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

Magister Anna Kowalska podbi³a polski rynek pracy.
Najlepsza polska studentka ma otwarte drzwi do wszystkich firm.

ww
w.
tw
oja
ko
sz
ulk
a.e
u

Dzisiaj znaczna czêœæ Polaków chce mieæ wykszta³cenie wy¿sze, studentów jest zaœ dziesiêæ
razy wiêcej ni¿ kiedyœ. Nauka na uczelni, zakoñczona obron¹ pracy magisterskiej sta³a siê
kolejnym, normalnym etapem edukacji, któr¹ powinien przejœæ uczeñ zaraz po podstawówce,
gimnazjum i liceum. Jednak nie wszyscy studenci z dyplomem magistra s¹ jednakowi. Wœród nich
zdecydowanie wyró¿nia siê Anna Kowalska, która w ubieg³ym tygodniu otrzyma³a upragniony
dyplom.
Pani magister Anna Kowalska, bo jesteœmy uprawnieni do tego, aby tak j¹ tytu³owaæ, to
wspania³a kobieta. Piêkna, zgrabna i w dodatku m¹dra, jak mówi¹ o niej koledzy z roku. Swoj¹
pracê magistersk¹ obroni³a na pi¹tkê, nie wa¿ne, czy ta pi¹tka zosta³a postawiona zamaszystym
pismem przewodnicz¹cego uczelnianej komisje w jej indeksie, czy te¿ nie.
Przed Ann¹ Kowalsk¹, od kilku dni magister Ann¹ Kowalsk¹, otworzy³a siê przysz³oœæ, otworzy³
siê rynek pracy. K³amliwe s¹ bowiem opinie rozpuszczane przez z³oœliwych leniuchów, ¿e w
dzisiejszych czasach student po studiach pracy nie znajdzie. Owszem, znajdzie. I to nie byle jak¹.
Gdy polskie firmy dowiedzia³y siê, ¿e Anna Kowalska, jedna z najlepszych studentek, jakie Polska
mia³a ostatnimi czasy, obroni³a swoj¹ pracê magistersk¹, rozpêta³a siê burza. Prezesi i dyrektorzy
polskich przedsiêbiorstw zaczêli zastanawiaæ siê, na jakim tu stanowisku mo¿na by by³o Annê
Kowalsk¹ zatrudniæ.
Jeœli nie znajdziemy w firmie stanowiska, które odpowiada³aby pani Kowalskiej, na którym
mog³aby pracowaæ, to takie stanowisko stworzymy. Zapewnia³ dyrektor firmy Oknoplast.
Jesteœmy bardzo zainteresowani tym, aby pani Kowalska dla nas pracowa³a. Wynagrodzenie jej
w Oknoplaœcie by³oby na pewno o wiele wy¿sze ni¿ u firm konkurencyjnych.
Obrona pracy magisterskiej przez Annê Kowalsk¹ nie tylko poruszy³a pracodawców, ale i zmieni³
a nastawienie Polaków do pracy. Pracownicy wielu firm, kobiety i mê¿czyŸni, m³odzi i starzy
zaczêli lepiej, d³u¿ej i wydajniej pracowaæ, boj¹c siê, ¿e owa wspania³a Anna Kowalska mog³aby
pozbawiæ ich pracy, zaj¹æ ich miejsce.
Bojê siê, drogi panie. Zdradzi³a reporterom naszej gazety pracownica firmy PolBank, która
pragnê³a pozostaæ anonimowa. Bojê siê, ¿e ta Anna Kowalska, wzorowa studentka, w Polsce
najlepsza, zajmie moje miejsce. Wszyscy w firmie siê boj¹. Doda³a.
Choæ Anna Kowalska nie z³o¿y³a jeszcze ¿adnego CV, ofert pracy, które siê posypa³y, nie mo¿e
zliczyæ. Pracodawcy konkuruj¹ ze sob¹, oferuj¹c Annie Kowalskiej s³u¿bowe telefony,
samochody, mieszkania, domki letniskowe, prywatne SPA… Prezes jednej z firm zaproponowa³
nawet Kowalskiej posadê prezesa. Odchodzê na emeryturê, ktoœ godny musi zaj¹æ moje miejsce.
Uzasadnia³ swój pomys³. Dwóch dyrektorów z³o¿y³o najlepszej polskiej magistrantce propozycje
matrymonialne.
Bardzo siê cieszê z tych propozycji. Mówi³a z uœmiechem Anna Kowalska. Ba³am siê, ¿e po
studiach nie bêdê mia³a gdzie pracowaæ, a tu proszê… Na pewno wybiorê jedn¹
z tych ofert, ale jeszcze nie wiem któr¹. Dodaje.
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

