wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko, nazwa firmy

Mariusz Kowalski pracownikiem roku
Czy zdobywca upragnionego tytu³u doczeka siê awansu?
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Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, nigdy siê nie spóŸnia i prawie zawsze wychodzi z biura
ostatni. Zwykle odbiera telefony od szefa. Podczas pracy nigdy nie siedzi w internecie. A jego
biurko jest tak czyste, ¿e pani Bo¿enka, sprz¹taj¹ca w firmie „Polmex”, nie mo¿e siê nadziwiæ, jak
on to robi…
To bynajmniej nie opis bohatera nowej hollywoodzkiej produkcji filmowej, a charakterystyka pana
Mariusza Kowalskiego, Najlepszego Pracownika Roku 2011!
Konkurs na Najlepszego Pracownika Roku odbywa siê od 1991 roku. Tytu³em tym nagradza siê
jednego, wyró¿niaj¹cego siê w danym roku pracownika. Tytu³ Najlepszego Pracownika Roku
mo¿na otrzymaæ tylko raz w ¿yciu.
Niektórzy z polityków uwa¿aj¹ konkurs na Najlepszego Pracownika Roku za bardzo infantylny.
Zamieszczaj¹ w prasie obszerne artyku³y, w których porównuj¹ ów tytu³ do komunistycznego tytu³
u Przodownika Pracy. Jednak nasza Redakcja nie podziela ich b³êdnych pogl¹dów, co ustawia
nas w dobrym po³o¿eniu jesteœmy jedyn¹ gazet¹, która informuje polskich czytelników o tym, kto
otrzyma³ ów wspania³y tytu³.
Wielka Kapitu³a Konkursu, w sk³ad której wchodz¹ prezesi najwiêkszych polskich korporacji,
przez tydzieñ obradowa³a w luksusowym hotelu na Wyspach Kanaryjskich. Z tych tygodniowych,
kanaryjskich obrad przywioz³a werdykt i podczas uroczystej Gali Pracowniczej w Centrum
Kongresowym w Krakowie obwieœci³a ca³emu œwiatu wielk¹ nowinê poinformowa³o kto, ich
zdaniem, zas³u¿y³ w tym roku na ten wspania³y tytu³. Od decyzji Wielkiej Kapitu³y Konkursu nie ma
odwo³ania. Choæ odwo³anie w tym przypadku jest raczej niepotrzebne. Pan Kowalski to, jak siê
oficjalnie i nieoficjalnie dowiedzieliœmy, idealny cz³owiek do tytu³u, który otrzyma³.
W tym roku nie by³o nam ciê¿ko wybraæ zwyciêzcê. Gdy przejrzeliœmy wszystkie zg³oszone
kandydatury, przeczytaliœmy wszystkie nades³ane przez pracodawców opinie o swoich
pracownikach, od razu wiedzieliœmy, ¿e Najlepszym Pracownikiem Roku 2011 zostanie pan
Kowalski. Cz³onkowie jury opowiadali Redakcji o swojej pracy w charakterze jurorów. Takiego
pracusia, który ca³e swoje ¿ycie podporz¹dkowa³ pracy nie mieliœmy od czasów komuny. Dodaj¹
z uœmiechem.
Oprócz tytu³u, bo jak wiadomo, nie samymi tytu³ami cz³owiek ¿yje, najlepszy z najlepszych
pracowników, pan Mariusz Kowalski, otrzyma³ radio marki „Philipser”, szeœæ szklanek z duralexu,
karton krzy¿ówek panoramicznych „Helenka” oraz lodówko-zamra¿arkê firmy „Bosho”.
Bardzo dziêkujê za te nagrody, moja ¿ona z pewnoœci¹ siê ucieszy. Dziêkowa³ tegoroczny
zwyciêzca, przytulaj¹c siê do lodówko-zamra¿arki. I oczywiœcie dziêkujê za tytu³, za tytu³ dziêkujê
przede wszystkim. Kowalski szybko siê zrehabilitowa³, jak mówili w kuluarach z³oœliwi, pod
ciê¿arem wzroku szacownego jury.
Obok prezentów, Najlepszy Pracownik Roku zosta³ doceniony jeszcze w inny sposób.
Pracodawca Kowalskiego, prezes firmy „Polmex” obieca³ podnieœæ p³acê pracownika
najlepszego z najlepszych o ca³e 5 procent (w zamian za to, ¿e honorowy dyplom Kowalskiego
zawiœnie w gabinecie prezesa).
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

