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SŁOWO OD AUTORA

O  tej  historii  usłyszałem  przypadkiem.  Ot  rozmowa  ze 

znajomymi, podczas wizyty w kawiarni. Oczywiście dyskusja, jak to 

w  Polsce,  o  polityce  i  pieniądzach.  W  trakcie  tego  spotkania 

natknąłem się na historię, która mnie zafascynowała. Krok po kroku 

dotarłem do jej źródła. Po dłuższych namowach udało mi się uzyskać 

wywiad, na bazie którego powstała niniejsza książka. Jej autor nie 

zgodził  się  na  ujawnienie  nazwisk  i  szczegółowych  nazw 

miejscowości. Nie jest to zresztą istotne, bowiem taka historia mogła 

spotkać każdego. 

Bohaterem tej opowieści jest Polak, podobnie jak dziesiątki innych, 

próbujący uczciwie zarobić.  Próbując wyrwać się z błędnego koła 

bezrobocia  i  prac  dorywczych,  ruszył  na  południe,  na  popularne 

„Saksy”, jeszcze wtedy, gdy nie obowiązywał nas układ z Schengen.
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POLSKA

Pojawiam  się  punktualnie  na  spotkaniu,  w  niewielkiej 

kawalerce w centrum miasta. Wita mnie szpakowaty brunet, siadamy 

przy kawie. Krótko ścięte włosy maskują nitki siwizny. Dziwnie to 

kontrastuje z młodą, niespełna trzydziestodwuletnią twarzą mojego 

rozmówcy.

-  Jak  zatem  się  to  rozpoczęło?  -  pada  sakramentalne  pytanie. 

Mężczyzna  milczy  przez  dłuższą  chwilę,  po  czym  rozpoczyna 

opowieść  spokojnym, stonowanym głosem.

-  Zaczęło  się  zaraz  po  ukończeniu  szkoły  wyższej.  Należę  do 

pokolenia  wyżu  demograficznego.  Odbierając  dyplom  kierunku 

historii,  nie  miałem większych  złudzeń  co  do  swojej  przyszłości. 

Głowę miałem wówczas  naładowaną wieloma „mądrościami”  -  tu 

usta rozmówcy wykrzywiają się na moment ironicznie – studiowanie 

zgodnie  z  przekonaniami,  posiadanie  wykształcenia  zgodnie  z 

zainteresowaniami.  Potem wszystko  przyjdzie.  I  jak  dla  ogromnej 

części  mojego pokolenia,  jednak nie  przyszło....  Pozostały jedynie 

przytłaczające beznadziejnością kolejki w Urzędzie Pracy, który już 

wkrótce przemianowałem sobie na „Urząd Bezrobocia”. Pojawiając 

się  raz  w  miesiącu,  podpisując  listę,  „walczyłem”  z  ogarniającą 
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rezygnacją.  Funkcjonowałem  tylko  dzięki  pomocy  rodziców 

(oczywiście,  jako absolwentowi,  nie należał mi się żaden zasiłek). 

Trafiające się prace dorywcze grubo poniżej kwalifikacji, za każdym 

razem wykonywałem z nadzieją, że może to wreszcie to, że wreszcie 

wyrwę  się  z  zaklętego  kręgu  braku  jakichkolwiek  perspektyw. 

Przeszedłem  kilkanaście  najróżniejszych  fachów,  poczynając  od 

siedmiodniowego „okresu próbnego” w pewnym znanym markecie, 

działającym na zasadzie franczyzy. Dzień pracy w tamtym przybytku 

wyrył  mi  się  dość  dobrze  w  pamięć.  Cały  dzień  rozkładania 

produktów,  w  tym  kilkuset  słoików.  Awantura  wybucha  około 

szesnastej ( zgodnie z „umową” miałem się „sprawdzić” od ósmej 

rano  do  ósmej  wieczorem,  przez  cztery  dni  ).  Kłótnia,  w  której 

uczestniczy  kierowniczka  wspomnianego  marketu  i  niepozorna, 

szczupła dziewuszka. Gdy usłyszałem o co się wykłócają, zrobiło mi 

się  nieswojo.  Otóż  kobieta  pojawiła  się  z  awanturą,  gdyż  została 

zwolniona  po  siedmiu dniach,  nie  zgadniecie,  „okresu  próbnego”. 

Jak  stałem,  tak  wyszedłem.  Teraz,  bogatszy  w  doświadczenie  lat 

pracy,  zareagowałbym  inaczej.  Wtedy  postąpiłem  instynktownie. 

Chwilę radości z zatrudnienia, zastąpiła depresja.  Następnego dnia 

karnie  pojawiłem się  w  „Urzędzie  Bezrobotnych”,  odklepać  listę. 

Pierwszy raz  nie  spojrzałem wówczas  na  listę  ogłoszeń.  Wielkiej 

straty nie było. Wisiały na niej „okazje”, równie dobre jak praca w 
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owym  markecie.  Wkrótce,  posiłkując  się  ogłoszeniem  z  gazety, 

pojawiłem się w „hurtowni”. Kolejna znakomita okazja na zdobycie 

doświadczenia.  PRACY  przez  duże  „P”.  Na  rozmowie 

kwalifikacyjnej – standardowo, ze trzydzieści osób. Szykuję się na 

długi  czas  oczekiwania,  siadam,  wyciągając  rozmówki  angielsko-

polskie.  Ku  mojemu  zdumieniu,  kolejka  posuwa  się  nadzwyczaj 

szybko, niczym u lekarza pierwszego kontaktu. Tak na tempo, raz, 

dwa,  trzy  i  nim się  spostrzegłem,  stałem w pięknym gabinecie  z 

nowymi  meblami,  przed  „prezesem”  w  ciemnym  garniturze. 

Zmierzył  mnie  przenikliwym  spojrzeniem.  Krótko  wyjaśnił 

szczegóły  zatrudnienia  -  praca  niezbyt  skomplikowana,  przy 

przenoszeniu książek. Po zdawkowym opisie mojej przyszłej funkcji, 

zadał kilka pytań. Starałem się na nie odpowiadać jak najlepiej. Moja 

elokwencja  nie  wzbudziła  w  szefie  firmy  jakichkolwiek  emocji. 

Miałem  poważne  podejrzenia,  że  „prezes”  nawet  nie  starał  się 

słuchać.  „Nadaje się pan,  proszę przyjść jutro o siódmej,  pojedzie 

pan  z  innymi”.  Mimo  wszystko  zabrzmiało  to  jak  najpiękniejsza 

pieśń. Oto ktoś wreszcie stwierdził, że się nadaję!. Po dwóch latach 

pogłębiającej  się  beznadziei,  prób podjęcia  jakiejkolwiek pracy na 

dłużej, pojawiło się światełko w tunelu. 

Uważnie  obserwuję  swego  rozmówcę.  Słowa  mówią  jedno,  oczy 
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przepełnia rozgoryczenie. Pije łyk chłodnej kawy i mówi dalej.

- Zjawiam się z samego rana, zgodnie z umową zaraz przy biurowcu. 

Obok czeka stary, biały polonez i czterech mężczyzn. Ładują książki 

do bagażnika.  Okazuje się,  że to właśnie moi współpracownicy. Z 

ochotą  przyłączam  się  do  pracy.  Z  otwartego  magazynku, 

przenosimy kilkanaście paczek, aż stary samochód osadza się ciężko 

na osiach.  Moje uwagi,  że przydałby się  samochód dostawczy,  są 

zbywane  milczeniem.  Wreszcie  ruszamy.  Okazuje  się,  że  w  trasę 

liczącą  jakieś  czterdzieści  kilometrów  w  obie  strony.  Towarzysze 

podróży należą do grona starszych już mężczyzn. Są zarośnięci. Ich 

ubiór, delikatnie mówiąc, nie jest najlepszej jakości. Utwierdzam się 

sam  w  przekonaniu,  że  od  fizycznych  nie  oczekuje  się  przecież 

białych  kołnierzyków.  W  połowie  trasy  nagle  pęka  bańka 

informacyjna. „Wiesz że zrzucamy się po dwie dychy na drogę?”. 

Moja  mina  mówi  kierowcy  wszystko.  Cóż,  przyszedłem  zarabiać 

pieniądze, a nie je wydawać. Zresztą w kieszeni mam zaledwie dwie 

dwójki,  więc  zdecydowanie  za  mało  na  taksę.  W  samochodzie 

fruwają papierowe pieniądze. Pozostaję ja, bez możliwości opłacenia 

drogi  (co  ciekawe,  w  stresie,  nawet  nie  pomyślałem  o  tak 

podstawowej  sprawie,  jak zasada płacenia za transport  na miejsce 

pracy).  Kłopotliwe  milczenie  przerywa  jeden  z  współtowarzyszy 
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podróży,  o  okularach  grubych  jak  denka  od  butelek.  „Założę  za 

ciebie,  odkujesz się dziś, to oddasz...”.  Niewesoła sytuacja zostaje 

zażegnana, a kierowca otrzymuje dziesięć złotych za kurs w jedną 

stronę. Zaczynają się rozmowy i okazuje się, że jednak nie jedziemy 

nosić książek w hurtowni. Okazuje się, że pomieszczenie, z którego 

rano  pobraliśmy  książki,  to  jest  właśnie  ten  osławiony  magazyn 

książek  o  wielkości  kawalerki.  My  zaś  jedziemy  sprzedawać 

egzemplarze  literatury  ludziom  na  ulicy  i  w  sklepach.  Nie  z 

samochodu.  Ot  idziemy  od  lokalu  do  lokalu  i  oferujemy  do 

sprzedaży „arcydzieła”, których nie uświadczysz w żadnej bibliotece. 

Zostajemy  wysadzeni  zgodnie  z  planem  na  skraju  miejscowości. 

Reszta jedzie dalej. Chłodno, plecak obciążony książkami wrzyna się 

w ramiona. Nade wszystko w głowie kołacze świadomość, że ubiór 

robotnika nie wpisuje się w rolę, którą przyszło mi pełnić. Pierwsze 

kilka sklepów mijamy bez specjalnych efektów. Mój przewodnik – 

założywszy za  mnie  dziesiątkę,  chce  ją  jak  najszybciej  odzyskać. 

Choć więc język kołowacieje, próbuję i ja swoich sił. Przyjmowani 

jesteśmy  neutralnie,  wręcz  chłodno.  Nic  dziwnego.  Przenoszone 

przez nas tytuły nie są w stanie zainteresować kogokolwiek. Nasza 

aparycja,  również nie zachęca do biznesu.  W najbliższej  księgarni 

dokonuję niepokojącego odkrycia. Oto niektóre książki leżą tam, z 

ceną w wysokości 2/3 naszej. Zostajemy grzecznie,  ale stanowczo 
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zmuszeni  do  opuszczenia  tego  sklepu,  jak  i  kilku  następnych. 

Wreszcie  trafiamy  przed  wielkie  brązowe  drzwi.  Obok  czerwona 

tablica mówiąca  o urzędzie.  Na wprost  naszych oczu,  żółty napis 

„Akwizytorom  wstęp  wzbroniony”.  Przekaz  jasny  dla  mnie.  Dla 

współpracownika jakoś nie. Mój opór łamie krótko. „Musisz oddać 

pożyczkę,  nie  łam  się,  wchodzimy!”.  Wchodzimy!.  Po  trzech 

godzinach  wędrówki  pod  obciążeniem,  nie  przedstawiamy 

zachęcającego  widoku.  Ja  śmierdzę  potem,  kolega  jakąś  naftaliną 

przemieszaną  ze  stęchlizną.  Jakże  wiele  dzieli  człowieka  od 

niewielkiej  wydawałoby  się  kwoty  dziesięciu  złotych....  Cóż  nie 

mając tych pieniędzy, nie mam możliwości powrotu. Karnie idę za 

towarzyszem.  Ku  mojemu  zdumieniu,  to  ja  pierwszy  sprzedaję 

album. Kosztuje równe sześćdziesiąt złotych. Z tego dwanaście jest 

moje.  Dziesięć od razu  ląduje w kieszeni  kolegi.  Idziemy dalej.... 

Kolejne dwa pokoje „padają łupem” współpracownika. Zaglądamy 

tam.  Jasne  pokoje,  komputery,  uśmiechnięte  twarze  kobiet  i 

mężczyzn.  Oto  miejsce  do  pracy!.  Na  moment  rozpływam się  w 

marzeniach, widząc swoją osobę za takim biurkiem. 

Zapada chwila ciszy.  Nie przerywam jej.  Mój rozmówca spogląda 

przez długą chwilę w okno i mówi z ożywieniem.
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- Wie pan, wtedy zrozumiałem, jak niewiele potrzeba, by człowieka 

ogarnęła  radość,  by  przez  chwilę  poczuć  nadzieję...  -  oczy 

mężczyzny szybko jednak gasną, gdy kontynuuje swoją wypowiedź.

-  Na  korytarzy  trafiamy  na  niską,  korpulentną  kobietę  po 

czterdziestce.  Wyprasza  nas,  wskazując  na  tablicę  z  zakazem 

akwizycji.  Są  rozwieszone  na  każdym  piętrze.  Nie  wdaję  się  w 

rozmowę,  ale  mój  współpracownik,  rozochocony  wynikami 

sprzedaży nie chce rezygnować. Gdy próbuje dyskutować, kobieta 

kończy  sprawę  krótko.  „Wypieprzać  cholerne  obszczymury,  albo 

wezwę straż miejską!”. Drzwi niektórych pokoi uchylają się. Na tym 

piętrze jeszcze nie byliśmy, więc twarze w najlepszym razie wyrażają 

zniechęcenie, w większości zaś spojrzenia z gatunku takich, jakimi 

częstuje się rozgniecione psie odchody na chodniku. Krzyk wzmaga 

się,  ktoś  biegnie  z  telefonem.  Dopiero  wtedy  mój  towarzysz 

kapituluje.  Zostajemy wręcz  wyrzuceni.  Kilka  dodatkowych bluzg 

leci w naszym kierunku. Nigdy wcześniej i nigdy później nie czułem 

się tak upokorzony. Bez możliwości obrony, zostałem zdeptany przez 

kogoś, kto miał prawdopodobnie gorszy dzień. Mój współpracownik 

idzie dalej, jakby nic się nie stało. Przechodzimy koło dworca PKS. 

Widzę kilka staromodnych telefonów na monety. O dziwo, działają!. 

Kolega  ćmi  papierosa,  ja  dzwonię  do  znajomego  matki, 
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posiadającego  samochód.  Nie  mam  nikogo  bliższego.  Na  całe 

szczęście jest  pod telefonem. Krótka wymiana zdań. Mówię gdzie 

jestem,  jeśli  nie  wrócę  do  końca  dnia,  przyjedzie  po mnie.  Jeden 

kamień  z  serca.  Aż  lżej  się  robi  na  duszy.  Współtowarzysz  chce 

handlować  dalej.  Rozpoczynam  krótką  rozmowę.  Koniec  z 

obnośnym handlem, wchodzeniem po chamsku wszędzie gdzie się 

da.  Chce  –  proszę  bardzo,  niech  robi  to  sam.  Plecak  wypełniony 

towarem, ląduje u jego stóp. Szybko dochodzimy do porozumienia. 

Dalsza  sprzedaż  jest  realizowana  już  tylko  przez  mojego  kolegę. 

Umowa  jest  prosta.  Ja  noszę,  on  sprzedaje,  zysk  dzielimy  w 

proporcjach  dwadzieścia  pięć  procent  do  siedemdziesięciu  pięciu. 

Chcę już tylko dotrwać do końca dnia. W trakcie krótkiej rozmowy 

okazuje  się,  że  „hurtownia”  składa  się  z  magazynu  i  gabinetu 

prezesa.  Że  wszyscy  poza  „prezesem”  pracują  w  niej  na  czarno, 

rozliczając  się  po  powrocie  za  każdą  książkę,  sprzedaną  lub 

uszkodzoną  w  transporcie.  Krótka  analiza  kosztów  i  zysków. 

Największe  szanse  na  zysk  ma  kierowca.  Cztery  osoby  po 

dwadzieścia  złotych  –  a  w  tej  cenie  robi  się  dwie  nasze  trasy. 

Pozostali,  jak  uśmiechnie  się  szczęście,  lub  przychylność  ludzka. 

Ostatecznie  kończymy  w  cukierni.  Zarobek  za  cały  dzień  to 

sześćdziesiąt  złotych  na  dwóch.  Z  tego  otrzymuję  piętnaście. 

Dziesięć  inkasuje  pijany  jak  bela  kierowca,  gdy  przychodzi  czas 
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powrotu.  Mówię,  że  wsiądę  do  Poloneza,  tylko  wtedy,  gdy  ja 

poprowadzę.  Gość  wali  się  na  tylną  kanapę.  Kurs  powrotny 

zaliczamy razem z  wymiotami  na  kolegów z  tyłu.  Docieramy do 

„hurtowni”.  Tam  bez  mrugnięcia  okiem  rozliczamy się  z  samym 

„prezesem”.  Usłyszawszy,  że  jestem  „obiecującym”  nabytkiem, 

oznajmiam,  że  w  tym biznesie  już  popracowałem i  oddalam się, 

trzymając w dłoni całodzienny zarobek w wysokości pięciu złotych...

Piję  kawę  patrząc  na  mego  rozmówcę.  Wydaje  się  myśleć  nad 

doborem słów i poszukiwać dawno zapomnianych obrazów. Wstaje i 

podchodzi do okna. Kontynuuje opowiadanie patrząc przez okno na 

uliczny ruch poniżej.

-  Znam  to  hasło,  „żadna  praca  nie  hańbi”.  Być  może.  Ale 

upokorzenie,  świadomość,  że  po  raz  kolejny  człowiek  został 

perfidnie  wykorzystany  jest  trudna  do  zniesienia.  Zwłaszcza  dla 

młodego  chłopaka,  któremu  zabrakło  trochę  szczęścia  w  życiu. 

Zabrakło tej przysłowiowej iskry, popychającej wszystko do przodu. 

Wcześniej czy później przychodzi gniew i złość na tych co „mają”. 

Na  pracodawcę,  wykorzystującego  słabą  pozycję  przetargową 

młodego,  niedoświadczonego  człowieka.  Obok  świat  toczy  się 
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swoim rytmem,  ty zostajesz wykluczony już na  samym początku. 

Nie dlatego, że nie starasz się, że nie chcesz. Tak po prostu się dzieje. 

Stąd nie ma we mnie tej zaciekłości sporej części społeczeństwa, gdy 

pokazuje się  przestępców, opisuje się ich występki.  Być może ich 

drogi na dno nikt nie powstrzymał. Nie trafiła się ta jedna jutrzenka 

nadziei,  punkt  zaczepienia.  Społeczeństwo  olewało  ich,  gdy 

próbowali  uczciwie  zarobić  pieniądze  i  normalnie  żyć.  Teraz 

osądzają  ich,  nie  wiedząc,  jakie  piekło  przeszli,  gdy  my  sobie 

smacznie spaliśmy w ciepłych łóżkach.... - mój rozmówca wraca na 

fotel i z przepraszającym uśmiechem dodaje.

-  Zazwyczaj  nie  usprawiedliwiam nikogo.  Większość bandytów to 

oczywiście szubrawcy. Saksy nauczyły mnie jednak, że nie można 

oceniać ludzi pochopnie. - rozsiada się wygodniej i snuje opowieść.

-  Kolejne  tygodnie  pozbawiły  mnie  reszty  złudzeń  co  do 

jakiejkolwiek  umowy  o  pracę.  Wróciłem  do  zajęć  dorywczych, 

gdziekolwiek i kiedykolwiek. Gdy dostałem przez znajomych „cynk” 

o zajęciu w składzie budowlanym, stawiłem się tam najszybciej jak 

się  dało.  Praca  rzeczywiście  była.  W  firmie  zepsuł  się  wózek 

widłowy, a przenosić towar trzeba. Płaca niezła jak na tamten czas, 
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niemal  równa  etatowcowi,  wypłacana  w  dniówkach  –  po  prostu 

marzenie.  Miesiąc  tej  mordęgi  dobrze  czułem  w  plecach.  Ręce 

mdlały, ale człowiek miał pracę!. Nie było umowy, ale właściciel był 

pierwszym  facetem  uczciwie  płacącym  za  każdą  przepracowaną 

godzinę.  Wydawało  się,  że  właśnie trafiła  się  kura znosząca złote 

jaja. Ta iskra, kierująca mnie na ścieżkę wznoszącą w życiu. Trwało 

lato. Miałem podstawy by sądzić, że zakotwiczę się tu przynajmniej 

do jesieni. Mimo zmęczenia, w domu zacząłem powtarzać szkolne 

regułki  niemieckiego.  Z  kalkulacji  wynikało,  że  zarobię 

wystarczająco  na  kurs  językowy,  by  ruszyć  na  podbój  Zachodu. 

Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak było też z pracą 

na  składzie.  Na  początku  czerwca  wózek  został  naprawiony,  a  ja 

wraz z trójką pozostałych nieszczęśników zostałem odesłany, z opcją 

„powrotu, jeśli tylko będzie pan nam potrzebny”. Znałem ten zwrot z 

kilkunastu  rozmów.  Doskonale  znałem  jego  przesłanie.  „Tą 

współpracę  już zakończyliśmy”.  Mając  niewielką,  odłożoną sumę, 

ruszyłem  w  rajd  po  wszystkich  potencjalnych  miejscach  pracy. 

Rozdałem  z  pięćset  CV,  starając  się  rozmawiać  z  osobami 

decyzyjnymi, o ile udało się przedrzeć przez cerbery sekretariatów. 

Telefon od właściciela składu po miesiącu, przyjąłem z ogromnym 

zdumieniem. Pierwszy raz zdarzyło się, że ktoś zadzwonił w temacie 

zatrudnienia. Zdziwienie powiększył fakt, że poinformował o pracy 
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na zachodzie. Znajomy właściciela firmy prowadził nabór do pracy 

na plantacjach, na południu Włoch. Po początkowej euforii ogarnął 

mnie niepokój. Był to czas, gdy gazety szeroko rozpisywały się o 

Polakach koczujących  w austriackich  lasach.  O naszych  rodakach 

odnajdywanych  na  „niewolniczych”  farmach  Anglii  i  Niemiec. 

Podziękowałem za informację, ale przyjąłem ją z rezerwą. Chciałem, 

żeby ten  telefon okazał  się  jaskółką,  zwiastującą  wiosnę  w moim 

życiu, ale nauczony wcześniejszym doświadczeniem, postanowiłem 

to sprawdzić. Przeglądałem prasę ogólnopolską, potem regionalną. I 

natknąłem się na ogłoszenie o organizowanym wyjeździe do Włoch. 

Informację tą potwierdziła prasa lokalna. Po naradzie ze znajomymi i 

zasięgnięciu  ich  opinii,  podjąłem  decyzję  –  do  odważnych  świat 

należy!.
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