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Awans

Po ostatnim ulewnym deszczu opadły wszystkie liście topoli w alei. 

Intensywny zapach liści przywoływał u większości spacerujących tamtędy osób 

wizję ciepłego kominka, gorącej herbaty, koca i książki. 

Ale nie u mnie. Zapalenie zatok sprawiało, że nie czułem większości 

oferowanych przez naturę o tej porze roku zapachów. Dodać należy, że latem 

miałem zawsze katar sienny, więc moje powonienie nie działało sprawnie także 

w innych miesiącach. 

Oprócz problemów ze zmysłem węchu mam także astygmatyzm i wieczorem 

latarnie i światła uliczne w moich oczach zlewały się w plamy, niczym na 

obrazach impresjonistów.

Nie noszę okularów. Łącznie z moim upodobaniem do swetrów w romby 

okulary nadawałyby mi wygląd zasuszonego archiwisty. A nim właśnie byłem, 

pracując w urzędzie miasta.

Większość sąsiadów zazdrościła mi tak zwanej „ciepłej posadki”, nawet 

jeżeli zarabiali więcej ode mnie.

„Jak już dostaniesz taką pracę, to możesz tam siedzieć do emerytury” – 

relacjonowali swoje poglądy na nudną pracę archiwisty, która w tych relacjach 

przybierała postać superposady.

Zastanawiałem się, co powoduje takie łakomstwo na mało płatne urzędnicze

stanowiska. Lenistwo? Strach przed zwolnieniem na zwykłym etacie i 



bezrobociem? Pewność, że w tej samej pracy spędzi się połowę życia, 

wykonując te same czynności?

- Od takich myśli o jednostajności zwariować można – myślałem.

Mimo oporów przed powtarzalnością działań, mój program dnia był bardzo 

schematyczny. 

Wstawałem, jadłem śniadanie i wychodziłem do pracy. Po pracy gotowałem 

obiad. Punktualnie o godzinie osiemnastej wychodziłem na spacer. Następnie 

uczyłem się języków obcych: angielskiego, francuskiego, nieudolnie dukałem 

też słówka chińskie. Po nauce pół godziny dziennie czytałem książki. Na sam 

koniec zabierałem się za pisanie pamiętnika.

To zajęcie, nieco nietypowe, jak na mój wiek, płeć i stanowisko, podyktowane 

było ciągotami pisarskimi. 

Nie zamierzałem pozostać w roli archiwisty urzędu miasta do emerytury. 

Pragnąłem napisać i wydać książkę. Udało mi się już napisać jedną powieść, ale

niestety była to totalna grafomania, o czym poinformował mnie życzliwie 

recenzent. 

Początkowo oburzyłem się tą opinią. Jednak po roku przeczytałem wyrywkowo 

stronę powieści i musiałem przyznać recenzentowi rację.

Aby ćwiczyć się w pisaniu, postanowiłem prowadzić dziennik. Opisywałem w 

nim relacje z kolegami w pracy, ważniejsze wydarzenia dnia, swoją walkę z 

nałogiem – próbowałem rzucić palenie, a także luźne refleksje na temat 

filozofii, przeczytanych książek, wydarzeń historycznych i politycznych.

Ostatnio najczęściej powtarzającym się słowem na stronach mojego 

dziennika był wyraz, który obijał się o moje uszy w biurze: „Awans!”.

Mimo pozorów kontestacji mającego nastąpić wydarzenia, moje uszy 



wychwytywały wszystkie plotki.

Nie wiązałem swojej przyszłości z tą pracą i stanowisko starszego archiwisty 

nie przedstawiało dla mnie dużej wartości, ale postanowiłem włączyć się do 

wyścigu szczurów. Wyższe stanowisko lepiej wygląda w CV, pieniądze też 

znacznie lepsze.

Dziennik Antoniego

23-11-2010

„Awanse, awanse!” - słyszę to słowo kilkaset razy dziennie. Wszyscy 

oszaleli! Przestali surfować po Internecie i udają wiernie oddanych swym 

obowiązkom pracowników. Jedynie plotkować nie mogą przestać. Wszyscy 

pracownicy w wydziale to kobiety, z wyjątkiem administratora, który lepiej by 

zrobił pracując jako supermodel. Zarobiłby więcej pieniędzy, a sytuacja w 

dziale też by się poprawiła, gdyby urzędniczki nie biegały co pięć minut do jego

klitki pod pozorem bardzo ważnych spraw do załatwienia.

Wracając do plotek – wiem pobieżnie wszystko o ich sąsiadach, o ich 

życiu małżeńskim, pozamałżeńskim i przedmałżeńskim. Wszystko nieco 

skrzywione przez punkt widzenia zainteresowanych, dlatego trudno stwierdzić, 

co w tych relacjach jest obiektywną prawdą.

Zresztą, czy obiektywna prawda istnieje? Są obiektywne fakty, ale jeśli dotyczą

kilku różnych osób, to ich sposób odbioru wydarzeń różni się ze względu na ich 

charaktery, doświadczenia itp.

Weźmy przykład pani Moniki, której mąż jest pracoholikiem, a raz w tygodniu 

wychodzi z kolegami na piwo.

Załóżmy, że mężczyzna rzeczywiście ciężko pracuje i robi nadgodziny, aby 



zapewnić sobie awans i lepszą przyszłość rodzinie. Po całym tygodniu spotyka 

się z przyjacielem, aby dumnie pochwalić się swoim pracoholizmem w formie 

narzekania na czasy, kiedy to trzeba pracować więcej niż inni, żeby cokolwiek 

osiągnąć. Możliwe, że rozmawia też przelotnie z kobietami, mijając się z nimi 

przy barze.

W oczach pani Moniki nieschematyczny rozkład pracy jej męża stanowi 

zagrożenie dla trwałości małżeństwa. Przy licznych nadgodzinach łatwo ukryć 

romans.

- A może on tak długo siedzi w tej pracy, bo się w kimś podkochuje? - 

analizowała pani Monika.

I jakie są obiektywne fakty, gdy nikt z nas, łącznie z nią samą, nie wie, co 

naprawdę robi jej mąż?

Nigdy się nie dowiemy zapewne, ale na kilka lat biuro ma zapewnione 

plotki o domniemanym romansie męża pani Moniki. Ona sama dba o to, 

zasypując kogoś co kilka tygodni zwierzeniami i swoimi wątpliwościami, które 

rozejdą się po urzędzie miasta jako niezbite fakty. Moc plotek jest potężna.

Niezależnie od tego, czy jej mąż ma romans, czy nie, z jednego wszyscy 

możemy się cieszyć – nie musimy robić nadgodzin!

30-10-2010

Aby dostać awans, trzeba być lepszym niż inni albo starać się, żeby inni 

go nie dostali – wtedy przypadnie w udziale nam. Jak jednak sabotować pracę 

pozostałych urzędniczek? 

Długo się nad tym zastanawiałem i postanowiłem znaleźć coś, co tak je 

zaabsorbuje, że zapomną o swej pracy.

Najpierw przyniosłem konspekty biur podróży, pod pozorem obmyślania 



własnego urlopu. Szybko znikły z mojego biurka.

Urzędniczki sparowane w związki zaczęły obmyślać, jak nakłonić swoich 

partnerów do sfinansowania podróży i dostania urlopu w tym samym czasie. 

Singielki studiowały romantyczne zdjęcia Wenecji, marząc zapewne, że w 

podróży spotkają swojego wymarzonego kandydata na partnera.

Wakacyjne romanse! Jakiż w tym cel i urok? Wpadać do łóżka z dopiero 

co poznaną osobą, a po kilku dniach rozstawać się. Substytut związku. Wrócą 

zapewne kwitnące po takiej przygodzie, ich żądza akceptacji zostanie 

zaspokojona, ale przecież wciąż będą samotne. Już lepiej poznać kogoś przez 

Internet.

Tu nasunął mi się kolejny plan na ukierunkowanie myśli współpracownic 

w kierunku innym niż awanse czy praca. Przyniosłem wycinki o internetowych 

randkach i stronach specjalnie założonych w celu parowania osób.

Zarzucałem tak sieci przez tydzień, przynosząc na zmianę ulotki z biur podróży

i wydruki o internetowych romansach. 

Muszę się pochwalić małym sukcesem. Jedna z najbardziej typowanych do 

awansu pracownic zaplanowała już swój urlop. Wybrała Maltę, ze względu na 

niską cenę wycieczki i wielkość państwa. 

- Tam na pewno się nie zgubię – żartowała – to nie jest tak wielkie, jak 

Afryka.

Pani ta od dawna marzyła o podróży do Tunezji albo Maroka, ale obawiała się, 

że zostanie porwana i wywieziona w głąb kontynentu, aby uczynić ją czyjąś 

nałożnicą.

Cieszyłem się jej pogodą ducha i podnieceniem na myśl o wyjeździe, 

równocześnie zastanawiając się, czy złożony przez nią wniosek o urlop obniży 



jej szanse na awans.

01-11-2010

Postanowiłem zaszaleć. Przekalkulowałem sobie wszystko i wiem, że 

mam marne szanse na awans. Ale przecież mogę zrobić innym pracownikom 

figiel. Drażni mnie ich nagły, udawany entuzjazm. Z biurek poznikały wszelkie 

osobiste rzeczy oraz nieład. Co druga osoba kupiła różne organizery na akta, 

przybory biurowe i przychodzące dokumenty. Fikuśne bluzeczki zostały 

zastąpione przez stonowane kolory. Już nie ma na co rzucić okiem. Wszystko 

pozakrywane. Spódnice wydłużyły się o dobre dwadzieścia centymetrów. Taką 

moc ma awans!

Nie mogę już się skupić na nauce języków obcych. Moje myśli wciąż 

krążą wokół tego tematu. Jak popsuć im tę zabawę? Otóż wymyśliłem, że 

wydrukuję ulotki o niesłychanej promocji w dniu ogłoszenia, któż jest tą 

szczęśliwą osobą i dostanie pięćdziesiąt złotych podwyżki miesięcznie. Będzie 

mnie to kosztować kilkaset złotych, ale myślę, że nigdy bym sobie nie darował,

gdybym im nie zrobił tego kawału. Trzeba sobie jakoś ubarwić życie archiwisty. 

04-11-2010

Ulotki już gotowe. Czy ktoś by się nie skusił na telewizor w jednej 

trzeciej ceny z supermarketu? A wiem, że oglądają. Wybrałem godziny 

promocji na okres, kiedy najczęściej nasz kierownik pojawia się w pracy. 

Zapewne śpi on do dziesiątej, bo mieszka tuż obok urzędu, a pojawia się w nim

pół godziny później. Promocja będzie trwać przez zaledwie pół godziny, co ma 

tłumaczyć niską cenę telewizorów. Poinformowałem w materiałach 

reklamowych, że w tej cenie będzie tylko dziesięć sztuk. Ale za to jakich! 

Wypasionych tak, że całej rocznej premii z awansu by na nie nie wystarczyło. 



Zobaczymy, co wybiorą moje koleżanki z pracy. 

Wciąż nie mogę się uczyć, tym razem podekscytowany swoim psikusem oraz 

wyobrażając sobie – niestety – możliwe konsekwencje mojego czynu. Ale raz 

się żyje.

10-11-2010

Dzisiaj dzień ogłoszenia, kto jest wybrankiem losu. Zbliża się godzina 

promocji. Pracownice nerwowo skubią wypielęgnowane paznokcie. Czy znalazły

ulotki?

Napięcie bardziej natężone niż w przewodach elektrycznych. 

Nie mogłem wytrzymać i postanowiłem wyjść na papierosa, informując o tym 

grzecznie koleżanki, co zawsze czyniłem, chociaż wiedziałem, że raczej nie 

zauważają mojej obecności ani chwilowych nieobecności.

Tym razem moja informacja wywołała lament.

- Gdzie idziesz? – wrzasnęła jedna. – Po telewizor?

- Nie oglądam telewizji.

- Taak. W takim razie posiedź jeszcze trochę, a my wyskoczymy na papieroska 

razem. 

- Przecież nie palicie? – zdziwiłem się. 

- Co tam stary kawaler może wiedzieć o kobietach – usłyszałem w odpowiedzi. 

„O wy zdziry!” – Pomyślałem. „Chciałbym widzieć wasze miny przy kasie w tym

sklepie.” Uspokojony tą myślą, usiadłem na swoim krześle.

- Ależ z ciebie safanduła! – dobiegł mnie jeszcze komentarz.

Pięć minut później pojawił się kierownik, w swoim uroczystym krawacie 

koloru różowego, który zakładał tylko na specjalne okazje. 

Minę również miał uroczystą, dopóki nie dostrzegł nieobecności pań. 



- Chciałem zwołać zebranie… Ale widzę, że nie ma nikogo. 

- Jak nie ma nikogo, to do kogo pan mówi? – Odgryzłem się.

Kierownik odchrząknął i spojrzał na mnie z ukosa.

Miałem rację. Ten awans nie był dla mnie. 

- To gdzie wywiało nasze koleżanki? – Zainteresował się kierownik.

- Telewizory rzucili po 100 złotych, ale tylko dziesięć sztuk.

- No tak. Przejdę się tam. Ktoś musi nasze drogie koleżanki uratować z ferworu

zakupów, prawda? – Roześmiał się. – Ale co pan może o tym wiedzieć… 

- Zapewne nic – przytaknąłem, jednocześnie uświadamiając sobie, że dobrze 

zrobiłem, inwestując pieniądze w ulotki. Nigdy się nie dowiedzą, a ja będę mieć

satysfakcję. 

12-11-2010

A jednak dowiedzieli się. Nie mam awansu, ba!  nawet nie mam pracy. 

Rozzłoszczony kierownik, podjudzony przez pracownice, zrobił mi mały audyt, 

w takcie którego znalazł zapomnianą fakturę za druk ulotek. 

21-11-2010

Zapisałem się do Urzędu Pracy. Czuję, że otwiera się nowy rozdział w 

moim życiu. Dostanę zasiłek i mam zamiar w tym czasie napisać powieść 

mojego życia. 
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