
Tak się złożyło, że ostatni dzień przed feriami na kalendarzu widniał  

24 STYCZNIA... Tego właśnie dnia świętują Sekretarki, Sekretarze, 

Asystentki, Asystenci, ale również Pracownicy Administracyjni.  

Praca biurowa czy w sekretariacie, to nie przelewki!  

Trzeba być cały czas na posterunku! Orientować się kto i gdzie jest  

w danej chwili i jak ewentualnie tego kogoś odnaleźć!  

 

Porządek w dokumentacji, skrupulatność, punktualność,  

to tylko niektóre cechy dobrej sekretarki.  

Ludziska powiadają, że sekretarki zawstydzają baristów z całego 

świata, bo podobno nikt, tak dobrze, jak one, nie parzy kawy...  

Sekretarka to wizytówka każdej firmy! To pierwsze wrażenie gości  

o firmie, bo to sekretarka wita ich jako pierwsza!   

To wreszcie niezliczona baza wymówek:  

 

DLACZEGO SZEF NIE MOŻE TERAZ Z KIMŚ ROZMAWIAĆ 

 

A KTÓRA Z SEKRETAREK ma najbardziej nudną pracę?  

 

AUTOMATYCZNA!!! 

 



Na nudę nie może narzekać Pani Izabela Kozieł, sekretarka Szkoły 

Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach. Wierny i oddany 

pracownik tej placówki. Młoda, acz doświadczona blondynka,  

która nie znosi nudy! O swoją figurę i talię osy dba „biegając”  

między „ÓSEMECZKĄ” a „ÓSEMKĄ”. Podobno, odkąd pracuje  

w SP8, wszystkie dokumenty uczniów naszej szkoły składane są 

wyjątkowo chętnie przez ojców. Statystyki nie kłamią...  

Na 10 petentów, jest tu 9 panów... Czy ktoś ma jeszcze jakieś 

wątpliwości, że Pani Iza, to jeden z najlepszych akcentów, jakie mogły 

przytrafić się naszej szkole?  

 

Zresztą przeczytajcie co miała do powiedzenia Pani Iza... 

OŚMIORNICZKA w Dzień Sekretarki, nie podarowała sobie okazji 

do porozmawiania z tą sympatyczną kobietą... 

 

 

OŚMIORNICZKA: Czy lubi Pani swoją pracę? 

Izabela Kozieł: Bardzo lubię, gdybym nie lubiła tego robić, niechętnie 

przychodziłabym do swojej pracy, a to byłoby dosyć frustrujące. Lepiej 

przychodzić do pracy z uśmiechem. Jeśli się lubi to co się robi, to nawet 

poniedziałek nie jest nikomu straszny. 

 

O: Czy praca sekretarki jest wymagająca i trudna? 

IK: W pewnym sensie jest trudna, ale nie przesadzajmy. Zależy co w danej 

chwili się robi. Nigdy nie ma takiego zastoju, że mogłabym sobie zasnąć, 

za to nieraz przysłowiowo: nie wiem gdzie ręce włożyć. Nieraz jak się  

nad tym zastanawiam, to jest to swego rodzaju zaleta, kiedy jeden dzień 

jest niepodobny do drugiego. 

 

 



O: O tych rękach jeszcze porozmawiamy później, ale teraz chcę Panią 

zapytać czy to prawda, że oprócz wielu innych zdolności to właśnie 

sekretarki parzą najlepszą kawę na świecie? 

IK: (śmiech) To już chyba nie do mnie pytanie. Należałoby zapytać osoby  

i gości, którym tę kawę przyrządzam* 

*według nieoficjalnych źródeł 95 na 100 gości odwiedzających 

„ÓSEMKĘ” jest niezwykle zadowolonych z kawy przygotowywanej  

przez Panią Izę.  

Statystyki nie kłamią!!! 

 

 

 
Badania przeprowadzono na 1000 losowo wybranych mężczyznach  

odwiedzających Szkołę Podstawową nr 8 w Kielcach 



O: Jak wcześnie musi Pani przychodzić do pracy i, o której Pani  

z niej wychodzi? 

IK: Swoją pracę rozpoczynam od godziny 7:00, ale wiadomo, że muszę 

dużo wcześniej się obudzić, wyszykować i dojechać do „ÓSEMKI”. 

Pracuję do godziny 15:00, ale jeśli jest taka potrzeba zostaję w pracy 

dłużej. 

O: A co Pani lubi w swojej pracy? 

IK: Pracę na komputerze, to na pewno. Cieszę się również, że mogę 

pracować między ludźmi... 

O: To znaczy, że praca w schronisku dla zwierząt nie jest tą 

wymarzoną? 

IK: Nie o to chodzi. Jak każdy człowiek i ja jestem zwierzęciem stadnym. 

Lubię jak coś wokół mnie się dzieje, lubię to tempo pracy, lubię kiedy drzwi 

do sekretariatu nie zamykają się i mam szansę porozmawiać z różnymi 

ludźmi, na różne tematy. W związku z tym, że naszą szkołę przeważnie 

odwiedzają bardzo mili ludzie, to dla mnie niezwykle pocieszające. To taka 

odmiana, bo mogę popatrzeć na ludzkie twarze, a nie na monitor 

komputera.  

O: A czy jest coś czego Pani w swojej pracy nie lubi?  

IK: Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy w ogóle istnieje taka rzecz... 

O: A dokumenty? Ich wypełnianie, przekładanie? Układanie? 

Porządkowanie, wydawanie itd.? 

IK: Lubię pracę z dokumentacją, lubię je sprawdzać, sporządzać, pisać  

i wszystko co się z nimi wiąże... Nie lubię jak giną... 

O: A zdarzyło się kiedyś to Pani? 

IK: Na szczęście jeszcze nigdy. I oby nie zachwiać tej statystyki! 

 

 



 

 

O: Jak ważny w pracy sekretarki jest uśmiech? 

IK: Myślę, że jest kluczowy. Bardzo często to ja witam gościa pierwsza  

i wprowadzam osoby do Pani Dyrektor Urszuli Dulnik. W Jej gabinecie 

takiego gościa czeka kolejny uśmiech, a nawet więcej, bo moja szefowa 

uwielbia się uśmiechać, zwłaszcza do ludzi. No to ja nie mogę przecież 

zaniżać statystyk. Najfajniejsze jest to, że nie są to uśmiechy wymuszane. 

My w „ÓSEMCE” już tak mamy, że się często uśmiechamy...   

O: Pani Izabelo! Jakie rymy! Zenek Martyniuk by się nie powstydził... 

IK: A jakoś tak wyszło... (śmiech) Wracając do uśmiechu, to jest on  

w mojej pracy ważnym elementem. Nie raz się o tym przekonałam. 

Wystarczy jeden i od razu rozmowa schodzi na „lepsze tory”, jak to się 

mówi.  



O: Uśmiech to jedno, a czy w dalszej kolejności skrupulatność  

i porządek to najważniejsze cechy dobrej sekretarki?  

A może jest coś jeszcze ważnego? 

IK: Jeśli chodzi o porządek, to jest on niezwykle ważny w dokumentach.  

Tu nie mogę pozwolić sobie na żadne odstępstwa. W każdym momencie 

ktoś może mnie poprosić o dany dokument. Jeśli nie wiedziałabym  

gdzie co jest, poległabym. I jak by to wyglądało?    

 

 

 

 

 



O: Wróćmy na chwilkę do tych rąk, o których rozmawialiśmy  

na początku. Czy przydałaby się Pani, nieraz, trzecia i czwarta ręka 

pani Izo? 

IK: Są dni, że brakuje mi nie tylko trzeciej, ale i czwartej, a nawet piątej 

ręki. Na szczęście takich chwil nie ma zbyt często. Rzadko przydały by się 

dodatkowe trzy ręce, od czasu do czasu dwie i często wystarczyłaby  

ta trzecia... Ale póki co muszą wystarczyć mi dwie. 

 

 

Pani Iza w wersji „prawie codziennej”. Tu wersja MIKOŁAJKOWA 

 

 



O: Czy to prawda, że sekretarka, to osoba, która wie wszystko  

co dzieje się w szkole?  

IK: No niekoniecznie. Z tym zgodzić się nie mogę. Nie zawsze wszystko 

wiem. Oczywiście to co jest ode mnie wymagane, staram się zawsze 

wiedzieć, a jeśli nie wiem, to szybko nadrabiam niedociągnięcia... 

O: A plotki? Ploteczki z życia szkoły, jakieś smaczki, które może Pani 

zdradzić?  

IK: Plotki są takie, że troszkę za długo siedzisz tutaj OŚMIORNICZKO,   

a mnie się tu praca „piętrzy”... 

O: Czyli na kawę nie mam co liczyć? 

IK: Przykro mi... Czas się nam bardzo ograniczył! Następnym razem 

zapraszam na kawę... 

O: Dobrze, ale jeszcze jedno pytanie na koniec... 

IK: Słucham... 

 



O:Czego można Pani życzyć w dniu sekretarki i tak w ogóle? 

IK: Wytrwałości i cierpliwości oraz spokoju ducha, a reszta to się jakoś 

ułoży... 

O: To w takim razie redakcja OŚMIORNICZKI dokłada od siebie 

jeszcze życzenia ZAWSZE sprawnej drukarki i NIGDY nie 

kończącego się tuszu w tonerze.  
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Pani Iza w wersji: NA DELEGACJI 

 

   

 


