wrócił, 
powiedział, że jego historia jest jeszcze inna.

Wizja zwolnienia z pracowni bardzo go przygnębiła. 
Przecież musi zarabiać na dom, żona dostaje niewielką 
pensję, a potrzeby finansowe przy dwójce dzieci, spłacie 
kredytu mieszkaniowego i kilku pożyczkach – ogromne. 
Gdy po pewnym czasie okazało się, że Grażyna, jego 
żona, jest w ciąży, mimo tych problemów, oszalał z 
radości. Zawsze chcieli mieć gromadkę dzieci, 
pochodzili z dużych rodzin, Grzegorz ma sześcioro 
rodzeństwa, Grażyna – czterech braci. Ciąża byłą 
zagrożona i żona musiała zrezygnować z pracy 
zawodowej. Ale nawet przez moment nie myśleli o tym, 
żeby zabić swoje nienarodzone jeszcze dziecko.

Tu Grzegorz spojrzał na mnie smutkiem wzrokiem, a 
ja poczułem przeraźliwe wyrzuty sumienia.

 I co, nie martwiłeś się, co będzie dalej, jak sobie 
poradzicie z brakiem pieniędzy? – zapytałem, żeby coś 
powiedzieć, bo w gardle miałem potężną kluchę.

 Martwiłem się i chyba, przyznaję, pobłądziłem. 
Znalazłem w Internecie strony poświęcone grom 
hazardowym. A nie, jeszcze wcześniej poszedłem do 
kasyna, chyba w tym hotelu, o którym mówił Karol. 
Naoglądałem się filmów, jak to ludzie stawiali niewielkie
pieniądze i wygrywali w karty czy ruletkę, bajońskie 
sumy. Na kartach się nie znam, nie mam pojęcia, jak się 
gra w pokera, i łatwo można by mnie oszukać, ale ruletka
to żadna filozofia – obstawiasz i wygrywasz. Był tylko 
jeden problem – nie miałem fraka, muszki i tym 

202



podobnych akcesoriów, w które byli wyposażeni gracze. 
Tak przynajmniej wynikało ze scen filmowych. Ale od 
czego jest Internet? Bez trudu znalazłem wypożyczalnię 
różnych strojów, między innymi ślubnych, i za  parę 
złotych mogłem się ubrać, jak trzeba. Co prawda, pani, 
która mnie obsługiwała i pakowała frak, ze zdziwieniem 
spojrzała na moją obrączkę i poradziła, żebym ją zdjął 
przed kolejnym ślubem, bo mogę mieć niezręczną 
sytuację, ale zbyłem to uśmiechem, mówiąc, że frak jest 
mi potrzebny na bal przebierańców. Aż się zdziwiłem, że 
kłamstwo tak łatwo przyszło mi do głowy. W domu też 
kłamałem, wychodząc wieczorami, że mamy dodatkowe 
zlecenia w pracowni. We frak przebierałem się w… 
garażu. Ale cała ta maskarada na niewiele się zdała. No, 
może na to, że opanował mnie duch hazardu, pomimo 
tego, a może właśnie dlatego, że wygrywałem niewiele w
stosunku do mojego obstawiania. Ale idąc do kasyna, 
odczuwałem wewnętrzne drżenie, niecierpliwość i wielką
nadzieję, że może tym razem los się do mnie 
uśmiechnie… Któregoś wieczoru żona czuła się bardzo 
źle i nie było mowy o tym, żebym mógł wyjść z domu. 
Zresztą, i ja ciągnąłem resztkami sił po tylu 
nieprzespanych nocach. Zostałem więc z żoną, udając że 
dzwonię do Karola i usprawiedliwiam swoją nieobecność
w pracowni. Ale czegoś wyraźnie mi brakowało. 
Chodziłem zły, naburmuszony, a syn to trafnie 
podsumował: „Tata chodzi, jak lew zamknięty w klatce”!
Gdy dzieciaki usnęły, usiadłem przed komputerem i 
wtedy właśnie znalazłem te hazardowe strony. To było 
odkrycie! Nie potrzebuję fraka, wykrętów, dokąd idę 
wieczorem, mogę siedzieć w dresie i w każdej chwili – 
wygrywać! Poczułem taką ulgę jak pijak, który po 
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przymusowej abstynencji, wychyla pierwszy kieliszek… 
Chyba jestem uzależniony od tego hazardu – przemknęło
mi przez głowę, ale… wyłączyłem komputer o piątej 
rano! Po południu odniosłem frak do wypożyczalni, 
zapłaciłem niemałą karę za nieterminowy zwrot, a 
wieczorem zrobiłem sobie podsumowanie moich 
doświadczeń w kasynie, które wyszło niestety na 
minus… Ale może przez Internet uda mi się dojść do 
fortuny, marzyłem, siedząc przed komputerem. Czułem 
już ten wewnętrzny przymus, pomimo tego, że np. syn 
ciągnął mnie na boisko, a żona prosiła o pomoc w 
pracach domowych. „Później, później” – mruczałem ze 
złością. „Teraz mam tu zaległą pracę do zrobienia, 
przecież musimy z czegoś żyć”.

 I co? I co? Wygrałeś jakieś duże pieniądze? – Karol
nie mógł się już doczekać najważniejszej informacji.

Ale zanim Grzegorz odpowiedział, odezwał się 
dzwonek u drzwi.

 Kto to może być? Jagna? To my się wynosimy! – 
Grzegorz spojrzał na mnie pytającym wzrokiem, gdy 
szedłem do przedpokoju.

 E, pewnie jakiś akwizytor sprzedający dywany, albo
listonosz – dodał Karol.

A za drzwiami stał mały chłopiec w nałożonej na 
ciepłą kurtkę białej komży, i zapytał:

 Czy pan psyjmuje księdza po kolędzie?
 Tak, oczywiście – odpowiedziałem jak automat, bo 

przecież moja mama zawsze tak mówiła, a teraz 
przewróciłaby się pewnie w grobie, gdybym zamknął 
drzwi przed księdzem. Z kościołem nie miałem już wiele 
do czynienia, ale to przecież tradycja…
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Mały ministrant musiał zobaczyć popłoch w moich 
oczach, więc ze znawstwem kontynuował:

 Ale spoko, ksiądz jest dopiero na parterze, tu 
dojdziemy dopiero za kilkanaście minut. – Po czym 
zaznaczył coś na swoim smart fonie i zapukał do 
sąsiadki.

 No chłopaki, mamy za chwilę zapowiedzianą 
wizytę na najwyższym szczeblu – oznajmiłem, wracając 
do pokoju. Tylko nie ważcie się wychodzić i zostawić 
mnie samego. Kolęda!

Błyskawicznie sprzątnęliśmy ze stołu. Znalazłem 
jakiś biały obrus, wyjąłem mały krzyżyk, który „ukrył 
się” za książkami na regale, i tylko jedną, ale za to ładną 
świecę. Grzegorz miał w torbie orzechowego batonika, 
którego przeznaczyliśmy dla ministranta.

 Mój Boże, ile to już lat minęło, gdy i ja chodziłem 
w komeżce? – westchnąłem cicho.

 Nie mam wody święconej – stwierdziłem nagle ze 
wstydem, ale Grzegorz mnie pocieszył, że ksiądz ma na 
pewno swoje kropidło. Nie mieliśmy też żadnej 
odpowiedniej gotówki, tylko trochę bilonu, bo wszelkie 
płatności robimy kartą lub komórką.

 No to z ofiarą będzie gorzej, ale może zapytamy 
księdza, jaki jest numer jego konta, i zrobimy zaraz 
przelew? – zaproponował Karol.

 To chyba nie wypada – stwierdził sceptycznie 
Grzegorz.

Ale nie zdążyliśmy rozwiązać tego problemu, bo 
dzwonek do drzwi i śpiew „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki” zasygnalizował rozpoczęcie „kolędy”.

Po części oficjalnej, uradowany szczerbaty 
chłopaczek, z batonem i pięciozłotówką, którą znalazłem 
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w kieszeni, pobiegł do sąsiadów, a ksiądz przysiadł przy 
stole, wręczył nam obrazki z wizerunkiem świętego 
Franciszka i odhaczył w kartotece parafialnej moje 
nazwisko, pytając, czy i ci panowie też tu mieszkają. Gdy
wyjaśniłem, że to tylko moi koledzy z pracy, zapytał 
żartobliwie, widząc otwarty komputer, czy jesteśmy 
telepracownikami i pracujemy w domu? I tak jakoś 
spontanicznie wyszło, że opowiedziałem, dlaczego tu 
siedzimy, i o czym rozmawialiśmy.

Ksiądz słuchał uważnie, wysłał tylko smsa do 
ministranta, żeby zapowiedział sąsiadom, że będzie 
lekkie opóźnienie… Zapytał każdego z nas jeszcze o to i 
owo, bezbłędnie (po obrączce) rozeznał, który kolega jest
Grzegorzem, a który Karolem, po czym zwrócił się do 
nas wszystkich:

 Dobrze rozumiem, że musieliście zatroszczyć się o 
swoje dochody, gdy zapachniało zwolnieniem. To jest 
naturalne i oczywiste. Ale chyba widzicie, że wybraliście
złe drogi, prawda? Wpadliście w różne uzależnienia, 
straciliście więcej pieniędzy niż zdobyliście, no, może 
Damian coś tam odłożył, ale jakim kosztem? Ale chyba 
żaden z was mimo tego, że zostaliście przecież 
ochrzczeni, czyli jesteście dziećmi Bożymi, nie zwrócił 
się do „Góry”, przedstawiając swoje problemy i mówiąc 
takie proste słowa: Jezu, Ty się tym zajmij! Bo Jezus 
zapewnia nas, że gdy oddamy Mu swoje sprawy, 
wszystko się uspokoi, a On rozwiąże najbardziej napięte 
sytuacje. – Tu ksiądz przerwał, widocznie zniechęciły go 
nasze zdziwione i niedowierzające spojrzenia. Ale po 
chwili rozejrzał się i zapytał, czy mam Pismo Święte, bo 
nie wyłożyłem go na kolędowym stole.
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 Oj, nie wiem – odparłem zmieszany, na co ksiądz 
spokojnie odpowiedział, że nie szkodzi, bo przecież mam
na pewno smartfona i dostęp do Internetu. Kiwnąłem 
potakująco głową i sięgnąłem do kieszeni, ale ksiądz był 
szybszy i już miał w dłoniach swój podręczny, niewielki 
egzemplarz Biblii.

 Wiecie, chłopaki, na kolędzie mam taki zwyczaj, że
na pożegnanie zostawiam domownikom jakiś fragment z 
Pisma Świętego do rozważenia. Często jest to tekst, który
jasno i prosto odpowiada na ich codzienne problemy. 
Pomódlmy się chwilę w ciszy, aby Duch Święty pomógł i
wam.

I po tej chwili właśnie, w której ja powtarzałem w 
myślach zasłyszany właśnie akt zawierzenia: „Jezu, Ty 
się tym zajmij”, ksiądz otworzył Pismo Święte i 
przeczytał głośno:

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o 
swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje 
ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie 
znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż 
odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: 
nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a 
Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie 
jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc 
się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku 
swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? 
Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie 
pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet 
Salomon w całym swym przepychu nie był tak 
ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, 
które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, 
Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej 
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was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i
nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? 
czym będziemy się przyodziewali? Bo o to 
wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 
Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo 
jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. 
Dosyć ma dzień (każdy) swojej biedy.
Byłem bardzo przejęty, aż uginały mi się kolana. Ale 

ksiądz powiedział tylko: „Dzięki Ci, Boże”, po czym na 
obrazku, tym razem z wizerunkiem Matki Boskiej, 
zapisał: „Ewangelia wg świętego Mateusza, rozdział 6, 
wiersze 25-34”.

 Rozważcie, proszę, te słowa, a ja będę się za was 
modlić. A gdybyście chcieli jeszcze kiedyś pogadać, 
zostawiam swój numer komórki. – I dopisał prędko 
dziewięć cyfr pod Mateuszem.  Zresztą Ona też was 
chętnie wysłucha. Wiem, bo sam to sprawdziłem – dodał,
wskazując na Maryję i stawiając obrazek pod krzyżem na
stole.  Radzę i wam to praktykować. I jeszcze jedno – 
ksiądz wrócił z przedpokoju. – Jest takie zapomniane już 
niemal słowo: jałmużna. Dawanie jej, uwalnia od 
chciwości i pomaga odkryć, że drugi człowiek jest moim 
bratem, bo to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. A są 
tacy ludzie, którzy mają mniej niż wy… Słyszeliście 
przed chwilą, że Bóg troszczy się o nasze potrzeby. 
Każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć w 
Opatrzności Bożej. No bo, jeżeli On dziś posługuje się 
mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się 
także o moje potrzeby? On, który nie daje się prześcignąć
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w hojności! Spróbujcie i tej drogi! Ale dyskretnie, niech 
lewa ręka nie wie, co czyni prawa, dobrze?
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Wilki w owczej skórze, czyli jak utracić wolność?
„Nie ma poczucia wolności

bez poczucia wolności wyboru”
(Mieczysław Jastrun)

Wracałem tego dnia z uczelni wściekły jak nigdy. 
Gdybym rano nie spóźnił się na seminarium 
magisterskie, może wybór tematu pracy zakończyłby się 
inaczej. Ale wieczorem siedziałem długo przed 
komputerem i kończyłem tłumaczenie dla wydawnictwa. 
Muszę dorabiać w ten sposób i jestem bardzo wdzięczny 
ojcu, że wymagał, a często zmuszał mnie do tego, żebym 
chodził na dodatkowe zajęcia z angielskiego. 

No a rano, gdy w komórce włączył się budzik, 
jednym ruchem wyłączyłem brzęczyk i spałem dalej…

Do sali seminaryjnej wpadłem wtedy, gdy już 
wszyscy wylosowali swoje tematy. Promotor uznał, że 
taka forma wyboru będzie sprawiedliwa. No, może i tak 
faktycznie było, ale ja wyboru już nie miałem, bo na 
biurku profesora leżała tylko jedna propozycja. 
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Odkleiłem tę ostatnią kopertę i przeczytałem temat: 
„Cykl wywiadów radiowych z osobami uzależnionymi”. 
Profesor, widząc że nie jestem zachwycony, pewnie 
nieświadomie mnie „dobił”, mówiąc:

 Artur, „twoje” uzależnienia mają być takie, bardziej
tradycyjne, tj. alkohol, narkotyki… Inne są już zajęte, np.
Baśka robi podobny cykl na temat uzależnień od 
komputera, komórek, Piotr o pracoholizmie i hazardzie, 
Waldek – o uzależnieniu się od drugiej osoby, a Jurek 
wylosował uzależnienie od seksu. Przestraszył się nie na 
żarty, ale w końcu postanowił, że zmierzy się z tym 
tematem. Każdy z was ma zrobić po pięć wywiadów, 
wybierz więc sobie pięć uzależnień, z tych wolnych. Z 
pewnością nie będziesz mieć z tym problemu, bo 
przecież uzależnić się można praktycznie od 
wszystkiego, prawda?

Ponieważ nadal nie wyrażałem zbytniego entuzjazmu,
promotor wstał od biurka, mówiąc że przecież studiuję na
kierunku „Dziennikarstwo”, powinienem więc w pracy 
magisterskiej wykazać się dobrym warsztatem, 
pomysłowością, kreatywnością, odwagą w nawiązywaniu
kontaktów z ludźmi…

Profesor coś jeszcze mówił, ale ja zapamiętałem tylko
tę odwagę. Tej właśnie mi pewnie zabraknie. Mam 
przeprowadzić wywiady z pijakami, z narkomanami i z 
podobnymi im wykolejeńcami? Mam iść do baru i 
rozmawiać z zawianymi facetami? Jeszcze dostanę po 
głowie, że się wtrącam, że pytam, że osądzam…, chociaż
właściwie trudne sytuacje trzeba by wkalkulować w 
zawód dziennikarza, który przecież świadomie 
wybrałem. A z narkomanami to chyba będzie jeszcze 
gorzej. Chyba, że zdobędę gdzieś parę „działek” amfy i 
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na zasadzie „coś za coś” – uda mi się zrobić wywiad. Czy
to będzie etyczne? Pewnie nie, ale…, no przecież muszę 
zrobić tę magisterkę!

Aha – profesor jeszcze na końcu dodał, że każdy 
wywiad ma dotyczyć innego uzależnienia. Moje 
propozycje w tym obszarze mam mu przedstawić za dwa 
tygodnie, na konsultacjach.

 Dasz radę – usłyszałem na pożegnanie, i pewnie na 
pociechę.

Na kolejnych wykładach obecny byłem, jak to się 
mówi, tylko ciałem. Cały czas kombinowałem, jak 
znaleźć „aktorów” moich wywiadów, jak ich obłaskawić,
zachęcić do szczerości, no a przede wszystkim – od 
czego ta piątka ma być uzależniona? Baśka to ma dobrze.
Takich komputerowych nałogowców miałbym „na 
pęczki”. Ale nie znam żadnego alkoholika ani 
narkomana… No tak, ale to tylko dwa uzależnienia. 
Muszę znaleźć jeszcze trzy!

Już w domu, gdy trochę ochłonąłem, wrzuciłem w 
Google „uzależnienie”. Otrzymałem chyba z… milion 
wskazań. Do emerytury tego nie przejrzę! Zapamiętałem 
tylko, że uzależnienie – równa się przymus, i to taki, 
który nie da się często własnym wysiłkiem opanować.

Gdy tak czytałem te definicje, już po pół godzinie 
miałem dosyć – sięgnąłem więc po… papierosa. I aż 
podskoczyłem z radości – mam trzecie uzależnienie – od 
nikotyny! Ale czy zrobić wywiad sam ze sobą? To 
mogłoby być nawet interesujące. Pomyślę jeszcze nad 
tym – postanowiłem, mając już 3:0 w swoich 
rachunkach.

Czwarty temat sam wpadł mi w ręce. A właściwie 
wypadł z rąk w kuchni, w postaci szuflady pełnej 
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różnych lekarstw. Specyfiki te, bardzo różne na oko, bo 
dokładniej nie wiem, łyka od dawna mój ojciec. Muszę to
wybadać – wywiadu chyba mi nie odmówi, bo rodzicom 
bardzo zależy, żebym skończył studia. Mam też znajomą 
farmaceutkę, panią Olgę, mamę mojej dziewczyny. Może
i ona coś dopowie na ten temat, jak ją poproszę. Zresztą 
zaraz zadzwoniłem do Isi, żeby podpytała mamę, czy to 
uzależnienie od leków rzeczywiście jest problemem. W 
ciągu godziny dostałem smsa z potwierdzeniem! No, jest 
dobrze – zatarłem ręce z zadowoleniem. Mam już 4:0!

Ale 5:0 jakoś mi nie wychodziło. Minął tydzień, biegł
już drugi, i nieuchronnie zbliżał się termin spotkania z 
promotorem. Muszę coś wymyślić, jak mi dziś zatwierdzi
te uzależnienia, to biorę się do roboty. Muszę przecież 
jeszcze uzgodnić terminy wypożyczenia profesjonalnego 
sprzętu do nagrywania, bo Baśka, Piotr, Jurek i Waldek 
też będą z niego korzystać.

Gdy przyszedł wyznaczony termin konsultacji u 
profesora, niestety miałem tylko te cztery tematy. Trudno,
najwyżej pojęczę trochę, że wolałbym mieć szersze pole 
wyboru, np. właśnie z zajętego już infoholizmu, może 
coś wskóram? – myślałem, jadąc na uczelnię. Chyba z 
tych nerwów zaczęło mnie ssać i burczeć w żołądku, że 
musiałem coś zjeść, żeby mój brzuch nie zagłuszył słów 
profesora! Wszedłem po drodze do małej cukierni, żeby 
kupić jakiegoś rogala czy drożdżówkę. Przede mną 
zakupy robiła młoda dziewczyna, która odróżniała się od 
innych klientów olbrzymią tuszą! Tak na oko, ważyła 
chyba ze sto kilo! Rozmiar XXXXL, jak nic! A kupowała
tyle słodkości, że wystarczyłoby na cały tłum gości. 
Spieszyłem się, więc zapytałem grzecznie, czy długo 
jeszcze zamierza kontynuować te zakupy.
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 Nie kupiłam nawet jeszcze połowy tego, co 
zamierzałam – odpowiedziała niecierpliwie. A miała już 
zapakowaną całkiem niemałą stertę ciast i pączków.

 Może i mnie zaprosi pani na podwieczorek – 
zażartowałem – bo chyba spodziewa się pani gości? Na 
wszelki wypadek, imienin czy urodzin, życzę pani 
wszystkiego najlepszego!

 Ależ nie – odpowiedziała już życzliwiej – to są 
zakupy na moje potrzeby. A zawsze we wtorki i czwartki 
jest tu nowa dostawa od tych cukierników, których 
wyroby uwielbiam, bo ja tak w ogóle uwielbiam 
słodycze. A pan?

 Ja też jestem fanem tortów i lodów o różnych 
smakach. Mam propozycję: wymieńmy numery 
telefonów i spotkajmy się niebawem na czymś pysznym. 
Ja zapraszam!

Dziewczyna chyba myślała, że wpadła mi w oko, 
więc bez mrugnięcia okiem podała mi swój numer, a 
także torbę, w której miała już zapakowane cztery 
ogromniaste pączki. Chyba bym umarł, gdybym je 
wszystkie zjadł! Ale podziękowałem serdecznie i 
wybiegłem z cukierni, wołając:  Zadzwonię, na pewno 
zadzwonię! No bo to będzie moje piąte uzależnienie – 
uzależnienie od jedzenia! Że też wcześniej na to nie 
wpadłem!

Profesor przyjął moje propozycje bez żadnych uwag. 
Chyba się gdzieś bardzo spieszył, bo gdy wychodziłem 
od niego trochę zawiedziony, że nie dostanę żadnych 
podpowiastek, uśmiechnął się i powiedział:

 No, to bierz się do roboty, tylko przy okazji sam nie
wpadnij w jakieś uzależnienie!
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Ale nie miałem jakoś weny twórczej, żeby od razu 
przystąpić do dzieła. Nie zapisałem się nawet w kolejkę 
po sprzęt do nagrywania. Jakby co, to skorzystam z 
dyktafonu w mojej komórce, a mój kumpel – elektronik, 
zrobi z tym potem, co trzeba.

Postanowiłem mile spędzić kilka najbliższych dni, bo 
gdy zacznę pracę na dobre, to nie będzie czasu na 
przyjemności. Brałem właśnie do ręki komórkę, żeby 
zadzwonić do Isi i zaprosić ją na jakieś balety, ale zanim 
wybrałem jej numer, usłyszałem, że ktoś do mnie 
dzwoni.

Okazało się, że to moja ciotka Zosia, siostra mamy. 
Płaczliwym głosem opowiedziała o tym, co ją spotkało i 
błagała mnie o pomoc. Otóż sąsiad z góry zalał jej 
mieszkanie i ona sama, w żaden sposób nie da rady tego 
ogarnąć. Mąż leży w szpitalu ze złamanym biodrem, 
córka mieszka w Anglii i… tylko ja jej pozostałem! 
Nawet się ucieszyłem, bo miałem wymówkę przed 
samym sobą, że nie pracuję nad magisterką.

Od razu się ochoczo zgodziłem, czym wprawiłem ją 
chyba w osłupienie, bo na chwilę zamilkła. Umówiliśmy 
się, że za dwie godziny podjadę do niej i ustalimy plan 
działania.

Ciocia Zosia, na moje powitanie przygotowała stertę 
kanapek, przepraszając, że nic nie ma na ciepło, ale boi 
się uruchomić zalaną kuchenkę, bo jeszcze może coś 
wybuchnąć. A do kanapek zaserwowała…, jak to mówiła
– pyszną wódeczkę! Na moją uwagę, że nie mam ochoty 
na alkohol, bo przecież czeka mnie tu praca i prawdę 
mówiąc, wolałbym gorącej herbaty, ciotka wyszła z 
butelką do drugiego pokoju i bez słowa wstawiła czajnik,
bo prąd na szczęście był.
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Zrobiło się jakoś niezręcznie, więc zacząłem 
opowiadać o swoich problemach z pracą magisterską. 
Ciotka chciała się wycofać ze swojej prośby, no bo 
przecież nie będzie mi rzucać kłód pod nogi, gdy mam 
czasowy nóż na gardle. Ale ją uspokoiłem, że wszystko 
jest pod kontrolą.

 Dzisiaj mogę tu popracować do dwudziestej, bo 
potem chciałbym się spotkać z Isią. Co prawda żadnych 
biletów nie załatwiłem, ale na spacer możemy przecież 
pójść we dwoje, prawda?

Ciotka skwapliwie to potwierdziła i zaczęła się 
zastanawiać, od czego tu zacząć.

 Moim zdaniem, trzeba wynieść z kuchni i z salonu 
wszystkie możliwe przedmioty i meble, żeby można było
wysuszyć ściany i podłogi, i potem przeprowadzić 
remont.

Mniejszy pokój nie ucierpiał w tej awarii, więc 
wyznaczyłem go na przechowalnię.

 Duży regał, jeszcze taki na kartki, wystany w 
społecznej kolejce, pomieści wszystkie bibeloty i wazony
z salonu – stwierdziłem fachowo!

Ciotka zgodziła się, co do tej sprawy, dosyć szybko, 
otworzyłem więc parę drzwiczek w historycznym meblu 
i moim oczom ukazał się niezwykły widok. Na kilku 
najszerszych półkach stały całe baterie, pustych już, 
butelek. Butelek nie po soku malinowym, ale po różnych 
trunkach.

 Co to za magazyn? To wuj Kazik tak lubi popijać? 
– wyrwało mi się pytanie, dość retoryczne.

Ciotka najpierw zbladła, potem zrobiła się na twarzy 
czerwona jak burak i… rozpłakała się. Szlochała tak 
mocno, że nie mogłem zrozumieć ani słowa z tego, co 
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usiłowała wyjaśnić. Dopiero po dobrej chwili, gdy 
usiadła na tapczanie i wypiła dwie szklanki wody, które 
jej spiesznie przyniosłem z kuchni, wzięła głęboki 
oddech i powiedziała:

 To moje butelki, wujek Kazik nie korzysta z tego 
pokoju. To ja wypiłam ten alkohol! Butelki schowałam tu
przed mężem, bo od czasu, gdy zaczęliśmy sortowanie 
śmieci, Kazik bardzo pilnował, żeby w zwykłych 
śmieciach nie było szkła. A zielone worki też on 
wystawiał przed zsyp, gdy był termin ich wywozu. 
Przecież od razu by się zorientował, że coś dużo tego 
szkła. Już kiedyś zapytał, czy my rzeczywiście jemy tyle 
dżemów. I jeszcze mógłby zajrzeć do środka… A tak, 
wynosiłam chyłkiem po dwie, trzy flaszki i wrzucałam 
do pojemnika na osiedlu. Nawet nie wiem, kiedy tu 
zrobił się taki ich zapas. No tak, ostatnio miałam 
nerwowe dni, Kazik w szpitalu, tu zalane! To co się 
dziwić, musiałam się jakoś trzymać i ratować, prawda? – 
Ciotka Zosia zaczynała już widocznie odzyskiwać 
pewność siebie.  Przecież ja nie chodzę po barach, nie 
leżę w rynsztoku, nie awanturuję się, nie wywożą mnie 
do izby wytrzeźwień… Alkohol traktuję niemal jak 
lekarstwo na nerwy, zmartwienia, bezsenność, różne 
bóle. Pociągnę trochę winka do obiadu, naleweczki czy 
koniaczku przed snem, i czuję się odprężona, radosna. 
Gdy czasem w nocy obudzę się i nie mogę zasnąć, 
pomaga mi kieliszek czystej wódki. No bo te gatunkowe, 
szkodzą mi na żołądek, już to sprawdziłam. Oczywiście 
mąż o tym nie wie, bo zaraz by mnie wyzwał od 
alkoholiczek, tak jak kiedyś, gdy rzeczywiście trochę 
przesadziłam z piciem u jego rodziców, chyba na święta. 
Ale teść był bardzo gościnny, cieszył się, że znalazł 
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kompana do kieliszka i hojnie nalewał, sięgając często do
swojego barku, wspaniale zaopatrzonego. Zaczęłam 
wtedy podobno gadać jakieś głupoty przy stole, 
podrywać znacznie młodszego kuzyna, a w końcu – jak 
to się mówi – pojechałam do Rygi. Teraz w zasadzie się 
pilnuję, więc gdy przychodzi ktoś znajomy Kazika, czy 
moje koleżanki lub sąsiadka, to na stole stawiam sobie 
najmniejszy kieliszek, ale gospodyni musi przecież raz 
po raz wyjść do kuchni. A tam mam drugą butelkę na 
półce za olejem rzepakowym, dla bezpieczeństwa z 
naklejką „ocet spirytusowy”. To chyba nie jest wielkie 
kłamstwo, prawda? To spirytus, i to spirytus.

Ciotka spojrzała w tym momencie na mnie, bo do tej 
pory wpatrywała się uparcie w swoje kolana, siedząc z 
opuszczoną głową, i momentalnie zamilkła. Widocznie 
miałem już wypisane na twarzy to, co chciałem 
powiedzieć. I powiedziałem:
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 Ciociu, ty jesteś alkoholiczką! Ty potrzebujesz 
pomocy specjalisty. Sama nie dasz już sobie rady wyjść z
tego nałogu. Wiem coś o tym, na studiach mieliśmy 
wykłady fakultatywne na temat różnych uzależnień. 
Nawet pracę magisterską przygotowuję z tego obszaru. I 
myślę, że właśnie znalazłem odpowiednią osobę na 
„bohatera” mojego pierwszego wywiadu. Zawrzyjmy 
taką umowę: ja ci pomogę w remoncie, a ty, oczywiście 
całkowicie anonimowo, opowiesz mi to wszystko jeszcze
raz do mikrofonu. Jeżeli będziesz chciała, zmienię ton 
twojego głosu przy pomocy specjalnego programu 
komputerowego. Myślę, że wiele osób ma podobny 
problem, co ty. I gdy usłyszy taki wywiad, przynajmniej 
zastanowi się nad sobą, może zapali się im w sumieniu 
czerwone światło? A teraz obrócę parę razy i wyniosę to 
szkło do pojemnika. Potem poszukam w Internecie 
namiarów na specjalistyczną poradnię i zarejestrujesz się 
na wizytę. Wiem, że chodzisz do kościoła, więc 
pamiętasz pewnie piąte przykazanie?

 Nie zabijaj! – odpowiedziała jak automat ciocia 
Zosia.

 No tak właśnie, nie zabijaj siebie, nie zabijaj swojej
rodziny, przyjaciół, znajomych… Jeszcze nie jest za 
późno, damy radę? – zapytałem.

 Dobrze, niech tak będzie, przyjdź jutro rano, to 
nagram moje zwierzenia. Mam całą noc, żeby to sobie 
poukładać. Jeżeli komuś pomogą, to będzie mi lżej na 
sercu! Wiem, że czeka mnie trudna droga, ale… przecież 
jestem alkoholiczką! Jestem alkoholiczką, alkoholiczką! 
Będę to sobie powtarzać tak długo, aż w końcu w to 
uwierzę. I będę czekać, i marzyć, aż do czasu, gdy 
szczerze powiem: jestem trzeźwą alkoholiczką.
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Tą wypowiedzią ciotka mi zaimponowała! A gdy 
promotor odsłuchał nagranie i mój komentarz, 
powiedział z uznaniem:

 Wiedziałem, że dasz sobie radę. Działaj dalej!
Jako, że mówi się, iż „najciemniej pod latarnią”, 

zacząłem drążyć problem uzależnienia od leków. 
Wieczorem, przy kolacji obserwowałem ojca. Zanim 
wziął do ust pierwszy kęs, wyjął z pojemniczka na leki 
siedem tabletek – cztery białe i trzy pomarańczowe. 
Wysypał je na talerz, ale naraz zadzwoniła jego komórka.
Pobiegł do przedpokoju, a ja w tym czasie, gdy z kimś 
rozmawiał, spojrzałem najpierw na jego talerz, a potem 
na mamę.

 Na co właściwie ojciec jest chory? – zapytałem 
cicho.  Przecież normalnie pracuje, prowadzi firmę. To 
po co tyle tego łyka? – Nic z tego nie rozumiałem. Ale 
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mama machnęła ręką i zanim ojciec wrócił do stołu, 
zdążyła tylko powiedzieć:

 Ja już nie mam siły na to, teraz ty spróbuj z ojcem 
porozmawiać. Może ciebie posłucha i coś z tym zrobi.

Gdy ojciec po kolacji znów sięgnął do pojemnika, 
przytrzymałem na moment jego rękę. Obruszył się i 
jednym ruchem wrzucił do ust garść tabletek, drażetek, 
kapsułek.

 Jak twój organizm to wytrzymuje? Na co to łykasz?
Co ci jest? – powiedziałem to takim tonem, że ojciec 
spojrzał na mnie badawczo, a mama z płaczem wyszła z 
kuchni.  No i co, tato? Porozmawiamy jak Polak z 
Polakiem? Wiesz, że do pracy magisterskiej mam zrobić 
wywiady dotyczące pięciu uzależnień, mówiłem ci już o 
tym, pamiętasz?

 Pamiętam, pamiętam. Muszę to sobie jakoś 
poukładać. Nie męcz mnie teraz. Ale obiecuję, że w 
sobotę po południu nagrasz sobie ten wywiad. A wiesz, 
że jak ja coś powiem, to…  ojciec znacząco zawiesił 
głos.

Na sobotę przygotowałem sobie mnóstwo pytań, ale 
ojciec, mówiąc, właściwie je wyprzedzał. Tak więc mój 
wywiad, został nagrany w formie monologu. Może to i 
lepiej, bo jako syn głównego „bohatera”, miałbym, 
delikatnie mówiąc, sytuację zgoła niezręczną. A 
zauważyłem, że i ojciec konsekwentnie unikał słowa 
„synu”! No i dobrze, bo mógłby być przecież 
zdemaskowany, a moi rozmówcy mieli zagwarantowaną 
anonimowość.

Ojciec rozpoczął z wielkim skrępowaniem, ale dobrze
to rozumiałem. Powiedział:
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 Od wielu lat cierpię na lekomanię. To uzależnienie 
od lekarstw. Przyjmuję codziennie bardzo dużo środków 
przeciwbólowych i nasennych, i z miesiąca na miesiąc są
to coraz większe dawki. Raz po raz zadawałem sobie 
pytanie: jak to się stało, że wpadłem w ten nałóg? I 
dochodzę do wniosku, że jego źródło leży w domu 
rodzinnym. Mój ojciec często chorował, skarżył się na 
różne dolegliwości. W kuchni stały wypełnione po brzegi
pojemniki leków „na wszystko”, na wszelki wypadek. 
Mama próbowała walczyć z tym – jak mówiła – 
lekomaństwem, ale bez większych rezultatów. Ale nieraz 
słyszałem od niej: „Ty Tadzik, uważaj, bo masz geny po 
ojcu. Żebyś tylko nie odziedziczył jakiegoś choróbstwa 
po nim”. I doszło do tego, że gdy ojciec czuł się źle, to i 
ja szukałem w sobie podobnych objawów. Ojciec 
zakaszlał – ja od razu łykałem syrop, bo też mogę 
zachorować. Ojciec złapał się za kręgosłup, ja sięgałem 
po środek przeciwbólowy, no bo mam przecież jego 
geny, równie słabe kości czy mięśnie. Ojciec nie spał po 
nocach, bo zamartwiał się swoimi chorobami, a żeby 
chociaż trochę odpocząć i zdrzemnąć się, sięgał po środki
nasenne. I ja też stwierdziłem, że to dobry sposób na sen.
Nie myślę wtedy o tym, że… mogę zachorować! Ale gdy
tak teraz na to patrzę, to wszystko wtedy było chore! I 
nasze myślenie, i nasze postępowanie. Mama mówiła 
często żartobliwie: „No, to co dzisiaj dolega moim 
kochanym hipochondrykom?”. Bo rzeczywiście znaczna 
większość naszych chorób była urojona, a kierował nami 
irracjonalny lęk o swoje zdrowie. I nic nie pomagały 
tłumaczenia, że środki przeciwbólowe znoszą tylko 
objawy bólu, np. nogi, a nie jego przyczynę. Ale u nas 
przyczyna bólu nogi tkwiła w… głowie! A środki 
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nasenne powodowały ospałość, apatię, wewnętrzny 
niepokój, drżenie całego ciała… Gdy mój ojciec zginął w
wypadku samochodowym, jadąc pod wpływem leków, 
które były niedozwolone za kierownicą, trochę 
oprzytomniałem, bo zobaczyłem, że i ja mogę się znaleźć
w podobnej sytuacji. A właśnie poznałem wspaniałą 
dziewczynę, która wkrótce została moją żoną, więc 
zacząłem kontrolować to, co łykam. Widocznie jeszcze 
wtedy nie było za późno  na wyjście z tego uzależnienia. 
Udało mi się prawie zupełnie ograniczyć środki nasenne, 
no bo trudno przeżyć miodowy miesiąc na prochach. 
Myślałem, że moja lekomania to już przeszłość. Jednak 
czułem się nieswojo, gdy w telewizji czy w Internecie 
pojawiały się reklamy cudownych środków na sen i na 
wszelkie bóle. Po ich zażyciu łatwo i natychmiast 
zaśniesz, odczujesz ulgę na czterdzieści osiem godzin… 
itp., itd. Pragnąłem mieć te środki w zasięgu ręki! 
Starałem się nie wchodzić do aptek, nie zaglądać na 
strony internetowe, gdzie eksponowano leki i zachęcano 
do kupna po atrakcyjnych cenach. Wytrzymałem dosyć 
długo… Ale pewnego dnia, rozbolał mnie ząb i żona 
kupiła mi kilka opakowań różnych leków 
przeciwbólowych, bo nie wiedziała, który mi pomoże. 
Nałykałem się ich mnóstwo, a i tak skończyło się na 
wizycie u dentysty, który dopiero usunął przyczynę bólu. 
Ale od tego czasu, nałóg lekomanii wrócił jak bumerang!
Bałem się, że ząb (ten lub inny) zacznie mnie boleć, i 
nawet doszło do tego, że bolały mnie zdrowe zęby! Jak 
zaradzić tym cierpieniom? Łyknąć jedną, dwie, trzy 
tabletki, i na pewien (coraz krótszy) czas będzie spokój. I
tak bóle somatyczne mieszały się z bólami psychicznymi,
które to właśnie często zaczęły powodować bezsenność. 
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No to kolejne środki szły w ruch… To niekontrolowane 
przyjmowanie leków powodowało u mnie różne 
psychozy, nerwice oraz epizody depresyjne. Wiem, że 
robię źle, że krzywdzę i siebie, i rodzinę, ale nie potrafię 
z tym skończyć. Owszem, próbowałem, ale głód leków 
był straszny. Przeżywałem katusze po ich odstawieniu, 
byłem stale drażliwy, niespokojny, zmęczony, sztywniały
i drżały mi mięśnie, miałem zawroty głowy, nudności… 
Nie dało się tak żyć! Więc kupowałem leki nielegalnie, w
Internecie, wypraszałem recepty u różnych lekarzy, 
czasem za łapówkę, a nawet wszedłem w kontakt z 
fałszerzem recept, żeby mieć pewne źródło dostępu do 
coraz silniej działających leków, bo te sprzedawane bez 
recepty, już nie skutkowały. Ile na to poszło kasy? Nie 
liczyłem… W jakim stopniu zniszczyłem sobie organizm,
nie wiem, ale myślę ze strachem, że po zjedzeniu tego 
„wagonu” lekarstw, moje objawy chorobowe nie będą już
urojone… Jak tylko skończę budowę zaczętych 
inwestycji, oddam prowadzenie mojej firmy budowlanej 
wspólnikom, i zrobię generalne badania. Może jeszcze 
coś ze mnie będzie? Ale przepraszam, muszę już kończyć
swoje zwierzenia, bo komórka buczy mi od dawna na 
biurku. To pewnie dobija się do mnie ten nowy klient, 
który wspominał, że zleci mi budowę osiedla domków 
jednorodzinnych, a to wygląda na bardzo intratną 
propozycję. Muszę się z nim umówić, zanim konkurencja
sprzątnie mi ofertę sprzed nosa.

Byłem szybszy! Dobiegłem pierwszy do biurka, 
złapałem komórkę i powiedziałem stanowczo:

 Mówi Artur! Ojciec nie przyjmie pana propozycji, 
nie wybuduje panu tych domków. Jest bardzo ciężko 
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chory! Przepraszam, ale muszę już kończyć, bo właśnie 
jedziemy do lekarza.

Ojciec zareagował dość gwałtownie:
 „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle 

mają” – tak zawsze mówiła moja ś.p. babcia. A ty chcesz 
mnie wieźć do lekarza? Nie jestem przecież chory!

 Jesteś bardziej chory, niż gdybyś miał anginę, taką 
jak w ubiegłym roku. Jesteś chory bardziej niż myślisz! I 
to jest cały problem, żebyś mógł powiedzieć sobie i 
innym: jestem lekomanem! Ale mam nadzieję, że 
wkrótce tak się stanie, tato – powiedziałem stanowczo, 
ale i z miłością.  Wyzdrowiejesz!

Po tej rozmowie z ojcem, miałem dosyć wszelkich 
uzależnień! Ale cóż, terminy goniły. Sprężyłem się i 
zadzwoniłem do dziewczyny poznanej w cukierni. 
Bardzo się ucieszyła, że dzwonię. Uzgodniliśmy, że 
spotkamy się w „naszej” cukierni we wtorek, i 
porozmawiamy.

Miałem parę dni do spotkania. Przeczytałem więc 
sporo o uzależnieniu od jedzenia, o bulimii, o 
przyczynach, skutkach i sposobach wyjścia z tego 
nałogu.

Przyszedłem grubo wcześniej, zamówiłem różne 
pyszności i kawę. Czekając na dziewczynę, obmyślałem, 
jak poprowadzić tę rozmowę. Tak się zadumałem, że aż 
podskoczyłem, gdy usłyszałem nad głową:

 Cześć, jestem Ewa.
Zmieszany, przedstawiłem się i usiedliśmy przy 

kawie ze słodkościami. Ewa przyszła chyba z zamiarem 
oczarowania mnie i z nadzieją, że podbiję jej serce. I 
jakby na wszelki wypadek, gdyby to się nie udało, jadła 
na pociechę – za trzech, a może i za pięciu!
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Zanim powiedziałem Ewie, w jakim celu ją 
zaprosiłem, przeżywałem katusze. A na poprawę 
nastroju, sięgałem po… kolejnego pączka. Gdy na 
naszym stoliku zostały tylko marne okruszki, i było mi 
już strasznie mdło, powiedziałem Ewie, że mam „niecne”
zamiary. Chciałbym wyciągnąć ją z uzależnienia od 
jedzenia, a niejako przy okazji, nagrać wywiad do pracy 
magisterskiej. Spiesznie rozwijałem temat wywiadu, 
mówiłem o swoich studiach, przyszłym zawodzie 
dziennikarza, aby Ewa trochę ochłonęła. Nie chciałem jej
dopuścić do głosu. Bo widziałem, jak się obruszyła na 
moje słowa.

Po dobrej chwili, powiedziałem spokojnie:
 Ewo, pomóż mi proszę, ja też ci pomogę. 

Przygotowałem się solidnie, mam sporo kontaktów. 
Tylko czy tego chcesz?

Ponieważ Ewa milczała, wyliczyłem jej 
niebezpieczeństwa, jakie czyhają na grubasów z 
przejedzenia: choroby kręgosłupa, układu krążenia, 
nowotwory, podwyższone ciśnienie krwi i poziomu 
cholesterolu, cukrzyca, wyniszczenie organizmu, 
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szczególnie wątroby, żołądka, dwunastnicy… No a tak w 
ogóle, to chyba ciężko nosić tyle ciała, ciężko związać 
koniec z końcem przy takich wydatkach, ciężko znaleźć 
chłopaka, bo co prawda kochanego ciała nigdy dość, 
ale…

Ewa po każdym moim słowie kuliła się coraz 
bardziej, jakby chciała ukryć fałdy tłuszczu, pulchne 
ręce, podwójną brodę… Gdy skończyłem, po prostu 
rozpłakała się. Siedząca przy stoliku obok pani z dwójką 
dzieci, patrzyła na mnie groźnym wzrokiem. Po dobrej 
chwili, Ewa powiedziała tylko jedno słowo:  Chcę!

Na nagranie umówiliśmy się w parku. Gdzieś w tle 
śpiewał kos, obok kwiliło niemowlę, a mama je usypiała.
Ewa opowiedziała o swoim dzieciństwie. Od pierwszych 
lat życia była przekarmiana. Mama gotowała zwykle na 
kilka dni, bo pracowała na zmiany. Tak więc lodówka 
była pełna – i kusiła, a to garczkiem bigosu, a to 
dodatkowym kotletem czy naleśnikiem.

Tęsknotę za mamą, którą widywała przed snem co 
parę dni, po prostu – zajadała. „Jesz nie wtedy, kiedy 
jesteś głodny, ale z innych powodów” – to zdanie 
powtarzała x razy. Na pewnym etapie tego nałogu, 
człowiek myśli tylko o żywności, i paraliżuje to każdy 
aspekt życia. Koleżanki biegały na tenis, gimnastykę, 
koszykówkę, a ona wstydziła się swojej tuszy, nie miała 
ani kondycji, ani ochoty na sport. Gdy nie było 
koleżanek, jadła z nudów, gdy wracały, częstowała je 
różnymi przysmakami, na które wydawała całe 
kieszonkowe.

Potem wysłuchałem długiej opowieści o całym 
repertuarze klęsk w życiu Ewy – w przedszkolu, szkole 
podstawowej, średniej, na studiach, które zresztą 
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niedawno przerwała. O tym, jak była wyśmiewana, 
poniżana przez rówieśników, jak zazdrościła 
koleżankom, że mają już sympatie, a ona nie. I to 
poniżanie, i tę zazdrość – zajadała, bo jedzenie, 
zwłaszcza słodkości, poprawiało jej nastrój. Chętnie 
oglądała wszelkie reklamy żywności w telewizji, w 
Internecie, w gazetach, wyszukiwała nowe produkty i 
kupowała je, żeby sprawdzić, czy jej smakują. Ale 
zamiast wziąć na początek jedną paczkę, kupowała pięć. 
No bo jak to będzie dobre, to inni wykupią, a dla niej 
zabraknie.

Gdy Ewa skończyła, nawet nie zapłakała, ale bardzo 
chciała się dowiedzieć, co miałaby robić, żeby pozbyć się
tego nałogu. Przyrzekała sobie wiele razy, że nie wejdzie 
więcej do żadnej cukierni, ale brakowało jej silnej woli, i 
przy byle niepowodzeniu, znów ulegała pokusie 
przegryzienia czegoś smacznego, niestety w dużych 
ilościach.

Ponieważ nadszedł właściwy moment, wręczyłem 
Ewie tekst z radami specjalistów, pomocnymi w 
uwolnieniu się od manii jedzenia.

Dekalog osoby chorej, uzależnionej od jedzenia.
Organizm ludzki potrzebuje pokarmu, aby żyć! Ale:
 im wolniej jesz, tym jesz mniej;
 jedz świadomie, a nie na wyścigi;
 myśl o czymś innym niż tylko o jedzeniu;
 zapisuj, co jesz i ile ważysz;
 używaj mniejszych talerzy;
 zrezygnuj z dokładek;
 nie przegryzaj nic między posiłkami;
 pij dużo wody;
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 nie rób zapasów żywności;
 zwiększ aktywność fizyczną, ćwicz, pracuj w 

ogrodzie, chodź na spacery.
Gdy Ewa przejrzała te rady, łzy znów zaczęły się 

pojawiać w jej oczach, powiedziałem więc ciepło:
 Może zaczniemy wprowadzać je w czyn, proponuję

od końca! Zapraszam cię na spacer, bo ja też czuję, że 
grubo przesadziłem dziś z kaloriami. I jeszcze jedno, 
Ewo. Wiesz, ile ludzi na świecie cierpi głód? Ile dzieci 
umiera z niedożywienia? Powieś sobie w domu zdjęcie 
takiego dziecka. W Internecie jest ich wiele. A pieniądze, 
które wydałabyś na pączki, ciastka, torty – przekaż na 
konto jakiejś organizacji, która pomaga ludziom w 
potrzebie, np. na Caritas Polska. Bo biedy nie trzeba 
szukać daleko. U nas też są ogromne potrzeby. Gdy 
zrobisz coś dobrego, na pewno poczujesz się lepiej i 
będzie ci łatwiej walczyć. Bo, jak wiesz, łatwo nie 
będzie… A może nawet kiedyś podejmiesz dyskretnie 
post, ale nie odchudzanie przy pomocy jakichś 
podejrzanych specyfików. I będziesz radosna, że 
pracujesz nad sobą, i jeszcze możesz go ofiarować w 
jakiejś intencji. Post stanowi wielką okazję do 
wzrastania, pozwala doświadczyć, co odczuwają ludzie, 
którym brakuje nawet tego, co niezbędnie potrzebne do 
życia, i których dręczy głód. Post powoduje, że stajemy 
się bardziej wrażliwi na drugiego człowieka.

Widziałem, że Ewa dobrze rozumie to, co mówię. 
Sam się dziwiłem swoim słowom, które chyba Ktoś mi 
podpowiadał…

Idąc za ciosem, zabrałem się za siebie i „moje” 
papierosy. No bo „nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. 
Łatwo kogoś potępiać, łatwo radzić, a jednak samemu 
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tkwić w nałogu, chociaż tak niegroźnym (moim 
zdaniem!) jak inne. Co prawda zawsze, biorąc paczkę 
papierosów, widzę napis: „palenie powoduje raka”, ale 
nie robi to już na mnie wrażenia. To zresztą dotyczy 
innych, a nie mnie! Tak podobno myślą wszyscy 
nałogowcy.

No więc, zaraz po spotkaniu z Ewą, postanowiłem i ja
powalczyć z nikotyną. Mocne postanowienie plus kilka 
szeroko reklamowanych preparatów z apteki, i będzie po 
wszystkim – myślałem naiwnie. No przecież moja 
historia, którą nagram jako autowywiad, musi zakończyć 
się happy endem. A kłamać nie mam w zwyczaju.

Niestety, poniosłem klęskę! Dwa, trzy dni 
wytrzymałem, ale moje nerwy związane z pracą 
magisterską, stale domagały się dymka. Nie miałem 
bowiem wciąż piątego „aktora” – narkomana. Już 
chciałem ściągnąć jakieś świadectwo zerwania np. z amfą
z Internetu, poprosić kogoś o przeczytanie do mikrofonu,
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lub nawet chciałem to zrobić sam, zmieniając przy 
pomocy komputera swój głos, ale nie mogłem jakoś się 
na to zdecydować. To byłoby nieuczciwe! I całe życie 
mam mieć tę świadomość, że jestem felernym 
magistrem?

Poczyniłem różne zabiegi, żeby znaleźć takiego 
kogoś, kto jeszcze chciałby ze mną podzielić się swoimi 
przeżyciami, ale wciąż bez rezultatu. Chodziłem nawet 
po różnych klubach, podpytywałem delikatnie, ale gdy 
pewien dealer przyłożył mi pięścią w toalecie, chciałem 
już zrezygnować. Jednak ostatnim wysiłkiem, obolały, 
stałem przez pół nocy przed wyjściem z tego klubu, bo 
namierzyłem wcześniej takiego jednego kolesia, ale 
chyba wyszedł innymi drzwiami.

Przemarzłem wtedy do szpiku kości, wypaliłem 
chyba ze dwie paczki fajek – i nic. No, może niezupełnie 
„nic”, bo nabawiłem się porządnego zapalenia płuc. Na 
zdjęciu widać było wyraźnie jego oznaki, ale lekarza 
zaniepokoiło jeszcze coś innego – jakiś spory, podejrzany
cień w prawym płucu. Zapytał tylko, a właściwie 
powiedział twierdząco:

 Pan pali.
Gdy potwierdziłem, pokiwał tylko głową i zlecił mi 

serię kolejnych specjalistycznych badań!
 Panie doktorze – zapytałem z drżeniem w głosie – 

czy ja mam raka, czy pan to podejrzewa?
Lekarz zrobił unik, powiedział tylko:
 Zobaczymy, niech pan robi badania, wyniki będą 

najwcześniej za trzy tygodnie i wtedy będę mógł 
powiedzieć panu coś więcej. A na zapalenie płuc wypiszę
panu antybiotyk.
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Wyszedłem z gabinetu na miękkich nogach. Do 
pierwszego napotkanego kosza na śmieci wyrzuciłem 
papierosy. Przez cały czas zleconych badań i walki z 
zapaleniem płuc, nie zapaliłem ani jednego! To były 
koszmarne tygodnie. Nie miałem siły nawet do 
redagowania i komentowania nagranych już wywiadów. 
Przestałem się nawet martwić, że nie mam ostatniego 
nagrania, a i moje wisiało na włosku. Zresztą, jakie to 
miało znaczenie, gdyby okazało się, że moje 
przypuszczenia się potwierdzą…?

Tego dnia, gdy miałem zgłosić się po „wyrok”, nie 
byłem w stanie pojechać samochodem. W tramwaju, 
który wyjątkowo wlókł się jak za pogrzebem (!), 
usiadłem obok młodego chłopaka, który wyglądał na 
bardzo zmęczonego. Miał zamknięte oczy i chyba 
drzemał, bo gdy tylko tramwaj trafił na zwrotnice i 
szarpał, to chłopak drżał na całym ciele. Pewnie jedzie do
domu po nocnej zmianie – pomyślałem, gdy nagle 
tramwaj gwałtownie zahamował i chłopak zatoczył się na
mnie. Otworzył oczy i… były to oczy narkomana. 
Szerokie, nie takie, jak na wykładzie pokazywał nam 
profesor, przytomne źrenice. Drżące ręce ze śladami 
nakłuć, leżały oparte na mojej nodze. Chłopak 
powiedział „przepraszam” i wtulił się w siedzenie. Ale ja 
nie pozwoliłem, żeby znów zasnął. Chwyciłem go za 
rękę i powiedziałem:

 Czy mógłbyś mi pomóc? Wysiadam na następnym 
przystanku, przy Klinice Onkologicznej. Nie dam rady 
tam dojść, słabo się czuję i bardzo denerwuję…  Tu głos
uwiązł mi w gardle.

Mariusz odprowadził mnie pod sam gabinet. Już po 
drodze okazało się, że rzeczywiście jest uzależniony od 
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narkotyków. Wpadł dosyć typowo. Koledzy ćpali i 
wyśmiewali go, że jest mięczakiem i tchórzem, bo boi się
chociaż spróbować. Więc w końcu złamali go. Uzależnił 
się bardzo szybko.

Raz już był na odwyku, ale nie mógł wytrwać. Za 
tydzień będzie znów próbował. Ojciec błagał go, żeby 
znów zaczął chodzić na mitingi dla narkomanów, bo 
matka choruje na raka i chciałaby przed śmiercią 
dowiedzieć się, że Mariusz uwolnił się od tego 
strasznego nałogu. Modli się o to wytrwale! O 
narkotykach mówi, że to fałszywe remedium na 
wszystkie problemy i cierpienia. Z ostatniego zdania 
Mariusza usłyszałem tylko jedno słowo: śmierć! I znów 
ogarnął mnie paraliżujący strach… 

Wszedłem w końcu do gabinetu i gdy dotarło do 
mnie:  Wszystko w porządku, alarm był przedwczesny. 
Po zapaleniu płuc nie ma śladu. Nie ma pan raka, 
powiedziałbym: na razie. Bo jeżeli nie przestanie pan 
palić, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem, będzie 
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pan go miał za jakiś czas – wtedy poczułem wielką 
radość i pewność, że jestem już wolny od nikotyny, że do
nałogu nie wrócę!

Mariusz, nie mniej przejęty ode mnie, czekał pod 
drzwiami gabinetu i już po moim wyrazie twarzy widział,
że wszystko jest ok.

Po wyjściu z kliniki, poszliśmy na kebaba. 
Rozmawialiśmy tak, jak byśmy znali się „od zawsze”, a 
nie od godziny. Widocznie ciężkie chwile szybciej łączą 
ludzi. Bez wahania zgodził się na nagranie. Po 
przełknięciu ostatniego kęsa, zadzwoniłem do mojego 
promotora z dobrymi wiadomościami:

 Mogę podejść do obrony pracy z całą grupą! Jestem
zdrowy i gotowy!

A Mariusz uśmiechnął się w końcu i obiecał, że 
powie swojej mamie o naszym spotkaniu i poprosi, aby 
modliła się też w moich intencjach. Bo mama ma „chody 
u Góry”. Wytrwałość, nie tylko w modlitwie – jest 
zawsze wskazana! Daje wolność!
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Widać tu wyraźnie podobieństwo do… wirusów np. grypy,
które tak uprzykrzają życie wielu ludziom na świecie. 
Unikanie ich, np. przez szczepionkę, a jeżeli już zaatakują 
organizm, zwalczanie i minimalizowanie skutków czy też 
ewentualnych powikłań – to są dopiero nie lada problemy!

Nieraz człowiek intuicyjnie zarządza swoimi osobistymi 
problemami, nie wdając się w wielkie teorie tego zagadnienia. 
Potrzebna jest tu jednak mądrość, roztropność, czasem dobra 
rada kogoś życzliwego.

Problemy szerszego zasięgu – społeczne, ekonomiczne, 
polityczne… też wymagają rozwiązania, ale w gruncie rzeczy 
i one sprowadzają się do indywidualnych decyzji człowieka. A
w tle każdego problemu, można zwykle znaleźć… deficyt 
miłości i deficyt wolności. Szukając więc recepty na różne 
wirusy naszych czasów, trzeba to właśnie wziąć pod uwagę! I 
pragnąć pomocy Tego, który jest Dawcą miłości i wolności. I 
czerpać z Jego „recept”, których bogactwo zostawił nam na 
kartach Ewangelii!
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