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Pracowita strona człowieka

Idąc w mieście, koło sklepu z odzieżą używaną, można zauważyć kartkę z 

ofertą  pracy.  PRZYJMĘ  SPRZEDAWCĘ.  Niektórzy  z  zainteresowaniem 

będą w skupieniu czytać. Inni, odważniejsi, nawet wejdą do sklepu, krzycząc 

już na początku, że szukają pracy i są wspaniale wykształceni. Na przykład 

przy wejściu potkną się o próg.

Ostatnimi czasy młodzi ludzie coraz częściej zastanawiają się, co przyniesie 

przyszłość. A co najważniejsze – jaki zawód wybrać, by przeżyć w świecie 

szczurów. Do wyboru stają licealiści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych . 

Z  powodu  reform  edukacyjnych,  przeprowadzonych  w  2012  roku,  także 

gimnazjaliści mierzą się z niemałym problemem wyboru.

Szkoły są różne. Natomiast niezbyt korzystnym rozwiązaniem jest patrzenie 

wyłącznie na miejsce danej uczelni w prostej tabelce na ekranie naszego 

komputera.  Dużo  ciekawszym  sposobem,  który  przynosi  korzyści,  jest 

zaobserwowanie ( o ile się da) kariery absolwentów. I robić statystyki,  bo 

statystyczny Polak… jest Polakiem szczęśliwym.

A rynek pracy jest dynamiczny. Wieczny i dość szybki postęp technologiczny 

i  cywilizacyjny  powoduje  ciągłe  zmiany  zawodu  przodującego.  W 

dzisiejszych  czasach  najbardziej  modnymi  zawodami  są  wszystkie 

specjalizacje techniczne i informatyczne. Dla dzisiejszego społeczeństwa nie 

liczą  się  walory  umysłowe,  a  fizyczne.  Oczywiście  kariera  lekarza  czy 

adwokata nadal jest. Branże te pozostają uniwersalne.

Poszukiwanie  w  sieci  jest  jedną  z  najszybszych  metod  pozyskiwania 

zatrudnienia. Praktycznie nie ruszając się z domu, można aplikować wiele 

tysięcy razy ofert pracy, jakie tylko nam się nawiną. Można spróbować nawet 

swoich sił w ogólnokrajowym kabarecie, czemu nie. Być może można więcej 

na  tym zyskać,  aniżeli  na  wiecznym oglądaniu  ”piosenek-wirusów”  (typu: 

PSY- Gangnam Style).

Szczególnie  na  portalu  Gumtree.pl  można  spotkać  oferujących  swoje 

umiejętności studentów bądź starszych ludzi. Wtedy fraza „szukam pracy” 

występuje  częściej  niż  oferty  pracodawców.  Jest  to  dość  niepokojący 
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element.  Z osobistych obserwacji  wiem że, najczęściej  bez pracy zostają 

właśnie  osoby  studiujące  i  uczące  się.  Największym  problemem,  który 

powoduje brak zatrudnienia jest m.in. doświadczenie w danej branży. A bez 

pracy nasza kariera zostaje w martwym punkcie i kręci się w koło, wiecznie 

biadoląc.

Wielu  młodych  wyjeżdża  w  poszukiwaniu  ”zasilaczy”  do  swojej  kariery. 

Zagraniczna praca jest teraz modna i ogólnodostępna, poprzez nauczanie 

języka  angielskiego  i  innych  języków  europejskich  w  szkołach.  Możemy 

swobodnie  wyjeżdżać  do  innych  krajów  europejskich.  Ale  czy  to 

rzeczywiście się opłaca?

Czasami wielu rzeczy trzeba się wyrzec. Nauczyć się doskonale języka, bo 

komunikacja  międzyludzka  to  podstawa.  Być  może  ludzie  zapomną 

dopełniania  polskich  tradycji,  zatracą  się  w  kolejnej.  Ale  przecież  godne 

życie czasami jest sprawą najwyższej wagi.

Coraz więcej  ludzi  wyjeżdża za pracą do naszego sąsiada-  Niemiec.  Ze 

statystyk  wynika,  że  3,3  mln  osób  wyjechało  tamże  w  poszukiwaniu 

zatrudnienia. Pracy jest do wyboru, od pakowaczy po kelnerki w przytulnych 

kawiarenkach.  Zazwyczaj,  tak  jak  nasi  rodacy,  poszukują  wysoko 

wykwalifikowanych  pracowników  Największym  jednak  problemem 

społecznym jest stosunek do Polaków. Czuć niechęć i to jest według mnie 

najbardziej problematyczna kwestia tejże emigracji.

Norwegia natomiast proponuje wysokie płace dla niskich kwalifikacji. Ofert 

pracy  jest  naprawdę  dużo.  Tego  kraju  jeszcze  kryzys  nie  dotknął,  co 

powoduje jej atrakcyjność dla polskich emigrantów. Jednak tam kariera dla 

Polaka jest długą i trudną drogą. To kraj dla wytrwałych i wierzących w swoje 

możliwości.

Anglię opuszcza powoli ogromna fala Polaków szukających pracy. W jakiejś 

części  nasz kraj  wszczepił  się w kraj  flegmatyków. Tam zarobki  nadal  są 

wysokie,  choć  systematycznie  są  podnoszone  kwalifikację  i  znajomość 

języka.  Żyjemy  już  wiele  lat  po  czasie,  gdy  ludzie  mogli  bez  problemu 

wyjechać bez języka z Polski.

Bo teraz fundamentem naszej przyszłości jest język angielski.

Współczesny świat niesie wiele nowości w każdym aspekcie życia. Technika 

i informatyka rozwijają się w trybie ekspres, Internet już zrobił z wielu ludzi  

bogaczy, a pracy jakby ubywa. Doba kryzysu przysłania wiele możliwości 



pracy,  która  kiedyś  była.  Historycy filozofii  już  nie  mają  czego szukać w 

mniejszych  miastach,  a  być  może  w  całej  Polsce.  Dzięki  reformom 

dotyczącym szkolnictwa, coraz mniej historyków i polonistów może znaleźć 

dogodne dla siebie oferty pracy. Jest to smutne, bo dzisiejszy świat głównie 

ukierunkował się na siłę mięśni, a nie na bogactwo umysłowe. Widać dzisiaj  

nikomu nie jest to potrzebne. Chociaż zawsze wiele może się zmienić, bo 

nikt nie zna przyszłości.
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