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Lekcja 6: Z życia stoika 
Alarm! Odwołujemy konferencję 
 
8 września 2018 roku, godz. 7:00 rano, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu 

 
Dziś odbywa się druga edycja Trenferencji, największej w Polsce konferencji dla 
trenerów biznesu. Wraz z zespołem pracowaliśmy nad jej organizacją przez pół roku. 
Lada moment na terenie Uniwerstetu SWPS pojawi się 150 trenerów z całej Polski. 
Poprzednia edycja została oceniona bardzo wysoko i oczekiwania wszystkich są na 
szalenie wysokim poziomie. 

Wraz z zespołem i wolontariuszami otwieramy sale, wnosimy do nich flipcharty, 
markery i czyste kartki, które już za 2 godziny będą potrzebne na warsztatach. A tu 
nagle rozlega się świdrujący czaszkę dźwięk! Zanim zorientowaliśmy się, co się dzieje, 
przybiegł do nas woźny i krzyczy: „ALARM!! Proszę natychmiast opuścić budynek!” 

„Jak to opuścić budynek?” – myślę sobie, idąc grzecznie w stronę wyjścia. Zaraz będą 
PRZYchodzić uczestnicy, a my mamy WYchodzić?  

Ta myśl uruchomiła w mojej głowie całą serię obrazów: uczestnicy konferencji 
gromadzą się przed wejściem do budynku. Są coraz bardziej poirytowani. Alarm cały 
czas dzwoni, a w oddali już słychać wozy strażackie, które do nas jadą na sygnale. 
Budynek Uniwersytetu płonie. Wychodzę na zewnątrz przed rozwścieczony tłum 
trenerów i mówię, że musimy odwołać imprezę (na którą ludzie specjalnie przyjechali 
do Wrocławia z Olsztyna, Rzeszowa itp.).  
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Trenerzy mnie wygwizdują, wyzywają i odgrażają się, że całe to zajście opiszą w 
internecie. Marka Trenferencji jest skończona, tak samo jak moja reputacja. Uczestnicy 
żądają zwrotu pieniędzy za bilety, a ja i tak będę musiał pokryć kilkadziesiąt tysięcy 
kosztów związanych z cateringiem, wynajęciem sal itd. z prywatnych oszczędności. 
Jednym słowem to już KONIEC! 

Gdy pierwsza reakcja paraliżującego strachu przetoczyła się już przez moje ciało, rozum 
odzyskał nad nim kontrolę. Zacząłem powtarzać sobie jedną ze swoich stoickich mantr: 
„Co w tej sytuacji jest zależne ode mnie? Nad czym mam kontrolę?” „Myśli! Kontroluje 
swoje myśli! Ok, spróbujmy coś wymyślić”. 

„Coś musiało ten alarm wywołać. Nie ma dymu bez ognia. Tutaj na szczęście nigdzie nie 
widać dymu. Może to więc fałszywy alarm? Jeśli tak, coś musiało go uruchomić. Może 
coś, co my zrobiliśmy? W których byliśmy salach? Sprawdźmy je!” – pomyślałem i 
zmieniłem kierunek swojego marszu. 
„Halo! Co pan wyprawia!” – krzyczy do mnie woźny. „Musimy sprawdzić sale, w których 
byliśmy. Może zrobiliśmy coś, co włączyło ten alarm” – odpowiedziałem. 
Tak też zrobiliśmy, w pierwszej kolejności przeszukaliśmy czujniki dymu. Może ktoś w 
ich pobliżu zapalił papierowa i stąd całe to nieszczęście. Nie, to nie one zawiniły.  

Potem przeszliśmy się po salach, w których byliśmy. Pierwsza sala – nie widać nic 
podejrzanego. Druga sala tak samo. A alarm wciąż dzwoni…  

W ostatniej sali, którą sprawdzaliśmy (a jakże by inaczej!) na podłodze leżało potłuczone 
szkiełko. Ktoś oparł się lub uderzył przedmiotem w kwadratowe pudełeczko 
przytwierdzone do ściany. Szybka się zbiła, przycisk się wcisnął i dlatego na terenie 
całego Uniwersytetu wyje alarm. Pobiegliśmy donieść o tym woźnemu. Ten, gdy to 
usłyszał, pobiegł gdzieś i zniknął. Po chwili wrócił z kartą. Włożył ją do pudełka 
alarmowego i zapadła błoga cisza… Trenferencja uratowana! 

Morał: Gdy stajemy w obliczu zagrożenia, najczęściej zaczynamy się stresować, czy 
wręcz panikować. Ważne jest, by po tej pierwszej naturalnej reakcji, jak najszybciej 
wziąć się w garść. Stoik najpierw porządkuje swoje myśli, szuka źródła problemu i 
koncentruje się na tym, na co ma wpływ. A wtedy o happy end jest dużo łatwiej : - ) 
 
 


