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

Jan Sawicki przechodzi na zas³u¿on¹ emeryturê!
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Emerytura – pierwszy krok do wolnoœci
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Po dùugoletniej harówce, nadgodzinach i stresach nareszcie nadszedù czas przejúcia na
emeryturæ. Przynajmniej dla Jana Sawickiego, dotàd pracownika firmy Intershop. Nowy,
emerytalny etap jego ýycia rozpocznie siæ juý 18.04.2013 roku. Pierwszy krok do wolnoúci –
przejúcie w stan zasùuýonego spoczynku po latachwytæýonej pracy. Staùo siæ to wiadomoúcià
numer jeden we wszystkich polskich mediach. Sam Pan Jan natomiast, okazaù siæ najbardziej
rozchwytywanym celebrytà roku.
O wywiady z naszym bohaterem bijà siæ najpowaýniejsze stacje telewizyjne. Jednostka TVP
Info juý zapowiedziaùa emisjæ na ýywo z imprezy poýegnalnej dla kolegów i rodziny, szefowie TVNu rozwaýajà wystosowanie zaproszenia do Tañca z Gwiazdami, TVP przygotowuje specjalny
reportaý poúwiæcony byùemu pracownikowi. Fenomen przyszùej emerytury Pana Jana rozpala
takýe úrodowisko artystyczne. Sam mistrz Wajda kompletuje juý obsadæ do nowego filmu:
Czùowiek na emeryturze, opartego na biografii Jana Sawickiego.
Zaciekawienie mediów i opinii publicznej wzmaga fakt, iý jak dotàd Pan Jan pozostaje
nieuchwytny, odmawia jasnej wypowiedzi na temat tego, czym zajmie siæ na emeryturze.
Dziennikarzom naszej gazety udaùo siæ jednak dotrzeã do jego wspóùpracowników, którzy juý
zaczynajà tæskniã za swoim kolegà: - Bædzie nam bardzo brakowaùo Janka, ale gratulujemy mu
emerytury. Bædzie miaù wiæcej czasu dla siebie, wiæcej wolnoúci. – stwierdza kole¿anka z pracy.
Kolega dopowiada – Co jak co, ale mam nadziejæ, ýe Janek o nas nie zapomni i ýe pierwszego dnia
swojej emerytury wybierze siæ na ryby.
Emerytura Jana Sawickiego nie dla wszystkich jednak oznacza dobre wieúci. Prezes firmy
otwarcie przyznaje: - Obawiam siæ spadku akcji naszej firmy. Tracimy najlepszego pracownika,
úwietnego specjalistæ i bùyskotliwego analityka. To bædzie prawdziwy cios dla wszystkich. Nie
wierzæ, ýe ktokolwiek bædzie w stanie zastàpiã Tadzia na jego stanowisku. Oczywiúcie zdajæ sobie
sprawæ, iý po tylu latach bycia filarem firmy nadszedù czas na odpoczynek, nie zatajam jednak, ýe w
razie wolnego czasu Pan Jan, chætnie przyjmæ wszelkie jego wskazówki odnoúnie prowadzenia
firmy.
Przejúcie na emeryturæ oznacza duýà zmianæ. To wydarzenie rozpoczynajàce nowy etap w
ýyciu. Czas wolnoúci i swobody, realizacji swoich planów i hobby. Takiej wùaúnie emerytury ýyczà
Janowi Sawickiemu wszyscy pracownicy oraz najbliýsza rodzina.
Jasiu, wszystkiego najlepszego na emeryturze! Nie zapomnij jednak o nas. Mamy nadziejæ, ýe
zatæsknisz i zawitasz czasem do firmy.

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

