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Zamiast wstępu 

 

O zarządzaniu i ekonomii napisano już wiele dzieł. Można 

w nich znaleźć różne zasady, wzorce, teorie i wskaźniki, 

klasyfikacje i algorytmy... Powinien je zgłębić każdy, kto zasiada 

na fotelu dyrektora, prezesa, kierownika, ordynatora, 

przewodniczącego, dziekana, generała, burmistrza, prezydenta... 

Ale czy to wystarczy, aby dobrze zarządzać firmą, urzędem, 

sklepem, szkołą, uczelnią, więzieniem, oddziałem, hotelem, teatrem, 

miastem? W każdym z tych miejsc są przecież ludzie, a nie tylko 

finanse, towary, majątek, wiedza, ryzyko, procesy, projekty, 

innowacje, produkcja, bezpieczeństwo, transport... Są urzędnicy, 

pracownicy, nauczyciele, lekarze, pacjenci, naukowcy, studenci, 

uczniowie, więźniowie, klienci, aktorzy, sportowcy... 

I są różni szefowie. A co ich tak różni? Właśnie miłość – lub jej 

brak. Miłość objawiająca się bardzo różnie – jako życzliwość, pokój, 

pokora, hojność, cierpliwość, wierność, opanowanie, uprzejmość, 

sprawiedliwość..., a brak miłości raniący innych – poprzez 

nienawiść, zazdrość, chamstwo, niegrzeczność, wzburzenie, gniew, 

nieczystość, niewierność, niezgodę, brak przebaczenia, lenistwo, 

pychę, chciwość, niewdzięczność... 

I znów trzeba było użyć trzech kropek... Bowiem poruszone tu 

problemy nie dają się ująć w zamknięte kręgi. Zawsze zostaje furtka, 

którą zamyka w konkretnej sytuacji – życie. I wcale to nie jest tak, 

że tylko ordynator ma być wdzięczny, a sportowiec – hojny, 

dyrektor zakładu karnego – życzliwy, prezes firmy – łagodny, 

a dziekan – sprawiedliwy... Właściwie, byłoby wspaniale, gdyby 

każdy szef... 

Ale – Drogi Czytelniku – wierzę, że dobrze dokończysz 

to zdanie. Wydaje Ci się to niemożliwe? Bo owszem, możesz być 

sprawiedliwy czy życzliwy w stosunku do Tego czy Tamtego, 

ale nie do Tamtej, bo Ona... A pokora i radość to wcale do Ciebie 

nie pasują... Nie wierzysz, że miłość może przetrzymać wszystko... 

Mam nadzieję, że po lekturze tych listów – zmienisz zdanie! 

Nie są one adresowane bezpośrednio do Ciebie, ale zarówno 

nadawcy, jak i adresaci, pragną się z Tobą podzielić radością 

odkrywania prawdy, że „największa jest miłość!” 
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Miłość zwycięża nienawiść 
 

Kochana Babciu! 

 

Mija już 10 lat, od kiedy zostałem dyrektorem Domu Dziecka. 

Pamiętasz pewnie, jak długo się wahałem, czy przyjąć 

to odpowiedzialne stanowisko, ale Ty mnie do tego przekonałaś, 

mówiąc, że będę miał możliwość uczynić wiele dobrego. 

Nie chciałem być tylko dyrektorem „od papierów” – zarządzać 

administracją, finansami, personelem, troszczyć się o remonty, 

dotacje unijne, zaopatrzenie. To wszystko jest oczywiście bardzo 

ważne, ale moje serce chciałem ofiarowywać przede wszystkim 

naszym dzieciom. 

I rzeczywiście – wiele było w tym okresie takich sytuacji, 

które wymagały mojej „interwencji z miłością”. Większość z nich 

opisywałem Ci na bieżąco, prosiłem o radę, jak postąpić, a Ty 

uczyłaś mnie – jak „zarządzać przez miłość”. Zawsze 

się to sprawdzało! I przynosiło dobre owoce, bo jeżeli miłością 

obdarza się innych – dzieją się cuda. Ja tego doświadczyłem! 

Moja Droga Babciu – dzisiaj chcę Ci opisać sytuację z ostatnich 

miesięcy, sytuację bardzo trudną – wydawałoby się – 

nie do rozwiązania. 

Do naszego Domu trafił 15-letni Patryk. Dotychczasowy opiekun 

– jego ojciec – został skazany za rozbój i handel narkotykami – 

w sumie na kilka lat więzienia. Matka chłopca nie żyje, a starszy 

brat wyjechał do Irlandii „za pracą” i wszelki słuch po nim zaginął. 

Patryk był w bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym, miał 

skończone tylko 5 klas szkoły podstawowej, lecz co najgorsze – 

był „jednym kłębkiem nienawiści”. Zauważyłem to już po pierwszej 

rozmowie z nim i utwierdziłem się w tym przekonaniu, obserwując 

jego reakcje, stosunek do kolegów, wychowawców i w końcu 

do mnie. 

Z przekazanej mi dokumentacji Patryka znałem wiele 

szczegółów z jego krótkiego życia i wiedziałem, że te objawy 

nienawiści, które widzimy, są skierowane właściwie w stronę jego 

ojca i brata, którzy – jak wykrzyczał w czasie jednej z rozmów – 

zostawili go i to przez nich musi dziś siedzieć w „Bidulu”. Słowami 
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„nienawidzę ich” kończyły się wszelkie próby rozmowy na ten 

temat – „Ja im pokażę, jak dorosnę, zemszczę się, życzę 

im wszystkiego najgorszego”. Widać było, że czuje się do głębi 

zraniony i oszukany, a silne uczucie niechęci i wrogości zaczęło 

już przyjmować formę obsesji. 

Z powodu braku bezpośredniego kontaktu z ojcem i bratem, 

wybrał sobie jako „obiekt zastępczy” – Mateusza – jednego 

z wychowawców, którego znienawidził – „oficjalnie” z powodów 

rasowych, bo ojciec Mateusza był Chińczykiem, i on odziedziczył 

po nim rysy twarzy i karnację. 

Patryk skutecznie utrudniał mu pracę, wyśmiewał go, znieważał. 

Dotarły też do mnie różne pomówienia i oszczerstwa, 

których autorem był Patryk. Któregoś razu zadzwonił 

nawet do Telefonu Zaufania i naopowiadał, jak to Mateusz 

go prześladuje, molestuje, krzywdzi itp. 

Wynikiem tego była kontrola z Kuratorium, wielogodzinne 

przesłuchania, rozmowy z psychologiem, prokuratorem... Sprawę 

w końcu umorzono z braku dowodów, ale skutek był taki, 

że i Mateusz znienawidził Patryka, czuł się przez niego upokorzony 

i pałał żądzą zemsty.  

Gdy jednemu z chłopców zginęła komórka, Mateusz oskarżył 

o kradzież Patryka, bo podobno widział go w pobliżu sypialni 

tamtego. Komórka potem się znalazła – dziwnym trafem 

w stołówce, w koszu na śmieci. Ta wojna nienawiści trwała 

i musiałem podjąć decyzję – co dalej – czy wnioskować 

o zwolnienie Mateusza, a i przeniesienie Patryka do innego domu 

było niewykluczone. 

Postanowiłem, że obaj zostaną, bo wierzyłem, że tylko miłość 

może zwyciężyć nienawiść, a pragnienie zemsty ustanie 

przez przebaczenie. Pragnąłem z całego serca, aby tak się stało 

między Patrykiem a Mateuszem i w rodzinie Patryka, która była 

„kolebką” całej tej sytuacji. 

Pojechałem więc do więzienia na widzenie z ojcem Patryka. 

Dzięki życzliwości dyrektora, mogliśmy porozmawiać dłużej 

niż to regulują przepisy. Otworzył się przede mną, tłumaczył, 

że załamał się po śmierci żony, że uznaje swoje błędy, ale teraz robi 

wszystko, żeby dostać dobrą opinię, że stara się o przepustkę 
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i przedterminowe zwolnienie. Chciałby zacząć na nowo i odzyskać 

zaufanie Patryka. Poradziłem mu, żeby spokojnie, nie spiesząc się, 

napisał do syna szczery list, a ja będę czuwał nad reakcją Patryka. 

Otrzymałem też zapewnienie dyrektora, że więzień dostanie 

kilkudniową przepustkę, gdy uznam, że sytuacja dojrzała do tego, 

żeby spotkał się z synem. 

Po powrocie rozmawiałem z księdzem Tomaszem – katechetą, 

który uczył Patryka i ustaliliśmy, że chłopiec pojedzie latem 

na dwutygodniowy spływ kajakowy organizowany przez młodzież 

z sąsiedniej parafii, a ksiądz Tomasz będzie mieć na niego 

„specjalne oko”. Patryk, chociaż z oporami, zgodził się, bo ksiądz 

Tomasz jest „w porzo”.  

Pomysł ze spływem okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Patryk 

wrócił zupełnie odmieniony! Był poważny, często zamyślony, 

tylko w oczach zapalały mu się niekiedy iskierki uśmiechu, 

jakby na wspomnienie czegoś radosnego, wspaniałego. Zniknęła 

gdzieś jego buńczuczność, agresja, zamknięcie się w sobie... 

Podpytywałem księdza Tomasza, co się tam wydarzyło, 

ale zasłaniał się „tajemnicą służbową”. Powiedział mi tylko, 

że wieczorami odprawiał mszę świętą, a potem przy ognisku czytali 

głośno Hymn o Miłości z 1 listu do Koryntian - św. Pawła Apostoła, 

a potem dyskutowali i rozważali poszczególne jego fragmenty. 

Patryk najpierw nie chciał wyjść z namiotu, ale jak usłyszał, 

że to będzie o miłości, to dał się namówić, spodziewając się – 

jak to określił – „spotkania erotyczno – seksownego”. 

Wbrew swoim oczekiwaniom – usłyszał coś zupełnie innego. 

I tu ksiądz Tomasz wyjął z kieszeni pendrive’a, włożył 

do komputera stojącego na moim biurku i popłynęły słowa: 
 

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca, 

albo cymbał brzmiący. 

Gdybym też miał dar prorokowania 

i znał wszystkie tajemnice, 

i posiadał wszelką wiedzę, 

i wszelką [możliwą] wiarę,  
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tak iżbym góry przenosił, 

a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym. 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 

a ciało wystawił na spalenie, 

lecz miłości bym nie miał, 

nic bym nie zyskał. 

Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

nie dopuszcza się bezwstydu, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, 

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 

albo jak dar języków, który zniknie, 

lub jak wiedza, której zabraknie. 

Po części bowiem tylko poznajemy, 

po części prorokujemy. 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 

zniknie to, co jest tylko częściowe. 

Gdy byłem dzieckiem, 

mówiłem jak dziecko, 

czułem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko. 

Kiedy zaś stałem się mężem, 

wyzbyłem się tego, co dziecięce. 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 

wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 

Teraz poznaję po części, 

wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 
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Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 

z nich zaś największa jest miłość.”  
(1 List do Koryntian 13) 

 

Znałem ten list, słyszałem i czytałem go wiele razy, ale teraz 

zrobił na mnie piorunujące wrażenie! Wiedziałem, że to Słowo jest 

żywe i skuteczne – bo działa i ma moc przemienić człowieka. Patryk 

był tego najlepszym dowodem. 

© iStockphoto.com/Ninoslav Dotlic 

 

Duży wpływ na ugruntowanie jego przeżyć miała też 

z pewnością młodzież, z którą był na spływie – zupełnie inna niż ta 

z jego dotychczasowego środowiska. Wszyscy otaczali go 

życzliwością, cierpliwie czekali aż oswoi się z nową sytuacją, 

nie pysznili się swoimi markowymi ciuchami, tabletami, bogatymi 

rodzicami, nie wytykali mu niewłaściwego czasem zachowania 

czy nawet lekceważenia. Czuli, że on z lękiem nakłada taką maskę, 

a w gruncie rzeczy jest na wskroś poranionym chłopakiem, 

błagającym całym sobą o miłość, zrozumienie, akceptację... I ksiądz 
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Tomasz z radością oznajmił, że wszyscy zdali celująco praktyczny 

egzamin z Hymnu o Miłości. 

Gdy Patryk wrócił z wakacji, czekał na niego list od ojca. 

Z niedowierzaniem, ciekawością, ale bez cienia nienawiści, którą żył 

przez ostatnie miesiące, wziął z moich rąk kopertę. Powiedziałem 

mu, że jakby chciał potem pogadać, to będę do wieczora u siebie. 

Byliśmy już wtedy w nieco lepszych stosunkach niż na początku. 

Myślę, że zaowocowały moje drobne czyny miłości. A to raz mu 

zaufałem i powierzyłem przygotowanie dekoracji na wigilijną 

kolację, zgodziłem się na jego przeprowadzkę do innego pokoju, 

bo widziałem, jak mu zależy, żeby mieszkać z Włodkiem. Obaj 

interesują się muzyką i natychmiast znaleźli wspólny język. 

Nie liczę już wielu rozmów i podejmowanych prób tych rozmów, 

które, chociaż nie zawsze „się kleiły”, to jednak przyniosły owoce. 

Nie liczę uśmiechów, którymi go obdarzałem przy każdym 

spotkaniu – wbrew wszystkiemu. Nigdy nie podniosłem na niego 

głosu i starałem się nie okazywać swojego zdenerwowania. 

Dużo mnie to kosztowało, zwłaszcza tego popołudnia, 

gdy mijały godziny, a Patryk siedział na ławce z tyłu domu z listem 

od ojca w ręce. Gdy w końcu przyszedł – był zapłakany i powiedział 

tylko jedno słowo: dziękuję! 

Następnego dnia ustaliłem z dyrektorem więzienia, że ojciec 

dostanie przepustkę w najbliższym czasie. Pozostał jeszcze problem 

relacji z Mateuszem. To też wymagało mojej interwencji, 

bo to Mateusz nie chciał przebaczyć Patrykowi. A Patryk 

po powrocie z wakacji tak się starał – szczerze przeprosił Mateusza 

za swoje złe postępowanie, zadeklarował, że odwoła 

swoje pomówienia, tylko prosi o pomoc w zredagowaniu pisma 

do Kuratorium i Policji, a Mateuszowi podarował pomysłową 

miniaturkę kajaka, którą sam zrobił z „leśnych materiałów”. 

Mateusz był nieprzejednany, rozmawiałem z nim wielokrotnie, 

żeby dał się przebłagać, ale wciąż nosił w sercu zadrę. Stopniał 

dopiero wtedy, gdy któregoś dnia powiedziałem im, aby razem 

opracowali plan wycieczki rowerowej na najbliższą niedzielę. 

Było to polecenie służbowe, Mateusz chcąc nie chcąc usiadł 

więc z Patrykiem przed komputerowymi mapami terenu i bardzo 

dobrze wykonali polecenie. Ale najważniejsze było to, że Patryk 
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na koniec zawołał spontanicznie, że Mateusz jest super i wielka 

szkoda, że nie było go na spływie. Mateusz sądził, że przydałby się 

tam jego zmysł organizacyjno – topograficzny, ale nagle uświadomił 

sobie, że Patryk mówi o czymś zupełnie innym... 

I do późnej nocy rozmawiał z księdzem Tomaszem – pewnie 

o spływie, o Patryku, o nienawiści, o zemście, o miłości, 

która przecież nigdy nie ustaje! 

Babciu!  

Muszę jeszcze dodać, że na razie w tajemnicy przed Patrykiem 

podjąłem pewne kroki, żeby odnaleźć i nawiązać kontakt z jego 

bratem w Irlandii. Mam tam kilku znajomych – na moją prośbę 

już go szukają. 

Ale się rozpisałem! Nie zapytałem nawet, jak się czujesz, 

czy minęły już kłopoty z bólem kolana? Mam nadzieję, 

że jest poprawa. Przyjadę do Ciebie z Irenką w najbliższą niedzielę. 

A teraz mocno Cię całuję na odległość. Do zobaczenia wkrótce! 

 

Na razie  

– Artur. 
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Kremowa róża czyli radość 

 

Drogi Jarku ! 

 

Siedzę jeszcze w swoim biurze, chociaż godzina już późna, 

a do tego trwa remont korytarza. Wszyscy pracownicy Urzędu 

już wyszli, więc malarze ruszyli „do ataku”. Przed chwilą jeden 

z nich zapukał do moich drzwi i podał mi odkręconą z nich tabliczkę 

z napisem „Kierownik działu Kadr” mówiąc, że nie chciałby jej 

pochlapać farbą. I chyba właśnie ta tabliczka leżąca na moim biurku 

skłoniła mnie do napisania tego e-maila do Ciebie. Kiedyś przecież 

to Ty siedziałeś za tym biurkiem – a teraz na tabliczce widnieje 

moje nazwisko... 

Pamiętam, jakby to było dziś, naszą rozmowę po tym, 

jak podjąłeś decyzję, że to Zosia, a nie ja (jak się spodziewałam!) 

otrzyma stanowisko Głównego Szkoleniowca. Jak ja jej wtedy 

zazdrościłam! Byłam po prostu zła na nią!, a z moich oczu można 

było wyczytać smutek z powodu jej szczęścia. I ta zazdrość, ten 

smutek zżerały mnie od środka. Hodowałam w sercu taki nowotwór 

– straszną nieuleczalną chorobę. W pierwszym stadium była 

właściwie niedostrzegalna – ot, taki niewielki guzek zwiastujący 

już groźną chorobę. Ale w moim sercu jedno włókno przestało 

kochać. Odtąd każdy skurcz serca powodował ból. 

Starałam się maskować swoje uczucia do Zosi, byłam nawet 

zdecydowana – na poważną rozmowę z nią – na „operację chorego 

sercowego włókna”, ale zazdrość była szybsza i obejmowała 

już całe moje serce, a nawet pojawiły się „przerzuty” – moja twarz 

była jednym wielkim smutkiem, moje słowa raniły Zosię 

i wszystkich wokoło. Zauważyłam, że atmosfera w naszym pokoju 

stała się już nie do zniesienia – bo koleżanki zaczęły odpłacać 

mi tym samym. To chyba była „choroba zakaźna”... 

Jarku! Ale moje złe uczucia i myśli dotykały także Ciebie. 

Wybrałeś Zosię – widziałeś w niej zalety, wartości, przymioty 

potrzebne na tym stanowisku, a ja ich według Ciebie 

nie posiadałam, choć bardzo ich pragnęłam... I to napełniało mnie 

zawiścią skierowaną w Twoją stronę, bo ten „stołek” miał być mój! 
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Jakże pragnęłam, żeby Zosia z niego „spadła”, żebyś zmienił 

swoją decyzję. 

W końcu zerwałam z Zosią wszelkie kontakty, zresztą przeniosła 

się do innego pokoju po objęciu tego stanowiska. Przez innych 

dowiadywałam się jednak, że wcale tak dobrze jej się nie powodzi. 

Słyszałam, że zachorował ciężko jej mąż, że syn często uciekał 

z domu, że miała wypadek samochodowy i ledwo uszła z życiem... 

Te i podobne wieści cieszyły mnie! Życzyłam jej kolejnych porażek, 

a koleżankę, która opowiadając o Zosi, wzruszyła się i chciała 

jej pomagać, wyśmiałam. Dodałam też, już ze smutkiem, 

że to właściwie ja jestem biedna i potrzebuję pomocy, 

bo nie doceniono moich kompetencji. 

I wtedy właśnie zauważyłam, że stoisz w drzwiach naszego 

pokoju. I słyszysz to wszystko, i patrzysz na mnie tak jakoś dziwnie. 

W jednej chwili przeleciała mi nawet przez głowę jak błyskawica 

myśl – że zmienisz swoją decyzję widząc, jak ja „cierpię”, 

jaka jestem „smutna”... Ale Ty zaprosiłeś mnie do swojego gabinetu 

w zupełnie innym celu i już od progu usłyszałam od Ciebie, 

że swojej decyzji nie zmienisz, ale spróbujesz wyleczyć 

mnie ze stanu, w którym jestem, a zwłaszcza z tego smutku, 

który mnie całą opanował. Dodałeś jeszcze, że moja reakcja 

na wybór Zosi utwierdziła Cię w przekonaniu, że dobrze postąpiłeś, 

bo ja jeszcze nie dojrzałam do właściwego przeżywania 

niepowodzeń. A powinna to być umiejętność każdego szefa. 

I – pamiętasz ? – opowiedziałeś mi wtedy historię Pollyanny – 

dziewczynki, która nauczyła się „gry w radość”. Pozwala ona 

zobaczyć w każdej, najtrudniejszej nawet sytuacji, jakąś stronę 

pozytywną, jakiś bodaj szczegół, który umożliwia łatwiejsze 

zniesienie przykrości, rozczarowania, a nawet doprowadza 

do radości. 

Pollyanna wcześnie straciła matkę, a ojciec – ubogi pastor – 

nauczył ją właśnie wtedy gry w radość. Trudny moment przeżyła 

przed świętami, gdy to parafia otrzymała dary, w których nie było 

upragnionej lalki dla niej. Były za to dwie kule inwalidzkie 

z dopiskiem, że może przydadzą się jakiemuś ułomnemu dziecku. 

I wtedy za namową ojca, Pollyanna zaczęła grać „w radość” – 
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cieszyła się z tego, że ma dwie zdrowe nogi i że te kule nie są jej 

potrzebne. 

Gdy po śmierci ojca jechała do ciotki, dalekiej krewnej, 

która ją miała przygarnąć – wyobrażała sobie pięknie umeblowany 

pokój, wspaniałą rezydencję, kochającą ciotkę. Rzeczywistość 

okazała się zupełnie inna. Pokój był szary, smutny, 

bez wymarzonych firanek, bez lustra i szafy pełnej pięknych 

sukienek. Wtedy Pollyanna zaczęła myśleć tak: 

- nie ma lustra – nie będę musiała oglądać piegów na nosie; 

- nie ma obrazów – ale mam piękny widok za oknem; 

- nie ma dużo sukienek – będzie mniej prania. 

Ale, ale... i Pollyannie zdarzyły się trudne chwile, ponieważ 

uległa wypadkowi i straciła władzę w nogach. Czy i wtedy mogła 

się radować? Tak, bo cieszyła się, że to nie odra (choroba zakaźna) 

i że mogą ją odwiedzać ludzie. A przychodziło całe miasteczko, 

które też grało „w radość”. Cieszyła się, że kiedyś miała sprawne 

nogi i tyle osób poznała. Jest i happy end! Znalazł się lekarz, 

który podjął się leczenia dziewczynki i Pollyanna stanęła na nogi. 

Gdy na koniec zachęciłeś mnie do praktykowania 

takiego pozytywnego myślenia, nie sądziłam, że przyniesie 

to jakieś owoce. A właściwie już po rozmowie z Tobą poczułam 

wielką ulgę, chociaż przecież moja sytuacja się nie zmieniła. 

Twój uśmiech, zatroskanie o mnie, otwartość na moje zwierzenia, 

a przede wszystkim Twoje oczy, które były radosne i pełne wiary 

w to, że się zmienię – spowodowały, że zaczął spadać ze mnie 

pancerz zazdrości i zawiści. 

Ale do radości było mi jeszcze daleko. Skąd miałam brać 

powody do radości? Nie byłam przecież małą uczuciową 

dziewczynką. A Ty, jakby domyślając się moich wątpliwości, 

podszedłeś do okna i pokazałeś mi... dzięcioła, który z zapałem 

stukał w gałąź rosnącej nieopodal lipy i zachodzące właśnie 

za postrzępione obłoczki słońce. „Świat jest piękny!” – usłyszałam 

wtedy te mądre słowa, ciesz się nim, ciesz się przyjaźnią z drugim 

człowiekiem i z samą sobą, bez względu na okoliczności. Szkoda 

życia na zazdrości i smutek. 
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A następnego dnia dostałam od Ciebie przepiękną różę. 

I zaczęłam ćwiczyć trwanie w radości od... ofiarowania jej Zosi. 

I zobaczyłam, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. 
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To tyle refleksji z dawnych lat. Ale jeszcze jedno – dzięki Ci 

za to, że byłeś takim wspaniałym szefem, że zarządzałeś 

przez miłość i praktykowałeś ekonomię dobra! I zrobię wszystko, 

żeby Cię naśladować! 

 

Pozdrawiam serdecznie  

- Katarzyna. 
 

P.S. W załączniku przesyłam Ci zdjęcie kremowej róży. Wrzuciłam 

ją jako tapetę na ekran mojego laptopa – żeby „jakby co” 

przywoływała mnie do porządku! 
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Czy pokój i miłość  

sprawdzą się w „Pszczółce”? 

 

Witaj Wojtku! 

 

Właśnie Małgosia odebrała od Ciebie SMS-a z dobrą 

wiadomością, że wygrałeś konkurs na stanowisko kierownika nowej 

„Pszczółki” w Ulowie. Szwagier! Bardzo się cieszę, że dostałeś 

w końcu stałą pracę, chociaż będziesz musiał kawał dojeżdżać 

i wstawać o „tragicznej godzinie”. Znając Ciebie, wiem, 

że gdy jesteś niewyspany, trudno z Tobą wytrzymać. Pamiętasz, 

jak to było w czasie ostatniej wycieczki? Ciągle się kłóciłeś, 

nie chciałeś się podporządkować przewodnikowi, powodowałeś 

rozłamy typu: my nie idziemy z wami, wprowadzałeś niepokój 

i zamęt, nic nie miało sensu... Małgosia podpowiada mi tu jeszcze 

wiele takich sytuacji z Waszego dzieciństwa – ale nie o tym 

chcę Ci pisać. 

Niepokoimy się tym, jak Ty sobie poradzisz na tym stanowisku, 

z podległymi Ci pracownikami, z dostawcami, z klientami... 

Te personalne relacje są niezmiernie ważne, nawet ważniejsze 

niż zamówienia, faktury, sprawozdania, zyski. 

Proszę Cię, nie kasuj jeszcze tego maila w tym momencie – 

bo mam takie przeczucie, że mógł Cię już znudzić ten nieco 

przydługi wstęp. 

Chcę teraz podzielić się z Tobą własnymi doświadczeniami 

z szefowania w sklepie, bo uczyłem się na własnych błędach, 

a po co masz je też popełniać? Gdy obejmowałem to stanowisko, 

personel był totalnie skłócony. Można to było podsumować słowami 

– niezgoda i rozłamy. Na porządku dziennym były kłótnie, obmowy, 

podejrzenia o malwersacje (jak się potem okazało – niesłuszne), 

utworzyły się kliki, ludzie byli nieufni i niespokojni o swoje miejsce 

pracy, premie itp. Teraz jest już znacznie lepiej, ale... 

Ten mail to pomysł Małgosi, a żonie się przecież nie odmawia! 

Nie odbieraj więc tych rad jako chwalenie się typu „jaki to ja jestem 

super kierownik”, ale może spotkasz się też z podobnymi 

sytuacjami? 
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Mam „pod sobą” przeszło 100 pracowników, drugie tyle 

dostawców, a klientów liczę w setkach tysięcy. Żeby zapanować 

nad tym „tłumem” – nie mogę „dać się zwariować”, muszę 

zachować spokój, a dokładniej – pokój serca. Podaję Ci kilka 

przykładów „na gorąco” z dzisiejszego dnia: 

 nawalił dostawca pieczywa, bo miał awarię samochodu; 

 nie dowieźli na czas prasy, bo konwojent nie przyszedł rano 

do pracy; 

 w nocy popsuła się lodówka – rano zastaliśmy pod nią wielką 

kałużę – ochroniarz w nocy nic nie zauważył; 

 kasjerki pokłóciły się wczoraj o to, która ma przyjść na pierwszą 

zmianę – i w końcu przyszły obie; gdy jedną z nich skierowałem 

na zaplecze oznajmiła, że się zwolni i pójdzie  do pracy 

do konkurencji; elektryk (jej chłopak) powiedział, że zrobi 

to samo; 

 księgowa sygnalizowała mi, że nie zgadza się bilans ostatniego 

miesiąca – jeszcze sprawdza, ale... 

 ochroniarz zatrzymał dziś małolata „na gorącym uczynku” 

(ukradł piwo) oraz bezdomną kobietę, która ukradkiem wkładała 

do kieszeni tabliczkę czekolady i bułkę; 

 pięć klientek zwróciło wcześniej zakupione buty, bo miały 

zastrzeżenie co do ich trwałości; 

 kilku klientów awanturowało się przy kasie, gdyż ich zdaniem 

nie uwzględniono promocyjnej ceny przy zakupie „Smakołyka” 

– nie zauważyli, że promocja będzie aktualna dopiero od jutra... 

 

I we wszystkich tych sprawach potrzebna była moja interwencja 

i decyzja – musiałem zarządzać – kadrami, finansami, 

bezpieczeństwem, jakością, procesami... 

Może najprościej byłoby zrobić karczemną awanturę 

nieodpowiedzialnym pracownikom, albo zwolnić ich dyscyplinarnie, 

a złodziei oddać Policji...  

A ja – zarządzałem miłością i starałem się wprowadzać pokój 

w te konfliktowe sytuacje: 
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 gdy w końcu „dojechało” pieczywo – zagadnąłem strapionego 

kierowcę – „wypadki chodzą po ludziach” – i dałem mu adres 

dobrego warsztatu samochodowego; 

 zadzwoniłem do kolportera prasy i zapytałem, co z tym kierowcą 

– przecież dotychczas nie było z nim żadnych problemów. Szef 

oznajmił: „on już tu nie pracuje”; po dłuższej rozmowie okazało 

się, że kierowca musiał rano nagle odwieźć chorą żonę 

do szpitala, a prasę popołudniową przywiózł już w terminie; 

tłumaczył się, że wielokrotnie dzwonił do szefa, 

ale ten nie odbierał komórki; gdy zapytałem szefa, 

dlaczego tak się stało – stwierdził, że zostawił ją 

w samochodzie... Te nieodebrane połączenia spowodowały, 

że wycofał się z decyzji zwolnienia kierowcy; 

 ochroniarzowi, który miał nocną zmianę zwróciłem uwagę, 

że powinien baczniej lustrować teren; zobowiązał się, że pokryje 

koszty rozmrożonych lodów – na szczęście nie było ich dużo, 

bo poprzedniego dnia był upał i klienci większość porcji 

wykupili; 

 kasjerkom przypomniałem, że grafik obsady na wszystkie 

zmiany jest umieszczony w Extranecie na stronie internetowej 

naszego sklepu i że ich kłótni można było uniknąć; 

bo przecież „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”; 

 z księgową umówiłem się na wieczór – wspólnie będziemy 

szukać błędu  w dokumentach; 

 przerażonego młodocianego złodzieja piwa przekazałem w ręce 

rodziców, dałem im też kontakt do dobrego psychologa 

dziecięcego, a bezdomnej kobiecie dołożyłem jeszcze wędliny 

do tej bułki i kubek herbaty – oraz poprosiłem Straż Miejską, 

aby odwiozła ją do schroniska dla bezdomnych; 

 klientki felernych butów przeprosiłem i uruchomiłem procedurę 

reklamacji, a jako rekompensatę za „szkody moralne” – panie 

otrzymały firmowe koszyczki z kosmetykami; 

 klienci, którzy byli zawiedzeni nieaktywną jeszcze promocją 

„Smakołyka”, byli usatysfakcjonowani grzecznym zaproszeniem 

„na jutro” i zachętą do sięgnięcia po inne artykuły w promocji. 
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Aby to wszystko było możliwe – moje serce musiało stać się 

jakby głębokim oceanem, na którym szaleje na wierzchu, 

na powierzchni burza, a nawet trąba powietrzna, nawałnica – fale 

mogą sięgać nieba, ale głębia jest spokojna i nic jej nie porusza. 

Nie ma innej opcji – w przeciwnym razie bowiem problemy 

nie będą rozwiązane, a ja wyląduję w przyspieszonym tempie 

z rozległym zawałem w szpitalu, lub od razu na cmentarzu. 
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Uwierz mi – musisz dbać o pokój serca, o umiejętność nabrania 

dystansu do sklepowych problemów i o zdolność pokochania swoich 

„przeciwników”. Tylko wtedy, gdy zaopatrzysz się w ten „balsam 

uspokajający” (zamiast waleriany, czy czegoś w tym sensie) – 

poczujesz się bezpiecznie wśród otaczającego świata pełnego pokus, 

knowań i niepewności, i będziesz dobrym szefem. Będziesz bardzo 

lubiany, ludzie będą lgnąć do Ciebie, ponieważ ten pokój emanuje 

i można się nim dzielić z innymi. 
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Zawsze pomocny był mi w trudnych decyzjach i sytuacjach 

poniższy tekst: 

„Boże, użycz mi pogody ducha, 

abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, 

odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, 

i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.” 

 

Spróbuj (tak, jak ja) rozpoczynać każdy dzień 

tym westchnieniem, chociaż wiem, że dotychczas nie było 

Ci do Boga „po drodze”. Ale to „działa”, bo to On jest źródłem 

pokoju serca. 

 

Pozdrawiamy Cię serdecznie i życzymy wielu sukcesów 

na nowym stanowisku 

- Małgosia i Zenek. 
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Czekamy cierpliwie... 

 

Szanowny Panie J. M. Rektorze! 

 

Zgodnie z prośbą Pana Rektora przedstawiam poniżej szerokie 

omówienie sprawy WZ/10/2012, rozpatrywanej na posiedzeniu 

Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów, 

której przewodniczę od 8 lat. Sprawa dotyczy dwóch studentów 

I roku Wydziału Zarządzania na naszej Uczelni, którzy wielokrotnie 

zakłócali spokój w Domu Studenckim, organizując i uczestnicząc 

w tzw. „imprezach” suto zakrapianych alkoholem, przy bardzo 

głośnej muzyce, tańcach i różnych, często niebezpiecznych 

zabawach. 

Rozumiem, że Pan Rektor może być zdziwiony decyzją Komisji 

i stąd prośba o wyjaśnienie. Również Dziekan Wydziału 

Zarządzania wyraził już swoją dezaprobatę w tej kwestii. 

Co prawda – nieumiarkowanie w pijaństwie, konsumpcji 

i hulankach można uznać za cechę charakterystyczną – niemal 

tradycyjną – życia studenckiego i współmieszkańcy akademików 

podchodzą zwykle do tego ze zrozumieniem, a pracownicy 

pobłażliwością, ale w tym przypadku rzeczywiście przekroczone 

zostały granice przyzwoitości w tym względzie. 

Libacje trwały z kilkugodzinnymi tylko przerwami od dwóch 

tygodni, z okien leciały butelki po wódce – jedna z nich uderzyła 

przechodzącą kobietę w głowę i doznała ona poważnego urazu, 

kilka innych butelek łącznie z połamanym krzesłem trafiło 

w zaparkowane pod oknami samochody, wybijając szyby i niszcząc 

lakier.  

Również na korytarzu „walały się” śmieci i doszło nawet 

do tego, że któryś z uczestników „imprezy” pomylił łazienkę 

z kuchnią i tam załatwił swoje potrzeby fizjologiczne. Przez pokój, 

w którym odbywały się libacje przewinęło się wiele osób, 

nie tylko studentów i studentek – ale bywały tam i tzw. „Tirówki” 

sprowadzone przez spragnionych wrażeń imprezowiczów. 

Pewnego razu rozochoceni balowicze zaczęli praktykować 

sporty ekstremalne i próbowali przejść po gzymsie balkonu 

do sąsiedniego pokoju. Na szczęście obyło się bez upadku z 6 piętra. 
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Nasuwa się pytanie, co zrobił w tej sprawie kierownik 

akademika? Otóż, podobno sam bał się interweniować po tym, 

jak pijany osobnik zagroził mu, że go zrzuci ze schodów. Wzywał 

kilkakrotnie policję, która w końcu przyjechała, ale trafiła właśnie 

na przerwę w zabawie, bo wszyscy uczestnicy „imprezy” zmorzeni 

snem – ucichli. 
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Dziekan Wydziału Zarządzania otrzymał notatkę w tej sprawie 

i skierował wniosek do rozpatrzenia przez Senacką Komisję 

Dyscyplinarną. Wcześniej jeszcze wezwał do siebie obu studentów 

i oznajmił im, że zrobi wszystko, aby jak najszybciej przestali być 
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studentami „jego Wydziału”, że przynoszą mu tylko wstyd 

i przysparzają kłopotów.  

Natomiast ja, jako szef wspomnianej Komisji, postanowiłam 

przed jej końcowym posiedzeniem porozmawiać z tymi (jeszcze!) 

studentami. 

Najpierw rozmawiałam z Jackiem. Ten przystojny i buńczuczny 

dotychczas chłopak spuścił trochę z tonu i chętnie opowiadał 

o sobie, o swoim dzieciństwie, o szkole, studiach.  

Pochodził z zamożnej rodziny, chodził do najlepszych 

prywatnych szkół. Zapracowani rodzice (oboje są lekarzami) 

nie mieli dla niego czasu. Wychowywała go „komputerowa niania” 

czyli komputer, a zwłaszcza Internet. Już w liceum zdarzało mu się 

upijać do nieprzytomności i sięgać po narkotyki, ale dom był duży 

i zawsze jakoś udawało mu się uniknąć konfrontacji z rodzicami. 

Tylko młodszy brat widział „co się święci”, ale Jacek nie reagował 

na jego uwagi, lecz wręcz zastraszał go, jeżeli coś powie rodzicom. 

W czasie naszej rozmowy też kilkakrotnie dopytywał się, 

czy o sprawie dowiedzą się jego rodzice. Gdy zapytałam, 

czemu go to interesuje, przecież jest dorosły i sam odpowiada 

za swoje czyny – padła zaskakująca odpowiedź: „bo ja ich bardzo 

kocham i nie chciałbym, żeby się martwili o mnie”... 

Drugi chłopak – Damian, przyjechał na studia ze wsi, chciał 

szybko poznawać miasto i życie studenckie, żeby, jak mi powiedział 

„nadrobić stracony czas”.  

Wcale nie stwarzał wrażenia skruszonego, a raczej dumnego 

ze swoich „osiągnięć”, zwłaszcza natury seksualnej. Poczuł bowiem 

„wolność”, po okresie dosyć „rygorystycznego i staroświeckiego” 

wychowania w domu rodzinnym. Traf chciał, że przydzielono 

mu w akademiku pokój 2-osobowy – którego lokatorem był już 

Jacek – „wytrawny imprezowicz”. Na skutki tego „duetu” nie trzeba 

było długo czekać. 

 

Szanowny Panie Rektorze! 

 

Po przejrzeniu obszernej dokumentacji tej sprawy 

i po wspomnianych rozmowach postanowiłam, że na posiedzeniu 

Komisji Dyscyplinarnej nie przychylę się do wniosku Rzecznika 
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Dyscyplinarnego, który proponował najwyższą karę – skreślenie 

z listy studentów. 

Uzasadniając swoją decyzję podkreśliłam, że stawiam 

na cierpliwość, że trzeba dać Jackowi i Damianowi szansę – szansę 

na rewizję swojego życia, na przyjęcie innych wartości 

za priorytetowe, na refleksję, ile zła uczynili i że myśleli 

tylko o sobie. 

Relegując ich z Uczelni stracimy możliwość towarzyszenia im 

w próbach podnoszenia się z tego „rynsztoka”, zostawiamy ich poza 

nawiasem społeczności akademickiej – zostawiamy ich samym 

sobie. Znając ich sytuację, można przewidzieć, że w domach 

rodzinnych nie znajdą oparcia, gdy wrócą z „wilcznym biletem”, 

a nie z dyplomem ukończenia studiów. 

Co prawda trudno się spodziewać, że nagle staną się cichymi, 

wzorowymi studentami, ale trzeba tego cierpliwie oczekiwać. 

Zawsze przemawiało do mnie stwierdzenie:  

„Cierpliwość jest podporą słabych, a niecierpliwość – ruiną 

mocnych, bo cierpliwość to grób dla przywar”. 

Komisja Dyscyplinarna po długiej i gorącej dyskusji, 

w głosowaniu tajnym postanowiła ukarać obu studentów karą 

nagany z ostrzeżeniem i nie pozbawiać ich prawa do studiowania 

wybranego przez nich kierunku Zarządzanie.  

Komisja wyraziła nadzieję, że proces resocjalizacji 

(przy pomocy psychologa z Poradni Studenckiej) przyniesie dobre 

owoce w życiu Jacka i Damiana, i że decyzje, które będą 

podejmować w przyszłej pracy zawodowej – związanej 

z zarządzaniem w różnych obszarach – będą przemyślane, 

a nie pochopne, czyli oparte na cierpliwej analizie wszystkich 

istotnych przesłanek. 

Obaj studenci zostali też poinformowani o tym, że muszą 

ponieść konsekwencje finansowe za szkody, które spowodowali 

oraz społecznie przepracować ustalony limit godzin na rzecz 

Uczelni – przy remoncie akademika. 

Obserwowałam ich twarze podczas ogłaszania stanowiska 

Komisji – odczytałam w oczach Jacka ulgę i chęć natychmiastowego 

działania, aby zatrzeć swoje winy.  
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Damian natomiast sprawiał wrażenie bardzo zawstydzonego. 

Jednocześnie dostrzegłam u niego cień uśmiechu pokazującego, 

jak jest wdzięczny za to, że wierzymy w jego poprawę i że będziemy 

cierpliwie na to czekać. 

Od posiedzenia Komisji minęły już 4 tygodnie. Gdy piszę 

to sprawozdanie dla Pana Rektora – na moim biurku leży już 

pierwszy piękny owoc naszej cierpliwości i idącej za nią decyzji – 

pismo od Dyrektora Hospicjum „Dobra Śmierć” informujące mnie 

o tym, że Jacek i Damian zgłosili się tam jako wolontariusze 

i obecnie przechodzą stosowne szkolenie. Nie mogą się już podobno 

doczekać, kiedy rozpoczną swoją służbę... 

Z poważaniem, 
 

Przewodnicząca  

Senackiej Komisji Dyscyplinarnej  

do Spraw Studentów. 

Do wiadomości: 

- Dziekan Wydziału Zarządzania 
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Uprzejmość potrzebna od zaraz 

 

Witaj Madziu! 

 

Dawno się nie odzywałaś – czy na tej medycynie rzeczywiście 

macie tyle zajęć, że nie masz nawet chwili czasu, żeby napisać 

choćby maila do swojej chrzestnej? Bardzo się cieszę, że będziesz 

wkrótce lekarzem – wybrałaś piękny zawód! Ale, ale... 

Jak zaobserwowałam ostatniej nocy – można go bardzo różnie 

wykonywać... Przeczytaj to proszę – i przemyśl! 

Otóż wieczorem, gdy już kładłam się spać, odezwał się nagle 

telefon. Dzwoniła moja sąsiadka z II piętra, pani Maria (poznałaś ją 

kiedyś u mnie – pamiętasz? – przyniosła nam wtedy kosz czereśni 

ze swojej działki). Bardzo słabym głosem poprosiła o pomoc, bo źle 

się poczuła. Ona mieszka sama, choruje na serce, więc prędko 

do niej pobiegłam. Na szczęście jakiś czas temu dała mi klucze 

do swojego mieszkania, bo wyjeżdżała do sanktuarium, 

a ja doglądałam jej ulubionych orchidei. Kluczy nie oddawałam, 

bo za parę dni znów miała wyjechać – tym razem na pielgrzymkę 

do Częstochowy. Ale póki co, pojechałyśmy obie na Izbę Przyjęć 

do szpitala, żeby sprawdzić, co się dzieje z jej sercem. 

Dawno nie byłam w szpitalu. Okazało się, że obie Izby – 

wewnętrzna i chirurgiczna – funkcjonują teraz w ramach tzw. SOR-

u, ale Ty pewnie o tym wiesz. Pacjentów było sporo, lekarze – 

interniści i chirurdzy mieli co robić. 

Co prawda wyproszono mnie do poczekalni, ale szklane drzwi 

były stale otwarte, więc widziałam i słyszałam wszystko, co się tam 

działo – jak w filmie „Na dobre i na złe”. 

Przywieziono kobietę z wypadku, pijanego mężczyznę, 

który zasłabł na przystanku, skręcającą się z bólu młodą 

dziewczynę, bladą jak ściana staruszkę – a karetki 

wciąż podjeżdżały. 

Po chwili jednak odwróciłam wzrok od chorych i zaczęłam 

obserwować lekarzy – jak się zorientowałam – szefem internistów 

była drobniutka pani doktor, Ewa (tak się do niej zwracali koledzy), 

a chirurgów – doktor Paweł (zdołałam przeczytać jego imię 

na plakietce przypiętej do klapy fartucha). 
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Nie mogę Ci nic napisać o ich pracy, trafności diagnoz 

i podjętego leczenia, choć to może zainteresowałoby Cię bardziej 

jako przyszłego lekarza, ale tylko (lub aż tyle) o ich – tak bym 

to nazwała – zatrzymaniu się przy człowieku, który trafił tu 

jako pacjent.  

Przykro mi to pisać, ale doktor Paweł zachowywał się 

wręcz niegrzecznie, mówiąc mocno – po chamsku! Traktował 

pacjentów niemal jak przedmioty, czy numerki rozdawane 

przy rejestracji i zapięte w formie bransoletki na nadgarstkach 

chorych. Tak też wydawał polecenia pielęgniarkom – „Zawieźć 

na RTG nr 138/13”, a do pacjentów zwracał się bezosobowo – 

„Niech pokaże tę rękę, niech zdejmie kurtkę”. 

Kobieta z wypadku nie mogła sobie poradzić ze zdjęciem kurtki, 

bo bolała ją ręka, ale lekarz przyglądał się tylko jej wysiłkom 

i poganiał, zamiast po prostu pomóc. Kobieta chciała  mu coś 

opowiedzieć, chyba o szczegółach wypadku, ale przerwał jej 

arogancko – „Nie jesteśmy w maglu, żeby plotkować”. Cierpiącą 

młodą dziewczynę, siedzącą z braku miejsc na rozkładanym 

krzesełku przy ścianie potrącił tak mocno, że omal nie upadła 

na podłogę, ale słowo „przepraszam” nie padło... W międzyczasie 

nakrzyczał na rejestratorkę, że za szybko podsyła mu pacjentów, 

przez komórkę rozmawiał długo chyba  z jakąś dziewczyną i kłócił 

się zażarcie używając słów, których nie powtórzę... A gdy blada 

staruszka poprosiła go o użyczenie komórki, bo chciałaby 

zadzwonić do syna, spojrzał na nią takim wzrokiem, że zbladła 

jeszcze bardziej. 

A doktor Ewa? Ona była takim „dobrym duchem” – uprzejma, 

życzliwa, grzeczna, chociaż też miała „młyn”. Każdego pacjenta 

traktowała jako jedynego. W każdym jej geście, spojrzeniu, słowie – 

widać było dużą wrażliwość na drugiego człowieka, 

a nawet współczucie i wzruszenie. 

Widząc, że młoda dziewczyna zwija się z bólu stojąc pod ścianą, 

pobiegła do dyżurki po rozkładane krzesło. Zapewniła ją, że chirurg 

zaraz podejdzie, potrzymała ją chwilę za rękę, aby dodać otuchy. 

Z wielkim szacunkiem zajęła się bladą staruszką, zapewniła, 

że wszystko będzie dobrze, a gdy staruszka porozmawiała 

z jej telefonu z synem, od razu poczuła się lepiej. 
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Ciekawa byłam, jak potraktuje pijanego mężczyznę, ale widać 

nie miała względu na osobę – grzecznie się przedstawiła, przywitała, 

tak, jak z każdym pacjentem, obdarzyła go uroczym uśmiechem, 

nie dała poznać po sobie, że przeszkadza jej odór alkoholu, 

który było czuć nawet w poczekalni. Po zbadaniu tego pacjenta, 

który o dziwo pod urokiem pani doktor przestał być agresywny, 

przejrzała jakieś papiery, z uśmiechem poleciła koleżance Eli 

przygotowanie wypisu i przyszła do poczekalni. Udzieliła mi 

informacji o stanie zdrowia pani Marii, która prosiła ją o to, 

martwiąc się, ze całą noc przesiedzę w szpitalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© iStockphoto.com/Alexander Raths 

 

Okazało się, że pani Maria może wracać do domu, wyniki były 

dobre, a ja zobowiązałam się, że dopilnuję, aby regularnie 

przyjmowała leki. To chyba kontakt z tak życzliwą, uprzejmą osobą 

dodał jej życia, entuzjazmu, radości, dał wewnętrzny pokój i pomógł 

wrócić do zdrowia! 

Gdy wychodziłyśmy ze szpitala, pod drzwi podjechała kolejna 

karetka, którą już od progu witał, uśmiechając się szeroko 

 



33 

i zapewniając o wszelakiej pomocy... doktor Paweł. Co to 

za metamorfoza – pewnie zapytasz? Od kiedy on jest taki uprzejmy? 

Ja też byłam zszokowana, ale zaraz wszystko się wyjaśniło – 

pacjentem okazała się jakaś „ważna persona” z Urzędu Miasta. 

A pielęgniarki w rejestracji rozmawiały coś o tym, że doktor Paweł 

ma problemy z kupnem pewnej nieruchomości w mieście, a chciałby 

założyć tam prywatną klinikę. 

Droga Madziu! Pani Maria nie mogła się nachwalić doktor Ewy. 

Tak bym chciała kiedyś usłyszeć o Tobie, że jesteś uprzejma 

i życzliwa dla pacjentów, że ich rozumiesz, szanujesz, dajesz im 

swój czas, jesteś gotowa ich wysłuchać, pocieszyć... 

A na tę pielgrzymkę to chyba i ja pojadę z panią Marią – trochę 

po to, żeby się nią zaopiekować, ale też, żeby pomodlić się 

za Ciebie, żebyś była, Madziu, wspaniałym lekarzem! 

 

Całuję Cię mocno 

- ciocia Monika. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

Czy dobroć jest zaraźliwa? 

 

Kochana Aniu! 

 

Na początku tego listu przepraszam Cię serdecznie, 

że nie pisałam do Ciebie tak długo. Przepraszam też za – być może 

niezbyt czytelne pismo, ale piszę te słowa leżąc na szpitalnym łóżku. 

Od dwóch tygodni przebywam na Oddziale Chirurgii 

Onkologicznej. Jestem już po operacji usunięcia guza jelita. 

Rokowania są  dobre, chociaż czeka mnie jeszcze seria radioterapii. 

Nie gniewaj się, że dopiero teraz dowiadujesz się o moich 

problemach zdrowotnych, ale nie chciałam Cię martwić, 

bo przecież masz chore serce i nerwicę. Wybacz mi też, proszę, 

że nie odpowiadałam na Twoje telefony i SMS-y. 

Ale teraz wszystko jest na dobrej drodze i możesz mnie 

tu odwiedzić – poleżę jeszcze co najmniej tydzień na tym oddziale. 

Od paru dni mogę już wstawać i spacerować po korytarzu. 

I byłam tam świadkiem całkiem niezwykłych spraw, 

chociaż i wcześniej na sali coś się już działo. Otóż zauważyłam, 

że jedna ze sprzątaczek (tak – sprzątaczek, bo dawnych salowych 

już nie ma, gdyż szpital zawarł umowę z firmą porządkową – 

podobno to taniej wychodzi) zagaduje pacjentów, proponując, 

że im powróży z ręki, z kart, z fusów od kawy, że postawi im 

horoskop, że „zamówi chorobę” i dołoży do tego jeszcze seans 

bioenergoterapii oraz znak zodiaku lub stosowny amulet chroniący 

przed ponowną chorobą. A wszystko „w promocyjnej cenie”! 

Na moje pytanie, dlaczego tu sprząta, jeżeli mogłaby zarabiać 

„tymi czarami” – oznajmiła, że zbiera właśnie fundusze na swój 

prywatny gabinet. Ma już na oku pewien lokal i gdy interes ruszy 

na dobre, zwolni się oczywiście z firmy porządkowej i całkowicie 

poświęci – jak to powiedziała – „czynieniu dobra ludziom”. Póki co, 

musi „dorabiać czarami” w szpitalu, ogłasza też swoje usługi 

w Internecie i świadczy je „na telefon” w domu klienta. 

Wydawała się być bardzo zadowolona ze swojego 

profesjonalizmu i marketingowych pomysłów. Taka współczesna 

„czarownica na miotle”, nie, przepraszam – na „mopie parowym”! 
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Jak się szybko zorientowałam, na oddziale był duży popyt na jej 

„usługi czarownicze” i „drugi etat” miała w ten sposób zapewniony. 

Codziennie donosiła nową porcję swoich akcesoriów – najlepiej 

„szły” tzw. Pierścienie Atlantów, chroniące ponoć przed złymi 

energiami. Jedna z pacjentek z mojej sali kupiła ich aż 11 – dla całej 

rodziny! 

Dziwnym trafem, wszystkie horoskopy, wróżby i przepowiednie 

jakie słyszałam – bo na mojej sali było 8 łóżek – wieściły szybkie 

wyzdrowienie dzięki mocy i energii, którą przekazywała 

przez „specjalny dotyk”, pod warunkiem jednakże równoczesnego 

zażywania preparatów homeopatycznych, zamiast leków zleconych 

przez lekarza. A cudownym zbiegiem okoliczności, te preparaty 

były u niej dostępne w atrakcyjnej ofercie typu „kupujesz dwa 

opakowania – płacisz za jedno”. Oczywiście klientów nie brakowało 

i większość kupowała te specyfiki hurtowo – „na zapas”.  

Ale jednej z pacjentek ten „zapas” nie zmieścił się 

już w szufladzie stoliczka stojącego obok łóżka, więc zrobiła 

z pudełek sporą piramidkę na blacie. Podczas wizyty wieczornej, 

lekarz dyżurny zainteresował się tym nabytkiem – i wybuchła afera.  

W innej sali pielęgniarka ścieląc łóżko, znalazła pod poduszką 

całą garść leków, którą pacjentka zapomniała wyrzucić do śmieci, 

gdy przeszła na homeopatię. A dwóch panów przygotowywanych 

do zabiegu dostało niemal histerii i stanowczo odmówiło zdjęcia 

z palców Pierścienia Atlantów, chociaż regulamin szpitalny wymaga 

pozostawienia wszelkiej biżuterii poza salą operacyjną. 

Rano, po raporcie, na którym poinformowano o wszystkim 

ordynatora, oczekiwano „sądnego dnia”. Ale nic takiego 

się nie wydarzyło. Ordynator zebrał tylko informacje, 

kto i od jakiego czasu nie przyjmował zleconych tabletek i prosił 

o przeprowadzenie szczegółowych analiz u tych pacjentów. Okazało 

się, że problem nie był taki wielki, gdyż większość z nich 

otrzymywała również kroplówki, które „czarownica” pozwalała 

przyjmować. 

Koło południa wyszłam na spacer na korytarz i zobaczyłam 

ze zdumieniem, jak ordynator spokojnie rozmawia z „naszą 

czarownicą”, całuje ją w rękę, odbiera jej mopa, stawia go obok 

łazienki, a ją zaprasza do swojego gabinetu. Ta wiadomość 
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natychmiast rozeszła się po oddziale, a siostra oddziałowa dostała 

palpitacji serca, bo przedtem twierdziła, że ordynator z pewnością 

spowoduje zwolnienie tej „sprzątaczki”. Jak doniosła sekretarka – 

prosił ją już o połączenie z szefem firmy „Błysk”. Za parę minut 

sekretarka wystawiła głowę na korytarz i głośnym szeptem 

zawołała, że właśnie podała im, na polecenie ordynatora – kawę 

i ciasteczka, i że zamierzają chyba dłużej rozmawiać, bo nie ma 

łączyć żadnych telefonów. Byliśmy bardzo ciekawi, co z tego 

wyniknie. 

Jedna z pielęgniarek, chcąc rozładować sytuację, powiedziała 

nagle, że ordynator to chyba dobry człowiek, bo czytała gdzieś, 

że dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to 

zasługują. 

Mijały kolejne kwadranse, sekretarka zaniosła do gabinetu 

kolejne kawy, a rozmowa wciąż trwała. Gdy około 15.00 ordynator 

wszedł do naszej sali na konsultację – zebrałam się na odwagę 

i zapytałam go o finał tej rozmowy. Ordynator uśmiechnął się. 

Po zbadaniu pacjentki – przysiadł na taborecie obok mojego łóżka 

i powiedział, że pani Czesia nadal będzie tu sprzątać, że obiecała 

porzucić swój „drugi etat”, gdy uświadomił jej, ile szkody mogło 

przynieść pacjentom nie przyjmowanie leków. Natomiast mniejszą 

wagę przywiązywał do zażywania leków homeopatycznych 

stwierdzając, że to „oszustwo w tabletkach” nikomu nie zaszkodzi, 

bo rozcieńczenie substancji „leczącej” jest tak astronomiczne, 

jakby tabletkę aspiryny wrzucić do basenu przeciwpożarowego 

i potem tą wodą leczyć ludzi podając kilka kropli dziennie.  

Podobnie potraktował wszelkie przepowiednie, amulety, 

„bioprądy” – podsumowując, że to nie ma żadnego znaczenia 

dla zdrowia fizycznego pacjentów.  

Po chwili jednak, patrząc na obrazek Jezusa Miłosiernego 

stojący na moim stoliku, dodał, że zarówno homeopatia, jak i te 

wszelkie „czary” mają potężny, zły wpływ na sferę psychiczną 

iduchową człowieka, że nie mając z pewnością żadnych naukowo 

udowodnionych mocy, czerpią je z podejrzanych, często szatańskich 

źródeł, i że o tym też rozmawiał z panią Czesią.  
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Umówił ją na spotkanie z kapelanem szpitalnym, 

który z pewnością dokładnie jej to wszystko wytłumaczy, 

bo od dawna walczy z wszelkiego typu bałwochwalstwem. 

A tak przy okazji – zagadnął panią Czesię o jej rodzinę i okazało 

się, że mieszka tylko z niepełnosprawną córką, że właśnie dla niej 

podjęła ten „drugi etat – czarownicy”. Ordynator obiecał jej, 

że poleci ją jako fachową pomoc domową swojemu koledze, 

który właśnie szuka takiej osoby. 

Byliśmy wszyscy pod wrażeniem takiego załatwienia tej sprawy. 

Ordynator widząc nasze zdumienie i zmieszanie, dodał stojąc już 

we drzwiach sali, że od lat stosuje w swoich decyzjach zasadę: „zło 

dobrem zwyciężaj”, i że nigdy jeszcze nie zawiódł się na niej – teraz 

też głęboko wierzy, że zło będzie pokonane. 
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Długo myślałam nad tym wszystkim i widziałam, że i inny 

pacjenci przeżywali ten problem. Nikt nawet nie uruchomił 

telewizora, a jeszcze poprzedniego dnia oglądano wszystko 

„jak leci”. 
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W końcu na śmieciach wylądowała cała „piramida zapasów” 

homeopatycznych kropli, a nawet kilka Pierścieni Atlantów. Ku 

mojej radości zobaczyłam tam też plik kart Tarota... 

Następnego dnia rano poszłam do szpitalnego sklepiku i kupiłam 

trochę słodyczy dla córki pani Czesi. Chyba dobroć jest zaraźliwa? 

A czy Ty mogłabyś przynieść mi dla niej trochę pomarańczy, 

bo w sklepiku nie było? 

 

Pozdrawiam Cię  

i ściskam serdecznie 

 

- Twoja Iza. 
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Wierzę, że wierność i miłość zwycięży! 

 

Szanowny Panie Redaktorze! 

 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie poniższego tekstu na łamach 

„Gazety Codziennej”. Zawarłem w nim moje osobiste refleksje 

na kontrowersyjny temat tzw. „Marszu Rozkoszy” w naszym 

mieście. Rada Miasta z pewnością zredaguje stosowny komunikat 

do mieszkańców w tej sprawie, wkrótce po głosowaniu 

nad wnioskiem, które ma się odbyć na sesji RM za dwa tygodnie. 

Sprawa nie jest więc jeszcze przesądzona, ale niektóre kręgi 

zainteresowanych „Marszem” osób podjęły już działania i różne 

akcje propagandowe popierające ten pomysł, np. szukają 

wykonawcy potężnej estrady, której projekt jest już gotowy. Jedna 

z drukarni wypuściła już pierwsze egzemplarze plakatów 

informujących o tym „ważnym, interesującym wydarzeniu”. 

Co więcej – organizatorzy „Marszu” zwrócili się do mnie 

z postulatem sfinansowania akcji reklamowej z budżetu miasta. 

Sądzę, że ten wniosek nie zostanie nawet skierowany na sesję Rady 

ze względów proceduralno – prawnych. 

Mówi się również o tym, że „Marsz” ma zakończyć się 

wmurowaniem kamienia węgielnego pod „Dom Cór Koryntu”! 

na działce budowlanej, którą udostępnił jeden z bardzo zamożnych 

biznesmenów z naszego miasta, właściciel kilku tzw. Agencji 

Towarzyskich, czyli po prostu domów publicznych. 

Od dwóch lat pełnię funkcję Prezydenta tego miasta – zostałem 

wybrany przez mieszkańców znaczną większością głosów. 

Przez cały ten czas starałem się wiernie wypełniać swoje obowiązki 

i tak zarządzać sprawami naszego miasta, aby nie zawieść danego 

mi zaufania – służyć dobru ludzi. 

Wspomniany „Marsz Rozkoszy” nie powinien się odbyć 

w naszym mieście – gdyż temu dobru z całą pewnością nie służy! 

Służy natomiast wielkiemu zgorszeniu, zaspokajając gusta znikomej 

części mieszkańców i nabijając kasę organizatorom, zwłaszcza 

dzięki przybyszom z zagranicy. Na bezwstydne, wyuzdane 

zachowania i stroje patrzą też dzieci. Trasę „Marszu” wytyczono 

w pobliżu parku, 4 przedszkoli i 2 szkół. Komu zależy na dawaniu 
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takich wzorców? Dlaczego piękne aspekty miłości, małżeństwa 

i rodziny mają być ośmieszane, krytykowane i przedstawiane 

jako niedzisiejsze, nienowoczesne? 

Wróciłem właśnie z doniosłej uroczystości w Urzędzie Miasta, 

podczas której parom małżeńskim wręczone zostały odznaczenia 

państwowe – Medale za Długoletnie Pożycie – z okazji 50 rocznicy 

ślubu. Wspaniałe świadectwo miłości i wierności małżeńskiej! 

Wierności, która sprzeciwia się nieczystości, zdradom, dewiacjom 

seksualnym. Wiem, że większość tych małżonków będzie 

po południu obchodzić swoje Złote Gody również w kościołach.  

A tak na marginesie – lokalizacja wspomnianego „Domu Cór 

Koryntu” – w którym królować ma nierząd – planowana jest 

naprzeciwko Bazyliki Archikatedralnej! 
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Drodzy Mieszkańcy! 

 

Przypominam Wam, że w herbie naszego miasta znajduje się 

biały baranek – symbol niewinności i czystości – symbol świętej 

Agnieszki, która, jak głosi legenda, uratowała przed laty to miasto 

od zagłady. Oby i tym razem obroniła nas przed zagładą moralności. 

Z radością informuję, że zawiązał się Komitet Obywatelski, 

liczący już 85 członków – światłych mieszkańców naszego miasta. 

Celem Komitetu jest zablokowanie tej niecnej inicjatywy 

i przekonanie radnych, aby głosowali przeciw „Marszowi 

Rozkoszy” i budowie kolejnego domu rozpusty. 

Jeżeli dojdzie jednak do głosowania – oświadczam, że pozostanę 

wierny wartościom wpojonym mi przez moich ś.p. Rodziców – 

i będę głosował przeciw! Ponadto, gdyby wniosek przeszedł 

i zapadła uchwała o zorganizowaniu „Marszu Rozkoszy” 

oraz o budowie „Domu Cór Koryntu” – podejmę bardzo trudną 

dla siebie, ale jedynie słuszną decyję – złożę dymisję z pełnionej 

funkcji Prezydenta – wyrażając tym swój protest przeciwko 

nierządowi, nieczystości i wyuzdaniu! 

 

Z poważaniem, 

Wasz Prezydent. 

P.S.  

Tekst tego oświadczenia można też znaleźć na mojej stronie 

internetowej i na Facebooku. Czekam na Państwa opinie. Mój adres 

e-mailowy to: ppk@gmail.com. Chętnie wyjaśnię dokładniej swoje 

stanowisko w tej sprawie. 
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Czy warto stawiać na łagodność? 

 

Cześć Tato! 

 

Piszę tego maila do Ciebie w przerwie posiedzenia Zarządu 

naszej firmy. Myślę, że zauważysz, iż używam słów „naszej firmy”. 

Pomimo tego, że przepisałeś ją na mnie i na Olę – to wciąż uważam 

Cię za szefa naszego rodzinnego biznesu i wiem, że nadal 

interesujesz się tym, co się w firmie dzieje. 

Na tym posiedzeniu mieliśmy rozstrzygnąć kilka spornych 

kwestii, niezmiernie istotnych dla strategii firmy: 

 Czy zlikwidować biuro firmy i zatrudnić pracowników 

administracji w tzw. trybie zdalnym (telepracy)? 

 czy uruchomić e-sklep, zostawiając nadal tradycyjne, firmowe 

punkty sprzedaży, czy też ograniczyć się tylko do handlu 

w Internecie? 

 Czy zaprzestać produkcji niezbyt już rentownego kremu do rąk 

na rzecz nowego produktu – balsamu odżywczego? 

 Czy rozszerzyć akcję marketingową wody toaletowej 

dla nastolatków na coraz młodszą klientelę (5 – 6 klasy szkoły 

podstawowej) i połączyć ją z atrakcyjną promocją? 

 

Już na początku zebrania, przy każdym problemie potwierdziło 

się, że poszczególni członkowie Zarządu widzą go inaczej, inaczej 

myślą i oceniają, inaczej prognozują... Kłótnie wybuchały niemal 

po każdym argumencie. Pokażę Ci, Tato później zredagowany 

protokół z posiedzenia, ale już teraz „na gorąco” przeczytaj kilka 

refleksji i zobacz, jak to było (w załączniku przesyłam Ci parę 

zdjęć). 

Zebranie prowadziła Ola, bo to ona (z Twojej woli) pełni 

obowiązki prezesa. Muszę Ci się przyznać, że bardzo mnie zabolało, 

że to nie mnie wyznaczyłeś na swego następcę, a argument, że ona 

jest starsza, wcale do mnie nie przemawiał. Po tym zebraniu 

przyznaję Ci jednak rację – „miałeś nosa”. Ja ze swoim charakterem 

energicznego choleryka doprowadziłbym chyba prędko do „rozlewu 

krwi”. 
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Poniżej przedstawiam Ci próbkę najgorętszej dyskusji. Bardzo 

ostro spieraliśmy się o to, czy lepiej utrzymać tradycyjne biuro, 

czy też przenieść się w przestrzeń wirtualną i pracować w domu 

przy komputerze i przez Internet łączyć się ze sobą 

oraz przekazywać owoce swojej pracy, np. projekty, sprawozdania, 

strategie marketingowe itp.  
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Ola silnie popierała ten projekt – spodziewa się wkrótce dziecka 

i mogłaby jako telepracownik nie iść na urlop macierzyński. 

Zarządzałaby firmą zaocznie. Sprzeciwił się temu, dość 

nieoczekiwanie, Marek, twierdząc, ze nie da się jedną ręką pisać 

na klawiaturze, a drugą kołysać wózek lub mieszać kaszkę. Pewnie 

miał rację, bo ma doświadczenie w tych sprawach – jest przecież 

ojcem piątki odchowanych już dzieci. A więc on chętnie by został 

telepracownikiem, ale Oli tego nie radzi. 

Bartek do tego przedstawił „chłodną kalkulację”, 

z której wynikało, że można na tej zamianie uzyskać spore 

oszczędności. 
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Kamila też poparła projekt, uzasadniając swoje stanowisko 

elastycznym planem dnia, możliwością późniejszego wstawania 

i brakiem konieczności kupowania wyjściowych ciuchów, 

bo przecież można pracować w taki sposób – w podomce. 

Do kontrataku przystąpił wówczas Adam. Wykrzyczał 

poprzednim pomysłodawcom, że nie wyobraża sobie pracy 

w izolacji od kolegów i koleżanek, że kontakt przez Internet, 

to nie jest to samo, co bezpośredni, że żal mu „biurowych 

pogadanek” i hektolitrów wspólnie wypitej kawy, że opanuje nas 

„pustka emocjonalna”, bo zamiast z ludźmi, będziemy x-godzin 

dziennie przebywać w towarzystwie komputera..., ze będziemy 

później wydawać kasę na psychologów, psychiatrów itp. – i te 

wydatki „zeżrą oszczędności”! 

Póki co, chyba jeszcze ta pustka się u nas nie zadomowiła, 

bo emocje sięgały zenitu. Najbardziej dostało się Oli, 

gdyż zarzucono jej w końcu, że postawiła na zebraniu Zarządu 

niedopracowany projekt. Do tej opinii przychylili się też pozostali 

członkowie Zarządu. 

Myślałem, że Ola się wścieknie, że jej urażona ambicja szefa 

na tym ucierpi. Uważałem bowiem, że ten atak był niesłusznie 

skierowany w jej kierunku, ale zaskoczyła mnie pozytywnie – 

tak bym to określił – łagodność, która malowała się na jej twarzy, 

w spojrzeniu, słowach i postawie. Nie było w niej widać ani cienia 

gniewu, surowości (przecież pełni obowiązki Prezesa!), a spór 

dotyczył problemu strategicznego „dużego kalibru”. 

Nie wykorzystała swojego stanowiska, aby przeciwników 

„zmieszać z błotem”, czy też pragnąć i żądać odwetu na Marku 

i Adamie. Gdy odezwała się, mówiąc, że rzeczywiście problem 

telepracy w firmie wymaga przemyślenia i zdecydowała o zdjęciu 

go z porządku obrad, w jej wypowiedzi nie czuć było wątpliwości, 

obojętności, czy też ucieczki od odpowiedzialności, ale proste 

stwierdzenie faktu.  

Łagodność i życzliwe nastawienie, to rzeczywiście właściwe 

odnoszenie się do ludzi! Ja bym tak nie potrafił! A też przecież 

studiowałem Zarządzanie i wiem, co to jest zarządzanie kadrami, 

zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wiedzą... Nie pamiętam jednak, 

czy uczono mnie, żeby nie dokuczać innym, nie stosować przemocy 
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– choćby słowem, żeby z łagodnością przedstawiać swoje racje, być 

zrównoważonym i nie poniżać „przeciwników” korzystając 

z pozycji swojego „stołka”... 

Przerwa się kończy, muszę wracać na salę – przed nami jeszcze 

dyskusja na temat nowych form marketingu. Widzę, że dołączył 

do nas specjalista z „Wizualmar”. Pewnie coś ciekawego 

zaproponuje. Mam nadzieję, że teraz już nie będziemy sobie „skakać 

do oczu”, bo widzę, że łagodność Oli wszystkim zaimponowała, 

a ona zyskała przez nią więcej niż poprzez krzyk czy rozkazujący 

ton. 

Napiszę Ci więcej jutro, żebyś za bardzo się nie nudził na tej 

emeryturze. A jak Ci się podoba  w Ciechocinku? To chyba Twoje 

pierwsze wczasy od bardzo dawna? W sobotę planujemy odwiedzić 

Cię z Olą. Do zobaczenia. 

Całuję 

- Robert. 

 

P.S. Już miałem kliknąć WYŚLIJ, a tu widzę (i czuję), że Ola 

przygotowała poczęstunek – upiekła dla nas to wspaniałe ciasto 

z orzechami, które tak Ci ostatnio smakowało. Ona jest 

niesamowita! 

 

- Robert 
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Opanowana wywiadówka 

 

Kochana Wiesiu! 

 

Puściłam Ci wczoraj SMS-a, że bardzo się denerwuję 

przed tą „specjalną” wywiadówką, którą ma prowadzić nasz 

dyrektor. Zaprosił na nią rodziców dzieci sprawiających największe 

kłopoty wychowawcze i oprócz mnie, jeszcze dwie 

wychowawczynie – VIa i Vc. 

Spotkanie to miało dać dyrektorowi podstawę do podjęcia 

decyzji, które z tych dzieci zostają w naszej szkole, a które zostaną 

przeniesione do szkoły specjalnej, gdyż ich zachowanie zagraża 

pozostałym uczniom – dają oni zły przykład, deprawują innych, 

zastraszają, a nawet grożą nauczycielom. 

Przed urlopem macierzyńskim byłaś wychowawczynią VIa, 

więc z pewnością zainteresuje Cię to, co się działo na tym spotkaniu 

Otóż frekwencja rodziców była niespodziewanie duża. Niektórzy 

po raz pierwszy przyszli na wywiadówkę – ale i decyzje, które miały 

zapaść, były – jak to skwitował jeden z ojców – „groźne”. 

Od początku czuć było w powietrzu wielkie napięcie, niemal 

agresję w stosunku do dyrektora. Gniewne spojrzenia i wzburzenie 

ze strony rodziców były spowodowane samym pomysłem 

przeniesienia ich dzieci do szkoły specjalnej o zaostrzonym rygorze. 

Dyrektor zabrał głos jako pierwszy, i zdziwiłam się, że tak łatwo 

udało mu się uciszyć zebranych. Siedziałyśmy z Jolą i Kasią obok 

niego, widziałam, że doskonale panuje nad sobą i odetchnęłam, 

że nie da się wciągnąć w żadną pyskówkę. Był dobrze 

przygotowany i konkretnie wymienił główne problemy, jakie szkoła 

ma z trudnymi uczniami: 

 Mariusz i Rafał bili młodszych uczniów i wyłudzali pieniądze 

na papierosy. 

 Anita, Dominika, Paula i Daria wielokrotnie wyśmiewały inne 

koleżanki, poniżały je, krytykowały za, ich zdaniem, 

„obciachowe ciuchy”, a same przychodziły do szkoły ubrane 

i wymalowane jak – i tu padło mocne słowo – prostytutki. Jedna 

z nauczycielek widziała je kiedyś w Galerii M-M, 

jak zaczepiały mężczyzn. Natychmiast zareagowała, były potem 
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przeprowadzane rozmowy z rodzicami, ale sytuacja 

się powtórzyła, tym razem na dworcu. 

 Również Przemek i Krzysztof oraz Klaudia, Ela i Andżelika 

są „recydywistami” – gdyż mimo wcześniejszych ostrzeżeń, 

dalej chodzą na wagary i zadają się z podejrzanymi typami 

w centrum miasta. Krzysztof i Ela zostali złapani na gorącym 

uczynku kupowania dopalaczy, a Przemek miał w kieszeni 

działkę marihuany. Badania lekarskie potwierdziły, 

że skosztował nieraz tego specyfiku. 

 Natomiast Zbyszek i Jurek – najlepsi informatycy w szkole – 

spreparowali oszczerczy film o nauczycielu WF-u i umieścili 

nagranie w Internecie grożąc, że jeżeli się „nie odczepi”, 

to policzą się z nim jeszcze w inny sposób. 

Gdy dyrektor skończył, myślałam, że rodzice go zlinczują! Ich 

gniew i wzburzenie były potężne, jakby nie chcieli dopuścić 

do siebie myśli, że to wszystko jest prawdą. Sądzę, że tym krzykiem 

starali się zagłuszyć wyrzuty sumienia, że nie poświęcali swoim 

dzieciom dostatecznie dużo czasu, że pomimo różnych sygnałów – 

nie reagowali, że po prostu – nie kochali ich wystarczająco! 

Oczywiście większość z nich miała usprawiedliwienia – dużo 

pracowali, zarabiali, chcieli dać dzieciom to, czego oni nie mieli 

w dzieciństwie – najlepsze komputery, firmowe ciuchy, super 

wakacje... 

Padały też mocne słowa, nawet wulgaryzmy pod naszym 

adresem. Ja całkowicie oniemiałam słysząc, ze to wszystko wina 

szkoły, a zwłaszcza wychowawczyń, które nie dopilnowały, 

nie wychowały, nie zatuszowały itp.. 

Zobaczyłam wyraźnie, że język potrafi ranić, nawet zabijać – 

może nie dosłownie – chociaż Jola była bliska omdlenia, a Kasi 

chyba ciśnienie skoczyło do niebotycznych rozmiarów – ale może 

zabijać wartość człowieka, jego plany na przyszłość, jego dobre 

zamiary. 

Muszę Ci się przyznać, że nie zdałam egzaminu z dialogu 

i wybuchnęłam potokiem słów, bo nie zgadzałam się z tymi 

opiniami i sądami. Poniosły mnie nerwy. Potem tego żałowałam, 

ale cóż –  
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słowa zostały wypowiedziane! Stwierdziłam z przerażeniem, 

ze moja mowa była bardzo podobna i w treści, i w tonie do tego,  

co słyszeliśmy od rodziców. A myślałam nawet: „takie mamy dzieci, 

jacy są ich rodzice”. 

Tylko nasz dyrektor wykazał się znakomitym opanowaniem! 

Wysłuchał wszystkich (także mnie) do końca, nie przerywał, dał się 

wypowiedzieć także tym,  którzy zaprzeczali jego słowom, 

wydawali opinie wbrew oczywistym faktom – w stylu „mój syn tego 

nie zrobił, moja córka nie ma z tym nic wspólnego”. 

Co więcej – dodał jeszcze, że bardzo go niepokoi aroganckie 

zachowanie uczniów, niepunktualność i bałagan, który powodują 

na każdym kroku. 

Pomimo tylu negatywnych ocen, widać było wyraźnie, 

że odnosił się z szacunkiem do wszystkich zebranych, 

nie nadużywał swojej władzy, nikogo nie traktował z góry, 

nie krzyczał, ale spokojnie wyjaśniał swoje stanowisko odnośnie 

poszczególnych spraw. 

Na koniec powiedział, że dzisiaj jeszcze nie będzie podejmował 

żadnych decyzji odnośnie tych uczniów, ale, że przez cały tydzień 

będzie do dyspozycji w godzinach 16.00 – 20.00 w swoim 

gabinecie, i że serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi 

na indywidualną rozmowę. Zachęcał rodziców do przemyślenia 

swoich dzisiejszych wypowiedzi i do szczerej rozmowy z dziećmi 

na te trudne tematy. Po czym osobiście pożegnał się z każdym 

z obecnych, całując panie szarmancko w dłonie, a panom ściskając 

prawicę. 

Bałam się, że nie wszyscy podadzą mu rękę – ale o dziwo 

tak się nie stało. Na końcu poprosił jeszcze nas, abyśmy chwilę 

zostały i porozmawiały o planowanej w przyszłym tygodniu 

wycieczce nad morze. 

Emocje powoli ze mnie opadały, mój projekt programu 

wycieczki spodobał się dyrektorowi najbardziej, więc zostaliśmy 

jeszcze we dwoje, aby dograć pewne szczegóły dotyczące podróży. 

Gdy się żegnaliśmy, nie mogłam się powstrzymać, 

żeby nie wyrazić podziwu z przeprowadzenia tej „wywiadówki”. 

Na moje pytanie, jak on to robi, odparł: „Przed spotkaniem 
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wzdycham: Panie Boże, postaw wartę przy moich wargach”... 

i to pozwala mi się opanować. 

I tak to było, droga Wiesiu! Muszę koniecznie też stosować 

tę metodę! 

 

Pozdrawiam Cię serdecznie 

- Anka. 

 

P.S. Napisz proszę parę słów, jak się ma mały Wituś i kiedy wracasz 

do pracy? 
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Jak glukometr wykrył brak pychy 

 

Witaj Janie! 

 

Dawno się nie widzieliśmy – ostatnio chyba z pół roku temu 

na Warsztatach Teatralnych w Krakowie. A jak Ci się dyrektoruje 

w „Narodowym”? czy odczuwasz wielką odpowiedzialność – 

„patyny historii” tego miejsca? Napisz proszę co nieco na temat 

własnych planów artystycznych i i bieżących problemów techniczno 

– fizycznych, bo te ostatnie też u mnie spędzają mi wciąż sen 

z powiek. 

Otóż dotacja dla mojego teatru została drastycznie zmniejszona, 

a z  frekwencją w naszym mieście też jest różnie, stąd wpływy 

z biletów spadają. Tak więc musiałem „spuścić z tonu” i zamiast 

zaplanowanych dwóch staży zagranicznych dla młodych aktorów – 

„wygospodarować” tylko jedno miejsce. Taki staż dla młodego 

aktora z prowincjonalnego teatru jest często „furtką do kariery” 

i otwiera wiele nowych możliwości pracy. Nasz teatr to przecież 

nie Warszawa... 

Miałem więc dylemat – kogo posłać na ten staż do Berlina. 

Po głębokim przemyśleniu, drogą eliminacji zostały mi dwie osoby: 

Weronika i Ludmiła.  

Długo nie mogłem się zdecydować, wiele razy przeglądałem 

ich dokumentację, analizowałem wyniki badań lekarskich, 

oglądałem na video fragmenty ich ról, rozważałem sytuację 

rodzinną, aparycję, znajomość języka niemieckiego; ale cały czas 

coś mnie odpychało od Weroniki. Trudno mi było uzmysłowić 

sobie, dlaczego tak jest. 

I dopiero wczoraj, gdy przechodziłem obok kiosku z gazetami, 

„uderzyła mnie” twarz Weroniki, patrząca z kilku okładek 

kolorowych pism – niestety przeważnie tzw. „brukowców”: 

Weronika na nartach, Weronika na balu, Weronika otoczona tłumem 

fanów, Weronika – skąpo ubrana, reklamująca farbę do włosów, 

Weronika w serialu „Z – jak zemsta” itd. kupiłem kilka tych pism, 

lecz na próżno szukałem okładki z wizerunkiem Ludmiły. 

Po wieczornej lekturze wywiadów z Weroniką, sytuacja zaczęła 

się klarować. Otóż – nazywając rzecz po imieniu – Weronika 
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okazała się być osobą, z której emanowała pycha! Z jej wypowiedzi 

odczytywałem nadmierną wiarę we własną wartość i możliwości, 

a ze zdjęć – z postawy i spojrzeń – wyniosłość i – co mnie zdziwiło 

– trochę agresji oraz smutku. A to przecież oczy są zwierciadłem 

duszy. 
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Agresja mogła z niej emanować na wypadek, gdyby ktoś 

próbował ją skrytykować, czy choćby nie docenić, nie pochwalić. 

A smutek – może był skutkiem ciężkich przeżyć w dzieciństwie, 

o których mi kiedyś opowiedziała w przypływie szczerości. 

Czytałem gdzieś, że pycha i wyniosłość mogłyby być formą 

kompensacji tego wcześniejszego zranienia. 

Ta nadmiernie wysoka samoocena i mniemanie o sobie widoczne 

były w wyłącznym chwaleniu się, wymienianiu swoich zalet 

(czasami – moim zdaniem – nieprawdziwych, jak np. punktualność), 

a pomniejszaniu lub nawet ukrywaniu wad. To przesadne skupianie 

się na sobie, mogło być w zasadzie w tym przypadku 

usprawiedliwione, no bo to przecież były wywiady z nią, 

ale w mojej ocenie było to zbyt szumne i udziwnione, bo nawet 

odpowiedzi na pytania natury ogólniejszej, sprowadzała zaraz 
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do siebie, dopasowując świat do własnego, fałszywego obrazu. 

Gdy osoba prowadząca wywiad, czy pisząca artykuł o niej 

sugerowała, że myśli inaczej, Weronika od razu oponowała 

i denerwowała się, że ktoś ośmielił się mieć inne zdanie. 

O koleżankach – aktorkach wyrażała się niepochlebnie, 

niby życzliwie doradzała, jak np. mają zmienić swój wygląd 

czy interpretację roli, „poprawiała” nawet scenariusze – 

„bo gdyby to było tak – to... jej postać byłaby bardziej widoczna, 

częściej pojawiałaby się na scenie”. 

Nie zaprzeczam, że Weronika ma spore osiągnięcia w życiu 

zawodowym – zebrała pozytywne recenzje krytyków teatralnych 

i aplauz publiczności, ale ta jej pycha razi mnie, odbieram ją 

też jako lekceważenie innych, niedopuszczanie do siebie myśli, 

że ktoś może być równie dobry, lub lepszy od niej. 

Bardzo niesmacznie zabrzmiała krytyka Weroniki skierowana 

w stronę Ludmiły, wytykająca jej drobne uchybienia warsztatu 

aktorskiego. Wypowiedź o potknięciu się na scenie urosła do rangi 

całkowitej dyskryminacji koleżanki i była kolejną okazją 

do pokazania swojej wyższości. 

Gdy przeczytałem te wszystkie teksty i przypomniałem sobie 

pewne sytuacje i rozmowy z Weroniką, zacząłem zastanawiać się, 

jaki może być powód tak wielkiej pychy? Nie chodzi tu przecież 

tylko o reklamę, rozgłos, bo aktor musi być znany, chcąc zyskać 

popularność i otrzymywać propozycje intratnych ról. Weronice 

chodziło z pewnością o to, aby pokazać „swoją idealność 

i wielkość”, ale jednocześnie – małość innych. I to mi się 

szczególnie nie podobało. 

Znużony lekturą „och-ów i ach-ów” na temat Weroniki, 

zajrzałem na stronę naszego teatru – chcąc sprawdzić, 

czy uaktualniono repertuar na nadchodzący tydzień. I tu spotkała 

mnie niespodzianka! Na stronie głównej, w zakładce „Nasi aktorzy”, 

był umieszczony wywiad  - z Ludmiłą. 

Znana mi dobrze, piękna twarz Ludmiły była diametralnie różna 

od zdjęć Weroniki, które oglądałem przed chwilą. W jej oczach 

widać było radość i wewnętrzny pokój. Wypowiadała się tonem 

zdecydowanym, lecz pełnym cichości (nie rozwydrzenia) i jakiejś 

bliżej nie określonej mocy. Gdy reporter prowadzący wywiad 
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wspomniał coś o tym pechowym potknięciu się na scenie, z pokorą 

uznała własną ograniczoność i swój błąd. Nie wywyższała się ponad 

innych. Uważała, że wszyscy ludzie są równi, że ona też tylko 

dobrze wykorzystała dane jej „z góry” talenty. Unikała chwalenia 

się swoimi dokonaniami – po prostu przedstawiała prawdę o sobie. 

Po wyemitowaniu wywiadu, głos mieli internauci. I to oni 

chwalili, dziękowali Ludmile za wspaniałe role, prosili o kolejne. 

Odezwał się też Józef – starszy pan, sąsiad Ludmiły, 

który podziękował jej gorąco za pomoc, której mu udzieliła 

w chorobie – załatwiała różne sprawy, robiła zakupy, przynosiła coś 

ciepłego na obiad, zawsze się tłumacząc, że nie jest "„nadzwyczajną 

kucharką". Zobaczyłem wyraźnie „drugie oblicze” Ludmiły, 

które dotąd nie było mi znane, i uznałem, że jej postawa jest godna 

nagrody – wyjazdu na staż. 

Jakie było moje zdziwienie, że Ludmiła zaproponowała, 

by to jednak Weronika pierwsza zaliczyła ten staż, bo pan Józef 

nie ma nikogo bliskiego, a wciąż źle się czuje. Zgodziła się 

na wyjazd dopiero wtedy, gdy obiecałem jej, że... sam zajmę się 

panem Józefem. 

Była to najtrafniejsza moja decyzja od dawna, także z innego 

powodu. Kupując w aptece leki i glukometr dla pana Józefa, 

spotkałem „przypadkiem” Weronikę, która widząc moje zakupy 

pomyślała, że to ja choruję na cukrzycę. Zainteresowała się moim 

zdrowiem – i to było czymś nowym i pięknym w jej zachowaniu, 

które dotychczas „kręciło się” tylko wokół jej osoby. Gdy okazało 

się, ze to pan Józef potrzebuje glukometru – spontanicznie 

zaofiarowała swoją pomoc w poznaniu zasad jego działania, bo – 

jak powiedziała – od wielu lat choruje na cukrzycę. Gdy parę minut 

później pochyliła się nad chorym, pomyślałem, że „jeszcze będą 

z niej ludzie”! 

I widzisz Janie, jakie to dylematy musiałem rozwiązywać! Ale – 

uczono mnie zawsze, że słuszność decyzji najlepiej oceniać 

„po owocach”. I chociaż „owoce Weroniki” są jeszcze zielone, 

to wierzę, że dojrzewają w słońcu miłości! 

 

Pozdrawiam Cię serdecznie  

– Władek. 
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Kilka myśli o chciwości i hojności 

 

Witaj Andrzeju! 

 

Pewnie zdziwisz się, gdy otrzymasz ten list – 

przecież dotychczas komunikowaliśmy się głównie telefonicznie 

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

będzie w tym wypadku najlepsza. 

Otóż, jako prezes klubu jestem Twoim przełożonym, 

ale jednocześnie – Twoim przyjacielem od wielu lat. I właśnie 

dlatego postanowiłem zwrócić Ci uwagę na Twoją – mówiąc 

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

przyjacielskich spostrzeżeń, bo daleki jestem od tego, aby Cię zranić 

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

się Twoim postępowaniem, a jak Ci wielokrotnie wspominałem – 

preferuję „zarządzanie przez miłość”, więc moje uwagi wynikają 

wyłącznie z braterskiej miłości. 

Jesteś trenerem w naszym klubie od 10 lat, zapracowałeś 

na wiele sukcesów „Twoich” zawodników, których dotychczas 

traktowałeś jako własne dzieci. Także w kontaktach z kolegami 

nie miałeś problemów. Tenis przecież był Twoją pasją od dawna. 

Ale zauważyłem, że od jakiegoś czasu opanowało Cię 

nieumiarkowane pożądanie posiadania różnych dóbr i pieniędzy. 

Twoje wynagrodzenie za ciężką i odpowiedzialną pracę jest 

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

Domagasz się ode mnie kolejnej, dużej podwyżki. Twoja żądza 

bogacenia się daje się zauważyć nawet przez, moim zdaniem, 

niemoralne metody, bo używasz do tego naszej przyjaźni, szantażu 

i wykorzystujesz słabość innych. 

Zupełnie niepotrzebnie obmawiałeś bowiem Zygmunta, 

którego podopieczni nie zaklasyfikowali się ostatnio do finału 

i domagałeś się jego pieniędzy! Przepojony żądzą zysku, naruszyłeś 

granicę tego, co jest należne koledze, bo jest zgodne z jego umową.  

A gdy dostałeś premię za sukces Leszka w ostatnim turnieju – 

to chęć natychmiastowego użycia mamony doprowadziła Cię 

do stanu całkowitej niepoczytalności – tak się upiłeś! 
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Potem chyba się zreflektowałeś, że niepotrzebnie wydałeś tyle 

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

Chwalisz się tym przecież na lewo i prawo. Ubóstwianie bogactwa 

stało się Twoją „nową pasją”. Już nie tenis jest na pierwszym 

miejscu, ale stan Twojego konta, do którego jesteś baaardzo 

przywiązany! Przecież o niczym innym ostatnio ze mną 

nie rozmawiasz... No, może jeszcze o nowym samochodzie. 

Rzeczy materialne stały się dla Ciebie ważniejsze 

od zawodników. Z przerażeniem dowiedziałem się, że kilka razy 

przetrenowałeś Leszka, bo zależało Ci na wynagrodzeniu 

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

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

nie wytrzyma, bo wyniki w kwalifikacjach miał coraz gorsze. 

Gdzie się podziała Twoja „ojcowska miłość”? Dlaczego zacząłeś 

hołdować zasadzie: „lepiej mieć, zamiast kochać”? 

Pewnie też z tego powodu brałeś łapówki od rodziców dzieci, 

które chciały uczęszczać do naszej szkółki tenisa. I zapisywałeś 

te dzieci, których rodzice dali najwięcej „wpisowego”, a odmawiałeś 

przyjęcia bardzo zdolnym „biedniejszym” dzieciakom? Dostałem 

w tej sprawie list od rodziców. Taka korupcja jest szczególnie 

szkodliwa i niewychowawcza! Chyba to uzależnienie od pieniędzy 

spowodowało, że stałeś się pusty duchowo... 

Szwankuje tez pewnie Twoje zdrowie – źle wyglądasz, jesteś 

stale smutny. Słyszałem przypadkiem Twoją rozmowę przez telefon 

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

że nie masz jeszcze tyle, ile chciałbyś mieć, a i tak już obawiasz się, 

że to utracisz, że jakiś hacker włamie się na Twoje konto, 

że złodzieje ograbią Twój sejf. 

Chwaliłeś się, że wykupiłeś nowe polisy na życie (wypłacane 

przecież dopiero w wypadku Twojej śmierci!). Biedaku, usiłowałeś 

„kupić sobie” dobrą przyszłość, zastąpić poczucie bezpieczeństwa, 

które płynie z miłości – fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, 

płynącym z posiadanych pieniędzy. 

Mimo zgromadzonego bogactwa, stałeś się niewrażliwy na los 

i potrzeby innych. Widziałem przez okno, jak odpędziłeś od swojego 

samochodu małą dziewczynkę, chyba Rumunkę, która prosiła Cię 
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gestami o wsparcie. A kiedyś kupowałeś kilogramy cukierków 

i rozdawałeś dzieciakom z sąsiedztwa... 

Skąd się wzięła teraz u Ciebie ta blokada zdolności do miłości? 

Kto kocha – jest zawsze filantropem i hojnie rozdaje swój czas, 

pieniądze, siły, życie – innym. Gdzie zniknęla Twoja ofiarność, 

szczodrobliwość? Pewnie swoją chciwość i skąpstwo nazywasz 

co najwyżej nadmierną oszczędnością i zatracasz tak 

swoją wolność? 

A czy słyszałeś, jaka historia przydarzyła się ostatnio Leszkowi? 

Chyba tego nie widziałeś, bo otoczyli Cię wtedy dziennikarze 

i udzielałeś wywiadów na temat swoich osiągnięć. 
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Po finale turnieju, który Leszek wygrał (co prawda przez Twoją 

„przesadę trenerską” – nadszarpnął potężnie swoje zdrowie) – 

podeszła do niego młoda, smutna kobieta. Pokazała mu zdjęcie 

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

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

powiedzie się. Ale na to potrzebna jest potężna suma pieniędzy. 

I wiesz, jak wtedy Leszek zareagował na prośbę tej matki? Sięgnął 

do swojej torby, wyjął książeczkę czekową i wypisał na czeku sumę 
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równą ostatniej wygranej, po czym wręczył czek rozradowanej 

kobiecie. Wszystko to odbyło się bardzo szybko, bez błysków fleszy 

i rozgłosu. 

Leszek był tak przejęty tym wydarzeniem, że skoczyło mu 

ciśnienie, i jego lekarz musiał interweniować. Dziwił się, 

bo po zwycięstwie Leszek zwykle czuł się bardzo dobrze. 

Kategorycznie więc zażądał od niego wyjaśnienia, co było powodem 

takiego stanu. Gdy Leszek opowiedział mu o spotkaniu z matką 

chorego dziecka i pokazał jego zdjęcie, które kobieta zostawiła 

na pamiątkę, lekarz nagle przerwał rozmowę, zostawił Leszka 

pod kroplówką i przybiegł po mnie. Wracając, opowiedział mi, 

co się wydarzyło i martwił się, co będzie dalej. Za chwilę bowiem 

dowiedzieliśmy się z Leszkiem, że ta kobieta to oszustka, 

że owszem, jej syn był kiedyś chory, ale już wyzdrowiał, a ona 

naciąga ludzi na „łatwy pieniądz”. Bałem się, że Leszek się 

wścieknie, że tak został nabrany, że tyle pieniędzy stracił, 

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

wiadomość, że bardzo się cieszy, iż chłopiec jest całkowicie 

zdrowy!  

 

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

nauczyć od zawodnika? Bo jedynym ratunkiem na pozbycie się 

chciwości jest hojna miłość! 

A hojność nie posługuje się ani miarą, ani wagą, nie oznacza 

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

człowieka w danym momencie stać. 

Przemyśl to, proszę! Wierzę, że dojdziesz do własnych 

wniosków! 

 

Pozdrawiam Cię serdecznie  

- Twój Dominik. 
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Pracowitość kontra lenistwo 

 

Szanowni Koledzy –  

Kierownicy Katedr w Instytucie Weterynarii, 

 

Za parę dni mija okres stażu dwóch asystentów, 

których przyjęliśmy do pracy w Instytucie sześć miesięcy temu. 

W tym czasie byli oni pod moją opieką, otrzymywali różne zadania 

i bacznie ich obserwowałem. Musimy więc teraz podjąć decyzję, 

czy zatrudnić ich w naszym Instytucie na kolejny okres, 

czy też ogłosić nowy konkurs i szukać innych kandydatów. 

Nie jest to łatwa decyzja, dotyczy przecież przyszłości tych 

młodych ludzi, i w pewnym sensie też przyszłości Instytutu. 

Poniżej przedstawiam Szanownym Kolegom swoje opinie 

na temat naszych stażystów. Jak zaobserwowałem – mają oni 

diametralnie różne charaktery, postawy, stosunek do pracy 

i do życia. Różnie też oceniłem ich wiedzę, dorobek naukowy, 

tj. liczbę artykułów i stopień zaawansowania doktoratu. 

Emil od początku stażu zaskoczył mnie dużą aktywnością 

i gorliwością. Wszędzie go było pełno – i w pracowni, 

i w przychodni weterynaryjnej i w czytelni. Nigdy nie zauważyłem, 

żeby siedział bezczynnie. Nawet w czasie przerw w pracy biegł 

do poczekalni, rozmawiał z właścicielami psów, kotów i innych 

stworzeń czekających na swoją kolej w poradni, pocieszał, 

zagadywał zwierzęta, jakby chciał je „odstresować”. 

Gdy jeden z piesków nie pojawił się na kolejny zastrzyk – 

zadzwonił do właścicielki. A kiedy okazało się, że zwichnęła nogę 

i nie może chodzić, wsiadł na rower i pojechał „z wizytą domową” 

do Filutka, zupełnie bezinteresownie. Kilka dni temu przywiózł 

do poradni kotkę, którą potrącił samochód, a gdy poczuła się lepiej, 

znalazł jej nowy dom, bo na ogłoszenia, które wcześniej porozlepiał 

na osiedlu –nikt nie odpowiedział. 

Gdy asystował mi przy badaniach i zabiegach, podobała mi się 

jego ofiarność, sumienność i staranność z jaką wykonywał swoje 

zadania, chociaż nieraz widziałem, jak stara się zapanować 

nad sobą, nad zmęczeniem i zniechęceniem. 
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Emil nigdy się nie spóźniał, jego obowiązkowość była 

nienaganna. Zwłaszcza w działaniach praktycznych rzucało się 

w oczy jego zamiłowanie do pracy, wytrwałość i rzetelność. 

Studenci, z którymi prowadził laboratoria, bardzo go za to cenili. 

Na polu naukowym natomiast Emil wykazał się dużą pilnością 

i systematycznością. Profesjonalnie opracował wyniki badań 

nad białaczką u kotów, napisał – z moją pomocą – 3 artykuły na ten 

temat, a także kontynuował rozważania podjęte w pracy 

magisterskiej i konfrontował je z aktualnymi badaniami. Planuje 

wkrótce otwarcie przewodu doktorskiego w tym obszarze. Na jego 

biurku zauważyłem różne „złote myśli”: „Wszystko, co dobrego 

czynimy, wymaga pracowitości, bo przez nią wyraża się miłość 

i odpowiedzialność”, czy też „Kto mało kocha, mało pracuje”. 

I rzeczywiście, traktował pracę jako dar z siebie, bo praca 

to warunek osobistego rozwoju i sposób bycia dla innych. 

Sądzę, że będzie z niego wspaniały, kochający zwierzęta 

współpracownik, naukowiec i lekarz weterynarii z prawdziwego 

zdarzenia. 

A teraz moja opinia (a nawet coś więcej) na temat Gustawa. 

Otóż, od początku naszej znajomości miałem wrażenie, że on już 

urodził się zmęczony! Właściwie nigdy nie był zdolny do tego, 

by wypełniać należycie swoje obowiązki. Zresztą nie stawiał sobie 

żadnych wymagań – za to wiele wymagał od innych. Wielokrotnie 

podpatrzyłem, jak jego pracę wykonywał laborant lub Emil, 

który chyba miał w stosunku do Gustawa za miękkie serce 

i postanowił go „kryć”. 

Gustaw w zasadzie unikał jakiejkolwiek pracy, a jeżeli już 

musiał coś zrobić, to wykonywał w poradni zlecone mu badania 

przy minimum wysiłku, często bezmyślnie, bez odrobiny uczucia 

czy sympatii do zwierząt.  

W stosunku do współpracowników był często arogancki, 

zwłaszcza wtedy, gdy ktoś przerywał mu „nicnierobienie”, bo w tym 

stanie czuł się najlepiej. To jego wygodnictwo, bezczynność, 

tracenie czasu, brak jakiegokolwiek działania i aktywności 

po jakimś czasie zaczęły mnie nawet niepokoić. Myślałem, że może 

jest chory, lub ma jakieś poważne problemy. Na moje kategoryczne 

polecenie, poszedł do lekarza zakładowego i przyniósł 
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zaświadczenie, że może pracować na tym stanowisku. Lekarz zalecił 

mu jedynie, żeby zadbał o lepszą kondycję i sprawność fizyczną, 

i zrzucił kilkanaście kilogramów nadwagi, bo grozi mu nadciśnienie. 

Jednak, gdy po raz kolejny się spóźnił, nie dotrzymał słowa, 

że to już ostatni raz, doszedłem do wniosku, iż nie można na niego 

liczyć i zaprosiłem go na rozmowę. 

Wygarnąłem mu marnowanie czasu, bierność, brak pragnień 

i aspiracji, poważne zaniedbywanie swoich obowiązków, ospałość, 

a nawet marazm i stałą postawę życzeniowo – roszczeniową. 

Zwróciłem mu też uwagę, że jego praca naukowa jest również 

niezadowalająca – nie publikuje artykułów w prasie naukowej, 

a o doktoracie to chyba już zapomniał, i tak żyje pogrążając się 

coraz bardziej w swoim lenistwie. 

Gustaw wysłuchał moich uwag ze smutnym wyrazem twarzy, 

trwając niemal w apatii, czy może już w depresji. W tym młodym 

człowieku nie było zupełnie radości życia, jakiejkolwiek motywacji 

i mobilizacji do wysiłku, a z jego oczu można było wyczytać 

„egzystencjalną nudę”. Wolno włożył rękę do kieszeni i wyjął 

pendriva mówiąc, że są na nim jego ostatnie osiągnięcia naukowe. 

Spojrzałem na niego zaskoczony tym całkowicie i obiecałem, 

że wieczorem przejrzę te prace, a jutro wrócimy do naszej rozmowy. 

Pomyślałem, że może zbyt pochopnie nazwałem go leniem. 

Na pendrivie znalazłem cztery artykuły naukowe, nawet 

interesujące. Dziwiłem się tylko, skąd Gustaw miała wyniki badań, 

które w nich wykorzystał. W Instytucie nie robiliśmy takich analiz. 

Postanowiłem zapytać go o to i zajrzałem do kolejnego pliku. 

Zawierał on tekst prawie skończonej rozprawy doktorskiej. 

Co prawda widniał tam inny temat niż Gustaw podawał 

przy przyjęciu na staż, ale nie to było najważniejsze. Zastanawiałem 

się, pod czyim kierownictwem pracował nad doktoratem, 

bo ja widziałem ten tekst po raz pierwszy. 

Sprawa wyjaśniła się bardzo szybko. Gdy otworzyłem ostatni 

plik sądząc, że to ostatni fragment doktoratu – moim oczom ukazała 

się korespondencja Gustawa z firmą świadczącą usługi – doradztwa 

naukowego!, co w praktyce oznaczało możliwość odpłatnego 

zamówienia pracy dyplomowej, magisterskiej, doktorskiej, 

artykułów i referatów na dowolny temat. E-maile zawierały 
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również stosowne cenniki, próbki twórczości do wyboru 

i zaakceptowane przez zleceniobiorcę szczegóły. Oczywiście, pełna 

obustronna dyskrecja zapewniona! Nikt nie przewidział, 

że przez bezmyślność Gustawa – sprawa ujrzy światło dzienne. 
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Naszą kolejną rozmowę rozpocząłem oczywiście od tego 

problemu. Gustaw najpierw starał się obrócić wszystko w żart, 

nawet się nieco ożywił i spontanicznie oznajmił, że po prostu 

nie chciało mu się ślęczeć nad książkami i probówkami, żeby pisać 

artykuły i doktorat, że ma bogatych rodziców, którzy sponsorują mu 

takie „zachcianki”, bo są nowocześni i uważają, że trzeba „żyć 

na luzie” i „robić, co się chce – lub nic”, że leniuchowanie to teraz 

niemal społeczna norma. 

Oburzyłem się na takie tłumaczenie, bo uważam to postępowanie 

za nieetyczne, a bezkrytyczne uleganie modnym ideologiom 

i sloganom – za niegodne naukowca, bo doprowadza to do totalnej 

ignorancji. 

W gruncie rzeczy zrobiło mi się żal Gustawa za to jego 

„zawinione bezrobocie”, a jednocześnie za to fikcyjne przekonanie 
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o własnej wielkości. Gustaw musiał zobaczyć ten żal w moich 

oczach, bo spuścił głowę i prysnęła gdzieś jego niechęć 

do analizowania swojego życia, do stawiania sobie ważnych pytań 

w kategoriach dobra i zła, zasługi i winy. Chyba zrozumiał, 

że lenistwo doprowadziło go do bałaganu wewnętrznego, 

do nieuporządkowanego sumienia i życia. 

Zapytałem go, czy chciałby porozmawiać ze mną o przyczynach 

takiego stanu jego „duszy i ciała”, o tym, co coraz odważniej sam 

zaczął nazywać właśnie lenistwem. Siedzieliśmy bardzo długo 

i szczerze rozmawialiśmy. Nie jestem upoważniony do tego, 

aby przekazać Wam, Szanowni Koledzy, często bolesne szczegóły 

z życia Gustawa. Ustaliliśmy tylko, że jawna stanie się, jak nam się 

wydaje, główna przyczyna jego postępowania, jego lenistwa. 

Otóż, wspominał, że gdy był jeszcze małym chłopcem, chciał zrobić 

mamie niespodziankę i posprzątał kuchnię. Jednak zamiast 

podziękowania i pochwały spotkał się z krytyką swojego dobrego 

uczynku. Matka wytknęła mu wszystkie błędy, niedoskonałości 

i burczała jeszcze długo, że będzie musiała poprawiać jego pracę, 

że jest nieudacznikiem, i że i tak nic z niego nie będzie. Poczuł się 

wtedy bardzo zraniony i upokorzony, więc postanowił, że jeżeli 

za pracę otrzymał taką reprymendę – to lepiej nie robić nic! 

I konsekwentnie trzymał się tej zasady...  

Pozostał jeszcze problem zakupionej pracy naukowej. 

Na szczęście artykuły nie zostały jeszcze wysłane do redakcji 

czasopism naukowych, a doktoratowi brakowało dwóch rozdziałów. 

„Komisyjnie” skasowaliśmy wszystkie pliki, łącznie z e-mailami 

do „naukowej firmy”, po czym Gustaw nieśmiało mnie poprosił, 

czy mógłbym porozmawiać z nim o „prawdziwym” doktoracie. 

I zgodziłem się, wierząc, że chłopak „wyjdzie na ludzi”, że od tej 

pory będzie gorliwie pracować już na swój rachunek. 

Szanowni Koledzy – czy i Wy zaufacie Gustawowi? 

Zapraszam na posiedzenie Komisji ds. Kadr w najbliższy 

czwartek na 12.00. 

Z poważaniem 

i koleżeńskim pozdrowieniem 

- Wasz Dyrektor. 
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P.S.  

Dzisiaj Gustaw szybko i dokładnie przygotował materiał 

badawczy w laboratorium. Pochwaliłem go z tego powodu 

w obecności kolegów i koleżanek oraz studentów. Jaki był 

szczęśliwy! To z pewnością dobra droga do całkowitego 

wyplenienia lenistwa z jego życia. 

Potem długo rozmawiał z Emilem i na jego biurku pojawiła się 

karteczka z mądrą sentencją: „Masz jedyne i niepowtarzalne życie – 

nie wolno go marnować”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

Czy Smukowianie byli roztropni? 

 

Witaj, mój Drogi Następco – cześć Damianie! 

 

Mija już prawie rok od czasu, kiedy zastąpiłeś mnie „na stołku” 

szefa naszej firmy budowlanej. Często myślę o Was – tyle lat dane 

mi było przepracować w jednym miejscu, to się człowiek 

przyzwyczaił. Ale i emerytura ma swoje dobre strony. Dużo czasu 

spędzam na spacerach i widzę, że właściwie mieszkam „na placu 

budowy”. Nasze osiedle rozrasta się w tempie przyspieszonym, 

więc w czasie moich wędrówek, trafiam wciąż na „swojskie 

klimaty”. 

Na tyłach mojej posesji też trwa budowa. Sąsiad wydzielił część 

swojej dużej działki – i powstaje tam domek, tzw. bliźniak, dla jego 

córek – bliźniaczek!  
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Zagadnąłem kiedyś kierownika budowy, bo zainteresowały mnie 

elementy konstrukcji dachu, których nie znałem – jak ta technologia 

pędzi naprzód! Pan Zdzisiu okazał się bardzo miłym i rozmownym 
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człowiekiem. Ochoczo wyjaśnił mi, dlaczego ta nowa konstrukcja 

jest lepsza od poprzednich wersji. Z pewnością znasz 

już te rozwiązania, ale w załączniku przesyłam Ci wykaz firm, 

które oferują atrakcyjne promocje na te elementy. 

Podczas kolejnej rozmowy „przez płot” z panem Zdzisiem 

„odkryłem karty” i „przyznałem się” do ponad 40-letniego stażu 

w budownictwie. Pan Zdzisiu popatrzył na mnie z wyraźnym 

uznaniem i jak tylko pojawiałem się w ogrodzie, zaraz „zdawał mi 

raport” z kolejnego etapu budowy, na której uwijało się 

jak w ukropie ośmiu chłopaków. Widać było, że znają się na rzeczy. 

Pan Zdzisiu – jak na kierownika przystało – tylko nadzorował prace 

i załatwiał transporty materiałów. 

Któregoś dnia, już „pod fajrant”, zanosiło się na burzę. 

Widziałem jak budowlańcy w pośpiechu zabezpieczali folią 

konstrukcję dachu. Pan Zdzisiu solidarnie włączył się do pracy 

i tak przy tym przemókł, że zawołałem go i zaprosiłem do siebie, 

żeby się nie rozchorował. Widziałem, że oddał chłopakom 

firmowego busa, a sam musiał czekać na dostawę z Castoramy. 

Żona poczęstowała go obiadem, a potem przy herbacie pan 

Zdzisiu – zadowolony, że znalazł fachowego słuchacza – opowiadał 

i opowiadał o swoich doświadczeniach zawodowych. Były to 

historie – jak je określiłem – techniczno – ekonomiczno – 

filozoficzne, dotykające też aspektów etyczno – moralnych. Mam 

nadzieję, że przeczytasz je z zainteresowaniem. Ta „spowiedź” pana 

Zdzisia obejmowała głównie minione dziesięciolecie, bo w tym 

mniej więcej czasie został kierownikiem budowy. I jak patrzy teraz 

z perspektywy tych lat, to dochodzi do wniosku, że na początku, 

na swoich pierwszych budowach, postępował bardzo lekkomyślnie, 

pochopnie, nie korzystał z rady innych, doświadczonych 

budowlańców, ale woda sodowa uderzyła mu chyba do głowy.  

Tu spojrzał na mnie znacząco i dodał, że niezmiernie żałuje, 

iż nie spotkaliśmy się wcześniej... 

Był bardzo niedbały, np. niestarannie przeglądał oferty sklepów, 

kupował bez namysłu, często przepłacał. Kiedyś z kolei nabrał się 

na promocję płytek podłogowych, które owszem, były bardzo tanie, 

ale nie sprawdził, czy nadają się do położenia na tarasie. 

Przy pierwszym mrozie – popękały, a do tego po każdym deszczu 
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można było na nich ślizgać się, jak na lodowisku. Chyba cudem nikt 

się nie przewrócił. Zbijanie i wymiana płytek obciążyły oczywiście 

jego kieszeń. 

Gdy zleceniodawca cofnął mu „kredyt zaufania” po tym 

incydencie z płytkami i jeździł z nim do sklepów i hurtowni, pan 

Zdzisiu wahał się przy każdym zakupie, brakowało mu stanowczości 

przy podejmowaniu decyzji, rezygnował z zakupu 

bez wystarczającego motywu, czym doprowadzał innych do „białej 

gorączki”. Prace posuwały się bardzo opieszale, a pan Zdzisiu 

bez przebierania w środkach, wykorzystywał cudzą naiwność 

lub „niewiedzę budowlaną” dla celów osobistych, np. wmawiał 

właścicielom, ze potrzebne będą trzy palety polbruku, 

a on właściwie wykorzystał połowę, resztę zaś „upłynniał na lewo”, 

lub chyłkiem przewoził na posesję szwagra, który budował willę 

dla syna.  

Pan Zdzisiu był nawet bardzo dumny ze swej przebiegłości, 

którą właściwie powinien nazwać cwaniactwem... 

Miał też problemy z podległymi mu pracownikami, 

bo kompletował zespół bez głębokiego przemyślenia, nie słuchał 

rady swojego starszego kolegi, żeby nie przyjmować do pracy 

„na czarno”, bo w razie wypadku będzie miał problemy. 

I rzeczywiście otarł się o więzienie, bo nie przewidział takiej 

sytuacji – jeden z pracowników oparzył się wrzątkiem w czasie 

śniadania. Chłopak jednak wycofał swój wniosek, bo... pan Zdzisiu 

go zastraszył. 

Mój gość opowiedział jeszcze kilka takich przypadków, 

od których mnie – staremu budowlańcowi – włos się jeżył na głowie 

(chociaż tych włosów dużo mi już nie zostało).  

W końcu wziął głęboki oddech i wyrzucił z siebie, że sprawdził 

na własnej skórze, ze człowiek najwięcej uczy się na błędach, 

na przykrych i bolesnych doświadczeniach, potknięciach 

i niepowodzeniach. 

Na szczęście zrozumiał pewnego dnia, że brakuje mu 

roztropności! Że w jego zawodzie (tak jak i w wielu innych) trzeba 

umiejętnie wyciągać wnioski z przeszłości i kierować się zdrowym 

rozsądkiem. Trzeba obiektywnie patrzeć na świat, a nie widzieć 
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tylko to, co chciałoby się zobaczyć – np. puchnący coraz bardziej 

portfel... 

Pan Zdzisiu wspomniał też pewnego inspektora budowlanego, 

który co prawda dopiero niedawno, ale nauczył go otwartości 

na pouczenia innych. Zawsze służył swoją radą, chociaż ona 

nie zawsze była przez pana Zdzisia przyjmowana. Ale w końcu, 

gdy przekonał się, że inspektor, zamiast od razu karać, daje mu 

możliwość naprawienia swoich błędów, nabrał do niego pełnego 

zaufania i też zaczął „zarządzać z miłością”. 

Zmienił swój stosunek do pracowników, często ich chwalił 

i motywował do dobrej pracy, a jeżeli któryś z nich chciał tylko 

„odwalić” swoją robotę, to tłumaczył, jakie nieobliczalne skutki 

może przynieść ta fuszerka. Wpajał im przezorność, uczył 

przewidywania i planowania. Nigdy nie oceniał ich z pozorów, 

ale potrafił spojrzeć tak przenikliwie, że od razu dostrzegał 

przyczyny i powiązania różnych zdarzeń. 

Gdy raz omal nie doszło do katastrofy budowlanej, 

bo zarysowała się jedna z betonowych podpór – wyjaśnił 

chłopakom, na czym polega ich „błąd w sztuce”, ale też prawidłowo 

ocenił realizm sytuacji – podpora była wylewana pierwszego 

grudnia, a dzień wcześniej były „Andrzejki”! Myśląc logicznie, 

nie planował już poważniejszych prac np. po ważnych meczach. 

Tę jego elastyczność pracownicy bardzo sobie cenili. Wiedzieli też, 

że nie wylecą z roboty, jeżeli zajdzie coś ważnego, 

lecz nieprzewidywalnego, np. nagła choroba żony, bo kierownik 

to zrozumie. Bardzo przydawała się wtedy panu Zdzisiowi 

praktyczna znajomość ludzi, ich charakterów, usposobień i sytuacji 

rodzinnych, bo pozwalała mu liczyć się z ewentualnymi 

trudnościami, zapobiegać im, zabezpieczać się i chronić 

przed np. przerwami w pracy. Rozważnie i ostrożnie budował 

więc harmonogram działań. Jednak nieraz musiał wykazać się 

przytomnością umysłu i mieć odwagę do podjęcia ryzyka. 

Chłopakom podobała się jego uczciwość zamierzeń i tym samym 

mu odpłacali. 

Przyznam Ci się, Damianie, że byłem już nieco znużony tym 

monologiem pana Zdzisia. Udało mi się więc wtrącić pytanie – 

co on właściwie rozumie pod hasłem „roztropność”? Po chwili 
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namysłu odpowiedział pewnym głosem, że jest to umiejętność 

dążenia do dobra i dobierania właściwych środków prowadzących 

do celu. Dodał też, że niezbędne jest głębokie, wielostronne 

myślenie, czyli korzystanie z „szarych komórek”, 

a także świadomość własnych ograniczeń i unikanie wszelkich 

skrajności. Chyba zgodzisz się ze mną, że są to przymioty 

dojrzałego duchowo człowieka? 

Naszą rozmowę przerwał SMS z Castoramy, że zamówione 

dachówki dzisiaj nie dojadą, bo kierowca utknął w korku 

pod wiaduktem, gdzie po burzy utworzyła się potężna kałuża. 

Przepraszali – ale to „siła wyższa”. 

Deszcz na szczęście przestał już padać i pokazała się przepiękna 

tęcza. Poszedłem z panem Zdzisiem na budowę, żeby sprawdzić, 

jak spisało się tymczasowe zabezpieczenie dachu. Trzymało się 

mocno. Pan Zdzisiu poprawił tylko folię na jednym z okien 

i ze śmiechem opowiedział mi historię, którą słyszał kiedyś 

od swojej babci. 

Była to opowieść o pewnych ludkach – Smukowianach, 

którzy postanowili wybudować sobie dom, ale wszystko robili 

nie tak, jak trzeba – postawili ściany bez okien, położyli dach 

i wstawili drzwi, ale w domu było ciemno. Nosili więc do wnętrza 

światło – w wiaderkach... Nie zrobili komina, więc dym łapali 

w kosze i wynosili do ogrodu... No, roztropności to Smukowianom 

z pewnością brakowało! 

 

Drogi Damianie! 

 

Wybacz emerytowi ten przydługi list – ale dzięki niemu 

poczułem się znów „w swoim żywiole”. Chyba zostanę 

„czeladnikiem” u pana Zdzisia. Żona co prawda mruczy, żebym dał 

sobie z tym spokój, ale... 

 

Serdecznie Cię pozdrawiam 

i życzę szybkiej wiechy! 

- Władysław. 
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Najbardziej sprawiedliwy Dziekan 

 
Szanowny Pan Dziekan  

ds. Studenckich – Wydział Prawa 

 

 

Miło mi poinformować Sz. Pana Dziekana, że w tegorocznym 

konkursie organizowanym przez Samorząd Studencki naszej 

Uczelni na Najbardziej Sprawiedliwego Dziekana – zdobył Pan 

pierwsze miejsce i uzyskał 2580 głosów. Wręczenie dyplomu 

odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godz. 10.00 w Sali Rady 

Wydziału. 

Serdecznie gratuluję Sz. Panu Dziekanowi osiągniętego 

wyróżnienia, bardzo cenionego przez brać studencką i pracowników. 

Liczę na niezawodne przybycie. 

 

Z poważaniem, 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego. 
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W załączeniu fragment protokółu z posiedzenia Komisji 

Konkursowej, zawierający opinie pracowników i studentów, 

które wpłynęły znacząco na wynik głosowania. 

 

 

 Pan Dziekan traktuje wszystkich studentów sprawiedliwie – 

w jednakowy sposób. Na egzaminie z prawa karnego przyjął 

jednolite zasady oceniania, podał je na stronie www Wydziału 

i według nich oceniał wszystkich – zarówno studiów 

stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.  

Asia – studentka. 

 

 Uczciwe, prawe postępowanie Pana Dziekana owocuje brakiem 

jakiejkolwiek stronniczości. W tym semestrze razem z kolegą 

trochę narozrabiałem: wywołaliśmy bójkę w klubie „Hallo” 

i naubliżaliśmy ochroniarzowi. Obaj – dostaliśmy naganę 

z wpisem do akt, mimo że kolega był siostrzeńcem Pana 

Dziekana. 

Maciek – student. 

 

 Chciałam również podkreślić bezstronność Pana Dziekana. 

Podejmując decyzję, kogo wysłać na staż do Włoch, 

nie promował swoich seminarzystów, ale sprawiedliwie oceniał 

i analizował wnioski, biorąc pod uwagę jedynie względy 

merytoryczne. Ja się „nie załapałam”, ale nie mam do Pana 

Dziekana żalu. 

Helena – studentka. 

 

 Podoba mi się, że zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych 

stosuje taką samą „miarę” – wymaga schludnego (niemal 

eleganckiego) ubioru na zajęciach. Sam chodzi w dobrze 

skrojonym garniturze, zawsze „pod krawatem”. Na pierwszym 

roku było mi trudno się przyzwyczaić, po „luźnym” ubiorze 

z liceum, ale teraz to rozumiem i cenię. 

Wiesiek – student. 
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 Pan Dziekan bardzo obiektywnie opiniuje wnioski o podwyżki 

i nagrody. Sprawiedliwie przyznaje człowiekowi to, co z tytułu 

jego wkładu pracy lub zasług słusznie mu się należy. 

Dorota – asystentka. 

 

 Doceniam sprawiedliwość Pana Dziekana przy podziale 

środków na badania naukowe i na wyjazdy na konferencje. Nie 

stosuje On zasady: „dorwałem się do żłobu – to będę korzystać”, 

ale środki przyznaje zgodnie z punktacją za publikacje za ubiegły 

rok. Nie było przypadku, żeby „swojej” Katedrze przydzielił 

więcej funduszy niż to wynikało z przyjętych algorytmów. 

Teodor – Kierownik Katedry. 

 

 Na posiedzeniach Rady Wydziału Pan Dziekan udziela głosu 

każdemu – sprawiedliwie, demokratycznie dzieli czas 

na wypowiedzi. 

Mirek – konserwator. 

 

 Pan Dziekan jest sprawiedliwy, konsekwentny, uczciwy – 

respektuje umowy i dotrzymuje obietnic, pomimo wystąpienia 

„konfliktu interesów”. Gdy złożyłam podanie o pracę 

w charakterze intendentki w Dziale Gospodarczym na naszym 

Wydziale, Pan Dziekan napisał na nim: „Wyrażam zgodę 

na zatrudnienie” i nie wycofał tej zgody, pomimo że za godzinę 

zadzwoniła Jego siostra z prośbą o zatrudnienie swojej znajomej 

na tym stanowisku. Znajoma podobno „kusiła” Pana Dziekana 

opasłą kopertą... 

Mariola – intendentka. 

 

 Podoba mi się (i uważam to za sprawiedliwe traktowanie), 

że można zawsze przyjść do Pana Dziekana na rozmowę, wyrazić 

swoje opinie i wątpliwości oraz zostać wysłuchanym 

w atmosferze zrozumienia i życzliwości. I jeszcze każdemu 

podaje rękę na powitanie. 

Olga – sprzątaczka. 
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 Pan Dziekan postępuje sprawiedliwie, tj. zgodnie z ogólnie 

uznanymi zasadami etycznymi. Jest lojalny, bo buduje 

partnerskie relacje zarówno ze współpracownikami, jak i ze 

studentami, np. w każdy poniedziałek można się z Nim umówić 

na partyjkę szachów. Darzy ludzi szacunkiem, bo stawia 

na pierwszym miejscu kwalifikacje, umiejętności 

oraz doświadczenie i wszyscy pracownicy mają równe szanse 

rozwoju zawodowego, bez względu na rasę, pochodzenie, 

wyznanie, przekonania, płeć, styl życia czy wiek. Pan Dziekan 

przykłada też ogromną wagę do poszanowania ludzkiej godności. 

Jestem najstarszym pracownikiem biblioteki, tuż przed 

emeryturą, i od dwóch lat poruszam się przy pomocy kul. Nigdy 

nie spotkały mnie ze strony Pana Dziekana żadne niestosowne 

uwagi (czego nie mogę niestety powiedzieć o innych 

profesorach). Gdy w poprzednim miesiącu poprosiłem Pana 

Dziekana o rozmowę w związku z moim planowanym przejściem 

na emeryturę – sam pofatygował się do biblioteki, żebym nie 

musiał kuśtykać po schodach, bo winda była uszkodzona. Cenię 

sobie u Pana Dziekana również to, że stosuje zasadę jawności – 

każdy pracownik jest informowany w sposób jasny i zrozumiały 

i swoich celach zawodowych, prawach i obowiązkach 

oraz o ważnych wydarzeniach na Uczelni. Stosowanie przez Pana 

Dziekana fundamentalnych zasad zaufania, uczciwości 

i sprawiedliwości sprawia, że w pełni zasługuje na wyróżnienie 

„Najbardziej Sprawiedliwego Dziekana” i z radością oddam 

na Niego swój głos w konkursie organizowanym przez Samorząd 

Studencki. 

Hipolit – starszy bibliotekarz. 
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Umiarkowana „Fala” 

 

Cześć Agatko! 

 

Piszę do Ciebie tego maila z przepięknego nadmorskiego  hotelu 

„Fala”, w którym od paru dni jestem na praktyce zawodowej. 

„Moje” Technikum Hotelarskie podpisało umowę z dyrektorem tego 

obiektu i... tak znów znalazłam się nad morzem. Mile wspominam 

nasz pobyt na obozie w sąsiednim uzdrowisku w czasie wakacji – 

było super! Pozdrów ode mnie Zośkę, Aldonę i Elizę! Ale teraz 

przyjechałam tu „służbowo” razem z kilkoma koleżankami 

i kolegami z klasy i z nową wychowawczynią. 

Już od pierwszego dnia wiedziałam, że będzie to zupełnie inna 

praktyka, niż ta ubiegłoroczna w pizzerii. Pewnie się dziwisz, 

że piszę do Ciebie o takich sprawach, które są Ci obce (bo Ty 

w liceum nie masz praktyk) i wydadzą Ci się może nudne – ale... 

„jestem pod wrażeniem”. 
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Zaraz po przyjeździe i zakwaterowaniu w służbowych pokojach, 

pan dyrektor zaprosił nas na podwieczorek do sali konferencyjnej – 

omówił grafik naszych dyżurów na recepcji i w obsłudze hotelu, 

zakres obowiązków, czas pracy itp. sprawy. Myśleliśmy, 

że to koniec „zebrania” i chcieliśmy pobiec jeszcze na plażę, 

żeby zobaczyć wrześniowy zachód słońca, ale pan dyrektor poprosił 

jeszcze o chwilę uwagi, po czym włączył komputer i videoprojektor, 

a na ekranie zobaczyliśmy film „Z życia hotelu „Fala””. 

Najpierw były to zwykłe sprawy tzw. „kulis organizacyjnych”: 

widzieliśmy jak pracuje kuchnia hotelowa, pralnia, jak pokojówki 

wykonują swoje obowiązki, potem obejrzeliśmy kawiarnie, 

restauracje, sale bankietowe, konferencyjne, sale zabaw dla dzieci, 

basen, siłownię, SPA, sklepy, boiska, parkingi, przepiękne tarasy... 

I oczywiście wyposażenie pokoi i apartamentów, które zrobiło 

na nas wielkie wrażenie. 

Pan dyrektor odczekał chwilę, bo spontanicznie wymienialiśmy 

się „fachowymi” uwagami, a następnie pokazał nam drugą część 

filmu – jakże różną od tej pierwszej. Niby były to te same piękne 

miejsca, pomieszczenia, barwy, ale – na ich tle widzieliśmy 

jakby „drugie życie hotelu”. W sali restauracyjnej siedziało sporo 

osób, cóż – pora widać obiadowa. Ale na stolikach kamera 

pokazywała takie ilości jedzenia, że starczyłoby go dla całej armii 

wygłodniałych żołnierzy. A konsumenci, w większości już tzw. 

„puszyści”, wyraźnie się objadali i wciąż zamawiali nowe, 

wyszukane potrawy. Część z nich poszła potem na basen 

i na siłownię, ale tam z kolei przesadzali w ćwiczeniach, więc lekarz 

miał sporo pracy, bo kilku z nich zasłabło. 

Pijani „w sztok” goście hotelowi zataczali się, wymiotowali 

w windzie, byli agresywni wobec personelu. W barze pełno było 

panienek wiadomej profesji, które nagabywały panów (i nie tylko). 

Dwóch młodych (a właściwie bardzo młodych – na pewno 

nieletnich) chłopaków całowało się bez skrępowania przed samą 

recepcją. Na sofach w holu siedziały czule obejmujące się pary; 

część z nich po krótkich zalotach znikała w pokojach i – na tym film 

się kończył, bo kamery nie mogły pokazać, co się tam dalej działo. 

I dobrze, bo nasza wychowawczyni o mało co nie dostała zawału 

i miała pretensje do dyrektora, że nam to wszystko pokazał. Ale pan 
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dyrektor spokojnie wyjaśnił, że w naszej przyszłej pracy zawodowej 

i tak zetkniemy się z takimi sytuacjami i dlatego lepiej, żebyśmy 

byli na to przygotowani. Bo i wśród takich ludzi przyjdzie nam 

pracować. Dyrektor nie może przecież „wybierać” sobie gości 

hotelowych, ale... 

Okazało się, że pan dyrektor obejrzał ten film zaraz, gdy wygrał 

konkurs na to stanowisko w „Fali”. I chociaż „z niejednego 

hotelowego pieca już chleb jadł” – to tym razem bardzo to wszystko 

nim wstrząsnęło i postanowił „coś z tym zrobić”.  

Poprzedni dyrektor bowiem miał tylko jeden cel – wzbogacić się, 

nawet „po trupach”. „Nasz” pan dyrektor miał zupełnie inne 

priorytety. Też mu zależało na tym, żeby hotel nie splajtował, ale – 

nie za wszelką cenę. Uważał bowiem (i tu jego wypowiedź przyjęła 

postać wykładu), że po to człowiek ma rozum, żeby mógł panować 

nad własnymi instynktami i potrzebami. Jedzenie i picie (oczywiście 

nie wyłącznie alkoholu) to środki do zachowania życia, 

a współżycie kobiety i mężczyzny służy zachowaniu gatunku 

i te rzeczy nie mogą niszczyć człowieka; nie mogą być celem 

samym w sobie i podporządkowywać sobie rozumu i woli. 

Człowiekowi więc niezbędne staje się wypracowanie cnoty 

umiarkowania, która powoduje opanowanie dążenia 

do przyjemności, zapewnia panowanie woli nad popędami 

i emocjami, pragnieniom stawia pewne granice – granice 

uczciwości, wprowadza do nich ład wewnętrzny i tym samym 

zachowuje człowieka od zezwierzęcenia. Człowiek umiarkowany 

jest panem samego siebie. I co więcej – jest zdolny do tego, 

aby czegoś sobie odmawiać i dzielić się z innymi. 

Na koniec pan dyrektor podkreślił, że umiarkowanie 

to też umiejętność korzystania z dóbr doczesnych zgodnie z ich 

celem. Ja od razu pomyślałam o wszelkiej przesadzie na siłowni, 

która ma przecież służyć zdrowiu, a nie powodować kalectwo 

u osób ją odwiedzających. Muszę o tym pamiętać, bo ostatnio też się 

„przetrenowałam”. 

Ta mądra lekcja z hotelarstwa (i nie tylko) bardzo mnie 

poruszyła. Niestety nie wiedziałam, jak ją wdrożyć w życie. Hotel 

to wielki aglomerat, gdzie ludzie się niemal nie znają, pochodzą 

z różnych miejsc na ziemi, z różnych obszarów kultury, mają różną 
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wiedzę, religię. W „Fali” było dużo cudzoziemców, zwłaszcza 

„po sąsiedzku” – Niemców. Czy można Niemcowi nie podać piwa? 

Ale moje rozmyślania przerwał głos pana dyrektora, 

który widząc w naszych oczach zamęt – kontynuował swoją 

wypowiedź. Mówił, że nie należy on do osób walczących 

z wiatrakami i zdaje sobie sprawę z tego, że nie uniknie w hotelu 

pijaństwa, wyuzdania, obżarstwa... Ale może spowodować, 

żeby ludzie chociaż trochę zaczęli się „ograniczać” w tym 

względzie, żeby zastanowili się, a może nawet poczuli wyrzuty 

sumienia. I dlatego z inicjatywy pana dyrektora w różnych 

miejscach w hotelu zawisły pięknie wykonane, estetyczne tabliczki 

ze „złotymi myślami” nt. różnych aspektów umiarkowania. Ludzie 

czytali te teksty czasem niemal machinalnie, czasem z rozmysłem, 

czasem zabierali je ze sobą, bo były umieszczone na firmowych 

kartkach pocztowych, dostępnych „gratis” na blacie recepcji. 

Również foldery hotelu, breloczki do kluczy czy też karty wejścia 

do różnych pomieszczeń hotelowych były zaopatrzone 

w „umiarkowanie” – wszystko to na zasadzie – „kropla drąży skałę”. 

Reakcje gości na „złote myśli” były zróżnicowane – od uwag 

typu: to chyba dyrektor – samobójca, do wzruszenia: moi rodzice też 

mi to mówili...  

Kilkanaście z nich przepisałam – proszę, przeczytaj je i Ty, 

Agatko. 

 

 Mądrość bywa zaćmiona od pijaństwa 

 Pycha przynosi zgubę, skromność i umiarkowanie – korzyści 

 Biedna żona taka, która ma pijaka 

 Kto często pije do dna, ten pomału wrakiem na nie opada 

 Nie pij – nie będzie cię głowa bolała 

 Pijaństwo rozum odbiera 

 Pijaństwo do niczego dobrego nie wiedzie 

 Trzeba wielkiego pragnienia, by skończyć z pijaństwem 

 Utonąć na dnie kieliszka, to rodzaj samobójstwa 

 Wiele pić – niewielka chwała 

 

 Łakomstwo i rodzonych braci powadzi 
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 Łakomstwo jest matką wszystkiego złego 

 Łakomy, nienasycony 

 Częstokroć się udławi, kto łakomo chwyta 

 

 Gdzie wstyd strofuje, tam nadzieja poprawy 

 Wstyd jest barwą cnoty 

 Masz rozum – panuj nad sobą 

 Stawiaj pragnieniom pewne granice 

 Uważaj! Niekontrolowane popędy cię zniszczą 

 

Pan dyrektor podjął też różne kroki organizacyjne, 

żeby np. „wychwycić” małolaty na terenie hotelu, wypłoszyć 

dealerów narkotyków, tzw. „Alfonsów” i ich „podopiecznych”.  

Obsługę basenu i siłowni uczulił na obserwację klientów, 

aby przestrzec niektórych przed nieumiarkowanym wysiłkiem. 

W każdym pokoju, obok komputera, leżała do dyspozycji gości 

płyta z filmami o skutkach pijaństwa, obżarstwa i wyuzdania 

oraz wszelkich przesadnych działaniach. W wyposażeniu pokoi była 

też waga oraz tabela pokazująca zestaw kalorii i wielu potraw 

oraz prawidłową wagę dla osób o różnym wzroście. 

Pan dyrektor zdawał sobie sprawę z tego, że ludzie będąc 

na wakacjach, w delegacji, tracą wewnętrzną kontrolę i zachowują 

się – mówiąc delikatnie – za swobodnie. Najbardziej zaimponował 

mi przez to, że w tak różny sposób troszczył się o swoich gości, 

a nie myślał głównie o pieniądzach, o zyskach, które przecież 

wspomniane „złote myśli” – mogły ograniczyć. Było to prawdziwe 

„zarządzanie przez miłość”. 

Agatko! Pierwszy raz zetknęłam się z człowiekiem tej miary! 

Będę tu jeszcze 3 tygodnie, może uda mi się porozmawiać z nim, 

bo dużo myślę nad jego słowami. Rzeczywiście – bycie 

umiarkowanym, korzystanie z wszelkich dóbr zgodnie z ich celem, 

ale nie z przesadą – to dobra recepta na życie, prawda? 

 

Trzymaj się! Pozdrowienia –  

Ludmiła. 
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Męstwo bez okopów 

 

Drogi Wuju! 

 

Czy pamiętasz naszą ostatnią rozmowę na temat Twojej pracy 

w wojsku? Nie mogłem wtedy zrozumieć, dlaczego tak wysoko 

cenisz męstwo u swoich kolegów i podwładnych – i oczywiście 

u siebie. Wydawało mi się zawsze, że męstwo potrzebne 

jest na wojnie, a nie w czasach pokoju. 

Wiem, ze wielu żołnierzy wyjeżdża na misje specjalne, 

np. do Afganistanu. No i tam cnota męstwa z pewnością 

jest potrzebna. Ale Ty, Drogi Wuju – Pułkowniku, służysz przecież 

w kraju i raczej nie grożą Ci jakieś niebezpieczeństwa. Czy w tym 

przypadku męstwo to nie za wielkie – niemal patetyczne (!) słowo? 

Tak myślałem jeszcze miesiąc temu. Ale ten problem wciąż mnie 

nurtował. Zastanawiałem się, czy ja jestem mężnym człowiekiem, 

no bo gdyby ktoś mnie nazwał tchórzem, to bym mu...  

Przypomniałem sobie jednak, jak w ubiegłym roku 

nie opanowałem strachu i lęku, że sobie nie poradzę, i wycofałem 

się z propozycji dosyć intratnego zlecenia. Jak Ci mówiłem – 

pracuję jako tzw. trener kadr pracowniczych. Dziwne stanowisko, 

prawda? Ale jeżeli mówi się często o „wyścigu szczurów” – to może 

i słowo „trener” jest na miejscu? 

A całkiem niedawno po prostu uciekłem sprzed gabinetu, 

tak boję się dentysty... 

Natomiast odmówienia udziału w wyprawie na Mont Blanc 

(bo ktoś nagle zrezygnował i zwolniło się miejsce) nie uważam 

za tchórzostwo – czy też tak sądzisz, Wuju? Myślę, że gdybym się 

zgodził, to byłoby to z mojej strony zuchwalstwo, przy całkowitym 

braku roztropności, zaprawione jeszcze do tego pychą i próżnością. 

I tak przychodziły mi do głowy różne sytuacje, 

w których wykazałem się męstwem – lub nie. Postanowiłem 

więc wykorzystać te moje przemyślenia w pracy. 

Prowadziłem właśnie kurs dla managerów z dwóch dużych 

konkurencyjnych firm naszego województwa. Kursanci – wysoko 

postawieni dyrektorzy i kierownicy różnych szczebli – poznawali 

wyrafinowane sposoby zarządzania, nawiązywania kontaktów, walki 
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konkurencyjnej... A jeżeli w programie kursu pojawia się hasło 

„walka” – to może warto rozważyć ze słuchaczami problem 

męstwa?  

Kursanci otrzymali więc zadanie, aby napisać, jak rozumieją 

cnotę męstwa i poprzeć swoją wypowiedź przykładami – osobistymi 

lub zaobserwowanymi u innych. Na motto wybrałem (jedną z wielu) 

następującą definicję męstwa: „Męstwo to umiejętność podjęcia 

dobrej decyzji, mimo niesprzyjających uwarunkowań wewnętrznych 

i zewnętrznych”. Ta właśnie definicja wydała mi się „pasująca” 

do tematyki tego kursu i stosunkowo uniwersalna, pozwalająca 

na różne interpretacje i dygresje.  

I nie pomyliłem się! A na dowód tego, przesyłam 

Ci w załączniku skany fragmentów niektórych prac „moich” 

kursantów (rzeczywiście „moich”, bo stali mi się bardzo bliscy 

i cieszę się z tego). Przeczytaj je, proszę, z satysfakcją, że Twoja 

teoria „męstwo można znaleźć wszędzie” sprawdziła się w 100%, 

a każdy decydent powinien – „zarządzając z miłością” – umiejętnie 

rozeznawać, czy męstwo nie przyjmuje postaci zuchwalstwa, 

lub czy nie ginie i zamienia się w tchórzostwo? 

Drogi Wuju! Dziękuję Ci jeszcze raz za podsunięcie mi tego 

tematu. Ja już u siebie widzę owoce przemyśleń nad męstwem – 

wyleczyłem wszystkie zęby! A tak na poważnie – napiszę Ci o tym 

innym razem.  

Teraz głos mają „moi” managerowie, a ja serdecznie Cię 

pozdrawiam i ściskam –  

Twój Karol. 

 

 Zdarzenie, które pragnę opisać, wywołuje u mnie wciąż wielkie 

emocje, więc ograniczę się do faktów. 25 maja ubiegłego roku 

skoczyłem z mostu do rzeki z zamiarem popełnienia 

samobójstwa. Skłoniła mnie do tego desperackiego kroku 

tragiczna diagnoza – ma pan raka! Chciałem uciec 

przed cierpieniem, niedołęstwem, powolną śmiercią. Zabrakło mi 

męstwa, odwagi do walki z chorobą. Uratował mnie spacerujący 

na nabrzeżu z dziewczyną (tzw. przypadkiem) młody żołnierz. 

To jego męstwo „nadrobiło” mój brak w tym zakresie... 

Nie mogłem mu nawet podziękować, bo pragnął pozostać 
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anonimowym... teraz jestem po operacji nowotworu – rokowania 

są dobre. Wróciłem do pracy, uczestniczę w tym kursie i będę 

się starał wykonywać jak najlepiej swoje obowiązki. 

Mariusz Z. 

 

 Dwa lata temu, sytuacja finansowa naszej firmy była bardzo zła. 

Po głębokim namyśle i różnych konsultacjach, musiałem podjąć 

trudne, niepopularne decyzje o zwolnieniu 10 pracowników 

i zamknięciu 2 oddziałów terenowych. Uważam, ze przy tej 

decyzji potrzebne mi było męstwo. Mimo że ratowałem tym 

samym pozostałych pracowników, posypały się na moją głowę 

zniewagi, niesprawiedliwe opinie, wytykano mi, że sieję 

zgorszenie, że okrywam siebie i całą dyrekcję hańbą... A ja 

mężnie i fachowo odpierałem te ataki, tłumaczyłem, 

wyjaśniałem, wykazywałem swoje słuszne poglądy. Dzięki temu 

nie doszło do żadnych zamieszek i sytuacja się uspokoiła. 

Andrzej Ł. 

 

 Gdy otrzymałam polecenie napisania swojej opinii na temat 

męstwa, od razu przypomniała mi się moja koleżanka 

„ze szkolnej ławy”, która jest zakonnicą i pracuje na misjach 

w Rwandzie. Jej przełożona uzależniła wysłanie tam Broni od jej 

zgody, ze względu na ekstremalnie trudne warunki w tym kraju, 

nękanym bratobójczymi walkami. Bronia, po rozeznaniu 

i modlitwie oznajmiła, że z radością tam pojedzie, że jest zdolna 

do stawienia czoła cierpieniu, a nawet śmierci. Bo tam ludzie 

potrzebują pomocy. Bez wątpienia, Bronia jest mężną osobą! 

Dorota S. 

 

 Mój 15-letni syn, Filip, ma z pewnością cnotę męstwa. Otóż, 

jest on (tak, jak cała nasza rodzina) chłopcem głęboko wierzącym 

w Boga i żyjącym według zasad wiary. W jego środowisku, 

nie jest to – mówiąc najogólniej – zbyt mile widziane. Filip 

doznaje bowiem wielu upokorzeń, koledzy i koleżanki często 

drwią z niego, wyśmiewają jego postępowanie, stanowczość 

i konsekwencję. Kiedyś nawet – dla hecy – usiłowali nakarmić go  



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© iStockphoto.com/ Amanda Rohde 

 



83 

w piątek kiełbasą. O mało go przy tym nie udusili. Klasa 

odwróciła się od niego na dobre, gdy odmówił uczestnictwa 

w tzw. „domówce”, na której głównym punktem programu miał 

być „zbiorowy seks”. Filip z modlitwy czerpie siłę do walki 

ze złem i tak stawia czoła próbom, a nawet prześladowaniom. 

Mężnie wyznaje swoją wiarę, chociaż nie jest mu łatwo 

przeciwstawiać się swoim rówieśnikom. Jest w rezultacie tego 

wyrzucony poza nawias klasy, samotnie toczy swoją walkę 

w zwykłej codzienności, która domaga się czasem postaw 

heroicznych. 

Dagmara L. 

 

 Nie chciałbym się chwalić, ale ostatnio udało mi się obezwładnić 

złodzieja samochodów na naszym osiedlowym parkingu. 

Późnym wieczorem wyszedłem z domu, bo zapomniałem zabrać 

zbagażnika ważne dokumenty. Patrzę, a tam nieznany osobnik 

majstruje coś przy samochodzie mojego sąsiada. W pierwszym 

odruchu cofnąłem się za róg (przecież on nie rusza mojego 

samochodu!) i chciałem przeczekać całą sytuację. Niestety 

nie zabrałem z domu komórki, a bardzo by się przydała w tym 

momencie. Przyjechałby patrol policji – i byłoby „po sprawie”. 

Moje rozterki trwały jednak tylko przez moment. Decyzję 

podjąłem w ułamku sekundy: podbiegłem do złodzieja i udało 

mi się go obezwładnić „gołymi rękami”. Nie czułem żadnego 

strachu ani przerażenia, całkowicie panowałem nad sobą 

i nad niebezpieczną sytuacją. To chyba było męstwo? 

Roland M. 

 

 Dwa lata temu, mój 18-letni syn Norbert poważnie zachorował 

na nerki i jedną trzeba było wyciąć. Lekarz powiedział, że syn 

kwalifikuje się do przeszczepu, i że najlepszym dawcą byłby 

ktoś z rodziny. Niestety ani ja, ani mój mąż nie spełnialiśmy 

warunków, żeby zostać dawcami. Mój brat dowiedział się 

o chorobie Norberta i bez wahania zgłosił się na badania. 

Gdy okazało się, że jest idealnym dawcą – natychmiast podpisał 

zgodę na operację. Byłam niezmiernie szczęśliwa, 
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ale i zdumiona, bo jak tylko pamiętam – brat zawsze, panicznie 

wprost, bał się lekarzy. Przy byle zastrzyku dostawał histerii, 

a gdy ja w ubiegłym roku leżałam w szpitalu, to za żadne skarby 

nie dał się namówić, żeby mnie odwiedzić. Dlatego teraz 

uważam, że decyzję brata mogę nazwać męstwem. I jeszcze 

jedno – w związku z operacją, która z medycznych względów 

powinna się była odbyć możliwie szybko – brat odwołał 

swój wyjazd na staż do Japonii. Wiem, jak cieszył się z tego, 

że właśnie jego wytypował szef. W piśmie dotyczącym 

rezygnacji z wyjazdu napisał, że czyni to w imię wyższych 

wartości... 

Natalia K. 

 

 Jola – córka mojej sąsiadki „od zawsze” chciała być lekarzem. 

Bawiła się często z moją Alą i musiałam pilnować, 

żeby „wprawiała się” w robieniu zastrzyków wyłącznie 

na lalkach i misiach. Gdy dorosła – będąc w liceum, biegała 

do pobliskiego hospicjum jako wolontariuszka. Już wtedy 

widziałam, że nie braknie jej męstwa, bo ja byłam tam tylko raz 

w odwiedzinach u znajomego – i więcej bym nie poszła... 

Gdy Jola była w klasie maturalnej – umarł jej ojciec i wydawało 

się, że marzenia o studiach na medycynie zostaną 

tylko marzeniami. Jola musiała bowiem zatroszczyć się 

o czwórkę młodszego rodzeństwa i o schorowaną matkę. Maturę 

zdała, ale oceny nie były nadzwyczajne. Na medycynę 

nie dostała się. Podziwiałam jednak jej stałość w dążeniu 

do celu. Podjęła katorżniczy wysiłek, łapała się każdego 

dodatkowego zajęcia, aby zarobić na dom i odłożyć coś 

na korepetycje z fizyki, która nie była jej mocną stroną. 

Po nocach uczyła się, wcześnie rano biegła do pracy. Wyglądała 

na bardzo zmęczoną, ale dowiedziałam się, że do tego 

wszystkiego zdiagnozowano u niej nowotwór piersi i konieczna 

była amputacja. Ale Jola nie załamała się wobec tych trudności – 

jej męstwo chroniło ją przed rezygnacją z dążenia 

do upragnionego celu. Ubieganie się o przyjęcie na studia 

odłożyła co prawda o rok, bo młodszy brat wpadł w złe 

towarzystwo i musiała poświęcić mu więcej uwagi. Bardzo 
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też przeżywała chorobę i załamanie psychiczne mamy – 

zwierzała mi się nieraz, bo zaglądałam do niej i pomagałam 

trochę finansowo, a czasem zapraszałam całą rodzinę 

„po sąsiedzku” na niedzielny obiad. W końcu wytrwały, mężny 

wysiłek Joli zaowocował – dostała się na upragnione studia, 

na Wydział Lekarski. Dzisiaj jest „moim” lekarzem rodzinnym, 

zrobiła taką specjalizację. Jej nieugiętość, niezłomność i stałość 

w dążeniu do celu – i nie waham się tego powiedzieć – jej 

męstwo – są godne naśladowania! 

Danuta C. 

 

 Na polecenie trenera kursu , piszę na temat męstwa patrząc 

na swoje ręce pokryte bliznami, wciąż jeszcze widocznymi, 

pomimo kilku operacji plastycznych. Te blizny to „pamiątka” 

po pożarze, który wybuchł w magazynie mojej firmy 

w ubiegłym roku. Byłem wtedy w pobliżu i widząc, co się 

dzieje, wbiegłem do hali w poszukiwaniu magazyniera. Leżał 

w swoim kantorku, a wokoło paliły się już bele materiałów. 

W oparach gryzącego dymu mało co było widać, ale udało 

mi się otworzyć drzwi do kantorka i wyciągnąć nieprzytomnego 

magazyniera na pobliski trawnik. Akcja ratownicza już trwała, 

zaraz zabrało go pogotowie, a następną karetką i ja pojechałem 

do szpitala. Miałem poparzone całe dłonie – bo drzwi 

od kantorka były już rozpalone od żaru palących się pakietów. 

Jak ja tymi poranionymi rękoma dałem radę nieść naszego 

magazyniera, który jest słusznego wzrostu i tuszy – tego 

nie mogę zrozumieć do dziś. Ale jak opowiadali świadkowie 

zdarzenia – dach hali zawalił się krótko po tym , jak odjechały 

karetki. Podjąłem więc dobrą decyzję, mimo niesprzyjających 

warunków, mimo wielkiego niebezpieczeństwa i narażenia się 

na nieprzyjemne konsekwencje. Za ten czyn zostałem 

odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę. W czasie 

uroczystości, wojewoda powiedział, że byłem rozumnie 

odważny, nie ryzykowałem niepotrzebnie, a swojego życia 

nie narażałem nieroztropnie, bo gotów byłem je poświęcić, 

aby pomóc człowiekowi w potrzebie. Nie uczyniłem tego 

ani dla korzyści materialnych, ani żeby zaimponować odwagą, 
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czy też wykazać się ambicją – ale w imię wyższych wartości. 

I to jest prawdziwe męstwo. 

Stefan T. 

 

 Uważam, że męstwem wykazał się jeden z moich zastępców, 

walcząc z chorobą alkoholową. Minęło już 12 lat od tego, 

jak odbił się od dna i nie wziął kieliszka do ust. To właśnie 

męstwo umacnia jego decyzję opierania się tej strasznej pokusie. 

Olgierd M. 
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Żebranie o miłość 

 

List motywacyjny 
(załącznik do CV nr 128) 

skierowany do Członków Komisji 

powołanej w celu oceny przydatności kandydatów  

na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Karowie 

 
 

Szanowni Państwo! 

 

W podaniu oraz w życiorysie podałem już min. opis swoich 

kwalifikacji oraz przebieg kariery zawodowej, a w tym liście pragnę 

zawrzeć swój „manifest” dyrektorski i przedstawić w nim osobiste 

spojrzenie na pracę na stanowisku dyrektora. 

Dyrektor więzienia pracuje w specyficznym miejscu. Sposób 

zarządzania kadrami, finansami, podejmowane decyzje dotyczące 

spraw administracyjnych itp. są z pewnością zbliżone do tych, 

które są podejmowane np. w firmie czy urzędzie. Ale dyrektor 

zarządzający w takim miejscu powinien szczególnie dbać o swoich 

podopiecznych i niezbędne są mu – oprócz wiedzy i doświadczenia, 

także specyficzne cechy charakteru. Uważam też, że dobrze jest, 

gdy dyrektor – emanując tymi cechami, niejako „zaraża” nimi 

swoich podwładnych, którzy mają na co dzień bezpośredni kontakt 

z osobami osadzonymi. 

Jak wynika z mojego CV, pracowałem przez parę lat 

wMłodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i właśnie od dyrektora 

tego ośrodka „zaraziłem się” – miłością! Miłością, która wyraża się 

poprzez życzliwość, wielkoduszność, łaskawość, dobroczynność, 

współczucie, miłosierdzie, cichość... Życzliwość, czyli przychylne 

nastawienie do innych, serdeczność, miły uśmiech, dobre słowo, 

ciepłe spojrzenie, przyjazny gest, radość z dobra, którego ktoś 

doświadcza – tak niewiele kosztują, a przynoszą wspaniałe efekty 

terapeutyczno – wychowawcze. 

Pamiętam jak 17-letni dryblas Benek „odtajał”, gdy z uśmiechem 

powiedziałem mu, że plakat, który wykonał na zajęciach 

plastycznych – jest super, że zgłosiłem jego pracę na konkurs 
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i że otrzymał wyróżnienie. Wspólnie cieszyliśmy się  z tego 

sukcesu. Musiałem też wykazać się w tej sytuacji wielkodusznością 

i wyrozumiałością – udałem, że nie słyszę, bo zbyt głośno przeżywał 

swoją radość z kolegami w sali – już w czasie ciszy nocnej. 

W innym przypadku, koleżanka – psycholog stwierdziła, 

że wykazałem się „łaskawością”, bo obdarowałem Zenka 

słodkościami na urodziny, chociaż właściwie nie należało mu się, 

bo dzień wcześniej coś tam przeskrobał. Czułem jednak, że moja 

wspaniałomyślność i „dobroczynny gest” przyniesie 

w tym przypadku lepsze owoce niż kara. I nie pomyliłem się. Zenek 

podzielił się urodzinowymi cukierkami z kolegami z sali – 

co jeszcze tydzień temu było nie do pomyślenia. Miał bowiem 

tendencję do chomikowania żywności – uzasadnioną biedą i głodem, 

które pamiętał z domu rodzinnego. Zdarzało mu się też podkradać 

kolegom ich własność. Moja bezinteresowna pomoc z pewnością 

nie od razu zrobi z Zenka filantropa, ale cieszyłem się bardzo, 

że zdobywa umiejętność dzielenia się dobrem z innymi. 

Wielokrotnie przekonałem się, że jeżeli podchodziłem 

do „naszych chłopaków” ze współczuciem, to otwierali się 

i pozwalali sobie pomóc. 15-letni Andrzej trafił do nas 

po traumatycznych przejściach w rodzinnym domu. Miał za sobą 

różne konflikty z prawem – rozboje, gwałty, alkohol, narkotyki. 

Dałem mu poznać, że mam świadomość, jak cierpiał i cierpi nadal, 

i że potrzebuje pomocy w rozładowaniu swoich emocji. Zapewniłem 

go również, że podejmę konkretne działania i okażę mu 

bezinteresowną pomoc w znalezieniu „swojego miejsca na ziemi”, 

w wyjaśnieniu jego prawnej sytuacji rodzinnej, w podjęciu leczenia 

z choroby alkoholowej. Te działania należały do moich 

obowiązków, ale starałem się wykonywać je z miłością. Dyrektor 

powiedział nawet, że moje działanie cechuje wielkie miłosierdzie, 

wykraczające poza ramy umowy o pracę. 

Nie zawsze i nie wszystko przebiegało tak bezkonfliktowo. 

Nieraz reakcje chłopaków były agresywne, czasem byli 

tak zamknięci, że trzeba było czasu, żeby móc im pomóc. 

Ale znosiłem to wszystko, wierzyłem w to, co opowiadali (bardzo 

rzadko kłamali), wierzyłem w ich poprawę, pokładałem nadzieję 

w więzi, jaką mozolnie z nimi budowałem. Starałem się przetrzymać 



89 

wszystkie „burze”, a zapewniam, że ich nie brakowało. Chłopcy 

często robili sobie nawzajem różne brzydkie kawały i czekali 

na moją reakcję. A ja nie mogłem przecież radować się z czyjegoś 

bólu, krzywdy czy niesprawiedliwości, natomiast chętnie cieszyłem 

się z prawdziwych postępów ku dobru. Moja miłość do chłopaków 

nie ustała. 

Pragnę zaznaczyć, że w żadnych zawodowych działaniach 

nie używałem przemocy, środków przymusu, lecz cicho i z pokorą 

pochylałem się nad ludzkim nieszczęściem. Nie podkreślałem 

swojej władzy wobec chłopaków, byłem powściągliwy w osądzaniu 

ich czynów – i oni to doceniali.  
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Starałem się oczywiście rozsądnie, z trzeźwym umysłem 

rozważać, jakie będzie najlepsze rozwiązanie, jak podejść 

do kolejnego młodego człowieka. Ale wiem, że każdy z nich – 

żebrał o miłość. I dostrzeżenie tego uważam za fundamentalne w tej 

pracy, zwłaszcza na stanowisku dyrektora, o które to stanowisko się 

ubiegam. 

Z poważaniem, 

Dominik Szymański. 
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Pochwała wdzięczności 

 

Moja Kochana Gabrysiu! 

 

Bardzo, bardzo żałuję, że musiałaś wyjechać z naszego miasta 

i że nie możemy razem pracować w szpitalu. Ja jestem zadowolona, 

że trafiłam na nowo otwarty oddział Chirurgii Transplantacyjnej. 

Praca jest bardzo ciężka – same „trudne przypadki”, pielęgniarek 

mało (ach, te finanse!), ale za to – jaki wspaniały ordynator!  

Pracujemy razem od trzech miesięcy, ale widzę, że to jest „właściwy 

człowiek na właściwym miejscu”, i nie tylko... 

Bardzo dobrze zorganizował pracę  na oddziale, jest wybitnym 

chirurgiem, niedawno obronił pracę doktorską. Z tego, 

co zaobserwowałam – regularnie spotyka się z lekarzami 

pracującymi na oddziale, słucha ich opinii o pacjentach, planuje 

badania naukowe. Zaprasza specjalistów z Niemiec i Francji 

na sympozja naukowe, zna kilka języków – sama słyszałam, 

jak rozmawiał po włosku przez komórkę.  

Możesz powiedzieć, Gabrysiu, że to wszystko jest normalne, 

że to należy do jego obowiązków. I rzeczywiście – jak pewnie 

pamiętasz, nasz poprzedni szef na Ortopedii (nazywaliśmy go 

„Gnatem”) też był wybitnym chirurgiem, znał języki, prowadził 

badania itp. A jednak – jest między nimi wielka różnica. Jestem 

co prawda tylko pielęgniarką i trudno mi oceniać szeroko rozumianą 

wiedzę obu panów, ale dokładnie widzę ich odmienne zachowania. 

„Gnat” nigdy nikogo nie pochwalił – zdałam sobie sprawę z tego 

dopiero wtedy, gdy zaczęłam tu pracować. Traktował swoich 

podwładnych w taki sposób, żeby nigdy nie zapomnieli, kto tu 

rządzi. Aż przykro było słuchać, jak „ustawiał w szeregu” nawet 

starszych kolegów, jak im przekazywał swoje uwagi i polecenia. 

A nas, pielęgniarki, traktował „jak powietrze”. Mówiąc coś 

do którejś z nas, patrzył zawsze na bok, nigdy w oczy. Zresztą 

wzrok i wygląd miał zwykle ponury. Ożywiał się tylko wtedy, 

gdy pacjent, lub ktoś z rodziny pukał do jego gabinetu z opasłą 

kopertą lub torbą, koszem z „Delikatesów” i bukietem kwiatów. Był 

znany z tego, że uwielbiał, aby mu dziękowano za jego pracę 

(czasem nawet przed jej wykonaniem...). natomiast z jego ust nigdy 
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nie padło słowo „dziękuję”. Przynajmniej ja tego nigdy 

nie słyszałam. 

A ordynator na „transplantacji”? On nikomu nie szczędził 

pochwał, nawet sprzątaczkę docenił za to, że „pięknie umyła okna” 

i że lepiej będzie można podziwiać widok kwitnących drzew. Sama 

z radością słuchałam, jak chwalił  na zebraniu moją pracę, moje 

nowe pomysły na lepszą organizację dyżurów, czy też nową fryzurę 

i ciasto, które przyniosłam na jego imieniny. 

I jeszcze coś ważnego! Wiesz, że on potrafi wspaniale 

dziękować?! Z tym, to spotkałam się po raz pierwszy. No bo, 

że ordynator otrzymuje różnie wyrażone podziękowania, to byłoby 

oczywiste – do tego przywykłam. Wdzięczni pacjenci 

„nie oszczędzają” zazwyczaj na swoim zdrowiu i wychodząc 

ze szpitala – dziękują za opiekę, życzliwość, profesjonalizm... 

 „Mój” ordynator niechętnie przyjmował „materialne 

dziękczynienie” od pacjentów. Zawsze mówił, że cieszy go dobre 

słowo, uśmiech rodziny. Jeżeli już przyjął np. bombonierkę, 

to „lądowała” ona szybko u nas w dyżurce. 

A pacjentom dziękował za zaufanie, jakim go obdarzyli, kładąc 

się na „jego” oddział, za cierpliwość w znoszeniu cierpienia. Kilka 

razy słyszałam, jak ciężko chorym pacjentom okazywał 

wdzięczność za hart ducha, za to, że uczą go trwania w nadziei 

i całkowitego zawierzenia Bogu. 

Zawsze też był wdzięczny rodzinie dawcy organów, 

że nie wyraża sprzeciwu, żeby na przykład od zmarłego nagle męża 

pobrać nerkę, czy serce.  

Wdzięczność tę było widać w oczach ordynatora – emanował 

z nich spokój i radość, śmiem twierdzić, że szczęście! Widać było 

też, że jego wdzięczność daje radość tej rodzinie, wbrew smutkowi 

i rozpaczy po stracie bliskiej osoby. A nie wszyscy przecież mają 

„wyrobioną” postawę wdzięczności będącą odpowiedzią 

na doświadczone dobro, poczucie zobowiązania moralnego, 

czy też chęć odwzajemnienia. I co ważne – wdzięczność ordynatora 

jest czysta, subtelna, a nie ostentacyjna, wylewna, teatralna. 
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Kiedyś byłam świadkiem, jak ordynator rozmawiał z pacjentem, 

który załamał się po wystąpieniu pewnych powikłań 

pooperacyjnych. Kierował on uwagę pacjenta na to, co już zyskał, 

co dobrego zdarzyło się w czasie tego pobytu w szpitalu – dostał 

nową nerkę! – i pacjent zaczął dziękować nam wszystkim za opiekę, 

troskę, pomoc, życzliwość... To przypominanie i uświadamianie 

sobie, że główne potrzeby pacjenta zostały spełnione – 

spowodowały u niego „falę wdzięczności” i zapomniał o chwilowej 

niedyspozycji. 

A któregoś razu ordynator „uczył nas” wdzięczności Panu Bogu, 

mówiąc np., że jego ubranie stało się przyciasne, co oznacza, 

że przytył nieco. Ale to dobrze, bo to dowód, że ma co jeść. 

W domu zostawił bałagan po wczorajszej kolacji (i będzie musiał się 

z nim uporać), ale to oznacza, że ma wielu przyjaciół, 
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którzy go odwiedzili. W łazience ma całą stertę prania i prasowania, 

ale to dowód na to, że ma co na siebie włożyć... 

Były to jego urodziny i siedzieliśmy wtedy przy kawie. Pewnie 

ze względu na tę uroczystość – wygłosił „mowę”, dziękując 

Stwórcy, że dał mu życie, rodzicom – za wychowanie, poświęcenie, 

zmarłemu już prof. chirurgii – za przekazaną wiedzę, za autorytet 

i mistrzowski przykład. Był też wdzięczny za „wroga” – kolegę, 

który swoją zazdrością zmusił go do postawy twórczej. Zakończył 

bardzo mądrym stwierdzeniem: 

„okazywanie wdzięczności jest miarą naszego człowieczeństwa”. 

I co Ty na to, Gabrysiu? Może jednak wrócisz do naszego 

szpitala? Przemyśl to, proszę, a ja dziękuję Ci za to, że jesteś, 

że czasem dzwonisz do mnie wieczorem bez powodu, mówiąc: 

„Cześć, to ja”. 

 

Mocno Cię całuję i ściskam 

- Twoja Celina. 
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Złota zasada zarządzania w Magistracie 

 

List otwarty do Sz. Radnych i do Mieszkańców Miasta 

 

Dzisiaj mija półmetek mojej kadencji na stanowisku burmistrza 

i ten fakt skłonił mnie do pewnych refleksji, którymi pragnę 

się z Wami podzielić. 

Obejmując tę funkcję po wygranych wyborach, mówiłem, 

że nie zawiodę Waszego zaufania. W czasie kampanii wyborczej 

deklarowałem, że będę dobrze wypełniać swoją misję, że będę Wam 

służyć z miłością. Zanim „rozliczę się” z tej obietnicy, pozwólcie 

mi, proszę, na chwilę wspomnień. 
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Pochodzę z miasta, w którym burmistrz był – mówiąc mocno – 

antyburmistrzem. Najbardziej lubił zajmować zaszczytne miejsca, 

przyjmować hołdy i różnorodne „upominki”. Jego głównym celem 

było gromadzenie fortuny, którą chwalił się wokoło. Głośno było 

o kupowanych przez niego kolejnych nieruchomościach (zresztą, 
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po „promocyjnej” cenie), gdyż kierownikiem Wydziału 

Nieruchomości Urzędu Miasta był szwagier burmistrza.  

Co prawda, burmistrz chciał uchodzić za dobroczyńcę, 

bo z wielką pompą, w błysku fleszy, wpłacał co roku pewną kwotę 

na cele charytatywne, ale jak wykazały kontrole w księgowości – 

nie były to jego własne pieniądze, ale pobrane z kasy miejskiej. 

Burmistrz wyznawał też taką „pokrętną” zasadę: „dużo mówić, 

a nic nie czynić”, stąd jego słowa, przyrzeczenia czy obietnice – 

nie były z założenia realizowane. Lubił za to zwalać swoje 

obowiązki na pracowników Urzędu Miasta, a często były to dla nich 

ciężary nie do uniesienia. Sam nie kwapił się z pomocą, 

chociaż zawsze dbał o pozory i sprawiał wrażenie bardzo 

zapracowanego. W kontaktach z ludźmi był obłudny, przymilny, 

pozornie zainteresowany sytuacją petenta, ale w rzeczywistości 

ludzie nie mieli w nim oparcia, nie troszczył się o nich, a dbał tylko 

o swoje sprawy i korzyści. Ktoś ujął to bardzo obrazowo mówiąc, 

że mieszkańcy jedzą tylko resztki z „pańskiego stołu”, a burmistrz 

„sam siebie pasie”. 

Moja wizja pełnienia zaszczytnej funkcji burmistrza była (i jest) 

dokładnie odwrotna. Dobro mieszkańców stawiam na pierwszym 

miejscu. Jestem wrogiem jakichkolwiek finansowych przekrętów 

i wzbogacania się za państwowe i społeczne pieniądze. 

Nie ogłaszam wszem i wobec, że wspieram z własnej kieszeni jakąś 

charytatywną akcję, ale uważam, że trzeba tu stosować zasady: 

„niech nie wie lewa ręka, co daje prawa” oraz „więcej szczęścia 

jest w dawaniu, aniżeli w braniu”. 

Jak wiecie, drzwi mojego gabinetu stoją dla Was otworem. 

Chętnie wsłuchuję się w różne Wasze problemy i staram się znaleźć 

rozwiązanie. Na posiedzeniach Rady Miasta forsuję i popieram 

tylko dobre projekty, zgodne z moim chrześcijańskim 

światopoglądem. 

Zarządzanie miastem, to nie jest prosta sprawa. Staram się 

to czynić mądrze, zgodnie z przyjętymi priorytetami. Obecnie kładę 

nacisk na bezpieczeństwo w naszym mieście. W ramach 

tych działań, na kilkunastu ulicach zawisły bilboardy z tekstem: 

„zło dobrem zwyciężaj”. 
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Często, gdy mam podjąć jakąś decyzję, odwracam role i staram 

się wczuć w sytuację drugiej strony, zastanawiając się, jak sprostać 

złotej zasadzie: „co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, 

i wy im czyńcie”. 

Wasz Burmistrz 

 

P.S. Szczegółowe sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu 

mojej kadencji jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta – 

pokój 20 (parter) oraz w Internecie na stronie www naszego miasta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

Dobrze jest mieć takiego szefa 

 

Kochani Rodzice! 

 

Jeszcze raz Was bardzo przepraszam, że nie przyjechałam 

na Wasz piękny jubileusz w ubiegły weekend, ale wróciłam właśnie 

z tzw. wyjazdu integracyjnego, który zorganizowało szefostwo 

naszej firmy. Wyjazd zapowiadano jako obowiązkowy i praktycznie 

nie przyjmowano żadnych wymówek. A miałam wielką ochotę, 

aby się z niego wykręcić, bo pamiętam swoją ”integrację” 

w poprzedniej firmie – czas mijał głównie na pijaństwie i innych 

„hulankach, swawolach”, z których większość odbywała się w barze 

lub pokojach hotelowych. Do pokoju szefa stała całkiem jawna 

kolejka „współpracowniczek”, chcących się jak najlepiej 

zintegrować z władzą... 

Czułam się tam okropnie, jakoś udało mi się uniknąć spotkania 

z szefem i innymi napastliwymi kolegami. Zresztą niedługo potem 

odeszłam z tej firmy. 

Teraz więc jechałam z mieszanymi uczuciami. Miałam 

już za sobą miesiąc pracy „z nimi” i byłam przerażona stosunkami 

panującymi w firmie. Na porządku dziennym były kłótnie i spory 

o najdrobniejsze nawet sprawy, obmowy, oczernianie i obłuda. 

Moja bezpośrednia szefowa znieważała niemal każdego dnia 

swoich podwładnych, wyzywała słowami, których ja nigdy 

nie odważyłabym się wypowiedzieć, była zatwardziała w swojej 

złości, zapalczywa w gniewie, podstępem odsunęła od intratnego 

zlecenia moją koleżankę, wpuszczając jej do komputera paskudnego 

wirusa i potem wyśmiewając złe wyniki badań, które przedstawiła. 

Jola z kolei, żeby się zemścić, wylała szefowej świeżo zaparzoną 

kawę na nowiutką spódniczkę. I takie „odbijanie piłeczki” zła za zło 

trwa między nimi do dziś. 

Jadąc autokarem, obserwowałam moich współpracowników 

i nie mogłam sobie nawet wyobrazić, jak będzie przebiegać ta nasza 

integracja. Wydawało mi się to całkiem niemożliwe, ze coś się 

zmieni na lepsze. 
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W pensjonacie zastaliśmy już prezesa naszej firmy 

oraz członków zarządu, a także jakiegoś nieznanego mi młodego 

mężczyznę. Jak się wkrótce okazało, ma na imię Michał i został 

zaproszony przez prezesa do poprowadzenia tego spotkania. 

Ucieszyłam się, że będzie tu chociaż jakiś program pobytu, 

a nie taka „wolna amerykanka” jak poprzednio. 

I rzeczywiście, Michał zaraz po kolacji wziął nas „w obroty” 

i zarządził spotkanie w sali kominkowej. Nie zważał na to, 

że przy recepcji kilka osób wykłócało się o zakwaterowanie 

w innych pokojach, że przy stołach co chwilę wybuchały awantury, 

że Jola kilka razy podchodziła do niego i żaliła się na szefową, 

która nie pozostawała jej dłużna i zamęczała prezesa, żeby Jolę 

przeniósł do innego działu lub najlepiej zwolnił dyscyplinarnie. 

Michał sprawiał wrażenie, że dobrze wie, co się dzieje, 

jak napięte są relacje, kto z kim „drze koty”, kto jest „ofiarą”, 

a kto „oprawcą”. Znał nawet nasze imiona, co mnie zdumiało, 

bo ja nawet po miesiącu pracy nie wiedziałam do końca „kto jest 

kim” w firmie. 
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Wieczorne spotkanie nie było zbyt długie. Michał włączył 

komputer i na ścianie obok kominka, który przyjaźnie mrugał 

płomieniami, zobaczyliśmy nasze imiona przypisane do kilku grup 

liczących po 5 – 6 osób. Jedno z imion było podkreślone, co – jak 

wyjaśnił – oznaczało, że ta osoba jest szefem tej grupy. Nie wiem, 

jak on to zrobił, ale pogrupował nas zgodnie z zasadą „w jednej 

grupie – osoby najbardziej skonfliktowane ze sobą”. Osoby 

względnie obojętne, czyli neutralne, dopełniały składy grup.  

I tak, w „mojej” grupie (bo moje imię było podkreślone!) 

znalazła się Jola, nasza szefowa, prezes, Kasia (główna księgowa) 

i Piotr (informatyk). Wszyscy dostaliśmy też polecenie, aby mówić 

sobie po imieniu, bez względu na stanowisko, wiek, płeć itp. 

Grupy miały trzymać się razem, np. siedzieć obok siebie 

w czasie posiłków, wykonywać zlecone zadania, wspólnie spędzać 

wolny czas. I właśnie wieczorem, pierwszego dnia – jak powiedział 

Michał – mieliśmy pójść na „grupowy” spacer, aby „nieco 

wypocząć” i starać się rozmawiać ze sobą tylko życzliwie, 

co w praktyce oznaczało (przynajmniej w „mojej” grupie), 

że ja przez cały czas gawędziłam z prezesem, a pozostali nie 

zamienili ze sobą ani słowa, tak byli zacięci, poranieni i skłóceni... 

Woleli więc widocznie nic nie mówić, niż silić się na „zadaną” 

życzliwość. 

Następnego dnia po śniadaniu, przy którym z kolei Kasia i Piotr 

pokazali, jak potrafią sobie zatruwać życie, otrzymaliśmy 

od Michała zadanie, którego treść wielu bardzo zbulwersowała. Jego 

celem była – integracja właśnie, ale nazwana przez Michała 

„budowaniem jedności i zgodności między nami”. Michał zacytował 

nawet jakiś fragment, nie pamiętam z czego, ale gdzieś go 

już słyszałam – coś w stylu, że „królestwo wewnętrznie skłócone 

nie może się ostać i dom na dom się wali” i odniósł to do naszej 

firmy, pytając, czy chcemy wylądować na bruku, gdy coś takiego 

stanie się u nas. 

Dało mi to sporo do myślenia i prawdę mówiąc, innym chyba 

też, bo zrobiło się jakoś dziwnie cicho. Wtedy Michał „rzucił 

na ścianę” szereg zaleceń, a właściwie „przykazań”: 

 przebaczaj, nie pamiętaj złego; 
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 nie osądzaj; 

 nie potępiaj; 

 nie oskarżaj; 

 nie gardź drugim człowiekiem; 

 nie siej zgorszenia; 

 pocieszaj, przygarniaj słabych; 

 upominaj z miłością; 

 bądź wierny, nawet w drobnych rzeczach; 

 spełniaj swoje obowiązki; 

 bądź posłuszny swoim przełożonym; 

 bądź gościnny; 

 bądź przyjacielem dla innych; 

 

i dodał, że ta lista z założenia jest niekompletna, że możemy ją 

dowolnie wydłużać, jeżeli serce coś komuś podpowie. 

A nasze zadanie polegało na tym, aby przekazać innym wybrane 

przez szefa każdej grupy prawdy zawarte w tych zaleceniach, 

w jednej z proponowanych form; jako: 

 plakat, 

 scenkę 

 pantomimę, 

 piosenkę, 

 opowiadanie itp. 

 

Materiały i niezbędne rekwizyty mieliśmy zorganizować sobie 

we własnym zakresie. Owoce pracy każdej z grup miały być 

zaprezentowane na wieczornym spotkaniu. 

Wpatrywałam się w listę zaleceń przez dłuższą chwilę 

i wybrałam dwa „pierwsze z brzegu”: wezwanie do przebaczenia 

sobie nawzajem i nie pamiętanie o krzywdach, bo uważałam, że jest 

to podstawa uzdrowienia sytuacji kadrowej w naszej firmie, 

a także zalecenie, aby nie osądzać innych. A o formie prezentacji 

porozmawialiśmy w ramach grupy i stanęło na tym, że pierwsze 

zalecenie zobrazujemy plakatem, a drugie krótką scenką. 
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Koncepcję plakatu zaproponował prezes. Miałam wrażenie, 

że myślał o niej dużo wcześniej. Ale jako współorganizator naszej 

„integracji” wiedział pewnie, co nas tu czeka. 

Zaproponował, ze w centrum plakatu umieścimy liczbę „77”, 

najlepiej na tle serca, a w rogach arkusza – sylwetki osób, 

które jednają się ze sobą. Na pytanie Kasi, dlaczego właśnie „77”, 

prezes wyjaśnił, że jest to stary symbol słowa „zawsze”, 

a więc na pytanie, ile razy mam przebaczać – jest tylko jedna 

odpowiedź – 77 razy, czyli zawsze. Też wydało mi się to dziwnie 

znajome... 

Ponieważ mieliśmy tylko małe kartki z zeszytu, nie nadające się 

na plakat, poprosiłam Kasię i Piotra, aby wybrali się do pobliskiego 

miasteczka i w sklepie papierniczym kupili arkusz brystolu, pisaki, 

papier kolorowy itp... Nie uśmiechało im się maszerowanie 

ok. 9 km., a jedyny samochód posiadała Zosia z działu marketingu, 

do której Kasia nie odzywała się od dawna z powodu jakiegoś 

„drobiazgu”. Pozostali przyjechali autokarem, którego kierowca 

miał dziś „wychodne”. 

Piotr nie znał w ogóle Zosi, więc Kasia musiała się przełamać 

i poprosić ją o pożyczenie samochodu. Zosia ,o dziwo! zgodziła się 

bez żadnego marudzenia, dała Kasi kluczyki i dokumenty, 

ale zauważył ten fakt Hipolit z rachunkowości i poprosił Kasię 

(swojego odwiecznego „wroga”), aby przywiozła mu z miasta kawał 

białego materiału i 2 najdłuższe wędki. Kasia zapisała sobie 

te zakupy na listę, a widziałam, że gdy szła na parking, kolejne 

osoby dopisywały swoje zamówienia. W końcu Kasia stwierdziła, 

że sama nie da rady i że musi zabrać Piotra do miasta. Tak więc, 

chcąc nie chcąc, zaczęła z nim „normalnie” rozmawiać. 

Czekając na ich powrót z miasta, usiedliśmy we czwórkę 

nad planem scenki o osądzaniu. Temat był bardzo drażliwy, bo Jola 

i szefowa wciąż przypominały sobie takie sytuacje i emocje sięgały 

zenitu. Prezes słuchał tego wszystkiego z bardzo smutnym wyrazem 

twarzy, a po chwili przeprosił nas i poszedł do swojego pokoju. 

Wrócił jednak bardzo szybko, trzymając w ręce grubą księgę – 

jak się okazało – Biblię. Wykorzystując chwilę ciszy, przeczytał 

z niej kilka zdań, które moim zdaniem „bardzo pasowały” do naszej 

scenki. Była tam mowa o tym, że często widzimy belkę w oku brata, 
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a we własnym nie widzimy nawet drzazgi. Wyraźnie odczytałam 

to jako wezwanie do powściągliwości w osądzaniu. 

Słowa te dotknęły też widocznie Jolę i szefową, bo przestały 

wytykać sobie swoje błędy. Szefowa dostała wypieków 

i nie wiedziała, gdzie oczy podziać, a Jola nagle powiedziała do niej, 

że ją za wszystko gorąco przeprasza, że w mgnieniu oka zobaczyła 

też własne błędy i wady, że nie będzie już pamiętała złego, 

którego doświadczyła i prosi szefową o wybaczenie. I tak, zanim 

powstał nasz plakat „77” – obie popłakały się, uściskały 

i postanowiły zmienić wzajemne relacje. 

Gdy wróciła Kasia z Piotrem, poprosiłam Jolę, aby razem 

z szefową przygotowały plakat i przy jego wieczornej prezentacji, 

opowiedziały o swoich dzisiejszych przeżyciach. Scenka, 

którą zaplanowaliśmy, byłaby więc wyraźnym uzupełnieniem 

plakatu. Zaproponowałam, ze zaraz po obiedzie pójdziemy do lasu 

i poszukamy pokaźnej belki oraz drzazgi. Po drodze wyjaśniłam 

Kasi i Piotrowi znaczenie tych bardzo znamiennych rekwizytów. 

Ustaliliśmy też, że „scenariusz” scenki będzie polegał 

na wzajemnym wygarnianiu sobie przez Kasię i Piotra różnych 

„zaszłości”, a przed nimi w danym momencie będziemy z prezesem 

trzymać drzazgę lub belkę. Przy zmianie ról, rekwizyty 

też się zmieniają. Krótka próba na polance potwierdziła, że Kasia 

i Piotr dobrze wczuwają się w swoje role. 

Nie mogliśmy już doczekać się wieczora, byliśmy ciekawi, 

co przygotują inne grupy. Byłam bardzo przejęta, jak wypadniemy, 

ale Michał zaplanował nasze wystąpienie na koniec spotkania. 

Grupy starały się, jak mogły najlepiej. Wyjaśniło się, do czego 

Hipolit potrzebował biały materiał i wędki. Zrobili z tego potężny 

transparent z napisem „Nie gardź drugim człowiekiem” 

i postanowili umieścić go na trawniku przed wejściem do naszej 

firmy. Zapamiętałam też scenkę „pocieszaj, przygarniaj, upominaj 

z miłością (najpierw w 4 oczy)”, bo Konrad z księgowości bardzo 

dobrze naśladował głos prezesa i rzeczywiste sytuacje z życia naszej 

firmy. 

Świetnie też odebrałam pantomimę głoszącą pochwałę 

skromności, niedbałości o rozgłos, poklask, brak wygórowanego 

myślenia o sobie, przyzwoitości w mowie, ubiorze i w zachowaniu. 
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Dwie grupy (za zgodą Michała) przygotowały wspólnie 

wspaniałą scenkę i piosenkę o przyjaźni oraz gościnności. Jedna 

grupa przyszła do drugiej w odwiedziny – „gość w dom, Bóg 

w dom” – na obiad – „czym chata bogata, tym rada”. W czasie 

gościny nawiązywały się różne przyjaźnie. Mówiła o tym piosenka 

śpiewana na melodię „Szła dzieweczka do laseczka”. W jednej 

ze zwrotek, na wspólny wyjazd na wakacje umawiała się Jola 

z „naszą” szefową! 

Gdy przyszła kolej na nas, postawiliśmy już właściwie „kropkę 

nad i”. Kilka osób, oglądając plakat, popłakało się razem z szefową, 

a belkę i drzazgę każdy chciał potrzymać choć przez moment, 

by podejść z nią do osoby, którą kiedyś poranił swoimi pochopnymi 

osądami. Potoczyła się niejedna łza... 

Następnego dnia nasze spotkanie integracyjne dobiegło końca. 

Michał otrzymał na pożegnanie gromkie brawa, a prezes 

w „końcowym słowie” stwierdził, że przebieg spotkania przerósł 

jego najśmielsze oczekiwania, że ma nadzieję na wyraźne 

polepszenie relacji między „załogą”, bo najważniejsza jest miłość! 

„Zarządzanie przez miłość” polecił nam wszystkim, bo każdy 

na swoim „poletku zawodowym” może je praktykować. Wyraźnie 

wzruszony dodał jeszcze, że sam uczy się tego każdego dnia, 

i że to spotkanie, które zorganizował i przygotowywał od dawna 

z księdzem (!) Michałem, było właśnie wyrazem jego troski 

i miłości do nas. 

Kochani Rodzice! Dobrze jest mieć takiego szefa! 

 

Całuję Was mocno i serdecznie 

 – do zobaczenia w najbliższą niedzielę. 

 
Wasza Mirka 

 

P.S. Szefowa zaprosiła „naszą” grupę do siebie w sobotę na obiad, 

dlatego przyjadę dopiero w niedzielę. 

 

Mirka 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© iStockphoto.com/ Derek Latta 

 



105 

Bibliografia 

 
1. Białas Sylwia: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu 

międzynarodowym, PWN, Warszawa 2013. 

2. Branden Nathaniel: Jak dobrze żyć sobą – o poczuciu własnej 

wartości, GWP, Gdańsk 2006. 

3. Chmielecki Andrzej: Rzeczy i wartości. Humanistyczne 

podstawy edukacji ekonomicznej, PWN, Warszawa 1999. 

4. Dancewicz Bożena., Rozkwitalska Małgorzata, Szmidt Henryk: 

Przewodnik praktycznego zarządzania, Difin, Warszawa 2013. 

5. Das Neves Joao Cesar: Ekonomia z Bogiem, WAM, Kraków 

2003. 

6. Ekman Paul: Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, 

małżeństwie, PWN, Warszawa 1997. 

7. Galata Stanisław: Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, 

metody, konsekwencje, Difin, Warszawa 2007. 

8. Garczyński Stefan: O radości, Nasza Księgarnia, Warszawa 

1983. 

9. Griffin Em, Język przyjaźni, Wyd. Rodzinny Krąg, Warszawa 

1994. 

10. Joule Robert-Vincent, Beauvois Jean-Léon: Gra w manipulacje. 

Wywieranie wpływu dla uczciwych, GWP, Gdańsk 2006. 

11. McGinnis Alan Loy: Sztuka motywacji, czyli jak wydobyć 

z ludzi to, co w nich najlepsze, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 

Warszawa 1992. 

12. McGinnis Alan Loy: Sztuka przyjaźni, czyli jak zbliżyć się 

do ludzi, na których Ci zależy, Oficyna Wydawnicza „Quo 

Vadis”, Warszawa 1991. 

13. McGinnis Alan Loy: Potęga optymizmu, Wyd. „Exter”, 

Warszawa 1993. 

14. McGinnis Alan Loy: Sztuka życia, czyli Jak osiągnąć sukces 

w pracy zawodowej i szczęście w życiu rodzinnym, Oficyna 

Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1998. 

15. Minus Paul M: Etyka w biznesie, PWN, Warszawa 1995. 

16. Nash Wanda: Jak opanować stres? W stronę pełni, Wyd. M, 

Kraków 1995. 



106 

17. Neuhaus Richard John: Biznes i Ewangelia. Wyzwanie 

dla chrześcijanina – kapitalisty, Wyd. W drodze, Poznań 1993. 

18. Oppermann Katrin, Webber Erika: Style porozumiewania się 

w pracy, GWP, Gdańsk 2007. 

19. Paliszkiewicz Joanna: Zaufanie w zarządzaniu, PWN, Warszawa 

2013. 

20. Rudniański Jarosław, Homo Cogitans, WP, Warszawa 1975. 

21. Szostek Andrzej MIC: Pogadanki z etyki, Wyd. Niedziela, 

Częstochowa 1998. 

22. Stanley Jaki: Zbawca nauki, Wyd. W drodze, Poznań 1994. 

23. Szewczyk Agnieszka: Dobre nowiny czyli niewymyślone 

zdarzenia z Internetem w tle, Hogben, Szczecin 2012. 

24. Szewczyk Agnieszka: Problemy moralne w świecie informacji, 

Difin, Warszawa 2008. 

25. Vanier Jean, Augustyn Józef SJ: Depresja, uczucia, lęk, Wyd. M, 

Kraków 1992. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



110 

Prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk – 

pracownik naukowy Uniwersytetu 

Szczecińskiego, kierownik Katedry 
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wielu publikacji naukowych, zajmuje się 

głównie zagadnieniami związanymi 

z wpływem nowych technologii 

informacyjnych na człowieka 

oraz problemami etycznymi i moralnymi 

w ekonomii i zarządzaniu – w realiach 

Społeczeństwa Informacyjnego. Książki 

– „Komputerze, pokaż swoje oblicze” 

oraz  „Dobre Nowiny, 

czyli niewymyślone zdarzenia 

z Internetem w tle” można bezpłatnie 

pobrać ze strony 

http://iiwz.univ.szczecin.pl/ksi 
 

Problemy poruszone w książce „Zarządzanie przez miłość 

czyli ekonomia dobra” nie dają się ująć w zamknięte kręgi. 

Zawsze zostaje furtka, którą zamyka w konkretnej sytuacji – 

życie. I wcale to nie jest tak, że tylko ordynator ma być wdzięczny, 

a sportowiec – hojny, dyrektor zakładu karnego – życzliwy, prezes 

firmy – łagodny, a dziekan – sprawiedliwy... Właściwie, byłoby 

wspaniale, gdyby każdy szef... 

Ale – Drogi Czytelniku – wierzę, że dobrze dokończysz to zdanie. 

Wydaje Ci się to niemożliwe? Bo owszem, możesz być 

sprawiedliwy czy życzliwy w stosunku do Tego czy Tamtego, 

ale nie do Tamtej, bo Ona... A pokora i radość to wcale do Ciebie 

nie pasują... Nie wierzysz, że miłość może przetrzymać wszystko... 

Mam nadzieję, że po lekturze tych listów – zmienisz zdanie! 

Nie są one adresowane bezpośrednio do Ciebie, ale zarówno 

nadawcy, jak i adresaci, pragną się z Tobą podzielić radością 

odkrywania prawdy, że „największa jest miłość!” 

 

 


