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Rozdział 1.

Kiedy opuĂciïem mury uczelni i odebraïem swój upragniony dyplom
magistra inĝyniera, poczuïem siÚ wolny. PomyĂlaïem, ĝe wreszcie
mogÚ naprawdÚ robiÊ to, co chcÚ. Uwolniïem siÚ od rodziców, a oni
byli wyraěnie zadowoleni i dumni z tego, ĝe dali synowi porzÈdne
wyksztaïcenie, które zapewni mu pracÚ i w niedïugiej przyszïoĂci
odpowiedni status. Duĝe nadzieje wiÈzali takĝe z mojÈ dziewczynÈ,
pochodzÈcÈ z mojego rodzinnego miasta, którÈ, choÊ wtedy tego nie
mówili, widzieli jako matkÚ swoich wnuków.
Uczelnia, którÈ ukoñczyïem, naleĝaïa wówczas do najlepszych
w kraju pod wzglÚdem liczby absolwentów znajdujÈcych po studiach
zatrudnienie. Dlatego z ufnoĂciÈ i zadowoleniem patrzyïem w przyszïoĂÊ i podobnie jak moi rodzice równieĝ zaczÈïem powaĝniej myĂleÊ o zwiÈzku z AniÈ, która pracowaïa w firmie spedycyjnej.
Pierwsze zderzenie z rzeczywistoĂciÈ przyszïo, kiedy zïoĝyïem dokumenty do firmy poszukujÈcej pracownika z takimi kompetencjami, jakie miaïem ja. Wysïaïem dokumenty i przez kilka tygodni
trwaïem w przekonaniu, ĝe otrzymam pozytywnÈ odpowiedě. Poniewaĝ nie dostawaïem zwrotnej informacji, postanowiïem wziÈÊ
sprawy w swoje rÚce i zadzwoniïem do tej firmy, aby siÚ dowiedzieÊ, kiedy mam siÚ spodziewaÊ odpowiedzi. Okazaïo siÚ, ĝe nikt
takowej informacji nie mógï mi udzieliÊ, bo gdybym uwaĝnie czytaï
ogïoszenie prasowe, wiedziaïbym, ĝe firma nie ma obowiÈzku odpowiadaÊ na wszystkie oferty.
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— Rozumiem paniÈ — odpowiedziaïem na grzeczne wyjaĂnienia
sekretarki dyrektora — ale byÊ moĝe zaszïo jakieĂ nieporozumienie albo moje dokumenty nie dotarïy do pañstwa. Mam dokïadnie
takie kompetencje, jakich pañstwo…
— ProszÚ wybaczyÊ — przerwaïa mi sekretarka — ale to juĝ sprawa
pana dyrektora…
— To niech mnie pani z nim poïÈczy — próbowaïem ratowaÊ sytuacjÚ.
— ProszÚ pana — zaczÚïa tonem urzÚdowym, co wskazywaïo na
to, ĝe wyraěnie irytuje jÈ ta rozmowa — jeĝeli pan dyrektor stwierdzi, ĝe jest pan odpowiednim kandydatem, to siÚ z panem skontaktuje.
— Ale przecieĝ…
— ProszÚ wybaczyÊ. Nic wiÚcej panu nie mogÚ powiedzieÊ. Do
usïyszenia.
Do dzisiaj sïyszÚ děwiÚk odkïadanej sïuchawki, mimo ĝe byïo to
wiele lat temu.
Nie miaïem wyjĂcia, musiaïem szukaÊ dalej. Dlatego kolejne trzy
miesiÈce poĂwiÚciïem na intensywne poszukiwanie pracy. Odpowiadaïem na kaĝde ogïoszenie, które wydawaïo mi siÚ godne uwagi.
W tym czasie rozesïaïem ponad sto aplikacji, odbyïem kilkanaĂcie
rozmów kwalifikacyjnych, z czego w trzech przypadkach udaïo mi
siÚ w procesie rekrutacji zajĂÊ bardzo daleko. NajczÚĂciej jednak
nie otrzymywaïem ĝadnej odpowiedzi, czasami wysyïano mi list,
w którym informowano mnie: Nie tym razem… Niestety… Moĝe
w przyszïoĂci, jak bÚdziemy potrzebowali… itd. Nie rozumiaïem, jakimi
prawami rzÈdzi siÚ rynek pracy, ale zauwaĝyïem, ĝe najczÚstszym
powodem odrzucania aplikacji byï mój brak doĂwiadczenia. Byïo
to dla mnie niezrozumiaïe. Jak bowiem w wieku zaledwie dwudziestu piÚciu lat moĝna mieÊ kierunkowe wyksztaïcenie, a do tego
kilka lat doĂwiadczenia na podobnym stanowisku, w podobnej firmie,
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mieÊ za sobÈ wymierne sukcesy poparte odpowiednimi referencjami
oraz byÊ do tego mïodym i dynamicznym? Tym samym póï roku
po ukoñczeniu studiów wciÈĝ mieszkaïem z rodzicami, bo nie miaïem pracy ani dochodów. Na poczÈtku rodzice mnie pocieszali, ale
potem zaczÚli siÚ niepokoiÊ.
— Jacku — powiedziaï pewnego dnia ojciec — a moĝe po prostu
podejmij jakÈkolwiek pracÚ. Nie wiadomo, kiedy znajdziesz takÈ,
na jakÈ zasïugujesz.
To byïo jak zimny prysznic. Ja, magister inĝynier, po prawie dwudziestu latach nauki, mówiÈcy dwoma jÚzykami, nie liczÈc rodzimego, mam podjÈÊ jakÈkolwiek pracÚ? Jednak spojrzenie mamy
i póěniejsza rozmowa z AniÈ nie pozostawiïy cienia wÈtpliwoĂci —
musiaïem znaleěÊ jakÈkolwiek pracÚ, która da mi Ărodki na chociaĝby podstawowe utrzymanie.
Przez kolejny miesiÈc coraz czÚĂciej czytaïem ogïoszenia drobne
i odpowiadaïem na nie. Wreszcie, pod koniec zimy, udaïo mi siÚ
i zatrudniïem siÚ w charakterze magazyniera w duĝej hurtowni. Nie
byïa to praca, która chociaĝby w minimalnym stopniu mnie interesowaïa. Hurtownia byïa oddalona od mojej miejscowoĂci kilkanaĂcie
kilometrów. Na szczÚĂcie niedaleko byï przystanek autobusowy.
Wstawaïem o wpóï do piÈtej rano, a wracaïem do domu dopiero na
kolacjÚ. PracujÈc przez szeĂÊ dni w tygodniu po dwanaĂcie godzin
dziennie, coraz rzadziej widywaïem siÚ z AniÈ. Jednak ĂwiadomoĂÊ, ĝe otrzymam dodatkowe piÚÊdziesiÈt procent wynagrodzenia
za nadgodziny, koiïa ból rozstania i ciÚĝkiej fizycznej pracy w hurtowni. Pewnego dnia dowiedziaïem siÚ, ĝe nie otrzymam zapïaty za
nadgodziny, bo firmy na to nie staÊ. Poczuïem siÚ oszukany, a resztki
ambicji nie pozwalaïy mi trwaÊ w tak niezdrowym ukïadzie. Odebraïem naleĝnÈ pensjÚ i nie pojawiïem siÚ wiÚcej w pracy.
Nie chcÚ siÚ dalej rozwodziÊ nad moimi zawodowymi klÚskami,
doĂÊ powiedzieÊ, ĝe przez kolejne kilka miesiÚcy pozostawaïem bez
pracy, a Ania ode mnie odeszïa. Zaczynaïem powoli przyzwyczajaÊ
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siÚ do takiego trybu ĝycia. Ograniczyïem swoje potrzeby i byïo mi
wygodnie. Jednakĝe resztki ambicji podsycane informacjÈ o moim
koledze ze studiów, który znalazï pracÚ w Warszawie, kazaïy mi
ostatkiem siï zawalczyÊ o swoje. W koñcu nie po to siÚ uczyïem
tyle lat i nie po to koñczyïem dobrÈ uczelniÚ, ĝeby nie mieÊ za co ĝyÊ
lub zarabiaÊ, harujÈc jak ktoĂ, kto ukoñczyï zawodówkÚ. DziÚki
wstawiennictwu mojego kolegi, który w ciÈgu roku zdÈĝyï siÚ juĝ
dochrapaÊ kierowniczego stanowiska, zostaïem przyjÚty na okres
próbny do zagranicznej firmy. Pensja, jakÈ mi zaproponowano,
wywarïa wraĝenie nie tylko na mnie, ale takĝe na moich rodzicach.
Jednakĝe musiaïem przeprowadziÊ siÚ do Warszawy, co wiÈzaïo
siÚ z dodatkowymi kosztami, bez pewnoĂci, co mi przyniesie kilka
najbliĝszych miesiÚcy. Udaïo mi siÚ na poczÈtek wynajÈÊ niewielki
i maïo komfortowy pokój na Pradze.
Pierwsze dni poĂwiÚciïem na zapoznawanie siÚ z zasadami funkcjonowania firmy, obiegiem dokumentów, z zakresem moich obowiÈzków. Póěniej zaczÚïy mi siÚ otwieraÊ oczy…
*****
Praca w miÚdzynarodowym koncernie, który swoim zasiÚgiem
obejmowaï kilka pañstw w Europie, na poczÈtku mnie zachwyciïa,
potem staïa siÚ niezrozumiaïa, a w koñcu doprowadziïa mnie do
rozczarowania i zaïamania. Wszyscy, w caïej firmie i w jej polskim
oddziale, mówili o kompetencjach. We wszystkich gazetach czytaïem o kompetencjach. W kaĝdym programie telewizyjnym poĂwiÚconym gospodarce mówiono o kompetencjach. Tymczasem, w czym
utwierdziïem siÚ dopiero pod koniec okresu próbnego, na jaki zawarïem umowÚ o pracÚ, kompetencje byïy tylko fasadÈ, za którÈ
kryïy siÚ róĝnego rodzaju wymówki. Chodziïo np. o kompetencje,
które sÈ potrzebne, aby daÊ komuĂ naganÚ, czy o te, których uĝywa
siÚ, aby kogoĂ zwolniÊ z pracy, lub te, które stosuje siÚ, aby kogoĂ
poniĝyÊ itd. Wtedy teĝ zrozumiaïem, ĝe moje kompetencje nikogo
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nie obchodzÈ i nigdy nie obchodziïy, kiedy po ukoñczeniu studiów
skïadaïem aplikacje o pracÚ. Zrozumiaïem, ĝe ludzie nie potrzebujÈ fachowców, tylko podwïadnych. WolÈ kogoĂ, kto im kadzi,
niĝ kogoĂ, kto wie, jak coĂ dobrze zrobiÊ. Moĝesz bezkarnie robiÊ
najwiÚksze gïupstwa, ale jeĝeli masz dobre relacje z szefem, wszystko ujdzie ci na sucho. Jeĝeli natomiast twoje relacje z przeïoĝonym nie sÈ najlepsze, to nawet jeĝeli bÚdziesz robiÊ wszystko niemal perfekcyjnie, on i tak ci udowodni, ĝe czegoĂ nie umiesz lub ĝe
naraziïeĂ firmÚ na straty. Mój przeïoĝony, który byï szefem dziaïu
od piÚciu lat, otrzymaï awans, mimo ĝe nie tylko nie miaï stosownego wyksztaïcenia zawodowego, ale teĝ nie miaï doĂwiadczenia
w zarzÈdzaniu.
ChoÊ przepracowaïem w tej firmie prawie dwa lata, nigdy nie nauczyïem siÚ tzw. kultury organizacyjnej, która w rzeczywistoĂci
byïa poïÈczeniem umiejÚtnoĂci kombinowania z ukïadaniem siÚ
z przeïoĝonymi i pozorowaniem pracy. Kiedy w ciÈgu pierwszych
trzech miesiÚcy opracowaïem piÚÊ projektów, co stanowiïo swojego
rodzaju rekord w historii firmy, zamiast otrzymaÊ jakieĂ dodatkowe
wyróĝnienie lub gratyfikacjÚ finansowÈ, spotkaïem siÚ ze sztucznymi i wymuszonymi gratulacjami. Jak siÚ póěniej okazaïo, normÈ
byïo opracowywanie jednego projektu przez dwa miesiÈce. Tak potem wytïumaczyï mi to przy piwie Romek: Szanuj, stary, pracÚ, szanuj,
bo jak nie bÚdziesz szanowaï, to wylecisz szybciej, niĝ myĂlisz. PrzyjÈïem
jego sïowa do wiadomoĂci i zwolniïem tempo, które wedïug mnie
i tak nie byïo zbyt szybkie. Nauczyïem siÚ, jak pozorowaÊ pracÚ i jak
z drobnych osiÈgniÚÊ robiÊ sukces na wielkÈ skalÚ. Taka postawa
pozwoliïa mi jakoĂ przetrwaÊ, kupiÊ mieszkanie w Warszawie i zasïuĝyÊ na sïuĝbowy samochód. Jednak wszystko siÚ zmienia…
*****
Na dwa dni przed drugÈ rocznicÈ mojego zatrudnienia w firmie
zostaïem wezwany do kierownika dziaïu, który oznajmiï mi, ĝe
w zwiÈzku z problemami, jakie ma firma, muszÈ zwolniÊ dwadzieĂcia

Kup książkę

Poleć książkę

12

ROZMOWY

Z

MISTRZEM SPRZEDAŻY

procent pracowników. Wybór padï m.in. na mnie. Mój szef nawet
nie siliï siÚ na wyjaĂnienia i pocieszanie mnie. Miaïem trzymiesiÚczny okres wypowiedzenia, jednak firma, ku mojemu zaskoczeniu, nie zamierzaïa mi pïaciÊ przez trzy miesiÈce. Dowiedziaïem
siÚ, ĝe sÈ dowody, które dajÈ podstawy do zwolnienia mnie dyscyplinarnie. Dano mi jednoczeĂnie moĝliwoĂÊ rozwiÈzania umowy za
porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia.
Poczuïem siÚ oszukany. Chciaïem siÚ poskarĝyÊ Romkowi, ale jego
teĝ zwolniono i nie byï w nastroju do osïadzania mojej goryczy. Miaï
na utrzymaniu ĝonÚ i dwoje dzieci, wiÚc to raczej on miaï wiÚkszy
problem ode mnie. Jak siÚ potem dowiedziaïem, przyjÈï propozycjÚ
swojego przeïoĝonego i rozwiÈzaï umowÚ za porozumieniem stron.
Nie chciaï ryzykowaÊ, bo wiedziaï, co oznacza zwolnienie dyscyplinarne. Jednak ja nie miaïem zamiaru tak ïatwo daÊ za wygranÈ.
Uniosïem siÚ honorem i powiedziaïem, ĝe nic na mnie nie majÈ i nie
zgadzam siÚ na porozumienie stron, poniewaĝ naleĝy mi siÚ odprawa. Szef wrÚczyï mi wczeĂniej przygotowane, zapewne na wszelki
wypadek, zwolnienie dyscyplinarne, w którego uzasadnieniu byïo
tajemnicze zdanie: Celowe i zamierzone dziaïanie na szkodÚ firmy.
— Spotkamy siÚ w sÈdzie — powiedziaïem, biorÈc wypowiedzenie
z biurka i kierujÈc siÚ w stronÚ drzwi.
— Jak sobie ĝyczysz — odparï z ironiÈ w gïosie.
Chociaĝ w koñcu wygraïem sprawÚ i otrzymaïem odszkodowanie
wraz z trzymiesiÚcznÈ odprawÈ, nie byïem w stanie wymusiÊ na
moim byïym pracodawcy zmiany trybu wypowiedzenia umowy.
Nie wspominajÈc o tym, ĝe nie mogïem liczyÊ na pozytywne referencje od niego, a o nie wïaĂnie pytaïo mnie póěniej wielu potencjalnych pracodawców, do których skïadaïem swoje aplikacje. I dopiero wtedy zrozumiaïem, co to znaczy nie móc znaleěÊ pracy…
MiesiÈce spÚdzone na bezowocnym poszukiwaniu nowego zajÚcia
sprawiïy, ĝe zaczÈïem siÚ chwytaÊ róĝnych doraěnych prac. Rozwaĝaïem teĝ powaĝnie wyjazd z kraju. Jednak aby móc wyjechaÊ,
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trzeba byïo na poczÈtek mieÊ jakieĂ pieniÈdze, a mnie zaczynaïo
ich brakowaÊ nie tylko na spïatÚ kredytu hipotecznego, ale takĝe
na podstawowe wydatki, takie jak ubranie, a potem nawet jedzenie.
Kiedy po trzech miesiÈcach zalegania z kredytem zjawiï siÚ w moim
mieszkaniu windykator, poczuïem, ĝe straciïem kontrolÚ nad
swoimi finansami i nic nie zapowiada, aby cokolwiek miaïo siÚ
w moim ĝyciu zmieniÊ. Po kolejnym miesiÈcu bank postawiï mi
warunek: albo spïacÚ caïoĂÊ zadïuĝenia, albo wypowie mi umowÚ.
Regularne przeglÈdanie prasy doprowadziïo mnie do wniosku, ĝe
niektóre ogïoszenia pojawiaïy siÚ czÚĂciej niĝ pozostaïe. Poszukiwano w nich osób chÚtnych do pracy w charakterze sprzedawcy ubezpieczeñ, sprzÚtu gospodarstwa domowego, kosmetyków itp. Wniosek byï dla mnie jasny: nie jest ïatwo znaleěÊ sprzedawców. Nie
dziwiïo mnie to. Któĝ chciaïby byÊ zwykïym sprzedawcÈ? PomyĂlaïem, ĝe to chyba ostatnie zajÚcie, które mogïoby mnie zainteresowaÊ. Kompletnie nie nadawaïem siÚ do tego, aby kogokolwiek
do czegokolwiek namawiaÊ. Nie wyobraĝaïem sobie siebie chodzÈcego od drzwi do drzwi i oferujÈcego odkurzacze, proszki do prania czy superĂcierki do wszystkiego ani tego, ĝe z ksiÈĝkÈ telefonicznÈ na kolanach wydzwaniam do obcych mi ludzi i wciskam im
rzeczy, których w ogóle nie potrzebujÈ. To byïoby ĝenujÈce. Po
kilkunastu latach nauki i ponad dwóch latach doĂwiadczenia w pracy w korporacji ja, Jacek Majchrzak, miaïbym siÚ zajÈÊ sprzedaĝÈ?
Nigdy, przenigdy.
Jednak tym, co najbardziej mnie martwiïo, byï fakt, ĝe duĝo o takiej
pracy myĂlaïem. Zamiast odstraszaÊ, te ogïoszenia coraz bardziej
przyciÈgaïy mojÈ uwagÚ. Miaïem wiele powodów, dla których nie
powinienem siÚ w ogóle interesowaÊ takimi propozycjami. A jednak
ilekroÊ otwieraïem gazety, widziaïem wïaĂnie te ogïoszenia. To
wszystko nie miaïo dla mnie ĝadnego sensu, ale byïo silniejsze ode
mnie. Takie anonse zamiast mnie odpychaÊ, przyciÈgaïy mojÈ
uwagÚ. Zamiast mnie zraĝaÊ, zachÚcaïy.
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Zauwaĝyïem, ĝe tego rodzaju ogïoszenia zawieraïy stwierdzenia,
które w pewnym momencie staïy siÚ odpowiedziami na moje problemy: Niewaĝne, co robiïeĂ do tej pory…, Brak perspektyw w Twoim
zawodzie…, Wysokie wynagrodzenie, niezaleĝnoĂÊ…, Nie wymagamy
doĂwiadczenia…, Komfortowe warunki pracy, darmowe szkolenie…,
Nauczymy CiÚ…, Wsparcie, pomoc…
Nie miaïem pieniÚdzy, byïem zadïuĝony, nie miaïem perspektyw,
nie miaïem doĂwiadczenia, nie wiedziaïem, co miaïbym robiÊ. I baïem siÚ sprzedaĝy.
Jeĝeli chociaĝ czÚĂÊ tego, co obiecujÈ, jest prawdÈ — myĂlaïem —
to dlaczego nie miaïbym spróbowaÊ? Moĝe hasïo „komfortowe
warunki pracy” oznacza, ĝe nie bÚdÚ musiaï chodziÊ po domach
i dzwoniÊ do obcych ludzi? Ale nie, to nie ma sensu. Sprzedaĝ to
sprzedaĝ.
Tak biïem siÚ z myĂlami przez kilka tygodni, aĝ w koñcu przeczytaïem ogïoszenie, które sprawiïo, ĝe wysïaïem swoje aplikacje. W ogïoszeniu znalazïo siÚ, oprócz wymienionych wczeĂniej obietnic, takĝe
zdanie: Gwarantowane wysokie wynagrodzenie w okresie pierwszych
trzech miesiÚcy. To mnie przekonaïo. Nawet jeĝeliby mi nie wyszïo,
jakoĂ przetrwam te trzy albo chociaĝ dwa miesiÈce, a w tym czasie
poszukam innego zajÚcia. WstÈpiï we mnie nowy duch. Poczuïem,
ĝe mam szansÚ, zobaczyïem Ăwiatïo w tunelu.

Kup książkę

Poleć książkę

