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Planeta K. 

Autor książki „Planeta K.” urodził się w Chełmie, 

wychował w Opolu, astudiował w Poznaniu, Wiedniu, Pasawie, 

Filadelfii, Sapporo i Otaru. Dziewięć lat swego życia spędził  

w Japonii,z których pięć lat przepracował w japońskiej firmie. 

Piotr Milewski mającbardzo rozległe doświadczenie, 

będączarównosolidnym i wiarygodnym, a przede wszystkim 

znającym biegle wiele języków,objął stanowisko specjalisty od 

rynków zagranicznych w dziale sprzedaży firmy K. 

„Planeta K.” to bardzo ciekawapozycja wydawnicza,napisana w formie reportażu, podzielona 

na wiele krótkich rozdziałów, ma cechy osobistego pamiętnika. W przystępny sposób 

przedstawia życie w Japonii na przykładzie naszego bohatera, jak też jego współpracowników  

i przełożonych.Podczas pierwszego spotkania, które miało zadecydować o przyszłym 

zatrudnieniu pana Piotra, padłokilka zapoznawczych pytań.Jednak na końcuprzyszły 

przełożony,dyrektor działu sprzedaży,zapytał go również:„Czy myślisz, że mógłbyś jeść ryż do 

końca życia?”.Odpowiedziałon twierdząco, wiedząc oczywiście, że chodzi tu o wiele więcej, a 

niżeli tylko o jedzenie.Zawarł on bardzo dogodnewarunki pracy:dożywotni pełny etat zbardzo 

dobrą pensją i dodatkowymi premiami; pakietem ubezpieczeń emerytalnych  

i zdrowotnych; krajowymi i zagranicznymiwycieczkami pracowniczymi, a także 

innymi,niespotykanymi u nas iniezapisanymi nawet w umowie punktami wspierającymi 

prowadzenie zdrowego stylu życia. Czego możnachcieć więcej?Wydawałoby się - cudowna 

praca 

i wspaniałe perspektywy. 

Książka ta bardzo dobrze przedstawia zwykły dzień pracy Japończyków. Oczyma 

wyobraźni obserwujemy jak wszyscy ubrani w identyczne stroje z logo firmy,podobni do armii 

robotów,przystępują razemnajpierw do gimnastyki, następnie do apelu,ażwkońcu do wytężonej 

iuporządkowanejpracy. 

Mam wrażenie, że opisywana firma K. to nie tylko zakład, to wręcz filozofia życia,to 

„Planeta”, na którejjeśli już zdecydujesz się wylądować, trudno się od niej oderwać.Planuje 

ona nie tylkoczas pracy swoich pracowników, ale także czas wolny. Praca zwykle nie kończy 

się wraz z wybiciem ustalonej godziny.Pożądane jest pozostanie dłużej i pracowanie 

w nadgodzinach, a późniejuczestniczenie teżwnieformalnych, zakrapianychspotkaniach. 

Wszystko tooczywiścieodbywa się kosztem życia rodzinnego.W czasie pracy szefowie tak 

skrupulatnienadzorują postępowania swoich podwładnych, że czasem posuwają się nawet 

doprymitywnejinwigilacji. Niekiedy ma się wrażenie, żerównież życie prywatnejestpod stałą 



kontrolą. Pod niewinnie zadawanymi pytaniami, wyczuwa się chęć sprawdzenia: co, gdzie  

i kiedy robiąpracownicyw czasie wolnymlub na urlopie.Przełożeni wielokrotne powtarzają, jak 

mantrę, że razem z pracownikami są wielką, wspaniałą i kochającą się rodziną K. Tymczasem 

autorczuje sięjak zamknięte w klatcezwierzę–oswojone, dobrze karmione, mające komfortowe 

warunki,alejednak najbardziej ze wszystkiego brakujemu wolności. Każdy ruch pracownika 

jest pod ścisła kontrolą, nie zezwala się na żadne nawet najmniejsze przejawy indywidualizmu, 

a porzucenie pracy jest rzeczą wysoce naganną i niedopuszczalną. Jak powiedział dyrektor: 

„Firma jest jak rodzina. Prezes jest jak ojciec, Żona(Prezesa) – jak matka, a koledzy to 

rodzeństwo. Rodziny się nie porzuca, rodziny nie da się porzucić.” 

Ze stron reportażu można również wyczytaćjak w trakcie zmieniających się warunków 

gospodarczych zmieniała się jednocześniepolityka firmy K.Począwszy od wspaniałego okresu 

prosperity, kiedy to nasz bohater rozpoczął pracę,aż po kryzys, którego bardzo się obawiano 

i przez długi okresczasu podtrzymywano nadzieję, że firma nie zostanie nim 

dotknięta.Tymczasem recesja przyszła, i wówczas pękały wspaniałe fundamentyna których 

przez ponad cztery dekady opierało się przedsiębiorstwo.Zaufanie, lojalność, gotowość do 

poświęceń 

ipoczucie bezpieczeństwa zastępowane byłynieufnością,niepewnością i ciągłym 

porównywaniem się z innymi. Dotychczasowe - my, rodzina, korporacja przekształcało się w 

myślenie wyłącznie o sobie. Wraz ze zmianą kondycji finansowej firmy,zrywano dotychczas 

nienaruszalne porozumienia,zasady i zapewnienia, które wydawały się być, tak silne i trwałe, 

jak stare, dostojne dęby. Jednak kiedyprzyszły trudne czasyzaczęto je łamać,podobniejak 

wicher podczas burzy łamie drzewa,jakby to były jedynie zwykłe zapałki. 

Japonia to dalekie azjatyckie państwo, które od dawna nas inspiruje i 

zachwyca.Marzymy o tym abyosiągnąć podobny poziom zaawansowania technologicznego, 

kultury pracy, dokładności i jakościwykonania części, podzespołów i maszyn. Trzeba jednak 

pamiętać, że to wszystko nie bierze się znikąd. 

Dzięki lekturze dowiadujemy się o wielu słabych i mocnych stronach Kraju Kwitnącej 

Wiśni. Śledzenie losów jedynego obcokrajowca w sześciusetosobowej korporacji daje nam 

możliwość poznania od wewnątrz, ale jednak z pewnym dystansem, mentalności japońskich 

pracowników.Myślę, że niektóre z poznanych zwyczajów i zasad można by z korzyścią 

przenieść do naszego kraju i do naszych zakładów pracy. Jednak podkreślam wyraźnie,  

że tylko niektóre,ponieważtrochę jakby między wierszami,można wyczytać, że życie  

w Japonii jest bardzo trudne i nawet wielu rodowitych mieszkańców nie jest w stanie mu 

sprostać.W trakcie czytania reportażu możemy także nauczyć się kilkabardzo przydatnych, 

podstawowych, japońskich zwrotów, które mogą nam pomócprzełamać pierwsze lody i zrobić 



dobre wrażenie podczas pierwszychkontaktów towarzyskich lub biznesowych 

z Japończykami. 

Książka napisana jest dobrym, przystępnym językiem, dzięki temu czyta się ją dość 

szybko i przyjemnie.Bardzo mocno polecam ją każdemu, a przede wszystkim osobom 

wybierającym się w podróż do tego fascynującego kraju. Lektura ta, może  być dla nich 

niepowtarzalną okazją do nauki i czerpania wiedzy z doświadczeń pisarza. Autorprzekazuje 

nam w niejdużo celnych uwag i równieżtrochę przygnębiającą prawdę o japońskim kulcie 

pracy. 
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