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Od Autora 

Jest to książka dla tych, którzy pracy dawno nie szukali, dla 
tych, którzy nie muszą [na szczęście] szukać pracy, ale także dla 
wszystkich innych, którzy ciekawi są, jak to może wyglądać i jak 
często wygląda. 

Ktoś, komu nagle, niespodziewanie i przeważnie wbrew jego 
woli, dane jest znaleźć się w na tzw. rynku pracy może tu przeczy-
tać kilka wskazówek, czy też dzięki tej lekturze uniknąć swoistego 
szoku pourazowego na żywo, będąc już poniekąd przygotowanym 
na różne przypadki, których wcześniej sam może nie wymyśliłby.

Dodatkowo to lektura dla czytelników, mających w swoim 
otoczeniu osoby, które pracy poszukują, aby to, co tu przeczytają 
pozwoliło zrozumieć, co czują, czego doznają i w jakiej sytuacji 
mogą być poszukujący. 

 Jest to o tyle ważne, że często brak zrozumienia powodować 
może błędne wnioski i zbędne stresy. A można tego uniknąć. 

Posiłkowałem się sporą ilością cytatów, ale celowo i z premedy-
tacją. Wkomponowałem owe cudze myśli we własne rozważania 
po to, aby – mam nadzieję – więcej odbiorców mogło spojrzeć na 
omawiane kwestie z kilku perspektyw. Tego właśnie chciałem. 
I uśmiechu czytających również.

I pragnę także, aby każdy kto sięgnie po tę lekturę, zastanowił się 
nad czymś, co może wydać się banalne… „Co będzie, jeśli przyjdzie 
mi znaleźć się po drugiej stronie stołu?”
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