
LISTY Z PRZYCINKIEM
Pieczone go∏àbki nie wlecà same do gàbki

O, ten to tam… Ano ma. Kolejny rok, gdy roz-
poczà∏ swój interes, nie ma urlopu. Wstaje o 5 rano,
a prac´ koƒczy o 20-tej. Jeêdzi, za∏atwia, organizuje,
uzgadnia. I to co zarobi - inwestuje. Przysz∏oÊç. Jeszcze
nie by∏ na Hula - Gula, bo mo˝e pozwoliç sobie na
tydzieƒ  Ko∏obrzegu. Jeszcze nie ma willi, a tylko stare
mieszkanie w bloku (chocia˝ odnowione). Za to ma
„nowe” ( nie widzi nikt, ˝e z komisu?) audi. Potrzebne
do przemieszczania si´ w pracy. Ale tak to ludzie widzà.

Panisko móg∏by daç na biednych…
A ten to dopiero ma… Trzech sprzedawców han-

dluje jego plonami. A, ˝e jeÊç trzeba, wszystko si´
rozchodzi jak woda. O, a jak si´ ubra∏! Garnitur pew-
no od Armaniego. Garnitur porzàdny, ale z Bytomia.
Niezb´dny podczas spotkaƒ biznesowych, co trzeba
przecie˝ dobrze wyglàdaç. Ale nikt nie widzi, ̋ e pracuje
12 miesi´cy w roku. Sezon jest ca∏y rok: a to na owoce,
a to na kwiaty czy warzywa. Nikt nie widzi, ˝e kiedy
my jeszcze spaliÊmy, by∏ ju˝ o 5 na targowisku, abyÊ-
my o 8 rano mogli zaopatrzyç si´ w towar.

Bogacz, móg∏by podzieliç si´ z biedniejszymi…  
Ten to pewno nakrad∏! Bo skàd mo˝e mieç zwyk∏y
urz´dnik. Ma domek, ma samochód.  dobrze ubrany.
JakoÊ tylko nikt nie widzi, ˝e to rozsàdnie ˝yjàcy cz∏o-
wiek. Nie pije, nie pali, wakacje sp´dza we w∏asnym
ogródku, gdzie uprawia grzàdki z warzywami. Posa-
dzi∏ troch´ drzew owocowych. To bardzo wspomog∏o
bud˝et domowy. Nie chodzi w super modnych ciu-
chach (bo po roku sà ju˝ niezbyt modne), stosuj´ za-
sad´ wpojonà przez babci´, ˝e biedny musi kupowaç
rzadko, ale rzeczy tylko w dobrym gatunku. Najwi´-
kszym wyskokiem jest Bal Sylwestrowy.

Powodzi mu si´, niech wi´c wspomo˝e drugiego…
Ten, ten i tamten chcieli pomagaç. Dali prac´ po-

szukujàcym. To znaczy zaoferowali: jeden szoferowa-
nie (ale zrezygnowa∏, bo trzeba wstawaç rano), dru-
giemu prac´ magazynie (ale by∏o za ci´˝ko przestawiaç
pude∏ka z towarem), kolejnemu prac´ przy pikowa-

niu roÊlin (praca by∏a zbyt monotonna), nast´pnemu
prac´ przy sprzeda˝y wyrobów na rynku (zbyt zmienia-
∏a si´ pogoda: za ciep∏o, za zimno). A poza tym za 800
z∏ nie b´d´ sobie wyrywa∏ r´kawów. M∏ody chodzi na
dzia∏k´ sàsiadów po pietruszk´ na obiad, po jab∏usz-
ko czy pomidory, co przecie˝ im nie ub´dzie. Szkoda
tylko, ˝e odmówi∏ wczeÊniejszej proÊbie o pomoc w
kopaniu ogródka i podlewaniu w upalne dni. Ani nie
przysz∏o do g∏owy, aby to samemu zaproponowaç.

Widzi si´ efekty pracy, a nie zauwa˝a trudu, wy-
rzeczeƒ w∏o˝onych w jej organizacj´ i wykonanie.
PoÊwi´ceƒ ca∏ej rodziny. Pracy dzieci od lat najm∏o-
dszych i wdro˝enia ich do sumiennej pracy - bo to
w∏aÊnie przynosi efekty.

Podziwiam tych, którzy nie rezygnujà z poszuki-
wania pracy na swoim, Robià to cz´sto po omacku,
na Êlepo i niezbyt szcz´Êliwie. Bo nie ma kto ich na-
uczyç biznesu, poradziç, co zrobiç, aby zarobiç. Mo-
˝e sami nie szukajà pomocy? Bo siódmy sklep spo-
˝ywczy na tej samej ulicy musi splajtowaç. Mo˝e wi´c
trzeba zainwestowaç w wytwórni´ wafli do lodów, w
produkcj´ gumy do majtek, czy napraw´ kamer fil-
mowych, bo tego nie ma w najbli˝szej okolicy. Ale
trzeba zainwestowaç w siebie, zgodziç si´ czasem na
darmowà praktyk´ w nauce zawodu, aby umieç coÊ
wi´cej, lub nauczyç si´ czegoÊ nowego. Tak by∏o drze-
wiej, gdy do „terminu” sz∏o si´, p∏acàc majstrowi za
nauk´ zawodu. Zbyt ma∏a mo˝e i nieumiej´tnie jest
kierowana informacja wystosowana przez instytucje
organizujàce szkolenia, niedocierajàca do ludzi po-
trzebujàcych. Zaradny - da sobie rad´. Trzeba wesprzeç
tych, którzy zagubili si´ w gàszczu wspó∏czesnoÊci.
Cz´sto sà to solidni i porzàdni ludzie. Torba im pomoc.

Ale trzeba chcieç

       Wasza
       Pieg˝a z I∏˝y
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CIECHOCINEK TEL/FAX (054)2834896
UL. NORWIDA 24 TEL.KOM. 0605858278
------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy wszystkich, którzy planujà sprzeda˝, zakup,
zamian´ lub wynajem mieszkania, domu czy dzia∏ki.

Zapewniamy profesjonalnà i pe∏nà obs∏ug´
oraz doradztwo.

------------------------------------------------------------------------------------------
www.ciechocinek-nieruchomoÊci.pl,  awis@ciechocinek-nieruchomoÊci.pl

CIECHOCINEK, BRONIEWSKIEGO 13, TEL. 283 64 52
otwarte: 10.00 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00

 POLECA:
 wywo∏anie filmu i odbitki  zdj´cia

do dowodu, paszportu itp.  zdj´cia oko-
licznoÊciowe w zak∏adzie i terenie  zdj´cia
techniczne, reporta˝owe i diapozytywy

 aparaty fotograficzne, baterie, filmy -
zakupione u nas wywo∏ujemy bezp∏atnie.
NOWOÂå!
Zdj´cia do dokumentów w technice cyfrowej
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