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Bajka o listonoszu

Był sobie kiedyś pewien człowiek, którego marzeniem było zostać
listonoszem i roznosić listy. Ale jego rodzice zaplanowali dla niego
lepsze życie. Kazali z małego miasteczka przeprowadzić się do stolicy,
iść na studia, skończyć je i zostać prawnikiem. No i nim został, miał
piękny samochód, willę z basenem i pieniądze, dzięki którym było go
stać na wszystko. Ale ten człowiek nie był szczęśliwy, bo nie był
listonoszem i nie roznosił listów. Kiedy w jego życiu pojawiły się
niespodziewane problemy rodzinne, postanowił zmienić swoje życie -
zrealizować swoje marzenie i zostać listonoszem. Porzucił swój piękny
samochód, willę z basenem i pieniądze, dzięki którym było go stać na
wszystko. Ze stolicy przeprowadził się do małego miasteczka i został
listonoszem, był szczęśliwy, wreszcie spełnił swoje marzenie.
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Co to jest poczta

Poczta (daw. poszta, z cz. pošta, z wł. posta, od łac. statio posita) – ogólnie
dostępna instytucja, przeważnie państwowa, zajmująca się obrotem
przesyłek, a także wykonywaniem niektórych usług na rzecz
telekomunikacji oraz usług pieniężno-bankowych. Od połowy XIX wieku
usługi w zakresie łączności dzielono na pocztowe i telekomunikacyjne, a od
połowy XX wieku zaczęto pocztę nazywać łącznością pocztową. Usługi
telekomunikacyjne pod koniec XX wieku stały się na tyle szeroką
dziedziną gospodarki, że w wielu krajach oddzieliły się od tradycyjnej poczty.
W Polsce na przykład przedsiębiorstwo państwowe Poczta Polska, Telegraf i
Telefon, założone w 1928 podzielone zostało w 1991 na Telekomunikację
Po lską i państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta
Polska. Terminu poczta używa się również na określenie sposobu transportu
przesyłek (np. poczta konna, poczta lotnicza, przesyłki konduktorskie) lub ich
charakteru (np. poczta dyplomatyczna, poczta uniwersytecka, poczta).
Szczególnym rodzajem poczty jest poczta polowa – instytucja wojskowa,
zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom wymianę
korespondencja z ludnością cywilną i między żołnierzami. Terminem „poczta”
określa się też przesyłki pocztowe (zwłaszcza korespondencję), budynek, w
którym mieści się poczta, a dawniej także pojazdy pocztowe. Termin „poczta”
wywodzi się od łacińskiej nazwy stacji wymiany koni (stworzonej w czasie
Cesarstwa Rzymskiego) –mutatio postia. W wieku XVI zostaje zapożyczony
do języka polskiego wyraz posta, który po polonizacji występowało w
postaci poszta. Pierwsza w Polsce linia pocztowa utworzona w roku 1558
biegła do Włoch (z Krakowa przez Wiedeń), nadzór nad nią sprawował
ProseperoProvana. Później dostała się w ręce Montelupich.
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Aliexpress

Amazon

.

Aliexpress – jest to chiński serwis
internetowy, dostępny również w
Polsce, umożliwiający chińskim
firmom bezpośrednią sprzedaż
wysyłkową swoich produktów na
rynki całego świata. Właścicielem
Aliexpress jest Alibaba Group –
jedna z największych grup
kapitałowych rynku e-commerce.

Osobiście serdecznie polecam.

Amazon - amerykańskie
przedsiębiorstwo handlowe,

spółka akcyjna założona w 1994  
w Seattle. Zajmuje się handlem

elektronicznym (e-handlem) B2C 
i prowadzi największy na świecie

sklep internetowy.

.
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Listonosze

Praca listonosza nie zaczyna się od dostarczania paczek czy listów.
Zanim osoba na tym stanowisku rozpocznie pracę w terenie, musi
odebrać wszelkie listy i przesyłki, które wymagają pokwitowania. Są mu
one wydawane na poczcie w dziale ekspozycji. Dodatkowo listonosz
musi także pobrać pieniądze do wszystkich przekazów, jakie musi
dostarczyć danego dnia.Następnie wszelkie posiadane przesyłki
listonosz rozdziela pod względem adresów. Dopiero po tym działaniu
może rozpocząć pracę w terenie. Czasami jest on tak mały, że może
poruszać się pieszo, jednak jest to zupełnie obojętne, jaką formę
transportu wybierze - może to być rower, motocykl czy samochód.
Kiedy listonosz zakończy rozwożenie przesyłek, musi wrócić do urzędu
pocztowego, gdzie jego obowiązkiem jest rozliczenie się z każdej
przesyłki.

. .. .
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