
Moja praca 

 

 Kiedy bliżej przyjrzeć się, można wywnioskować, że najczęstszym źródłem stresu i 

frustracji jest praca. W końcu każdy musi zarabiać pieniądze, a działalność zawodowa nie 

zawsze toczy się idealnie.  

 

 Często jest tak, że ludzie nie zastanawiają się poważnie nad tym, co chcieliby robić w 

przyszłości. Dlatego nie potrafią znaleźć zajęcie, z którego czerpaliby nie tylko dochód, ale i 

satysfakcję. Wielu ludzi decyduje się na spokojną, ale równie nudną pracę. 

 

 Wszyscy chcą nieźle zarabiać, w końcu to przecież po to podejmuje się pracę. Niestety 

ciężko jest znaleźć taki zawód. Praca, która przynosi wielkie zyski, często obarczona jest 

wielkim ryzykiem. Taka odpowiedzialność na pewno nie przenosi się korzystnie na życie 

pozazawodowe, dlatego większość ludzi godzi się z rutynową, ale przewidywalną pracą. 

 

 Jestem Kacper Kowalczuk. Jestem kierowcą i pracuję w firmie Znamid. Pracuję tam już 3 

lata. Zatrudniłem się tam gdy skończyłem szkołę. Pracuję od ósmej do szesnastej, pięć dni w 

tygodniu. Soboty i niedziele mam wolne, żebym miał czas na naukę na studiach. 

 

 Moja praca polega na rozwożeniu towaru spożywczego z hurtowni do różnych sklepów. 

Jeżdzę po całym województwie. Mój szef jest bardzo miłym człowiekiem, zawsze pomoga mi 

gdy mam problem.  

 Moja praca nie wymaga wykształcenia, ale muszę być skoncentowany i wypoczęty 

podczas jazdy. Czasami spotykam miłych ludzi, którzy pomagają mi wnosić towar do magazynu. 

Mam służbowy samochód o który muszę dbać: myć, sprzątać i tankować. 

 

 Mimo wszystko uważam, że moja praca jest bardzo przyjemna. Najważniejsze jest to, że 

nie przeszkadza mi ona w studiowaniu i mogę zarobić sporo pieniędzy.Dopiero po ukończeniu 

studiów planuję szukać nowego zajęcia. 

 

 Moją wymarzoną pracą jest praca detektywa. Praca detektywa polega na zebraniu jak 

największej liczby cennych informacji dla klienta. Informacje te mogą dotyczyć na przykład 

informacji o partnerze, wiarygodności firmy. Efektem pracy detektywa są często zdjęcia, kopie 

dokumentów, nagrania, które staje się Nierzadko dowodem w sprawach sądowych. Detektyw 

gromadzi je za pomocą obserwacji, czasem obserwacji prasowych, poprzez wywiad. Detektywi 

wykonują w pewnym sensie wolny zawód. Czas i miejsce pracy jest nieograniczony, wszystko 

zależy od zlecenia i oczekiwań klienta. 

 

 


