wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko, nazwa firmy, czy ma dzieci i jakie
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Jakim cz³owiekiem w pracy i prywatnie jest Kamil Kowalski?
Kamil Kowalski ma 38 lat, piêkn¹ ¿onê i gromadkê uroczych dzieci. Jest kochaj¹cym mê¿em i
opiekuñczym ojcem. Oprócz rodziny Kamil Kowalski ma tak¿e firmê ARENÊ. Rodzinne relacje,
jakie panuj¹ u Kowalskiego w domu, przenosi on (prawdopodobnie) do prowadzonej przez siebie
firmy. Byæ mo¿e w tym tkwi sekret jego sukcesu, gdy¿ Kowalski w ubieg³ym tygodniu zosta³
jednog³oœnie okrzykniêty Najlepszym Pracodawc¹ Roku 2011.
O najlepszym z najlepszych pracownicy mówi¹ „anielski pracoholik”. Kim jest Kowalski,
doceniony przez ogólnopolskie jury konkursu Pracodawca Roku? I co zadecydowa³o o tym, ¿e to
w³aœnie on otrzyma³ ten zaszczytny tytu³?
W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie reporterzy naszej gazety postanowili udaæ siê do firmy
Kowalskiego. Liczyli na to, ¿e wyczerpuj¹cych odpowiedzi udziel¹ im nie tylko przekupni
dyrektorzy, ale i uczciwszy pracownicy, zarabiaj¹cy nieco mniejsze pieni¹dze
Pan Kamil Kowalski s³usznie otrzyma³ tytu³, który otrzyma³. Uœmiecha siê starsza pani,
sprz¹taj¹ca w firmie ARENA od dziesiêciu lat. Bo nie powiem, zawsze wyp³atê mam wtedy, kiedy
trzeba. I jak pan prezes idzie, to zawsze dzieñ dobry powie, zawsze siê uœmiechnie…
Uœmiechniêty taki, ³adnie ubrany, a¿ przyjemnie popatrzeæ. Opowiada pani Zosia,
sprzedaj¹ca œwie¿e bu³ki przy ulicy, na której mieœci siê firma Kowalskiego. Zawsze z teczuszk¹,
du¿¹, czarn¹. Ludzie z kolejki siê czêsto zastanawiaj¹, co on ma w tej teczuszce…
Uderzaj¹ca uprzejmoœæ i mi³a aparycja dzia³aj¹ na kobiety. Sprytny Kowalski buduje sukces,
miêdzy innymi, dziêki swojej d¿entelmeñskiej naturze i apolliñskiej urodzie. Ale przecie¿ sekret
jego powodzenia nie mo¿e tkwiæ tylko w uprzejmoœci czy mi³ej fizjonomii. Nie mo¿e nawet w tej
nucie tajemniczoœci, któr¹ wprowadza czarna teczka prezesa. Reporterzy naszej gazety
zwiedzaj¹ biuro Karola Kowalskiego. Mo¿e tu znajd¹ odpowiedŸ.
Na biurku zdjêcie ¿ony i dzieci, d³ugopisy w oddzielnym, ozdobnym pojemniczku, o³ówki w
oddzielnym. Blat biura czysty nie ma na nim niepotrzebnych papierków, papierzysk, d³ugopisów.
Obok kwiaty poch³aniaj¹ zbêdne iloœci dwutlenku wêgla…
Wczoraj tu sprz¹ta³am. Uœmiecha siê starsza pani i znika, nie odpowiadaj¹c na pytania
redaktorów. Analiza pomieszczenia, w którym przebywa prezes, nic nie da³a nie wiadomo, czy to
Kowalski jest tak schludny, czy pani sprz¹taj¹ca tak gorliwie wykonuje swoje obowi¹zki…
Pytania kierowane do ¿ony Kowalskiego, dotycz¹ce miêdzy innymi czytelniczych fascynacji
mê¿a, te¿ nie pozwoli³y nam dowiedzieæ siê, dlatego Karol Kowalski osi¹gn¹³ sukces i zosta³
Najlepszym Pracodawc¹ Roku. Bo fakt, ¿e lubi czytaæ „Nasz¹ szkapê” i „Cudaczka
Wyœmiewaczka” raczej nie daje nam na to pytanie odpowiedzi. Daje za to do myœlenia. Karol
Kowalski jest wspania³ym cz³owiekiem, z jednej strony takim samym, jak my wszyscy.
Kochaj¹cym swoj¹ rodzinê, pracuj¹cym w zawodzie, który lubi. Z drugiej strony Kowalski ró¿ni siê
od nas jest uparty w d¹¿eniu do celu, ambitny, lubi byæ dobry w tym, czym siê aktualnie zajmuje. I
posiada tytu³ Najlepszego Pracodawcy Roku, a nie ka¿dy pracodawca mo¿e siê pochwaliæ takim
tytu³em. Karolowi Kowalskiemu gratulujemy, innych zachêcamy do tego, aby szli jego drog¹.
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

