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Na naszym rodzimym po-
dwórku „drożyzna” jest do-
skonałym orężem politycznym, 
chętnie wykorzystywanym w 
okresie przedwyborczym. Pod-
czas debaty publicznej w 2007 
roku ówczesny lider opozycji, 
Donald Tusk, zarzucał pre-
mierowi Jarosławowi Kaczyń-
skiemu wzrost cen produktów 
pierwszej potrzeby. Ostatnio 
prezes PiS nie pozostał dłuż-
ny obecnemu szefowi rządu 
i odbił piłeczkę. Pod koniec 
marca polityk zorganizował 
(w obstawie dziennikarzy i 
towarzystwie posłanki Beaty 
Szydło) konferencję prasową na 
temat zwyżkujących cen żyw-
ności, po czym zrobił zakupy 
w warszawskim osiedlowym 
sklepie spożywczym. My także 
postanowiliśmy udać się do 
popularnych hipermarketów 
i dyskontów, aby porównać 
ze sobą ceny podstawowych 
towarów we Wrocławiu, a także 
sprawdzić, czy Biedronka jest 
rzeczywiście sklepem dla „naj-
uboższych”.

Najwięcej się mówi o droże-
jącym cukrze, w który coraz 
chętniej wolimy zaopatrywać 
się za zachodnią i południową 
granicą. W Internecie można 
spotkać licznie ogłaszających 
się mieszkańców Wrocławia, 
Jeleniej Góry i okolic, którzy 
przyjmą zamówienie na więk-
szą ilość cukru z Niemiec lub 
Czech. Grozę zjawiska potęguje 
fakt, że niemal we wszystkich 
hipermarketach obowiązują 
limity ilościowe, co wielu z nas 
przywodzi na myśl niechlubne 
czasy socjalizmu (na jeden 

koszyk można wziąć maksy-
malnie 10 kilogramów cukru). 
W przebadanych przez nas du-
żych sklepach sieciowych cena 
kilograma białego kryształu 
waha się od czterech złotych z 
groszami do pięciu i pół złotego.

Drożeje nie tylko cukier. W 
ciągu kilkunastu miesięcy do-
świadczyliśmy ponad dwu-
krotnej zwyżki ceny pszenicy 
konsumpcyjnej na światowych 
rynkach, która przełożyła się 
na wzrost ceny mąki w Polsce, 
a co za tym idzie podwyżki cen 
pieczywa, makaronów i ciasta. 
Przykładowo: półkilogramowy 
chleb pszenno-żytni kosztował 
w 2000 roku zaledwie 1,20 zł. 
Dzisiaj taką wartość ciężko so-
bie wyobrazić. Cena pieczywa 
rośnie nieprzerwanie od 2005 
roku. W ciągu dziesięciu lat 
bochenek zdrożał w sumie o 
73,3%. Pod koniec 2010 roku 
kosztował nas już średnio 2,08 
zł, więcej w stosunku do roku 
poprzedniego o 8-10%. Obecnie 
cena małego chleba oscyluje w 
granicy 2,50 zł. W grupie towa-
rów o najszybciej galopujących 
cenach są też owoce i warzywa, 
za które płacimy 15-20% więcej 
niż przed rokiem. Jabłka i pomi-
dory podrożały o ponad poło-
wę. Po raz pierwszy w historii 
można spotkać polskie jabłka 
droższe od cytrusów i bananów. 
Podobnie jest ze znaczną częścią 
produktów nabiałowych. Masło 
w zeszłym roku zdrożało o 25%, 
a  drób o 10%. Średni wzrost 
cen żywności w Polsce w ciągu 
ostatniego roku wyniósł 5-6%, 
a to i tak o wiele mniej niż na 
świecie. Opublikowany na po-

Wrocławska drożyzna
Od początku roku analitycy głosem mediów 
alarmują o podwyżkach cen produktów spo-
żywczych i przelicytowują się w negatywnych 
prognozach. Eksperci agendy ONZ, zajmu-
jącej się monitorowaniem rynków rolnych 
świata, informują, że ceny żywności biją re-
kordy wszech czasów. Najgorsze, że obecna 
sytuacja polityczno-gospodarcza wcale nie 
wskazuje, aby miało się to szybko zmienić na 
lepsze.  

Filip 
Kołodziejczyk

czątku roku raport ONZ mówi 
o 25-procentowym globalnym 
wzroście cen towarów spo-
żywczych. U nas do niedawna 
hamował je umacniający się 
złoty, co zmniejszało koszty 
importu towarów. W tym roku 
ekonomiści informują, że nie 
mamy już co liczyć na dalsze 
znaczące umacnianie się zło-
tówki. Decyzja Rady Polityki 
Pieniężnej z dnia 5 kwietnia 
o waloryzacji naszej waluty o 
0,25% jest najpewniej pierwszą 
i ostatnią w bieżącym roku.

Na przełomie marca i kwietnia 
porównaliśmy ze sobą ceny 
wybranych, podstawowych 
produktów spożywczych we 
wrocławskich hipermarketach i 
popularnych dyskontach. Stara-
liśmy się wydać w przybliżeniu 
tyle samo, ile wydał prezes 
Kaczyński na warszawskim 
Żoliborzu. Czternaście produk-
tów spożywczych codziennego 
użytku kosztowało nas w przy-
bliżeniu od 53 do 60 złotych, 
co świadczy o stosunkowo 
niewielkiej różnicy, która oczy-
wiście wzrasta wraz z liczbą 
kupowanych towarów. Naj-
korzystniejszym miejscem do 
zakupów okazują się dyskonty 

REKLAMA
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str 3 Rankingspożywcze. Jednak, wbrew sło-
wom polityka Prawa i Sprawie-
dliwości, to nie Biedronka, ale 
Lidl ma w tej chwili najlepszą 
ofertę spośród całej konkurencji. 
Na niższych stopniach podium 
znalazły się kolejno: Netto i 
„sklep dla najbiedniejszych”, 
między ofertami których wy-
stępują groszowe różnice. Tuż 
za nimi uplasowały się Carrefo-
ur i TESCO, a stawkę zamknęły 
najdroższe: Leclerc i REAL.
Najmniejsze różnice cenowe 
osiągnęły płatki kukurydziane 
(43 grosze) i serki wiejskie (63 
grosze). Także stosunkowo nie-
wielkie zanotowały ceny mąki, 
mleka i kurczaka. Paczka cukru 
w zależności od producenta 
wahała się od 4,39 zł w Lidlu po 
5,50 zł w REALU. Amplituda 

cen ziemniaków, jabłek i masła 
wyniosła już około złotówki. 
Największe różnice zanotowały 
duże jaja klasy A i uda drobio-
we. Cena kilograma surowych 
nóżek skakała od 6,99 zł w 
TESCO, przez 7,49 zł w naj-
tańszych dyskontach i 7,99 zł w 
Biedronce oraz supermarkecie 
Leclerc. Na początku kwietnia 
najdroższy drób oferował REAL 
(10,19 zł za udo i 7,69 zł za 
całego kurczaka), znacznie tym 
samym zawyżając całą swoją 
średnią. 

      PRODUKT Lidl Netto Biedronka Carrefour TESCO Leclerc REAL

MĄKA PSZENNA
1 kg

1,49 zł 2,19 zł 1,49 zł 1,89 zł 1,79 zł 2,29 zł 2,29 zł

MLEKO 2%
1 litr

1,79 zł 2,35 zł 2,29 zł 2,49 zł 2,49 zł 2,49 zł 2,35 zł

ZIEMNIAKI
1 kg

2,19 zł 2,00 zł 2,39 zł 2,29 zł 2,97 zł 2,99 zł 2,39 zł

MASŁO EXTRA
200g

3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł 4,44 zł 3,49 zł

JAJA
10 sztuk

3,89 zł 3,89 zł 4,49 zł 3,89 zł 3,79 zł 2,99 zł 2,89 zł

JABŁKA
1 kg

3,00 zł 3,00 zł 3,97 zł 3,79 zł 2,99 zł 3,99 zł 2,99 zł

KURCZAK CAŁY
1 kg

6,99 zł 6,99 zł 7,20 zł 6,99 zł 6,99 zł 7,49 zł 7,69 zł

UDO KURCZKA   
1 kg

7,49 zł 7,49 zł 7,99 zł _______* 6,99 zł 7,99 zł 10,19 zł

CUKIER
1 kg

4,39 zł 4,69 zł 4,69 zł 4,99 zł 4,49 zł 4,99 zł 5,50 zł

CHLEB 
1 kg

3,15 zł 3,10 zł 2,98 zł 4,38 zł 4,10 zł 3,56 zł 3,69 zł

KAWA MIELONA 
JACOBS 
KRÖNUNG 250g

_____* 8,98 zł _______* 7,99 zł 8,89 zł 8,75 zł 8,99 zł

RYŻ
1 kg

1,38 zł 2,43 zł 1,38 zł 1,99 zł 2,69 zł 2,58 zł 2,69 zł

PŁATKI 
KUKURYDZIANE 
NESTLE 250g

_____* 3,09 zł 3,09 zł 3,19 zł 2,99 zł 3,42 zł 3,25 zł

SEREK
WIEJSKI 200g

1,55 zł 1,99 zł 1,55 zł 2,18 zł 2,09 zł 1,91 zł 1,79 zł

SUMA 52,97 zł 55,68 zł 55,75 zł 56,54 zł 56,75 zł 57,97 zł 60,19 zł

* Gdy sklep nie miał w ofercie danego towaru, jako jego cenę przyjmowaliśmy wartość średnią z pozostałych sklepów

Ranking najtańszych i 
najdroższych hipermar-
ketów oraz dyskontów 
spożywczych Wrocławia 
dnia 25 marca 2011 roku.

Do udziału w teście wylosowaliśmy następujące sklepy: Lidl, 
ul. Obornicka 68; Netto, ul. Sołtysowicka 17; Biedronka, ul. 
Nowowiejska 48; Carrefour Express, Pl. Dominikański 3; 
TESCO, ul. Legnicka 58; Leclerc, ul. Zakładowa 2-4; REAL, 
ul. Krzywoustego 126.
Do porównania szukaliśmy produktów najtańszych. Test zo-
stał wykonany jednocześnie we wszystkich sklepach, dnia 4 
kwietnia na podstawie cen przy półkach z towarami. Materiał 
porównuje ceny produktów podobnych, nie takich samych, 
tak więc nie przedstawia porównania poziomu marż sklepów. 
Ranking jest początkiem cyklu, który regularnie będzie publi-
kowany na łamach Słowa Wrocławian, będziemy wdzięczni 
za przekazanie istotnych uwag dotyczących treści.
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I tak np. Firma Digel, oprócz 
garni turów z naj lepszych 
włoskich wełen (w tym także  
z jedwabiem), wprowadziła 
do swojej  oferty garnitu-
ry Protect 3, uszyte z tka-
niny hydrofobowej,  która 
nie wchłania ani wody, ani 
plam. Dodatkowo garnitur 
nie gniecie się i chroni przed 
promieniowaniem telefonu 

komórkowego.  Garni tury 
Smartguard również uszyte 
są  z  tkaniny odpornej  na 
gniecenie, nie pochłaniającej 
zapachów, antybakteryjnej i 
łatwej w czyszczeniu.

Na sezon jesienno-zimowy 
Digel przygotował płaszcze i 
kurtki linii Rainguard – termo-
aktywne, odbierające i oddające 

ciepło, niezwykle lekkie, wypo-
sażone w pikowaną, odpinaną 
podpinkę z termoregulacyjnym 
watowaniem „Thermore”, od-
pornym na 20 000 mm słupa 
wody. 
Inną firmą wprowadzającą inno-
wacje technologiczne jest Pelo. 
Na sezon letni absolutną nowo-
ścią Pelo są swetry z mieszanki 
bawełny, jedwabiu i bambusu. 
Jako że bambus ma czterokrot-
nie większą absorpcję wody 
od bawełny, jest materiałem 
chłodzącym, idealnym na upa-
ły. Na zimę firma ta proponuje 
swetry z wełny merynosowej 
extrafine superwash do prania w 
pralce w temperaturze 30-40oC. 
Nie ulegają one odkształceniom 
i zmianom koloru, a do tego 
są antybakteryjne. 

Nowinkami technologicznymi 
może pochwalić się również fir-
ma Alberto – od 1922 niemiecki 
producent spodni. Produkuje 
spodnie z coraz bardziej kom-
fortowych tkanin, z których naj-
większe powodzenie ma materiał 
o nazwie Ceramica. Materiał ten 
utrzymuje swoją stałą temperaturę 
bez względu na temperaturę oto-
czenia, jest antyalergiczny i prak-
tycznie nie wymaga prasowania. 
Użytkownik nie zazna ani uczucia 
gorąca, ani chłodu. Spodnie jean-
sowe tej firmy są produkowane z 
bawełny z dodatkiem rewolucyj-
nego stretchu T400, który reguluje 
wilgotność materiału, zapamiętuje 
kształt (nie wypychają się kolana), 
co daje nieprzeciętny komfort 
noszenia. 
 

Nowości technologiczne w ubiorze 
dla komfortu mężczyzny

Coraz częściej Panowie zwracają uwagę na 
jakość i komfort swoich ubrań. Firmy wręcz 
prześcigają się we wprowadzaniu nowych, 
coraz bardziej zaskakujących klienta mate-
riałów używanych przy produkcji odzieży. 

Paweł 
Horoszko

Na spotkania biznesowe ubie-
ramy się  w garnitur. Kolorami 
obowiązującymi w biznesie 
są popiel szary i granat. Po-
piel  łączymy z kolorem nie-
bieskim, białym, różowym i 
liliowym, natomiast do garni-
turów w kolorze granatowym 
dobieramy kolory niebieski, 
szary i biały. Pan z ciemną 
karnacją może mieć koszulę 
w kolorze écru. 
Istnieje kilka podstawowych 
zasad obowiązujących w mę-
skim stroju.  Pierwszą  jest 
dobór butów, paska i skar-
petek w tym samym kolorze. 
Oczywiście buty też muszą 
być dopasowane do garnituru 
i skarpetek. Zawsze też muszą 

być ciemniejsze od garnitu-
ru. Jeżeli garnitur będzie we 
wzory, to koszula powinna 
być gładka, jeżeli  garnitur 
bez wzoru, wówczas koszula 
może być jednokolorowa lub 
wzorzysta, ale wtedy krawat 
obowiązkowo jednokoloro-
wy. Koszula ma być zawsze 
jaśniejsza od garnituru. Jeżeli 
chodzi o dobór krawata, to za-
wsze dobieramy krawat do 
marynarki, a nie do koszuli.  
Osoby bardzo wysokie powin-
ny unikać garniturów z sze-
rokimi klapami u marynarki. 
Długość rękawów marynarki 
winna być taka, aby mankiety 
koszuli wystawały około 2cm 
i nie dochodziły do kciuka. 

Do garnituru absolutnie nie 
wolno nosić koszuli z krót-
kim rękawem, ani też koszuli 
z guziczkami. Na spotkanie 
biznesowe nie zakładamy 
krawatów jaskrawych – żół-
tych, czerwonych, zielonych. 
Najmodniejsze i pasujące  każ-
demu  mężczyźnie kołnierzyki 
w koszulach to krój angielski z 
przedłużonymi szpicami. Nie 
mieszamy pasków z kratką. 
Do wąskiej szyi dobieramy 
wąski kołnierzyk i wąski kra-
wat.  Im węższa nogawka 
spodni, tym bardziej buty w 
szpic, im szersza nogawka, 
tym bardziej buty zaokrąglo-
ne. Jedynymi dodatkami do 
stroju biznesowego mogą być  
klasyczne zegarki. Do garnitu-
ru zakładamy oczywiście tylko 
półbuty lub buty typu sztyblet.
Na spotkanie z szefem ubie-
ramy się w garnitur, chyba 
że mamy informację, iż szef 
będzie ubrany bardziej week-
endowo. Absolutnie nie wol-
no nam założyć czerwonego 
krawata (czerwony krawat 
zakłada prezes firmy, jeżeli 
chce pokazać, że on tu rządzi). 
Na spotkanie weekendowe 

możemy ubrać się w  tweedo-
wą marynarkę, koszulkę polo i 
dżinsy. Do marynarek tweedo-
wych doskonale pasują fulary. 
Możemy się również ubrać na 
takie spotkanie w marynarkę 
klubową. Do takiej marynarki 
również pasuje polo i dżinsy, 
ale gdy wizyta jest bardziej 
formalna, to zakładamy jasno 
popielate spodnie. Na uroczy-
stości, które odbywają się do 
południa, wkładamy garnitury 
jaśniejsze, na wszelkie uro-
czystości odbywające się po 
godzinie 18 dobieramy czarne 
garnitury, smokingi lub fraki 
w zależności od rangi tychże 
uroczystości. Zawsze dobie-
ramy ubiór odpowiednio do 
sytuacji. 
Wszystkie te kanony zachowa-
cie Państwo, ubierając się w 
salonie „Digel i Pelo”, miesz-
czącym się we Wrocławiu 
przy ul. Świdnickiej 6a, gdzie 
stylistka dobierze Wam odpo-
wiedni strój na każdą okazję.

www.meska – szafa.pl

Jak powinien ubierać się mężczyzna?

Wiele razy mężczyźni zadają sobie pytanie 
jak ubrać się na spotkanie biznesowe, jak 
na uroczystość, a jak na weekend. Spróbu-
je tutaj udzielić odpowiedzi na te i na inne 
pytania.

Paweł 
Horoszko
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Wymiana jest konieczna -  użyt-
kowanie opon zimowych w mie-
siącach letnich jest nieekono-
miczne i niebezpieczne. „Opony 
zimowe nie są przystosowane 
do szybkiej i jednocześnie bez-
piecznej jazdy na przykład po 
rozgrzanej autostradzie. Droga 
hamowania, a także trakcja 
pojazdu i właściwości jezdne 
opon zimowych w ciepłe dni 
pozostawiają wiele do życzenia. 
Ich właściwości i budowa nie 
zostały do tego przystosowane”- 
tłumaczy Marcin Banaszewski z 

Inchcape Motor Polska.
Wynika to ze stosowania innych 
mieszanek składników podczas 
produkcji opon na różne sezony. 
Opony zimowe mają tendencję 
do szybkiego nagrzewania się, a 
tym samym mocnego zużycia w 
wyższych temperaturach. Nowe 
„zimówki” po eksploatacji w 
lecie będą całkowicie zużyte już 
po pierwszym sezonie. 
Musimy jednak pamiętać o 
tym, by nie dokonać zmiany 
zbyt wcześnie - niepotrzebny 
pośpiech może spowodować 

równie niemiłe konsekwencje. 
„Najlepiej zmienić opony z zi-
mowych na letnie, gdy średnia 
dobowa temperatura jest wyższa 
niż 7 stopni Celsjusza. Musimy 
przy tym zaobserwować, jakie 
temperatury występują w nocy 
i nie sugerować się tylko cie-
płymi dniami” - dodaje ekspert 
z Inchcape Motor Polska. Jeśli 
ostatnie przymrozki złapią nas 
już po wymianie, znajdziemy 
się w niebezpiecznej sytuacji. W 
zbyt niskiej temperaturze letnia 
mieszanka bardzo twardnieje, co 
powoduje spadek przyczepności 
niemal do zera. 
Kolejnym ważnym aspektem 
przy zmianie opon jest kontrola 
stanu bieżnika. Według przepisów 
ruchu drogowego minimalna wy-
sokość to 1,6 mm. Jest to jednak 
ostateczna wartość i nawet opony 
mniej zużyte wykazują zaniżone 
parametry przyczepności.

Specjaliści i producenci opon 
zalecają zmianę przy wysokości 
3 mm. Stopień zużycia możemy 
ocenić sami. Jak mówi Marcin 
Banaszewski: „Każda obecnie 
produkowana opona ma w 
swojej budowie poprzeczny 
pasek idący od jednej krawędzi 
bieżnika do drugiej. Informuje 
on nas o tym,  kiedy opona 
powinna być już bezwzględnie 
wymieniona. Pasek ten jest zbu-
dowany na wysokości 2-2,5 mm 
wysokości bieżnika. Drugim za-
gadnieniem, które powinniśmy 
mieć na uwagę, badając oponę, 
to czy jest ona równomiernie 
zużyta, czy bieżnik w jej we-
wnętrznej, zewnętrznej i środko-
wej części jest w takim samym 
stanie. Jeśli nie, powinniśmy 
zrobić przegląd zawieszenia 
oraz przeprowadzić regulację 
geometrii pojazdu”.

Dla kierowcy nadejście wiosny ozna-
cza lepsze warunki na drodze. Gdy 
temperatura rośnie, nadchodzi też 
czas, by zmienić opony na letnie. 

Paweł Ziarko rozmawia 
z Marcinem Banaszewskim

Niechciane spaliny
Gorącym tematem stały się eu-
ropejskie standardy emisji spa-
lin, regulujące poziom tlenków 
azotu, węglowodorów i cząstek 
stałych „produkowanych” przez 
nasze samochody. Od tego roku 
obowiązuje norma Euro V. Jest 
bardzo rygorystyczna, jednak 
nie dotyczy aut, które już jeż-
dżą po europejskich drogach 
–  restrykcyjne wymagania 
muszą spełnić wszystkie nowe 
pojazdy sprzedawane na terenie 
Unii Europejskiej. Natomiast 
jej wprowadzenie mogło za-
chwiać równowagą na rynku 

między samochodami nowy-
mi i używanymi. Przeciwnicy 
wprowadzenia normy Euro V 
wskazywali na ograniczenia, 
jakie stawia technologiom pro-
dukcji silników, powodując z 
jednej strony obniżenie osiągów 
technicznych, a z drugiej zwięk-
szenie ceny bardziej ekologicz-
nych pojazdów. Te kwestie nie 
dotyczą jednak samochodów z 
segmentu premium – jak mówi 
pan Michał Podkowa z firmy 
Inchcape Motor Polska, dealera 
marek BMW i MINI w Polsce: 
„Samochody BMW już od kil-
ku lat spełniają normę Euro V. 

Rozwiązania z zakresu Efficient 
Dynamics przyczyniają się do 
ciągłego zwiększania dynamiki 
przy ekologicznym podejściu 
do środowiska i oszczędności 
paliwa. Jest to możliwe, gdyż 
BMW, aby sprostać nowym nor-
mom, inwestuje w technologię 
i przeprowadza zmianę zespołu 
konstrukcyjnego od zera. Na takie 
rozwiązanie nie stać firm z niższe-
go segmentu rynku, więc jest moż-
liwe, że tam zmiana w osiągach 
samochodów jest zauważalna”. 
W ciągu ostatnich lat branża mo-
toryzacyjna wydała wielkie sumy, 
by produkować pojazdy bardziej 
przyjazne środowisku i sprostać 
wyśrubowanym normom. Jak 
podaje Polski Związek Przemysłu 
Motorowego, emisję tlenków azo-
tu oraz cząstek stałych w spalinach 
w ciągu ostatnich 25 lat udało się 
obniżyć aż o 90%!

Ekologiczne auta 
w miejskim środowisku
Kwestia polityki ekologicznej 
nie kończy się jednak na pro-

dukcji nowych aut. Niektóre 
zachodnie miasta wprowadzają 
ograniczenia w poruszaniu się 
po centrach dla samochodów 
nie spełniających norm. Na 
przykład w Berlinie stworzono 
„Umweltzone” („strefa środowi-
ska”), do której mogą wjeżdżać 
tylko auta z odpowiednią, zie-
loną nalepką, poświadczającą 
spełnianie normy. Naklejkę 
można dostać w stacji kontroli 
pojazdów po okazaniu dowo-
du rejestracyjnego. Za wjazd 
do centrum nieekologicznym 
pojazdem grożą wysokie man-
daty. Obecnie do wprowadze-
nia „Stref środowiskowych” 
przygotowuje się około czter-
dzieści niemieckich miast. 
Nowe regulacje szczególnie 
dotkną właścicieli aut z silni-
kiem wysokoprężnym (czyli 
popularnym w Polsce Die-
slem). Napęd ten jest bardziej 
ekonomiczny, jednak mniej 
przyjazny dla  środowiska, 
zwłaszcza w starszych mode-
lach. 

Ekonomiczne rozwiązania
Kolejnym przykładem kon-
fliktu między oczekiwaniami 
kierowców a przepisami jest 
funkcja „stop & go”, obowiąz-
kowo montowana w nowych 
samochodach. „System stop 
and go wyłącza automatycznie 
silnik w samochodzie podczas 
zatrzymania by uruchomić go 
przy ruszeniu, jeśli pozwala 
na to stan akumulatora. Część 
kierowców nie jest z tego roz-
wiązania zadowolona, jednak 
jest to dobry sposób na znaczące 
zmniejszenie zużycia paliwa i 
emisji spalin” - mówi Michał 
Podkowa z Inchcape Motor Pol-
ska. Na forach internetowych 
pojawiają się pytania o moż-
liwość wyłączenia tej funkcji. 
Niemniej sprawa z normą Euro 
V pokazuje, że rozwiązania 
ekologiczne nie muszą psuć 
radości z jazdy. Wymaga jed-
nak to gruntownych zmian w 
systemie produkcji i działania 
z wyprzedzeniem, co nie jest 
niestety tanie. Z tego powodu 

można przewidywać, że regula-
cje środowiskowe nie wpłyną na 
sprzedaż w wyższym segmencie 
rynku. Mogą jednak sprawić, 
że mniej zamożni Polacy będą 
chętniej kupować używane auta, 
niż nowe. Zwłaszcza, że już 
za trzy lata nadejdzie jeszcze 
bardziej restrykcyjna norma 
Euro IX.

Pytanie o sens wprowadzania 
tego typu norm i ogólnie o 
politykę proekologiczną dzieli 
kierowców. Część osób jest 
przeciwna  i zwraca uwagę na 
koszty, jakie ponoszą użytkow-
nicy samochodów, a wielu z 
nich mówi wręcz o zmniejszo-
nej przyjemności z jazdy. Nie 
ulega jednak wątpliwości fakt, 
że działania proekologiczne 
są skuteczne. Samochód wypro-
dukowany obecnie emituje tyle 
spalin, co dwadzieścia razem 
wziętych przeciętnych aut z lat 
siedemdziesiątych. 

Ekologia wrogiem technologii? 
Niekoniecznie
Obecnie powszechnym trendem jest presja 
na wprowadzanie ekologicznych rozwiązań.  
Przoduje w tym Unia Europejska, a decyzje 
podejmowane na najwyższym szczeblu są 
odczuwalne również przez nas. Widać to 
szczególnie w motoryzacji.

Paweł Ziarko rozmawia 
z Michałem Podkową

Kiedy wymienić opony?

DZIAŁ PRZYGOTOWANY WE WSPÓŁPRACY 
Z INCHCAPE MOTOR POLSKA, DEALEREM BMW WE WROCŁAWIU 
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Niestety, skoro w przeciągu 
dwóch lat istnienia większość 
firm upada, to odpowiedź brzmi: 
nie. Wiele osób kończy swoją 
przygodę z biznesem z powodu 
błędów, jakie popełniają na 
samym początku. Ich „grzechy” 
niestety często prowadzą do 
bankructwa przedsiębiorcy bądź 
też do „zwinięcia interesu”.
Pamiętajmy, błędy ma prawo 
popełniać każdy. A zwłaszcza 
przedsiębiorca, który niejedno-
krotnie narażany jest na podej-
mowanie nietrafnych decyzji. 
Nie oznacza to, że nie powinien 
wyciągać wniosków z działań, 
które nie przynoszą mu korzy-
ści. Popełniając błąd musi się 
liczyć z konsekwencjami. Jego 
zadaniem jest przeanalizowanie 
podjętych uprzednio kroków 
i  wyeliminowanie tych nieko-
rzystnych .
Pierwszy problem młodego 
przedsiębiorcy to finanse, a 
najczęściej ich brak. Zaczy-
namy zazwyczaj od pomysłu, 
po czym szukamy możliwych 
środków na jego zrealizowanie 
– zapożyczamy się u najbliż-
szych i inwestujemy. Banki nie 
są przychylne kredytowaniu 
nowo powstających firm. Dota-
cje unijne też nie każdemu udaje 
się pozyskać. 
Czy zabezpieczamy się finan-
sowo? Nie do końca. Jesteśmy 
nastawieni, że stopa zwrotu z 
inwestycji będzie natychmia-
stowa. Nic bardziej mylnego. 
Warto odłożyć część pieniędzy 
i zachować je na „czarną go-
dzinę”. Powinniśmy zabezpie-
czyć się minimum trzykrotną 
kwotą naszych miesięcznych 

wydatków. Najlepiej byłoby 
sześciokrotną, ale patrząc na 
realia naszego kraju i chęć bycia 
konkurencyjnym, jest to raczej 
niemożliwe.
Wbrew pozorom, można po-
zyskać kapitał z rynku. Istnieją 
specjalne oferty kredytowe dla 
firm z biznesplanem. Więk-
szość dobrych start-up’ów ma 
szansę na pozyskanie funduszy 
unijnych bądź otrzymanie ka-
pitału od prywatnych inwesto-
rów. Wystarczy poszukać w 
internecie.
Jak już zostało wspomniane –  
firmę zaczynamy od pomysłu. 
Pytanie: co dalej? Realizując 
naszą wizję, często skupiamy 
się na bieżącej obsłudze naszych 
klientów, zapominając jednak  
o jakichkolwiek planach. Nie 
planujemy krótko, średnio i 
długoterminowo. Nie stawiamy 
sobie zadań do realizowania. 
Jednym z podstawowych błę-
dów możliwych do popełnienia: 
brak celów.
Pamiętajmy, że oprócz pomy-
słu, musimy mieć  jeszcze plan 
działania. Często może być 
to spisane w postaci biznespla-
nu, gdyż poza wizją kształtu 
firmy musimy również zadbać 
o jej rozwój: stale udoskonalać 
nasze produkty, szukać nowych 
rozwiązań, rynków zbytu, jak 
i poprawiać bieżącą obsługę 
klienta. Nie idąc do przodu, 
łatwo „zjeść swój własny ogon”.
Należy stawiać sobie cele. Po-
winny być mierzalne i możliwe 
do osiągnięcia. Jedynie co nas 
ogranicza, to czas i pieniądze. 
Planując mądrze rozwijamy 
naszą firmę zostawiając daleko 

w tyle konkurencję. Dlatego 
warto czasami zatrzymać się 
i zastanowić: gdzie zmierzam 
z moim przedsiębiorstwem? 
Czy ma ono zaspokajać moje 
potrzeby, czy też ma być czymś 
większym?
Jako młody przedsiębiorca 
działający na rynku, zazwyczaj 
jestem ufnie nastawiony do 
przyszłych kontrahentów. Za-
łożyłem firmę, zainwestowałem 
w nią, pozyskałem pierwszych 
klientów, wykonałem zlecenia, 
czekam teraz na przelewy. Cze-
kam i czekam. I nic. Gdzie po-
pełniłem błąd? Na początku…
Kolejnym, dość często po-
pełnianym błędem, jest brak 
weryfikacji kontrahentów. A 
przecież można się zabezpie-
czyć. Warto dowiedzieć się 
od zaprzyjaźnionych już firm, 
czy miały już do czynienia z 
naszym nowym kontrahentem. 
Dodatkowo powstały specjalne 
mechanizmy zabezpieczające 
-  naszych klientów możemy 
weryfikować ich w różnych 
biurach informacji gospodar-
czej, m.in. Krajowym Rejestrze 
Długów, Infomonitorze bądź 
Europejskim Rejestrze Infor-
macji Finansowej. Czasami, 
zamiast patrzeć na kontrahenta 
jak na źródło przyszłego docho-
du, warto zastanowić się czy nie 
przyniesie nam tylko strat.
Faktury, na prośby naszych 
pierwszych klientów, wystawiać 
będziemy z jak najdłuższym 
terminem płatności. Praktyka 
biznesowa pokazuje jednak, że 
im krótszy termin płatności, tym 
faktura  szybciej zapłacona (na-
wet w terminie). Dłuższy okres 
płatności jest niczym innym 
jak tylko zachętą do odroczenia 
płatności przez naszego klienta. 
Często kończy się to opóźnie-
niem, a w konsekwencji dla 
nas - utratą płynności finan-
sowej. Warto o tym pomyśleć 
już wcześniej bądź też pobrać  
zaliczkę.
Gorszym błędem jest zawarcie 
umowy na „słowo honoru”. 
Każdy wykwalifikowany praw-
nik powie nam, że jakąkolwiek z 
transakcji najlepiej jest zawrzeć 

na papierze. Ba, z podpisem obu 
stron! Jest to niezwykle ważne w 
przypadku ewentualnego sądze-
nia się z naszym kontrahentem. 
Stąd też warto korzystać na bie-
żąco z usług prawnych. Mam na 
myśli nie tylko konstruowanie 
umów pod nasze usługi przez 
prawników, ale również odda-
nie do analizy naszej umowy w 
celu rozwiania jakichkolwiek 
niejasności spędzających nam 
sen z powiek.
 Mówiąc o umowach zawiera-
nych na „słowo honoru”, warto 
wspomnieć o towarzyszącym 
im pośpiechu, zarówno w przy-
padku podpisywania kontrak-
tów, jak i zleceń. Większość 
sprzedawców bazuje właśnie na 
pośpiechu – na promocji, która 
kiedyś się kończy i nie daje 
nam czasu na racjonalne prze-
myślenie transakcji. Według 
psychologów aż w 96% decy-
zjom biznesowym towarzyszy 
podejście emocjonalne, a nie 
racjonalne. Budzi to dość duże 
zaniepokojenie.
Zastanówmy się zanim zrobimy 
kolejny krok. Jeśli posiadamy 
wspólnika, osobę współzarzą-
dzającą, należy przedyskutować 
podjęcie decyzji wraz z nim. 
Pamiętajmy o konsekwencjach 
niekorzystnych decyzji, które 
wiążą się często z nieodpowied-
nim inwestowaniem posiadane-
go kapitału. 
Nawiązując do wspólnika, czy 
też osób współzarządzających 
naszym przedsiębiorstwem, 
zadajmy sobie pytanie: na ile 
jesteśmy się w stanie podzielić 
naszą firmą? Czy w ogóle jeste-
śmy chętni do współzarządzania 
przedsiębiorstwem? Jak zaowo-
cuje to na przyszłość? Niegdyś 
jeden z moich znajomych użył 
trafnej przenośni: „wolisz jeść 
torta z kolegami, czy g…o w 
samotności?” Może nie jest 
to zbyt wyniosła złota myśl, ale 
bardzo trafna.
Przedsiębiorcą jest osoba, którą 
(oprócz charyzmy), powinna ce-
chować otwartość, a zwłaszcza 
chęć do współpracy w różno-
rakiej formie. Przecież nie mu-
simy mieć od razu wspólnika, 

wystarczy zatrudnić zastępcę. 
Należy jednakowoż pamiętać, 
że nikt nie jest w stanie na tyle 
zaangażować się w sprawy fir-
my, jak osoba będąca jej częścią. 
Jest to zauważalne w przypadku 
największych koncernów świata 
i dobrze prosperujących firm, 
które przyznają część swoich 
udziałów najlepszym pracow-
nikom. Uważam, że ta prakty-
ka jest słuszna. Swoją osobą 
powinniśmy zachęcać ludzi do 
współpracy z nami w jakiejkol-
wiek formie, czy to pracownika, 
agenta, współudziałowca bądź 
członka rodziny, który będzie 
podsyłał nam klientów. Każdy 
sposób jest dobry, oby tylko 
był skuteczny. Ponadto polecam 
ciągłe poszukiwanie współpra-
cowników: wśród znajomych, 
firm współpracujących, czy też 
różnych klubów biznesowych. 
Te ostatnie cieszą się nawet cał-
kiem sporym zainteresowaniem, 
na rynku można znaleźć ich kil-
ka, odpowiednich profilem do 
naszych oczekiwań. Wystarczy 
chodzić, udzielać się i działać, 
działać i jeszcze raz działać. 
Każda szansa na pozyskanie 
współpracownika powinna być 
wykorzystana, w końcu to on 
będzie generował nasz dodat-
kowy przychód. Dlatego też 
zamykanie się w swoim biurze 
i pewność, że wszystko zrobimy 
sami i najlepiej, do niczego do-
brego nie doprowadzi. 
Największym grzechem, jaki 
może popełnić nowy przedsię-
biorca, jest brak pasji i zaan-
gażowania. Pamiętajmy, to my 
jesteśmy paliwem napędowym 
naszej firmy. To właśnie my 
musimy zawsze świecić przy-
kładem, mobilizować nasz per-
sonel do pracy i radzenia sobie 
z trudnymi zmaganiami każdego 
dnia. To my mamy być tą ener-
gią na co dzień. Bo jak nie my 
to kto? - No właśnie. 
My nie pracujemy w ramach 
ośmiogodzinnych. Wychodzi-
my poza schemat, poza wszela-
kie normy. Pokażmy innym, że 
warto, dajmy im przykład, a na 
pewno ambitniejsi pracownicy 
pójdą w nasze ślady. Swoista 

synergia pchnie naszą firmę do 
wyższej ligi.
Brak pasji i naśladownictwo 
innych firm powodują, że nie 
tworzymy czegoś nowego. A 
pamiętajmy, że wygrywają tylko 
Ci, którzy wybijają się na rynku. 
Od konkurencji trzeba być o 
krok do przodu, moim zdaniem 
nawet o trzy kroki. Jeśli już 
tworzymy firmę, korzystając z 
innych pomysłów, dajmy coś 
od siebie. Cząstkę, która pokaże, 
że to nasza firma jest lepsza i 
godna zaufania i w konsekwen-
cji warto skorzystać z naszego 
produktu.
Przedsiębiorca przede wszyst-
kim powinien cechować się 
upartością. Często w naszej fir-
mie, poza sukcesami, odnosimy 
i porażki. Zupełnie jak giełdowa 
hossa i bessa. Nadwyżki warto 
mądrze zainwestować, bądź 
odłożyć na poczet przyszłych 
ewentualnych strat. Ale najważ-
niejsze to potrafić psychicznie 
przetrzymać trud porażek i 
dołków finansowych.
Jak widzimy, biznes na począt-
ku nie jest łatwy. Podstawowe 
problemy naszego przedsiębior-
cy to brak płynności finansowej, 
planowania, zabezpieczenia 
firmy, chęci współpracy, czy 
też pasji i zaangażowania. Pa-
miętajmy, traktujmy siebie w 
firmie jako pracownika. Firma 
to nie Ty! Pracuj jak na typo-
wym etacie, wykonuj swoje 
obowiązki codziennie z należytą 
starannością, zarządzaj mądrze i 
rozważnie, a przede wszystkim 
planuj i realizuj. 
W codziennym zarządzaniu 
pomaga mi złota myśl mojego 
autorstwa: „jedni myślą, dru-
dzy robią, ja – realizuję”. Jako 
przedsiębiorca należę do grupy 
oczekującej od życia coraz więcej. 
Charakteryzują ją wysoko sięgają-
ce ambicje, wyróżniająca się oso-
bowość każdego z jej członków, 
charyzma, a także wytrwałość w 
realizowaniu stawianych celów. 
Nie oznacza to, że jesteśmy lepsi – 
jesteśmy po prostu inni. Jesteśmy 
kreatorami biznesu, tworzącymi i 
wcielającymi go w życie.

Siedem grzechów 
głównych w biznesie
Analizując statystyki naszego kraju, jeden na 
dwóch Polaków deklaruje chęć założenia 
firmy. Dlaczego tylko co dziesiąty ma odwa-
gę udać się do urzędu i zarejestrować jako 
przedsiębiorca. Strach? Brak wiedzy, do-
świadczenia? A może finansów? Czy wystar-
czy tylko dobry pomysł?

Mateusz
Darmochwał
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Są budowane nowe mosty, 
drogi, obwodnice, chodniki, 
linie tramwajowe oraz budynki 
użyteczności publicznej. Rów-
nież jest rozbudowywane lot-
nisko im. Mikołaja Kopernika 
w Strachowicach oraz będzie 
przeprowadzona modernizacja 
Dworca Głównego Kolejowego. 
Na stronach internetowych moż-
na zobaczyć wiele materiałów 
dotyczących tej ogromnej mo-
dernizacji i rozbudowy miasta 
Wrocławia. Kontynuując niniej-
szą notatkę, w ślad za stroną in-
ternetową „bryła.pl”, prezentuję 
Państwu zeskanowane wizuali-
zacje dotyczące przebudowy i 
modernizacji Dworca Kolejo-
wego. Autorami zwycięskiego 

projektu są architekci z Grupy 5.

Zwycięski projekt oprócz za-
bytkowego głównego budynku 
Dworca obejmuje budowę dru-
giego budynku spełniającego 
funkcję „ŁĄCZNIKA” po-
między dworcem kolejowym 
a dworcem autobusowym. W 
tym dwupiętrowym „łączniku” 
na parterze będą zlokalizowane 
kasy, toalety i pomieszczenia 
techniczne. Na następnej kondy-
gnacji znajdziemy poczekalnię 
dla pasażerów, restaurację lub 
bar oraz pomieszczenia sanitar-
ne. Również zostanie dokona-
na zmiana zagospodarowania 
terenów przy ul. Piłsudskiego 
a w szczególności terenu le-

Z placu budowy dworca...
Waldemar 
Orczyk

Obecny Wrocław jest jednym z większych 
placów budowy. Przygotowania do EURO 
2012 trwają w pełni. 

żącego naprzeciw głównego 
wejścia na dworzec. Powstaną 
ścieżki spacerowe, klomby i 
trawniki. Cały ten teren tak zo-
stał przez architektów zaprojek-
towany aby mógł służyć swoją 
przestrzenią przy organizacji 
różnego rodzaju przedstawień, 
happeningów i koncertów.

Obecnie istniejące i funkcjo-
nujące perony będą odrestau-
rowane i odnowione przed 
piłkarskimi mistrzostwami Eu-
ropy 2012 r. Między innymi 
zostanie wymieniona posadzka 
oraz szyby. Na dachu zostaną 
zainstalowane baterie słonecz-
ne. Wszystkie konstrukcje sta-
lowe zostaną oczyszczone i na 
nowo pomalowane. Istniejące 
schody betonowe prowadzące 
na perony zostaną zastąpione ru-
chomymi schodami a pomiędzy 
peronami i torami będą trawniki 
i klomby kwiatowe. Remont 
gmachu Dworca Głównego 
będzie kosztował około 112 
milionów złotych.
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,,Jan Paweł II był dla nas 
wzorem do naśladowa-
nia. Swoim życiem dawał 
przykład, jak postępować,  
jakie wartości należy ce-
nić i czym kierować się w 
życiu.’’

Wiola i Lila, 19 lat

,,Jan Paweł II był dla mnie 
osobą, która z pewnością 
przyczyniła się do rozsła-
wienia Polski na świecie. 
Był postacią pełną 
ciepła,  dobroci  i 
tolerancji. Po jego 
śmierci ludzie chcie-
li podążać za jego 
słowem, naukami. 
Części się udało, a 
niektórzy nie byli na 
tyle wytrwali.’’ 
Michał , 19  lat 
,,Jan Paweł II był 
dla mnie zwykłym, 
dobrym człowie-
kiem, który został 
postawiony przed 
próbą. Przeszedł ją i 
stworzył nowy wzór, 
nową definicję pa-
pieża. Był, pomimo 
swoich konserwatywnych 
przekonań, przede wszyst-
kim najbardziej tolerancyj-
ną osobą na wyjątkowym 
stanowisku. Podziwiam 
go za sposób, w jaki prze-
kazywał wiarę innym lu-
dziom- prosto, niczego nie 
narzucając.’’ 

Agata, 17 lat

,,Był bardzo serdeczny 
i wszystkich ludzi sobie 
zjednał, bez względu na 
wiarę. Chciał, aby wszyscy 
byli dla siebie przyjaźni i 
aby nawzajem się nie potę-
piali. Pragnął pokoju na ca-
łym świecie, żeby nie było 
nienawiści i by wszyscy z 
całego świata szanowali się 
nawzajem i kochali.’’ 

Feliksa, 76 lat

,,Jan Paweł II był kimś 
wyjątkowym. Był człowie-
kiem, który potrafił cieszyć 
się zarówno smutkiem, jak 
i bólem. Pomagał ludziom 
i to mnie satysfakcjonuje.  
Uważam go za wzór do 
naśladowania.’’

Natalia, 19 lat

„Pomimo tego, że nie je-
stem katolikiem tylko ate-
istą, dla mnie był wielkim 

człowiekiem. Tym bar-
dziej, że podczas spotkania 
trzech największych religii 
świata powiedział, aby 
każdy się modlił do swo-
jego Boga. Przez to moim 
zdaniem był człowiekiem 
tolerancyjnym. Współcze-
śnie, wielu ludzi w Polsce 
nie żyje jego nauką choć 
deklarują się jako katolicy. 
Myślę, że prawdziwych 
wierzących nie jest u nas 
wielu.”

Łukasz, 16 lat

,,Jan Paweł II był chyba 
najważniejszą osobą w na-
szym kraju. Pokazał całe-
mu światu czym jest Polska 
i wydaje mi się, że był bar-
dzo dobrym człowiekiem. 
Ja na co dzień akurat nie 

żyję jego naukami, choć 
jestem osobą wierzącą, ale 
niepraktykującą. Wydaje 
mi się, że młode pokolenie 
zapomina teraz czym jest 
Kościół i co to jest wycho-
wanie w wierze katolickiej. 
Zapomina się o tym, że 
dawniej całe rodziny cho-
dziły do Kościoła.”

Marek, 52 lata

,,Dla mnie był on ważną 
osobą i bardzo mą-
drym człowiekiem. 
To była znacząca oso-
ba w historii Polski i 
świata, która zrobiła 
dużo dobrego. Całe 
swoje życie staram się 
żyć jego naukami.”

Dorota, 43 lata

,,To był wyjątkowy 
człowiek. Wspaniale 
promieniował swo-
ją dobrocią i potrafił 
dotrzeć do wszystkich 
ludzi – nie tylko w 
Polsce. Od dziecka 
był przeznaczony na 
święto świętości. Jego 

matka umarła bardzo wcze-
śnie i jako dziewięcioletni 
człowiek był głównie pod 
opieką ojca. On zaprowa-
dził młodego Karola do 
Kościoła i powiedział, że 
teraz Maryja będzie jego 
matką. I potem Jan Paweł 
II żył bardzo ściśle według 
zasad katolickich. Taka 
była jego życiowa misja.”
Wanda, 93 lata

,,Uważam go za wielki 
autorytet – zwłaszcza mo-
ralny. Są ludzie zapatrzeni 
w Jana Pawła II, wprowa-
dzają jego naukę w swoje 
życie, ale niestety nie jest 
ich wielu.’’
Jan, 28 lat

Sonda o Janie Pawle II
Przygotowała Ewa Tomaszewska

Zapytaliśmy Wrocławian, co myślą o Papieżu 
Janie Pawle II w przededniu zbliżającej się 
beatyfikacji. 
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Mam na myśli fakt, że aprobata 
dla systemu prawa autorskiego i 
patentów nie jest wcale sprawą 
oczywistą. Co więcej – coraz 
bardziej rosną w siłę ruchy, 
które można zbiorczo określić 
mianem „infoanarchistycz-
nych”, a które negują zasadność 
panujących regulacji. Poniżej 
opiszę w bardzo krótki sposób 
zjawisko walki z reżymem 
„własności intelektualnej”. Za-
interesowanych odsyłam do ma-
teriałów internetowych, których 
adresy pozwolę sobie zamieścić 
na końcu.

Koncepcję „prawa autorskiego” 
i w ogólności tzw. „własności 
intelektualnej” krytykuje się 
na wiele sposobów – robią 
to zarówno zwolennicy wolnego 
rynku, jak i np. lewicowcy (so-
cjaliści, anarchiści). Stosowane 
są argumenty ekonomiczne, 
prawnicze, etyczne, wreszcie 
– praktyczne, odnoszące się do 
wygody konsumentów i trudno-
ści z egzekwowaniem praw w 
epoce, w której wszelkie dane 
mogą być de facto cyframi.

Najmocniejszy argument prze-
ciw własności intelektualnej 
to tzw. argument z rzadkości 
dóbr, wysuwany przez niektó-
rych libertarian (radykalnych 
zwolenników wolnego rynku). 
Otóż twierdzą oni (np. Jacek 
Sierpiński, Roderick Long, Ste-
phan Kinsella czy programista 
Maciej Miąsik), że tak naprawdę 
„własność intelektualna” to nie 
jest własność. Uzasadnienie 
jest (w skrócie) następujące: 
pojęcie własności odnosi się 
do dóbr rzadkich, to znaczy 
takich, których użytkowanie 
przez jedną osobę automatycz-
nie wyklucza z użytkowania w 

tym samym czasie inne osoby. 
Dobro rzadkie nie może być 
jednocześnie wykorzystywane 
przez wszystkich. Jest jasne, że 
nie odnosi się to do idei, infor-
macji, abstrakcji. Rzadkość jest 
im jedynie sztucznie i tymcza-
sowo nadawana dzięki prawu. 
Jeżeli posiadam książkę i ktoś 
mi ją zabierze (ukradnie mi 
egzemplarz), wówczas przed-
miotu tego już nie posiadam. 
Jest to dobro rzadkie. Ale jeśli 
ktoś przeczyta książkę, a nawet 
gdy przeczyta ją i streści (lub 
przytoczy z pamięci) tysiącu 
osób – to wówczas ja nadal 
posiadam idee i informacje w 
niej zawarte.
„Własność intelektualna” 
wchodzi także w konflikt z 
własnością materialną, która 
zdaje się być bardziej naturalna 
i oczywista. Do kogo właściwie 
należy odtwarzacz CD, książka 
lub płyta kompaktowa, którą 
kupiłem? Do kogo należy mój 
twardy dysk i dlaczego ktoś 
uważa się za uprawnionego 
do przeglądania i kasowania 
danych na nim zawartych? 
Przestajemy mieć do czynienia 
z własnością, a zaczynamy 
jedynie „wynajmować” pew-
ne przedmioty, nie mając w 
zasadzie większego wyboru, 
ponieważ określone przywi-
leje autorskie gwarantowane 
są przez rząd.

Istnieje także argument z 
„cyfryzacji informacji”. Je-
żeli muzyka, film, program 
etc. mogą zostać przedsta-
wione wyłącznie jako ciąg 
cyfr (w ostatecznej postaci 
jako ciąg zer i jedynek) w 
pamięci komputera, to jak 
ktoś może uzurpować sobie 
prawo do posiadania liczby? 

Szalony świat 
własności 
intelektualnej

W bieżącym numerze „Słowa” możemy za-
poznać się z artykułem p. Tomasza Chudziń-
skiego na temat prawa autorskiego w inter-
necie i własności intelektualnej. 
Tekst z pewnością jest pouczający i przydatny 
dla celów praktycznych – warto jednak spoj-
rzeć na zagadnienie od strony ekonomicznej 
i etycznej.

Adam T. 
Witczak

Czym jest prawo autorskie?
W znaczeniu nas interesują-
cym jest to prawo przysługują-
ce twórcy "utworu". Utworem 
jest zaś "każdy przejaw dzia-
łalności twórczej o indywidu-
alnym charakterze, ustalony w 
jakiejkolwiek postaci, niezależnie 
od wartości, przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia". Ważnym 
jest, iż ochronie podlega rezultat 
mający cechy niematerialne, 
nie zaś nośnik na którym utwór 
jest zapisany. Dla przykładu – 
gdy tworzymy własny, twórczy 
utwór muzyczny i nagrywamy 
go na płytę CD w warunkach 
domowych, to ochronie podlega 
unikalny zbiór dzwięków nastę-
pujących po sobie, ich długość 
etc. – rezultat twórczości naszego 
umysłu. 
Prawo autorskie do określonego 
utworu dzielimy na dwie zasad-
nicze grupy – autorskie prawa 
majątkowe (na nich się skupimy 
w dalszej części), będące pod 
względem prawnym czymś przy-
pominającym prawo własności, 
oraz autorskie prawa osobiste. 
Te drugie są niezbywalne i in-
tegralnie związane z autorem 
utworu. Z ich naruszeniem mamy 
do czynienia w przypadkach, 
gdy ktoś "podpisuje się" pod 
czyimś utworem – mamy wtedy 
do czynienia z plagiatem. Do 
tego rodzaju naruszeń także 
dochodzi w internecie, skupię 
się jednak na majątkowych pra-
wach autorskich (szczególnie do 
filmów i utworów muzycznych), 
ich naruszaniu w internecie oraz 
odpowiedzialności związanej z 
takimi działaniami.

Dozwolony użytek
Jak już była mowa, autorskie 
prawa majątkowe przypominają 
prawo własności. W normal-
nym toku eksploatacji prawa 
za korzystanie z niego należy 

się twórcy wynagrodzenie. Ko-
rzystaniem może być publiczne 
wykonanie utworu, sprzedaż płyt 
CD z nagranym utworem etc. Z 
pojęciem naruszenia prawa au-
torskiego integralnie związane jest 
pojęcie dozwolonego użytku. Nie 
ulega wątpliwości, że nabywcy 
nośnika z utworem przysługuje 
katalog zachowań, na które może 
sobie pozwolić (odsłuchiwanie, 
nagrywanie na odtwarzacz pli-
ków mp3). Poza tym zwykłemu 
zjadaczowi chleba przysługują 
także pewne "ulgi", w ramach 
których dozwolony jest użytek 
osobisty - zainteresowanych te-
matem odsyłam do stosownych 
regulacji znajdujących się w art 
23-35 Ustawy Prawo autorskie i 
prawa pokrewne.
Z pewnością naruszeniem prawa 
autorskiego i swoistym "wkrocze-
niem w monopol twórcy" (pojęcie 
często używane przez doktrynę) 
jest odnoszenie korzyści mająt-
kowej z cudzego utworu lub przy-
czynianie się swoim zachowaniem 
(nawet gdy nie przynosi to osobi-
stych zysków) do uszczuplenia 
dochodów twórcy. Z pierwszą 
sytuacją mamy do czynienia np w 
sytuacji gdy zwielokratniamy pły-
tę CD z utwórami chronionymi, 
po czym odsprzedajemy tak wy-
tworzone egzemplarze, czerpiąc 
z tego dochody (dochodzi tu do 
złamania prawa gdy nie mamy 
podpisanej z twórcą umowy, 
która zezwalałaby nam na taką 
działalność). Druga sytuacja to np. 
zamieszczenie w internecie pliku 
chronionego prawem autorskim 
i umożliwienie nieograniczonej 
liczbie osób ściągnięcia go na 
własny komputer.

Działalność będąca 
naruszeniem prawa 
autorskiego w Internecie
Wszelkie formy naruszenia prawa 
autorskiego w Internecie mieszczą 

się w pojęciu deliktu internetowe-
go. Są to, jak pisze dr Świerczyń-
ski: "czyny niedozwolone, popeł-
nione na odległość w związku z 
internetem, w szczególności przy 
wykorzystaniu stron interneto-
wych, poczty elektronicznej bądź 
innych środków komunikowania 
się na odległość". Najpowszech-
niejszym sposobem godzenia w 
prawa autorskie jest używanie 
programów P2P (peer to peer), 
które umożliwiają wymianę po-
szczególnych utworów między 
użytkownikami programu. Warto 
wspomnieć, że samo ściągnięcie 
pliku muzycznego bądź fimo-
wego na własny użytek nie jest 
naruszeniem prawa autorskiego 
(jeśli o to zadbamy). Istnieje jed-
nak cienka linia po przekroczeniu, 
której stajemy się "piratami" (w 
takim wypadku formalnie oprócz 
odpowiedzialności o charakterze 
cywilnym może nam grozić nawet 
pozbawienie wolności - art 116 
U.Pr.Aut.). 
Kilka słów o dostępnych progra-
mach – roszczenia twórców nie 
mogą być kierowane do użyt-
kowników tych programów, 
którzy blokują dostęp do swoich 
zasobów i ograniczają się jedynie 
do ściągania plików nielegalnie 
zamieszczonych w internecie. 
Do takich programów należy bez 
wątpienia tracąca na popularności 
KaZa, gdy zablokujemy wspomi-
nany dostęp. Użytkownicy tego 
programu mogą powoływać się 
na instytucję dozwolonego użytku 
osobistego. Sytuacja gorzej ma się 
w przypadku programów takich 
jak BearShare, eMule, BitSpirit, w 
których (nawet, gdy zablokujemy 
dostęp do naszych plików innym 
użytkownikom) w czasie "zasy-
sania" danego utworu w systemie 
P2P, mamy do czynienia z równo-
ległym udostępnianiem tych pa-
kietów utworu, które dotychczas 
zostały ściągnięte. W przypadku 
ewentualnego procesu sądowego 
linią obrony mogłoby być podwa-
żanie twórczego i indywidualnego 
charakteru tych małych, udostęp-
nianych "pakiecików". Obecnie 
nie jest popularnym ściganie 
"płotek", można więc się czuć 
względnie bezpiecznie.
Organizacje Zbiorowego Zarzą-
dzania Prawami Autorskimi, jak 
np w Polsce ZAiKS, z dużym 
skupieniem przyglądają się in-
nym formom naruszania praw 
autorskich. Oprócz popularnych 
programów do "ściągania" mo-

żemy się spotkać także z bardziej 
"prymitywnymi" formami, które 
stawiają nas na z góry przegranej 
pozycji – głupotą jest zamieszcza-
nie całych plików z chronionym 
utworem na własnej stronie in-
ternetowej. Stwarza to nieogra-
niczony dostęp do utworu na 
całym świecie. Wątpliwe z punktu 
widzenia naszych korzyści jest 
również zamieszczanie plików na 
popularnych platformach takich, 
jak np. RapidShare i udostęp-
nianie linków na forach interne-
towych etc (znów udostępnienie 
wykraczające poza dozwolony 
krąg rodziny oraz towarzyski). 
Z kolei zamieszczanie plików 
muzycznych tudzież filmowych 
na popularnym portalu interne-
towym o nazwie odnoszącej się 
do popularnego zwierzątka do-
mowego, także jest naruszeniem 
prawa. Według niektórych osób 
wystarczające jest zabezpieczenie 
folderu hasłem, które uniemoż-
liwia nieograniczony dostęp do 
pliku (są głosy kwestionujące 
także to stanowisko). Oczywiście 
przy ewentualnym zabezpieczeniu 
folderu hasło nie powinno być 
ogólnodostępne, podane w opisie 
profilu etc.

Słowo końcowe 
Ciekawym zagadnieniem zwią-
zanym z naruszeniem praw au-
torskich w Internecie jest kwestia 
tego jaki sąd powinien być władny 
do rozpoznania i rozstrzygnię-
cia sporu, a także na podstawie 
jakiego prawa proces powinien 
się toczyć. Zagadnienie to jest 
związane z tak zwaną wielomiej-
sowością (inne miejsce działania 
oraz inne miejsce powstania skut-
ku), uregulowaniami U. Prawo 
Prywatne Międzynarodowe, a 
także unijnych rozporządzeń: 
Bruksela I oraz Rzym II. Zaintere-
sowanych odsyłam do przeglądarki 
google i hasła: "Wybór prawa i sądu 
przy naruszeniu praw autorskich w 
internecie" – w najbliższym czasie 
powinien być dostępny w internecie 
mój artykuł w sposób wyczerpujący 
traktujący o tej kwestii.

* informacje podane w artykule 
są efektem prywatnych rozważań 
autora. Autor w żadnym wypadku 
nie odpowiada za ewentualne 
roszczenia wynikające z zastoso-
wania się do jego rad 
**w pracy nad niniejszym arty-
kułem korzystałem z publikacji:
Prawo autorskie; red J. Barta, R. 
Markiewicz, wyd. 2, wydawnic-
two Wolters Kluwer
Delikty internetowe w prawie pry-
watnym międzynarodowym, Marek 
Świerczyński, Zakamycze 2006

Czyli kilka słów o tym, czego nie powinno się robić, siedząc przed moni-
torem, jeśli nie chce się mieć gigantycznych grzywien do zapłaty.

Prawo autorskie w internecie 

W dzisiejszym, coraz szybciej rozwijającym się świe-
cie, przepisy prawa z trudem nadążają za zmieniającą 
się rzeczywistością. Przestrzenią, w której widać 
gigantyczne możliwości oraz wyzwania z nimi związa-
ne, jest Internet. Problemy takie, jak kradzież danych 
w Internecie i hackowanie stron, powstawały wraz z 
rozwojem globalnej sieci. Inne postaci naruszenia pra-
wa, jak np. naruszanie praw autorskich, znane są od 
dawna, nowe są jedynie formy, w jakich one następują.

Tomasz 
Chudzinski
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Jak można odróżnić „oryginalne 
dane” od „ukradzionych” (tj. 
skopiowanych)? Nawiasem 
mówiąc, tu warto wspomnieć 
o manipulacji językowej, jaką 
jest określanie kopiowania da-
nych mianem „piractwa” (tak 
jakby było to tożsame z napada-
niem na statki) lub „kradzieży” 
(czymkolwiek to jest, choćby 
nawet było czymś złym, to nie 
jest kradzieżą – czyli sytuacją, w 
której ktoś zostaje pozbawiony 
danego dobra – bowiem nadal 
przecież posiada on dane).

Obrońcy „własności intelektu-
alnej” mówią też często o „utra-
conych zyskach” i o tym, że 
kopiowane dane tracą wartość. 
Ale „utracone zyski” nie są tak 
naprawdę utracone, to jedynie 
mniej lub bardziej arbitral-
ne oszacowania menedżerów 
biznesu wydawniczego – nie 
można utracić czegoś, czego 
się nie posiadło uprzednio. Co 
więcej, analizy te opierają się 
na (najzupełniej niepoważ-
nym) założeniu, że gdyby ktoś 
czegoś nie skopiował, to na 
pewno kupiłby oryginał. Jest 
to oczywiście grube nadużycie. 
Na przykład ja osobiście w cią-
gu dziesięciu lat zbudowałem 
sobie płytotekę liczącą około 
150 kompaktów (plus kilka-
dziesiąt kaset) – ale gdyby nie 
było możliwości korzystania z 
formatu mp3, to nie sądzę, bym 
miał obecnie więcej płyt, mało 
tego: prawdopodobnie miałbym 
ich mniej, ponieważ nigdy nie 
zapoznałbym się z twórczością 
bardzo wielu wykonawców. Co 
do „utraty wartości”, to liber-
tarianie przeciwni „własności 
intelektualnej” argumentują, 
że człowiek jest właścicielem 
jedynie swojej własności, a nie 
jej wartości, która kształtuje się 
w oparciu o subiektywne oceny 
otoczenia. 

Kwestie związane z kopiowa-
niem ładnie opisuje też nieco 
anegdotyczny przykład: czy 
kiedy kupię 10 kg ziemniaków, 
to czy nie mam prawa posadzić 
ich w ogródku, celem zwielo-
krotnienia ich liczby i zebrania 
x-krotnego plonu? W końcu 
sprzedawca ziemniaków wolał-
by, abym tak nie robił… Inny 
żartobliwy przykład (zaczerp-
nięty z internetu) odnosi się do 
tantiemów dla autorów: Facet 
naprawił kran w moim mieszka-
niu i teraz domaga się płaceniu 
mu 10 groszy za każdym razem, 
gdy odkręcam wodę. Abstrahuję 
tu już od tego, że tak naprawdę 
artyści, programiści i pisarze na 

ogół dostają ze sprzedaży płyt 
i książek kwoty bardzo małe. 
Niektórzy z nich dostrzegają 
to zresztą. Na przykład progra-
mista Maciej Miąsik (pracujący 
m.in. przy „Electro Body”, 
„Wiedźminie” i „Schism”) jest 
zdeklarowanym infoanarchistą, 
podobnie jak pisarz science-
-fiction Cory Doctorow, który 
twierdzi wręcz, że po opubliko-
waniu swoich książek za darmo 
w internecie… wzrosła sprze-
daż egzemplarzy papierowych. 
Tu więc pojawia się kolejny 
argument – w rzeczywistości w 
„antypirackiej krucjacie” chodzi 
nie o interes twórców, a tylko o 
silną pozycję i dochody wielkich 
wydawców.

Również „dozwolony użytek” 
jest problematyczny – a już na 
pewno wtedy, gdy potraktu-
jemy własność intelektualną 
jako autentyczną własność z 
wszystkimi przysługującymi 
jej prawami. Dochodzimy do 
dziwacznych sytuacji. Znam 
osoby, które nie ściągają płyt 
w mp3 (bo się „nie godzi”), 
ale codziennie przesłuchują 
piosenki wrzucone na youtube 
(oczywiście nie sprawdzając i 
nawet nie mając zbytniej moż-
liwości sprawdzenia, na jakich 
zasadach te materiały zostały 
tam umieszczone). Na pewnym 
forum spotkałem zdeklarowa-
nego obrońcę „własności inte-
lektualnej”, który w awatarze 
wykorzystywał obrazek z bajki 
o Kubusiu Puchatku (być może, 
a nawet prawdopodobnie objęty 
prawami autorskimi) – z czego 
tłumaczył się w ten sposób, 
że „nie było napisane, że nie 
wolno”. Dlaczego uznajemy, 
że wolno np. tworzyć kopie 
na własny użytek, a potem od-
sprzedawać płyty, skoro z tego 
również „artyści nic nie mają”? 
Jeśli nie wolno prezentować ma-
teriałów objętych copyrightem 
podczas publicznych pokazów, 
to czy (a jeśli tak, to dlaczego?) 
wolno oglądać filmy wspólnie 
z rodziną (np. dziesięcioosobo-
wą) i kolegami (np. ja mam na 
Gadu-Gadu 183 „znajomych”)? 
Wszystkie te przykłady poka-
zują nam, że ostatecznie prawa 
autorskie, patenty i ogólnie 
„własność intelektualna” to coś, 
co nawet przez zwolenników 
nie jest traktowane jako nor-
malna własność, którą można 
dowolnie dysponować – ale jako 
rodzaj przywileju, monopolu, 
w pewnych miejscach nieco 
„rozluźnianego” – po to, by w 
ogóle dało się żyć i korzystać 
choćby z internetu.

Przeciwnicy reżimu własności 
intelektualnej wywodzą się 
także ze środowiska „wolnego 
oprogramowania”, najsłyn-
niejszą postacią tego ruchu 
jest programista Richard Stal-
lman, autor wielu artykułów 
uzasadniających tę koncepcję. 
Infoanarchiści mają też pomy-
sły na funkcjonowanie sztuki i 
kultury w świecie bez pojęcia 
„własności intelektualnej”. Po-
mijając fakt, że tak czy inaczej 
określona liczba ludzi kupuje 
i będzie kupować książki, a 
nawet dobrowolnie wpłacać 
datki dla artystów, których 
uzna za wartościowych (casus 
zespołu Radiohead, który jedną 
ze swoich płyt udostępnił w in-
ternecie na zasadzie „co łaska” i 
odniósł sukces), to istnieją także 
inne formy zarobkowania. Może 
to być praca na konkretne zamó-
wienie (np. program specjalnie 
na potrzeby danej firmy, pane-
giryk na czyjąś cześć, koncerty 
i występy); wykonywanie dzieła 
(literackiego czy muzyczne-
go) w sytuacji, gdy pojawi się 
określona ilość osób gotowych 
do pokrycia jego kosztów i wy-
nagrodzenia twórcy; wplatanie 
w swoją twórczość elementów 
reklamy; tworzenie dzieł (w 
szczególności tyczy się to gier), 
z których można korzystać 
wyłącznie dzięki połączeniu 
z płatnym serwerem. Część z 
tych metod (oczywiście poza 
ostatnią) bywała już wykorzy-
stywana w przeszłości, kiedy 
powstawały rozmaite dzieła, a 
nie było gwarantowanego przez 
państwo systemu copyrightów.

Wszystko to, co napisałem po-
wyżej, jest oczywiście ogrom-
nym skrótem argumentacji 
przeciwników własności inte-
lektualnej. Temat jest niezwykle 
szeroki i obie strony dysponują 
swoistymi portfelami argumen-
tów. Nie poruszyliśmy tu np. 
kwestii patentów, nie odnieśli-
śmy się do kontrargumentów. 
Zainteresowanych zapraszam 
na przykład do lektury wy-
wiadu z Maciejem Miąsikiem, 
który opublikowany został w 
22 numerze pisma interneto-
wego „Młodzież Imperium” 
(http://mi.rydzyk.net). W tym 
i poprzednim wydaniu można 
znaleźć także przedruki tekstów 
Richarda Stallmana, Krzysztofa 
Śledzińskiego, Cory’ego Docto-
rowa i Stephana Kinselli.

atwt@poczta.onet.pl

W poprzednim artykule sku-
piliśmy się na aspektach po-
dejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej. 
Działalność dotyczyła tzw. 
samozatrudnienia, w którym nie 
podlegamy stosunkowi pracy 
lub stosunkowi służbowemu, 
jesteśmy „szefem” sami dla sie-
bie. Koncepcja spółek to prowa-
dzenie przedsiębiorstwa wespół 
z inną osobą – małżonkiem, 
partnerem czy dobrym znajo-
mym. Form, w których można 
skumulować wspólne siły, 
jest kilka. Należy zauważyć, 
że inaczej niż w przypadku 
jednoosobowej działalności 
gospodarczej przedstawiają się 
kwestie związane z rejestracją 
spółek i ich odrębnym reżimem 
prawnym.
Rejestracja. Przebiega zupełnie 
odmiennie niż w przypadku 
jednoosobowej działalności 
gospodarczej. Obowiązuje co 
prawda wpis, ale nie do Ewi-
dencji Działalności Gospodar-
czej, lecz do Krajowego Reje-
stru Sądowego. Art. 36 ustawy 
o KRS wskazuje jakie formy 
aktywności gospodarczej pod-
legają obowiązkowi wpisu do 
rejestru. Obsługę rejestracyjną 
sprawują wydziały gospodarcze 
sądów rejonowych zgodnie z 
właściwością miejscową. Wpis 
następuje na podstawie złożo-
nych dokumentów (zgodnie 
ze wskazanym formularzem) 
mocą postanowienia sądu. War-
to zwrócić uwagę, że podmioty, 
które podlegają wpisowi, mogą 
zacząć wykonywać działalność 
dopiero po jego uzyskaniu, a 
nie, jak w przypadku Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, z 
chwilą złożenia wniosku. Przy 
procedurze rejestracyjnej do-
chodzi konieczność uiszczenia 
opłat sądowych.
Rodzaje spółek. Jest ich kilka – 
niektóre z nich są szczególnie 
popularne wśród przedsię-
biorców. Poniżej znajduje się 

krótki ich przegląd uwzględ-
niający szczególnie ważny roz-
kład odpowiedzialności spółki 
za niektóre zobowiązania. (w 
zamieszczonym fragmencie 
zostały wykorzystane materiały 
Rozwoju Gospodarczego Dział 
Wspierania Przedsiębiorczości 
pt. „Własna firma we Wrocła-
wiu”).
Spółką jawną jest spółka oso-
bowa, która prowadzi przed-
siębiorstwo pod własną firmą. 
Każdy wspólnik odpowiada 
za zobowiązania spółki całym 
swoim majątkiem solidarnie 
z pozostałymi wspólnikami 
oraz ze spółką. Jest to jedna z 
najbardziej popularnych form 
wykonywania działalności go-
spodarczej. 
Spółką partnerską jest spół-
ka osobowa, utworzona przez 
wspólników (partnerów) w celu 
wykonywania wolnego zawodu 
w spółce prowadzącej przedsię-
biorstwo pod własną firmą. Do-
tyczy to przede wszystkim wy-
konywania działalności przez 
adwokatów, radców prawnych, 
aptekarzy, architektów. 
Spółką komandytową jest spół-
ka osobowa, mająca na celu 
prowadzenie przedsiębiorstwa 
pod własną firmą, w której wo-
bec wierzycieli za zobowiązania 
spółki co najmniej jeden wspól-
nik odpowiada bez ograniczenia 
(komplementariusz), a odpowie-
dzialność co najmniej jednego 
wspólnika (komandytariusza) 
jest ograniczona. 
Spółką komandytowo-akcyjną 
jest spółka, w której wobec 
wierzycieli za zobowiązania 
spółki co najmniej jeden wspól-
nik odpowiada bez ogranicze-
nia (komplementariusz), a co 
najmniej jeden wspólnik jest 
akcjonariuszem. 
Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (spółką  z o. o.) 
może być utworzona przez jedną 
albo więcej osób w każdym celu 
prawnie dopuszczalnym, chyba 

że ustawa stanowi inaczej. 
Wspólnicy nie odpowiadają 
za zobowiązania spółki. Kapi-
tał zakładowy spółki powinien 
wynosić co najmniej 5 tys. 
złotych. Z kolei zawiązać spół-
kę akcyjną może jedna albo 
więcej osób. Spółka opiera się 
na akcjach i ich notowaniach 
np. na giełdzie. Akcja spółki 
jest papierem wartościowym 
stwierdzającym określone pra-
wo wynikające z uczestnictwa 
akcjonariusza w danej spółce. 
Spółka cywilna w odróżnie-
niu od wyżej przestawionych 
spółek, spółka cywilna nie 
posiada  osobowości prawnej, 
nie podlega wpisowi do KRS, 
nie stanowi samodzielnego 
podmiotu prawa. Jest umową 
regulowaną przez Kodeks 
cywilny, zawieraną przez 
przedsiębiorców (wspólni-
ków) wpisanych do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, 
którzy zobowiązują się do 
osiągnięcia celu gospodarcze-
go. Wybór jednej z przedsta-
wionych form jest uzależniony 
od indywidualnego pomysłu 
oraz zasobności kapitału. 
Nie są to oczywiście jedyne 
formy prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Ustawodaw-
ca daję możliwość wykonywa-
nia działalności gospodarczej 
przez stowarzyszenia i fun-
dacje. Ich działalność wiąże 
się jednak z koniecznością 
przekazywania wypracowa-
nego zysku na realizację celów 
statutowych oraz z brakiem 
możliwości podziału zysku 
pomiędzy członków organi-
zacji. W wyborze formy dzia-
łalności, opracowania statutu 
spółki, prowadzenia jej spraw 
mogą pomóc wyspecjalizowa-
ne organizacje (także stowa-
rzyszenia) oraz profesjonalne 
kancelarie prawne.

Wspólny biznes

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona bardziej 
zaawansowana forma prowadzenia przedsiębiorstwa. 
Mowa o spółkach -  zarówno cywilnych, jak i prawa 
handlowego. Formy te, jako najczęściej stosowane, 
pozwalają na akumulację kapitału kilku osób, zwięk-
szenie początkowych aktywów oraz realizację „wspól-
nego” pomysłu na dobry biznes.

Rafał 
Majewski

Autorem porady praw-
nej jest Rafał Majewski, 
członek Stowarzyszenia 
UniConsult. Po więcej 
informacji zapraszamy na 
www.uniconsult.pl.



Polskie gniazdo

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna

str 12Polskie gniazdo

maj 2011maj 2011

Tablica pamiątkowa, pieśń „Grają trąbki na trwogę” i Oratorium „Miłosierdzie 
Boże” – 10.04.2011r – koncert w Kościele NMP na Piasku we Wrocławiu

Pamięci Ofiar Tragedii Smoleńskiej
Siostrom i Braciom Polakom, by pamiętali o tych, którzy 
zginęli w drodze do Katynia…

CZYTAJ FELIETON STR. 21

Tablica upamiętniająca ofiary tragedii smoleńskiej

Oratorium Miłosierdzie Boże, kompozytor: Zbigniew Małkowicz, słowa: św. Siostra Faustyna Kowalska, śpiew solowy Marzena Małkowicz, 
Julia Rosińska-Kopala, Marek Bałata wraz z wrocławskim chórem „Bisilica Cantans” pod dyrekcją Mirosławy Jury-Żegleń

Poświęcenie tablicy przez proboszcza parafii kościoła 
NMP na Piasku ks. prof. Stanisława Pawlaczka
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Trio solistów od lewej Julia Rosińska-Kopala, Marek Bałata, Marzena Małkowicz

Wrocławscy muzycy filharmoniczniChór „Bisilica Cantans” podczas poświecenia tablicy

Po uroczystości poświęcenia pamiątkowej tablicy; 
od lewej Marian Jakubiszyn, 

Jacek Świat – mąż śp. Aleksandry Natali-Świat, 
ks. Stanisław Pawlaczek, Jerzy Ziomek

Prawykonanie „Grają trąbki na trwogę” – śpiew solowy Marzena Małkowicz Marek Bałata – wybitny solista jazzowo-filharmonijny
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Po wejściu w świat fotografii 
wrocławskiej artystki widza 
zaskakuje fakt, że otaczają go 
zdjęcia ludzi, a nie jak można 
wnioskować po tytule – przed-
stawienia ulic. Na fotografiach 
widzimy przeważnie starszych 
ludzi uchwyconych w codzien-
nych, a zarazem niezwykłych 
sytuacjach. Te zwyczajne 
sprawy, znane każdemu z nas, 

za sprawą doskonałych ujęć 
uderzają niezwykłą mocą.

Artystka dysponuje wyjątko-
wym darem uchwycenia ludz-
kich emocji. Mimika twarzy 
postaci uwiecznionych na zdję-
ciach wyraża więcej uczuć, niż 
niejedna powieść. Bo fotografie 
te opowiadają historie osób 
na nich umieszczonych. A to, 

że zdjęcia są czarnobiałe, jest 
doskonałym zabiegiem. Idealnie 
współgra to z otaczającym nas 
szarym, rzeczywistym światem.

Wystawa ukazuje nam też upływ 
czasu - gdy widzimy ludzi w 
różnym wieku, zanurzonych w 
tej samej rzeczywistości, wy-

Ongiś  gospodarka  po le -
gała na międzyjaskiniowej, 
a potem międzyplemiennej  
w y m i a n i e  t o w a r o w e j . 
D z i s i a j  i s t o t n e  z n a c z e -
nie  ma rozbudowywanie  
kontaktów handlowych i 
s i ec i  poś redn ików,  p ro -
mocja  f i rm (nie  ty lko w  

Internecie), zyski z grup kon-
sumenckich, dofinansowanie 
przedsiębiorstw, szkolenia  
oraz egzotyczne konkur -
sy i działania charytatyw-
ne. Są to główne zadania  
PROJEKTU WSPIERANIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, sku-
piającego ludzi biznesu wielu  

branż, z kilku miast w Polsce.
 
K w i e t n i o w e  s p o t k a n i e 
przedsiębiorców w gościn-
nym Hotelu Park Plaza we  
Wrocławiu miało swobod-
ny charakter. Pomysłodaw-
ca i koordynator Projektu,  
doświadczony  p r zeds i ę -
biorca Bart łomiej  Ślaży -
k,przedstawił  możliwości  
b i z n e s o w e  i  p e r s p e k t y -
wy rozwoju .  Po tem k i l -
kudziesięciu uczestników  
prezen towa ło  swoje  po -
mysły i  efekty ich real i-
z a c j i .  M ó w i l i ,  j a k i c h  
poszukują kontaktów oraz w 
czym mogą pomóc innym. 
I n i c j a t y w y  w z m a c n i a n e  
b y ł y  p y s z n y m i  k a n a p -
kami ufundowanymi przez 
hotel. Wiele osób ustawiło  
s i ę  w  k o l e j c e  –  j a k 
za czasów PRL-u – do chi-
romantki, wróżki Hanki, aby  
uzyskać miarodajną wiedzę o 
sobie i swej przyszłości…
 
Rozmowy biznesowe trwa-
ły do późnych godzin noc-
n y c h .  W  r u c h  p o s z ł y  
kalendarze, uzgadniano ter-
miny spotkań i pierwszych 
w s p ó l n y c h  s u k c e s ó w . 
P r o j e k t  P W P  z a k ł a d a 

przede wszystkim konkret-
ne, zaplanowane działania,  
które muszą przynieść part-
nerom jak najlepsze efekty.
Podjęto inicjatywy działań  
cha ry t a tywnych  o  p r ze -
znaczenie części obrotów 
grup konsumenckich  d la  
najsłabszych. Ideą PWP jest edu-
kacja dzieci i młodzieży z rodzin  
patologicznych oraz osób 
bez robo tnych .  Doświad -
c z e n i  p r z e d s i ę b i o r c y  
chętnie podzielą się wie-
dzą o sposobach uzyska-
nia godnego stylu życia.  
„To nie ofiarowane pienią-
d z e ,  l e c z  n a u k a  s p o s o -
bu myślenia pozwoli wieść  
wartościowe życie” – po-
wiedz ia ł  nam koordyna -
to r  p ro jek tu ,  Bar t łomie j  
Ślażyk. Wszystkie przed-
siębiorcze osoby zachęca-
my do współpracy. Adres:  
www.projektwp.pl.
 
Już omawiana jest pomoc – nie 
tylko materialna – i współpraca ze  
Stowarzyszeniem Chrze -
ścijańskiej Służby Chary-
tatywnej oraz MOPS-em –  
Zespołem Terenowej Pra-
cy Socjalnej Nr 7. Oczy-
wiśc i e  i nne  o rgan izac j e  
także będziemy wspoma-

gać.  Działaniom tym pa-
t r o n u j e  r e d a k c j a  S ł o w a  
Wrocławian.
 
Na ostatnim spotkaniu gru-
p a  p r ę ż n y c h  b i z n e s m e -
nów zaakcep towa ła  mój  
pomysł zorganizowania tuż 
po Wielkanocy specyficz-
nego b iznesowego ra jdu  
z podchodami i pochodniami 
pod hasłem „Szukamy złotych 
kur, znoszących złote jajka”.
 
Rzeczoznawcą została zaj-
mująca się wiele lat  dia-
m e n t a m i ,  o p e r a t y w n a  
Alina Motyka. Po osiągnięciu tego 
szlachetnego sukcesu uczestnicy  
oczywiście podzielą się nie 
t y l k o  t r a d y c y j n y m  j a j -
kiem,  lecz  i  zyskami  ze  
zdobyczy z podopiecznymi 
ośrodków pomocy.
 
Niezależnie od tego część przed-
siębiorców po wzajemnych  
konsul tacjach wyznaczy -
ła sobie długofalowy cel: 
obrotny biznesmen zrobi  
złote jaja w swym złotym biz-
nesie!
 
Nieodgadnione bywają biz-
n e s o w e  ś c i e ż k i .  Z a d b a -
na, sympatyczna 43-letnia  

Ulica na kliszy
Do 25 kwietnia we Wrocławskim klubie 
„Firlej” można podziwiać zdjęcia Małgorzaty 
Senator na wystawie pod tytułem „Fotografia 
Uliczna”.

Roberti 
Traczyk

konujących te same czynności. 
Artystka doskonale kontrastuje 
ze sobą starych i młodych, ko-
biety i mężczyzn. Od razu widać 
ludzi, którzy wykonują jedną 
pracę przez 40 lat. Wniosek ten 
zmusza do refleksji nad sensem 
bytu i czasu. Widz zadaje sobie 
pytanie „Czy warto?”. 

W bohaterach fotografii mo-
żemy odnaleźć nasze życie. 
Ich  świat jest bardzo podobny 
do naszego. Ludzie ci ukazują 
przed obiektywem swoje nie-
wypowiedziane emocje. Z po-
wodzeniem można powiedzieć, 
że tak naprawdę ulicę tworzą 
nie budynki i bruk, ale ludzie 
codziennie z nią obcujący. 
 

p .  K r y s t y n a ,  p i l o t k a 
g rup  międzynarodowych 
o r a z  p r z e w o d n i c z k a  p o  
Wrocławiu ,  wspó łpracu -
jąca z TMW, opowiadała o 
szokujących zachowaniach  
zachodnich biznesmenów. 
Zwiedza jący  nasze  mia -
sto bogaci turyści, także z  
Japonii, wypytywali ją o to, czy 
urodziła się i mieszkała jeszcze w  
Breslau i jakie wtedy robiło się 
interesy…
 
Dla kontrastu:  Arkadiusz 
W o j c i e c h o w s k i  z  D r i n k 
H a l i  w s p o m n i a ł  c z a s y  
sprzed 20 lat. Otóż jakaś starsza 
pani, zwabiona czarem kolorowej  
etykietki  „nowość:  chip -
s y  n a  b e k o n i e ” ,  k u p i ł a 
ich duży zapas. Po dwóch  
dniach przyszła  z  potęż-
ną awanturą, gdyż „chcia-
ł a  n a  b e k o n i e  u s m a ż y ć  
jajecznicę lecz one po prostu się 
stopiły!” Żądała zwrotu kosztów i  
groziła sądem za oszustwo!
 
Wniosek: biznesmeni i ka-
p i t a l i ś c i  s ą  b a r d z o  p o -
trzebni w każdym ustroju  
gdyż bez nich wiele instytucji 
i osób nie miałoby pracy i 
rozrywki.

Złote Jaja Biznesmenów
Wojciech
Mach

W każdej dziedzinie życia kryzysy były, są 
i będą. W niepewnej sytuacji gospodarczej 
niezwykle ważne jest wzajemne wspieranie 
się przedsiębiorców nie tylko dla zysku, lecz 
i dla przetrwania.
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Polskie kalendarium 
muzyczne – maj
1 maja 2006
1572 gitarzystów  zagrało na wrocławskim rynku utwór  - 
"Hey Joe" Jimiego Hendrixa. W ten sposób został pobity 
rekord Guinnessa, który dotychczas należał do Ameryka-
nów. Organizatorem i pomysłodawcą tej corocznej imprezy 
jest  wrocławski gitarzysta Leszek Cichoński. W 2009 roku  
rekord został  ponownie pobity – zagrało wówczas 6346 
gitarzystów (!).

2 maja 1953
We Wrocławiu urodził się Lech Janerka – muzyk rockowy, 
kompozytor, basista, autor tekstów. Był  twórcą jednego z 
najważniejszych zespołów w historii polskiego rocka – grupy 
Klaus Mittfoch. Po rozwiązaniu zespołu artysta  z powo-
dzeniem prowadzi aż do dziś karierę solową i bardzo często 
koncertuje w samym Wrocławiu.

3 maja 1985
W szpitalu w Krakowie zmarł Wojciech Bellon – założyciel 
zespołu Wolna Grupa Bukowina. W grupie tej występował 
też wrocławski gitarzysta i wokalista – Wacław Juszczyszyn.

6 maja 1950
W Krakowie urodził się Zbigniew Wodecki – polski piosen-
karz, skrzypek, trębacz, kompozytor i aranżer. Współpracował 
między innymi: z zespołem Marka Grechuty i z wokalistką 
Zdzisławą Sośnicką.

7 maja 1951
W Katowicach urodził się Ireneusz Dudek – bluesman,  kom-
pozytor, wokalista, harmonijkarz i autor tekstów. Artysta jest 
znany przede wszystkim z parodystycznego projektu  Shakin' 
Dudi,jest także organizatorem katowickiego festiwalu blueso-
wego -  Rawa Blues.

20 maja 1955
W Bielsku-Białej urodził się Zbigniew Preisner – kompozytor 
muzyki filmowej i teatralnej. Zasłynął przede wszystkim jako 
twórca muzyki do filmów Krzysztofa Kieślowskiego.

30 maja 1948
We  Wrocławiu  urodziła się piosenkarka – Alicja Majewska. 
W latach 1971 – 1974 występowała z zespołem wokalnym 
Partita, a od 1975 roku występuje solo.

30 maja 1950
W Lublinie urodził się wokalista Krzysztof Cugowski, który 
największy sukces artystyczny i komercyjny odniósł z zespo-
łem Budka Suflera. Grupa pomimo wielu zmian personalnych 
istnieje do dziś i jest bardzo popularna w Polsce.

REKLAMA

REKLAMA

W dniach 2-3 kwietnia odbyły 
się we Wrocławiu I Ogólno-
polskie Targi Motocyklowe. 
Oprócz stereotypowego „pa-
lenia gumy”, któremu nawet z 
daleka przyglądały się tłumy 
gapiów, można było zobaczyć 
wiele pięknych maszyn (przede 
wszystkim), a także poznać 
pasjonatów motocykli.
Targi, które odbyły się w Cen-
trum IASE przy Hali Stulecia 
we Wrocławiu, przyciągnęły 
nawet około 8 tysięcy widzów. 
Uczestnicy targów mogli zoba-
czyć występy kaskaderów Mi-
chała Pakosza, Marcina Mośka 
i Radosława Siręgi, którzy znani 
są pod pseudonimami „Mło-
dy125”, „Mochu” i „Toster”.
Oprócz dreszczyku emocji mo-

gliśmy także poznać turystykę 
motocyklową od jej najpięk-
niejszej strony. Opowieści o 
samotnych podróżach, pięknych 
zakątkach Europy, widzianych z 
dwóch kółek oraz o przygodach, 
jakie mogą nas spotkać w dro-
dze, roztaczała Olga Kicińska, 
podróżniczka i koordynator 
„Kącika podróżniczego”.
Każdy mógł znaleźć na Wro-
cławskich Targach coś dla sie-
bie - obserwatorzy, młodzi 
motocykliści i profesjonaliści. 
Targi świetnie nadawały się do 
tego, by pomyśleć o własnym 
motocyklu - wielu starszych 
motocyklistów zapewniało, że 
na początek wystarczy model 
z mocą zbliżoną do kosiarki 
do trawy. Można było również 
podpatrzeć, jakie gadżety i ubiór 
są obecnie „modne”. 
Warto było wybrać się na targi, 
nieczęsto bowiem na metrze 
kwadratowym mamy takie za-
gęszczenie ciekawych oso-
bistości i pięknych maszyn. 
Już nie możemy doczekać się 
przyszłorocznej edycji, która 
odbędzie się 10-11 marca przy 
Hali Stulecia.

Targi Motocyklowe

REKLAMA

Piotr 
Siekański

Marcin  
Mlek
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System komunikacji zbiorowej 
(SKZ) można obrazowo porów-
nać do procesu przeróbki ścię-
tego drzewa w piękną polituro-
waną deskę, podczas którego 
na każdym etapie mamy coraz 
większą precyzję obróbki. I tak 
– ktoś zamieszkały na Leśnicy, 
a zamierzający dotrzeć na Kieł-

czów – chciałby koleją dojechać 
na Psie Pole i tam przesiąść się 
na tramwaj lub autobus. Jazda 
koleją odpowiadałaby cięciu 
pnia na deski w tartaku, zaś 
jazda tramwajem lub autobusem 
– politurowaniu gotowej deski...
Poszczególne środki transportu 
(np. kolej, metro, tramwaj), 

funkcjonujące w swoich „świa-
tach”, w uproszczeniu można 
nazwać rusztami. Ruszty te, jako 
„sieci” o różnych „oczkach”, w 
niektórych miejscach pokry-
wałyby się węzłami, w których 
to winny być stworzone możli-
wości szybkich i nieuciążliwych 
przesiadek (najlepiej drzwi 
w drzwi). Rozkłady winny 
zapewniać zminimalizowanie 
czasu przesiadek dla większości 
przypadków.
Nasi poprzednicy w spadku 
pozostawili nam nadmiernie 
rozbudowany – pod kątem 
dzisiejszych potrzeb – węzeł 
kolejowy. Cytując Klasyka 
Gatunku: żal byłoby go nie 
wykorzystać. A nawet więcej 
niż żal... to grzech! Jednak w 
tym nadmiarze jest pewien nie-
dobór: otóż gdyby zrealizować 
połączenie Dworca Głównego 
(od ul. Mierniczej), przez ul. Na 
Niskich Łąkach, Most Wschod-
ni, ul. 9 Maja i dalej, aż do 

System komunikacji zbiorowej
stacji Sołtysowice – to wówczas 
dysponowalibyśmy ciągiem 
obwodnicowym szybkiej kolei 
miejskiej po bezkolizyjnej sieci 
kolejowej. Obecne dworce ko-
lejowe: Główny, Sołtysowice, 
Nadodrze, Mikołajów – stały-
by się naturalnymi „węzłami” 
spinającymi SKM zarówno z 
siecią kolei dalekobieżnych i 
regionalnych, jak i z rusztem 
„tramwajowym”. Oczywiście 
przy takim podejściu, również 
i układ linii tramwajowych 
musiałby ulec gruntownej zmia-
nie. Analizy sprzed wielu lat 
wskazują, że ruszt „tramwa-
jowy” winien składać się z 3 
linii wschód-zachód i 4 linii 
północ-południe. Taki ruszt, po-
siadający 12 własnych węzłów 
przesiadkowych, może już być 
w sposób elastyczny podwiąza-
ny do swobodnie kształtowanej 
sieci autobusowej. 
Drążąc temat dalej można wy-
obrazić sobie sytuację, w której 

zamiast z okólną linią SKM 
mielibyśmy do czynienia z 
kilkoma liniami „regionalny-
mi” wykorzystującymi układy 
obwodnicy. Nietrudno policzyć, 
że przy obecnej liczbie „wejść” 
w węzeł: Trzebnica, Oleśnica, 
Jelcz, Oława, Strzelin, Świdni-
ca/Łagiewniki, Kąty Wrocław-
skie, Legnica, Wołów, Poznań 
tych linii mogłoby być 5.
W tym miejscu godzi się rów-
nież wspomnieć o dość poważ-
nie rozważanej we Wrocławiu 
koncepcji zastosowania taboru 
tramwajowego poruszającego 
się również po torach kolejo-
wych. Łatwo sobie wyobrazić 
sytuacje, w których tramwaj 
jadący ul. Robotniczą wjeżdża 
na tory kolejowe z zamiarem 
dotarcia do Pracz lub tramwaj 
jadący ul. Borowską, wjeżdżają-
cy na tory kolejowe w kierunku 
Bielan Wrocławskich, jedzie 
dalej np. do Sobótki.
Krótkie spojrzenie na otaczającą 

nas rzeczywistość uzmysławia 
nam miejsce, w którym aktual-
nie się znajdujemy…
Wydaje się, że na obecnym 
etapie pozwala to nie pozbawiać 
się możliwości zrealizowania 
przedstawionego modelu w 
przyszłości... Jak mawiał Hi-
pokrates: przede wszystkim nie 
szkodzić (tutaj: zaszkodzić)... 
Zatem pierwszym krokiem win-
no być przejęcie przez miasto 
Wrocław niezbędnych do reali-
zacji terenów kolejowych. Oby 
nie było już za późno...
Jak widać, w wizji tej brak 
Dworca Świebodzkiego. Z jego 
problemem (a bardziej precyzyj-
nie – z jego przyszłością) próbo-
wali zmierzyć się również nasi 
poprzednicy. Nie udało się im 
wymyślić nic więcej ponad to, 
by umieścić pod nim dworzec 
podziemny na linii prowadzącej 
na obecny pl. Grunwaldzki (pod 
Rynkiem).

Rosnące ceny paliw oraz notorycznie zablo-
kowane ulice naszego miasta skłaniają wro-
cławian do poszukiwania rozwiązań „zdat-
nych do życia”. Jedni zamieniają mieszkania 
na bliższe miejscu pracy, inni – przesiadają się 
na rowery. Pozostałym pozostaje korzysta-
nie z komunikacji zbiorowej. A ta, pomimo 
gigantycznych nakładów na jej unowocze-
śnienie i modernizację, ciągle nie może wyjść 
z przysłowiowego „dołka”.

Marek
Natusiewicz
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Jednym z proponowanych 
sposobów na ograniczenie 
rosnącego długu sektora pu-
blicznego jest wprowadzenie 

ograniczeń na dopuszczalne 
zad łużen ie  s amorządów. 
Do tej pory jedyną granicą, 
której nie mogą przekraczać 

samorządy  w zad łużan iu 
się, jest limit zadłużenia w 
wysokości  60% rocznych 
przychodów budżetowych. 
Obecnie Ministerstwo Finan-
sów chce wprowadzić limity 
odnośnie ustalania deficytów 
budżetowych samorządów. 
W 2012 r. ma on wynieść 4% 
rocznych przychodów, na-
stępnie stopniowo spadać, aż 
do 2015 r., kiedy ma na stałe 
pozostać na poziomie 1%.
Generalnie propozycję na-
leży uznać za słuszną. Sam 
wie lokro tn ie  k ry tykowa -
łem władze samorządowe 
za tendencje do zadłużania 
s ię .  Szkopuł  jednak tkwi 
w tym, iż jest to w gruncie 
rzeczy jedynie próba zmylenia 
opinii publicznej i wskazania 

Zadłużenie samorządów 
a stan finansów państwa

winowajcy aktualnej sytuacji 
finansów państwa tam, gdzie 
go nie ma. 

Zadłużenie samorządów, choć 
nadmierne nigdy nawet nie 
zbliżyło się do poziomu porów-
nywalnego z zadłużeniem pań-
stwa. Już obecna granica 60% 
PKB przyzwala skarbowi pań-
stwa na dużo bardziej rozrzut-
ną politykę, niż samorządom, 
w których limit 60% odnosi 
się do rocznych przychodów. 
Gdyby sektor rządowy obowią-
zywały takie same regulacje, 
jakie obowiązują samorządy, 
to mógłby się on zadłużyć na 
kwotę maksymalnie 180 mld 
zł. W porównaniu do sektora 
rządowego zadłużenie samorzą-
dów w wysokości 51 mld zł jest 

niezbyt znaczące. 

Poza tym w przypadku samo-
rządów można znaleźć czę-
ściowe usprawiedliwienie dla 
prowadzonej polityki. Sama 
absorpcja środków unijnych 
pochłania znaczną część bu-
dżetu. Do tego w budżetach 
samorządów znaczną część 
stanowią inwestycje. Obecnie 
jest to poziom 20%, co daje 
nadzieję na zwrot przynajmniej 
części poniesionych kosztów. 
Nałożenie limitu spowoduje 
więc natychmiastowy spadek 
ilości inwestycji. We Wrocławiu 
trzeba będzie zrezygnować z 
budowy Mostu Wschodniego 
i nowych basenów. W przy-
padku budżetu państwa deficyt 
finansuje przede wszystkim 

Wysokie zadłużenie, które jest głównym 
tematem tej rubryki, dotyczy w Polsce nie 
tylko Wrocławia. Życie na kredyt jest po-
pularne w zasadzie na całym świecie. Dług 
publiczny Polski zbliża się do poziomu 800 
mld zł i tylko różnym zabiegom księgowym 
zawdzięcza to, iż w oficjalnych statystykach 
jest niższy, niż dopuszczalny limit w wysoko-
ści 60% PKB.  

Adam 
Łącki

konsumpcje. Wydatki inwe-
stycyjne stanowią zaledwie 5% 
wszystkich wydatków.

Sytuacja, z którą mamy do 
czynienia w samorządach, nie 
jest z całą pewnością zdrową 
sytuacją. Zadłużanie się nie jest 
rozsądną polityką. Z tego powo-
du słuszne są działania mające 
na celu ograniczenia dążności 
do uchwalania nadmiernych 
deficytów. Próba obarczania 
samorządów odpowiedzialno-
ścią za stan finansów państwa 
jest jednak  delikatnie mówiąc 
próbą mydlenia oczu społeczeń-
stwa. Problem zadłużania się 
samorządów należy dostrzegać. 
Nie można jednak nadawać mu 
większego znaczenia niż na 
to zasługuje.

TO 
MIEJSCE 
CZEKA 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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„Słowo Wrocławian”: Ile ofert 
pracy napłynęło do dziś dnia 
z Niemiec, Austrii i Szwajca-
rii i z którego spośród tych 
państw najwięcej?

Judyta Ragiel: Do tej pory otrzy-
maliśmy około 100 ofert pracy z 
różnych branż. Część tych ofert 
otrzymaliśmy przed targami, 
jednak wielu pracodawców 
propozycje wolnych stanowisk 
pracy przywiezie dopiero na 
samo przedsięwzięcie. Przewa-
żają oferty z branż medycznej 
i opiekuńczej, metalurgicznej, 
budowlanej i branży IT. Naj-
więcej ofert pracy dotyczy Nie-
miec. Niemniej jednak wszyscy 

pracodawcy kładą bardzo duży 
nacisk na odpowiednie kwa-
lifikacje, wykształcenie i/lub 
kilkuletnie doświadczenie a 
przede wszystkim znajomość 
języka niemieckiego.
Osób z dobrymi kwalifikacjami 
na naszym rynku pracy jest 
bardzo dużo, przeszkodą wciąż 
pozostaje bariera językowa.

SW: Od kiedy gwałtownie 
zwiększyła się liczba tych 
ofert? Czy możemy oczeki-
wać, że z czasem będzie ich 
jeszcze więcej?
 
JR: Liczba ofert pracy zwiększy-
ła się wraz z organizowanymi 

przez nasz Urząd Targami Pra-
cy. Współpraca nawiązana przy 
organizacji przedsięwzięcia 
zaskutkowała otrzymaniem no-
wych ofert pracy i chęcią prze-
prowadzenia rekrutacji podczas 
Targów. To, że przedsięwzięcie 
odbywa się krótko przed 1 
maja (świętem pracy), a także 
fakt otwarcia austriackiego, 
niemieckiego i szwajcarskiego 
rynku pracy, również miały 
wpływ na zwiększenie się 
liczy ofert. Ponadto określono 
zapotrzebowanie pracodaw-
ców na polskich obywateli. 
Zauważamy zwiększający 
się napływ niemieckich ofert 
pracy, szczególnie dla osób 
wykwalifikowanych. Widać 
również chęci nawiązywania 
współpracy ze strony niemiec-
kich pracodawców z kadrą 
Eures. Niemieckie firmy coraz 
częściej pytają nas o możli-
wości zatrudnienia polskich 
obywateli. Zaobserwowane 
tendencje zwyżkowe pozwalają 
mieć nadzieję, że ofert będzie 
napływać coraz więcej i że 

będzie potrzeba zatrudniania 
pracowników we wszystkich 
branżach.

SW: Jakie jest zainteresowa-
nie Dolnoślązaków wyjazdem 
za granicę po 1 maja? Czy 
większe było w przypadku 
otwierania się rynku brytyj-
skiego? Jak wygląda zainte-
resowanie we Wrocławiu, a 
jak w mniejszych miastach 
powiatowych?

JR: Po przeprowadzeniu anali-
zy ankiety przeprowadzonej 
wśród 1610 bezrobotnych w 
naszym województwie nt. go-
towości i chęci wyjazdu do 
pracy w Niemczech po 1 
maja 2011, wiemy że chętnych 
jest prawie 58% przebadanych. 
Nie wiemy jakie jest zainteresowanie 
wśród pracujących i nieaktywnych 
zawodowo. Z analizy an-
kiet nie wynika, aby bezrobot-
ni z Wrocławia byli bardziej lub 
mniej zainteresowani wyjazdem 
niż osoby z pozostałych powiatów.
Trudno porównać nasze wej-

Rozmowa z Pośrednikiem Pracy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Wałbrzychu należącego do zespołu ds. EURES, 
panią Judytą Ragiel

ście do Unii i otwarcie rynków 
brytyjski oraz irlandzkiego. 
Wówczas sieć EURES dopie-
ro zaczynała działać w Pol-
sce i osoby zainteresowane 
nie trafiały do nas tak czę-
s to  j ak  obecn i e .  O t r zy -
muję coraz więcej zapytań 
telefonicznych, mailowych, 
coraz więcej osób przychodzi 
z pytaniami o oferty pracy 
właśnie w tych trzech kra-
jach – Austrii, Szwajcarii i 

Niemcach. Również osoby 
prowadzące własną działalność 
gospodarczą na terenie naszego 
kraju dzwonią z pytaniem, na 
jakich zasadach można konty-
nuować jej prowadzenie w w/w 
krajach.

SW: Dziękuję serdecznie 
za rozmowę.

Gazeta Wrocławska napisała ostatnio, że 
Urzędy Pracy na Dolnym Śląsku kończą 
właśnie tłumaczyć oferty pracy od zagra-
nicznych pracodawców. Pytania, które się 
nasuwają, zadaliśmy pani Judycie Ragiel, 
pośrednikowi pracy z Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy.

Filip 
Kołodziejczyk

Chciałbym się dowiedzieć 
czy zaobserwowaliście pań-
stwo wzrost ofert pracy od 
naszego zachodniego sąsia-
da, lub czy Polacy chętniej 
aplikują na posady niemiec-
kich firm?
Liczba ofert pracy w Niem-
czech, zamieszczanych w 
serwisie Pracuj.pl, systema-
tycznie rośnie. W całym 2010 
roku było ich nieco ponad 400, 
a już w I kwartale tego roku 
186. To prawie 160% wzrost 
względem analogicznego okre-
su zeszłego roku.  

Poprzez Pracuj.pl niemieccy 
pracodawcy szukają przede 
wszystkim różnego rodzaju 
specjalistów IT oraz budow-
lańców z tytułem inżyniera. W 
związku z tym, że społeczeń-
stwo niemieckie jest jednym 
z najszybciej starzejących się 
populacji w Europie, duże 
zapotrzebowanie jest również 

na personel medyczny i pielę-
gniarski.  
Oferty z Niemiec są też na 1. 
miejscu wśród propozycji pracy 
za granicą. Kolejne w zestawie-
niu Czechy w I kwartale tego 
roku oferowały o ponad 100 
ofert mniej, a popularna jeszcze 
dwa lata temu Wielka Brytania 
zaledwie 69.

Jak otwarcie niemieckiego 
rynku pracy wpłynie na sytu-
ację na rodzimym rynku? I czy 
Pani zdaniem będą regiony 
bardziej „dotknięte” ową 
zmianą na rynku pracy?
Zdaniem Ambasady RP w Ber-
linie, w ciągu najbliższych 3 lat, 
do pracy w Niemczech zdecydu-
je się wyjechać od 200 do 400 
tysięcy Polaków. Bez wątpienia 
zatem będzie to miało wpływ 
na sytuację na polskim rynku 
pracy. Już teraz, ¼ polskich 
firm, zapytanych przez serwis 
Pracuj.pl, dostrzega potencjal-

ny problem z pozyskiwaniem 
pracowników, w związku z 
możliwym odpływem siły ro-
boczej do Niemiec. Częściej 
są to firmy duże, powyżej 250 
pracowników. Zdaniem an-
kietowanych przedsiębiorców 
problem z rekrutacją może być 
przede wszystkim w przypadku 
pracowników niższego szczebla 
– twierdzi tak 61% z ankietowa-
nych pracodawców. Jednak jak 
pokazują badania firmy Otto, aż 
43% niemieckich pracodawców 
uważa, że to polscy specjaliści 
rozwiążą im problem wakatów. 

1 maja będzie szansą dla wielu 
bezrobotnych rodaków, ale 
Niemcy raczej nie staną się 
dla nas drugą Irlandią. Przede 
wszystkim dużym problemem 
jest nasza stosunkowo słaba zna-
jomość języka niemieckiego. A 
jest to jeden z najważniejszych 
wymogów niemieckich praco-
dawców, niezależnie od rodzaju 

wykonywanego zajęcia. Nawet 
na szczeblach menedżerskich 
w niemieckich oddziałach mię-
dzynarodowych korporacji, a 
także w takich zawodach jak 
programista czy developer IT, w 
których na ogół dominuje język 
angielski, wymagana jest jego 
biegła znajomość.  

Z pewnością konsekwencje 
całkowitego otwarcia niemiec-
kiego rynku pracy najbardziej od-
czują województwa sąsiadujące 
ze wschodnimi landami. Z jednej 
strony będzie to dla nich rozwiązanie 
kwestii rosnącego bezrobocia, ale z 
drugiej, w perspektywie kilku lat, 
może to być problem. Dużo wyższy 
poziom wynagrodzeń  niż w Polsce 
może spowodować trwały odpływ 
specjalistów, których gdy sytuacja 
gospodarcza się poprawi, będzie 
bardzo brakować. 
Elżbieta Flasińska, Grupa Pracuj, 
do której należy Pracuj.pl

                                                                                                                                                                                                                Komentarz prasowy

Wykres 2. Liczba propozycji pracy 
w poszczególnych krajach w I kwartale 2011, top 5

Wykres 1. Liczba ofert pracy w Niemczech 
w I-IV kwartale 2010 oraz I kwartale 2011
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Otwarcie rynku pracy dla państw 
nowej Unii wywołuje sporo 
emocji wśród pracowników i 
pracodawców zarówno w Polsce, 
jak i w Niemczech. Mieszkańcy 
Republiki Federalnej obawiają 
się konkurowania z „tańszy-
mi” pracownikami zza swojej 
wschodniej granicy. Według 
ankiety przeprowadzonej przez 
instytut IMAS, prawie dwie trze-
cie obywateli niemieckich boi 
się, że napływające masy robot-
ników z ośmiu państw Europy 
Środkowej, głównie z Polski, 
odbiorą im miejsca pracy. Prawie 
70 proc. respondentów uważa, że 
będzie to miało negatywne skutki 
dla Niemiec, a tylko 16 proc. 
dostrzega pozytywne skutki tego 
zjawiska. Tymczasem, z uwagi 
na utrzymujące się wysokie 
stopy      nie obsadzonych wa-
katów w niektórych zawodach 
i starzenie się społeczeństw w 
Niemczech, Austrii i Szwajca-
rii, przyjęcie pracowników z 
zewnątrz jest konieczne dla dal-
szego rozwoju gospodarczego. 
Doskonale zdają sobie z tego 
sprawę pracodawcy, którzy w 
większości           z nadzieją ocze-
kują 1 maja. Mimo najniższego 
od 18 lat bezrobocia, deficyt 
pracowników       o odpowiednich 
kwalifikacjach, a także takich, 
którzy będą pracować za niższe 
wynagrodzenie, sprawia, że już 
teraz wiele firm niemieckich 
poszukuje odpowiedniej siły ro-
boczej. Zainteresowanie Polską 
ze strony niemieckich pracodaw-
ców wzrosło w ostatnim okresie 
niemal czterokrotnie.

Według niemieckiego Instytutu 
Badań nad Rynkiem Pracy, w 
tym kraju brakuje około trzech 

milionów pracowników, nato-
miast 70 proc. firm potrzebuje 
specjalistów do pracy. Niemcy 
szukają osób dobrze wykształ-
conych, zwłaszcza lekarzy, 
pielęgniarek, programistów,           
ale także personelu do pracy 
tymczasowej, pakowaczy i ma-
gazynierów oraz pracowników      
z wykształceniem technicznym 
(elektryków, elektroników, me-
chaników precyzyjnych, mecha-
troników, inżynierów budow-
lanych). Największe zapotrze-
bowanie jest przede wszystkim 
na: informatyków, inżynierów, 
rzemieślników, pracowników 
służby zdrowia, sprzedawców 
oraz pracowników przemysłu 
ciężkiego. Nadal istnieje tam 
duża potrzeba sprowadzania 
opiekunów dla osób starszych i 
chorych. Niemiecki rynek pracy 
może przyjąć około 14 tys. me-
chaników i monterów urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, 
około 12 tys. pracowników 
branży finansowej i bankowej, 
12 tys. opiekunek oraz około 
10 tys. pracowników branży 
hotelarskiej. Podstawą do pracy 
za granicą jest przynajmniej 
podstawowa znajomość języka. 
O ile ta przeszkoda w mniejszym 
stopniu dotyczy pracowników 
gorzej wykwalifikowanych, 
którym wystarczy podstawowe 
słownictwo niemieckie, o tyle 
już informatycy i lekarze czę-
ściej wyedukowani w języku 
angielskim mogą mieć poważny 
problem ze sforsowaniem tej 
bariery.

Część polskich firm, zwłasz-
cza tych zlokalizowanych w 
województwach graniczących 
z Niemcami, już od połowy 

zeszłego roku intensywnie śledzi 
pojawiające się informacje o 
skutkach jakie może wywołać 
otwarcie niemieckiego rynku 
pracy. Duże zapotrzebowanie na 
takie informacje skłoniło firmę 
Advisory Group TEST Human 
Resources do przeprowadzenia 
badania wśród osób zamieszku-
jących zachodnie województwa 
Polski. Udział w badaniu wzięły 
ponad cztery tysiące osób będą-
cych w wieku produkcyjnym. 
Celem sondy było określenie 
gotowości wyjazdu do Nie-
miec po całkowitym otwarciu 
tamtejszego rynku pracy. Na 
podstawie zebranych danych 
opracowany został raport: „Pro-
gnoza odpływu pracowników z 
Polski Zachodniej w związku z 
otwarciem niemieckiego rynku 
pracy w 2011”.

Okazało się, że aż 19 proc. 
ankietowanych pracowników 
z zachodniej Polski rozważa 
możliwość   pracy w Niemczech. 
Z badania wynika, że największe 
zainteresowanie podjęciem pracy 
za Odrą występuje wśród osób 
o wykształceniu podstawowym, 
gimnazjalnym i zawodowym. 
Poważny odsetek zaintereso-
wanych wyjazdami stanowią 
pracownicy na stanowiskach wy-
konawczych (27 proc.), są wśród 
nich m.in. kierowcy, elektromon-
terzy oraz spawacze.

Oferta wyjazdu jest szczególnie 
atrakcyjna dla osób mieszka-
jących w pobliżu zachodniej 
granicy. Wielu Dolnoślązaków 
będzie miało możliwość swo-
bodnego dojeżdżania do pracy 
bez konieczności przeprowadzki. 
Szczególnie, że Niemcy potrze-
bują rąk do pracy głównie we 
wschodnich landach. Na tere-
nach byłej NRD brakuje młodej 
siły roboczej,     która już przed 
laty wyjechała za chlebem na 
Zachód. Napływ wykwalifiko-
wanych pracowników z Polski 
byłby szansą dla podupadłych 
miejscowości i dla małych firm 
bezskutecznie poszukujących 
robotników.

Zniesienie zezwoleń na pracę 
w Niemczech i w Austrii tylko 
pozornie przypomina otwarcie 
rynku pracy w Wielkiej Brytanii. 
Rynek niemiecki jest znany i już 
w znacznym stopniu otwarty dla 
polskich obywateli. Od listopada 
2007 r. uproszczono proce-
dury wydawania zezwoleń na 
pracę dla inżynierów wybra-

nych specjalności, a od stycznia 
2009 r. - dla absolwentów wyż-
szych uczelni na zatrudnienie 
zgodne z kierunkiem studiów. 
Skomplikowane procedury for-
malno-prawne w Niemczech 
nigdy nie odstraszały naszych 
rodaków przed wyjazdem na 
przysłowiowe „saksy”. Według 
danych GUS, w ostatnich latach 
za Odrą pracowało legalnie 
ponad 400 tys. Polaków. Więcej 
osób znalazło zatrudnienie tylko 
na Wyspach, gdzie rynek został 
otwarty już siedem lat temu. 
Dokładnie nie wiadomo jaka jest 
liczba pracujących na czarno, ale 
dane szacunkowe mówią nawet 
o wartości przekraczającej pół 
miliona osób sezonowo.

Eksperci mówią, że trudno dziś 
oszacować liczbę tych, którzy 
wyjadą po 1 maja. Według da-
nych Ministerstwa Pracy, mimo 
iż potencjał emigracyjny Polski 
uległ ograniczeniu w ównaniu 
z emigracją notowaną od 2004 
roku, to w ciągu trzech lat do 
Niemiec może wyjechać 300 
tys. osób. Wartość tę można 
uznać za zbieżną z prognozą 
niemiecką, dotyczącą napływu 
ów ze wszystkich ośmiu nowych 
państw, które wstąpiły do UE 
w 2004 r. Federalna Agencja 
Pracy zakłada, że od maja 2011 
r. corocznie będzie przybywać 
z państw członkowskich do 
Niemiec od 100 do 140 tys. 
osób w poszukiwaniu pracy. 
Większość z nich mogą stanowić 
obywatele naszego kraju i regio-
nu. Warto przy tym podkreślić 
fakt, że już kiedyś eksperci się 
pomylili. Liczbę potencjalnych 
emigrantów do Wielkiej Brytanii 
szacowano na kilkaset tysięcy, 
tymczasem do Anglii, Irlandii i 
Szkocji wyemigrowały ponad 
dwa miliony osób. Polsko-Nie-
miecka Izba Przemysłowo-Han-
dlowa uważa, że likwidacja 
barier w zatrudnieniu skłoni do 
przyjazdu 200–400 tys. Polaków, 
z tym że zostanie to rozłożone na 
kilka lat. Zdecydowana więk-
szość z nich będzie pochodzić 
z województw przygranicznych, 
a także z opolskiego i mazowiec-
kiego. Wiele wskazuje na to, że 
polska emigracja zarobkowa 
tym razem będzie mieć charakter 
przede wszystkim regionalny. 
Masowa emigracja polskich 
pracowników na zachód jest 
mało prawdopodobna, przede 
wszystkim z powodu zarobków. 
Płace oferowane polskim spe-
cjalistom nie są już dzisiaj tak 

atrakcyjnie, by gremialnie decy-
dować się na przeprowadzkę do 
obcego kraju. Sześć lat temu w 
Niemczech można było zarobić 
nawet pięć razy więcej niż w 
Polsce – obecnie jest to „tylko” 
około dwóch, może trzech razy 
więcej. W mediach od początku 
roku trwa dyskusja, czy rynek 
niemiecki zaabsorbuje raczej 
specjalistów, czy też pracow-
ników fizycznych o niższych 
kwalifikacjach. Wydaje się, że 
najwięcej wyjedzie wykwalifi-
kowanych robotników. Niemcy 
od dawna narzekają na brak 
informatyków, którzy chętniej 
wybierają Stany Zjednoczone, 
niż Stary Kontynent. Według 
niemieckiego stowarzyszenia 
branży IT brakuje 43 tys. pra-
cowników. W konsekwencji 
wiele firm nie wyrabia się ze zle-
ceniami i traci cenne kontrakty. 
Prowadzone są nawet specjalne 
akcje mające na celu zachęcenie 
specjalistów od nowoczesnych 
technologii z innych krajów do 
przyjazdu. W większości takie 
działania okazują się bezowocne. 
Także polscy programiści nie 
są specjalnie zainteresowani exo-
dusem za Odrę. Komputerowcy 
mają u nas relatywnie dobre 
wynagrodzenia, a Niemcy nie 
proponują niczego, co skłoniłoby 
ich do rozstania się z rodziną. Do 
wyjazdu na „saksy” nie kwapią 
się także polscy lekarze. Choć 
ci akurat chętnie podążyliby 
za lepszymi warunkami życia, 
to niekoniecznie wyjadą w tym 
celu do kraju kiełbasy i piwa. 
W Wielkiej Brytanii mogą za-
robić więcej i nie będą musieli 
przyswajać kolejnego języka. 

Napływ polskich pracowników 
tymczasowych nie będzie tak 
znaczący, jeśli w Niemczech 
wprowadzona zostanie płaca 
minimalna. Za tym rozwiąza-
niem optuje federalne mini-
sterstwo pracy i spraw socjal-
nych. W Niemczech, inaczej 
niż w większości europejskich 
państw, nie ma ustawowej płacy 
minimalnej. Przez wiele lat nikt 
nie widział potrzeby jej istnienia. 
W większości branż zarobki były 
regulowane układami zbiorowy-
mi i to wystarczało politykom, 
pracodawcom i zatrudnionym. 
Kolejne fale oszczędności pła-
cowych w przedsiębiorstwach 
spowodowały, że pod naciskiem 
związków zawodowych rządy 
zaczęły stopniowo wprowadzać 
płace minimalne w wybranych 
branżach, np. w budownictwie, 
usługach komunalnych czy fry-
zjerskich. Wciąż nie ma płacy 
minimalnej dla pracowników 

tymczasowych, czego domaga 
się wielu niemieckich przedsię-
biorców. Ale nawet tam, gdzie 
ją w końcu ustalono, obawy 
o zgubny wpływ konkurencji 
w postaci taniej siły roboczej 
ze Wschodu nie zniknęły. Takie 
regulacje na rynku pracy mo-
głyby spowodować zwiększenie 
atrakcyjności szarej strefy dla 
napływających pracowników. 
Dochody wypracowywane w 
tej strefie są najniższe od 15 lat. 
Zmniejszyły się w ubiegłym roku 
o 4,2 miliarda euro i obejmują 
około 14 proc. PKB.

Na niespełna miesiąc przed 
otwarciem nowych rynków pra-
cy zachodnie firmy i instytucje 
rozpoczęły pierwszy nabór. 
Zainteresowanie polskimi pra-
cownikami ze strony niemiec-
kich pracodawców znacznie 
zwiększyło się już pod koniec 
2010 r. Agencja Work Express, 
zajmująca się pośrednictwem 
pracy, otrzymuje co miesiąc 
ponad 100 zapytań ofertowych, 
z czego duży odsetek  stanowią 
zapytania o personel medyczny, 
głównie  o wykwalifikowane pie-
lęgniarki. Liczne oferty trafiają 
także do urzędów pracy.

Do Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy spływa 
coraz większa liczba propozycji, 
głównie z Niemiec. Urzędnicy 
zajmujący się ich tłumacze-
niem, informują, że zdarzają 
się niedokładnie opisane oferty, 
które oczywiście nie zostaną 
zarejestrowane. Ofert jest sporo, 
a z czasem powinno być ich 
jeszcze więcej.

Wojewódzki Urząd Pracy przy-
gotował duże targi pracy i infor-
macji pod hasłem „Niemiecki, 
austriacki i szwajcarski rynek 
pracy otwarty dla wszystkich”. 
12 kwietnia na wrocławskim 
Rynku, a dokładniej na Placu 
Gołębim, doradcy EURES (Sieci 
Europejskich Ofert Pracy) poja-
wili się z konkretnymi ofertami 
pracodawców z Niemiec, Austrii 
i Szwajcarii. Każdy chętny mógł 
odbyć rozmowę kwalifikacyjną z 
potencjalnym pracodawcą oraz 
sprawdzić, w jakim zawodzie ma 
szansę na zatrudnienie. Dodatko-
wo każdy zainteresowany został 
wyposażony w „wędkę”, czyli 
w niezbędne informacje, które 
będzie mógł wykorzystać przy 
podejmowaniu ważnych decyzji 
zawodowych. Ponadto odbyły się 
prezentacje omawiające warunki 
życia i pracy w trzech „nowo 
otwartych” państwach Wspólnoty. 

Otwarcie niemieckojęzycznego rynku pracy

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 
r. Niemcy w obawie przed niekontrolowa-
nym napływem siły roboczej, wprowadziły 
ograniczenia dla pracowników z nowych 
państw członkowskich i utrzymały możliwe 
najdłuższy okres przejściowy. Jego termin 
wygasa    z dniem 1 maja bieżącego roku. 
Rynki pracy w Niemczech, Austrii i Szwaj-
carii staną przed nami otworem. Wycho-
dzące z kryzysu gospodarki tych państw 
koniecznie potrzebują rąk do pracy. Jakie 
zawody są najbardziej pożądane przez 
naszych zachodnich sąsiadów? Czy zanosi 
się na kolejny masowy exodus polskich pra-
cowników za granicę?

Filip 
Kołodziejczyk
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Stacja I: Skazanie na śmierć

„Nie wychylaj się” — to pod-
stawowa reguła w wielu korpo-
racjach, jak również w małych 
firmach. Najczęściej plotkuje 
się o tych, którzy coś robią. Ci, 
którzy nic nie robią, mają czas, 
by osądzać innych. Jednak tak 
naprawdę możemy być dumni z 
tego, że inni nas osądzają. Przy-
najmniej wiadomo, że stajemy 
się Kimś.

Stacja II: Jezus bierze krzyż

To jest duży problem wielu 
ludzi w firmach. Jeśli pokażesz, 
że ci się chce, że umiesz i że 
sobie radzisz, prawdopodob-
nie dostaniesz więcej pracy. 
Ludzie akceptują to, że komuś 
innemu się nie chce lub nie jest 
w stanie niczego się nauczyć. 
Przyzwyczają się. I tak trudno 
takie osoby zwolnić. Firma 
musi jednak działać. Tworzy 
się instytucja konia pociągowe-
go. I to właśnie osoba w takiej 
roli jest najczęściej atakowana 
za to, że czegoś nie zrobiła lub 
że nie chce podjąć się nowych 
obowiązków. Przecież wszyst-
kim robota kojarzy się właśnie 
z nią. Ja uważam, że warto 
ciężko pracować i podejmować 
obowiązki. Z jedną, całkiem 
wewnętrzną, różnicą. Koń po-
ciągowy ciągnie, a nie rozwija 
się. Krzyż to nie tylko ciężar, 
ale też rozwój.
Stacja III: Jezus upada po raz 
pierwszy

Nie ma biznesu bez porażek. 
Wszelka działalność wolno-
rynkowa oparta jest na ryzyku. 
W czasie ostatniego krachu 
finansowego okazało się, że 

wiele osób na całym świecie 
uznało, że ryzyko łączy się z 
pewnym zyskiem. To, co w 
USA jest naturalną częścią mitu 
drogi na szczyt — czyli poraż-
ka i bankructwo — u nas jest 
zjawiskiem nieakceptowanym 
społecznie. Tak samo w szkole: 
uczeń ma mieć same sukcesy. 
Uczymy się jednak na błędach. 
Jezus, biorąc krzyż, miał świa-
domość możliwych upadków.

Stacja IV: Spotkanie z Matką

Jeden z mitów wyniesionych 
z PRL-u dotyczył rozdzielenia 
świata pracy i życia rodzinnego. 
Praca jest pracą, rodzina to co 
innego. Czy można jednak żyć 
podwójnie. Przecież każdy z nas 
ma tylko 24 godziny na dobę i 
wszystko, co się dzieje w tym 
czasie, tworzy nas. Kształtuje-
my się w pracy i niesiemy to w 
sobie do domu. To, jaki jest 
dom, wpływa na to, co myślimy 
i robimy w pracy. Zaakcep-
towanie tej jedności pozwala 
zupełnie inaczej popatrzeć na 
pracę, która powinna rozwijać, 
a nie tylko dawać pieniądze. 
Osiągnięcia i porażki w pracy 
mogą tworzyć klimat rodzinny. 
Wielka misja Jezusa i Jego Mat-
ki — są razem. Nie w domu, ale 
w drodze.

Stacja V: Szymon z Cyreny 
pomaga nieść krzyż Jezusowi

Czy w pracy jest miejsce na 
przyjaźń? Wiemy na pewno, 
po czym poznać przyjaciół — 
poznaje się ich w biedzie. Nie 
chodzi o znajomych, o towa-
rzystwo. Nie chodzi o ludzi, z 
którymi można się pośmiać i 
zabawić. Chodzi o tych, na któ-

rych można polegać. Jeśli ktoś 
podejmuje ryzykowne decyzje, 
musi zadać sobie pytanie, czy w 
razie czego znajdzie się przyja-
ciel do pomocy. Praca to pie-
niądze. Czy da się połączyć 
przyjaźń i pieniądze? Wielu 
mówi, że nie. Wiele osób już się 
rozczarowało ludźmi, których 
uważali za przyjaciół. Dla mnie 
pieniądze mogą być próbą, która 
powinna sprawdzić przyjaźń. 
Szymon wracał z pracy. Nie mu-
siał tam być. Widocznie jednak 
czuł jakąś więź z Jezusem. Był 
tam i nie zrobił nic wielkiego. 
Stał się przyjacielem.

Stacja VI: Weronika ociera 
twarz Jezusa

Dla mnie to najbardziej intymna 
część drogi krzyżowej. Kobieta 
i mężczyzna. Tak blisko. Na 
oczach ludzi. Nie zapisano słów. 

Pozostał gest. Czy w korpora-
cji może być miejsce na takie 
intymne gesty? Czy w firmie 
można mieć uczucia? Nie myślę 
teraz o korporacyjnych roman-
sach, które mają ubarwić pracę. 
Intymność — zdecydowanie 
tak. To jest niesamowicie pozy-
tywne, gdy widać, że ludzie się 
lubią i okazują to sobie szczerze. 
Intymność i szczerość ujawnia 
się szczególnie wówczas, gdy 
jest cierpienie. Istnieją ludzie, 
którzy potrafią być przy cier-
piących i przegranych. Nawet 
w pracy.

Stacja VII: Drugi upadek

Nowa praca na początku zawsze 
jest walką. Trzeba przetrwać, 

poradzić sobie, udowodnić, że 
jest się potrzebnym. Z czasem 
czujemy się w pracy coraz pew-
niej. Pojawia się pokusa, aby się 
ustawić. Powtarzalne zadania, 
bezpieczny świat. Bez stresu, 
bez wyzwań. Zatem również bez 
ryzyka porażki. Trudno jest zro-
zumieć ludzi, którzy cenią sobie 
„ciepłe posady”. Przypominają 
tłuszcz, którym obrasta ciało. 
Lepsze jest ryzyko wzrostu i 
akceptacja upadków. Takie 
osoby przypominają raczej 
smukłe mięśnie, gotowe do prób 
i wysiłku. Jezus nie poddał się, 
nie zatrzymał. Szedł na szczyt.

Stacja VIII: Jezus spotyka 
płaczące niewiasty

Z doświadczenia wiemy, że naj-
bardziej krzyczą ci, którym nic 
nie wychodzi. Tak jak w służbie 
zdrowia: dwa oddziały, podobne 

pieniądze. Jedni pracują i nie 
mają czasu na krzyk. Przecież 
jest tak dużo do zrobienia. Ci, 
którym nie wychodzi, krzyczą. 
Przecież robota i tak nie idzie. 
Wiele firm to miejsca, gdzie się 
krzyczy. Im ktoś jest bardziej 
niepewny, tym głośniej krzy-
czy. Ten, kto dobrze pracuje, 
krzyczeć nie musi. Wie, że za-
wsze sobie poradzi. Niewiasty 
krzyczą nad losem Jezusa, ale 
tak naprawdę nie potrafią sobie 
poradzić ze swoim losem. Jezus 
odcina im: płaczcie nad sobą i 
nad waszymi dziećmi.

Stacja IX: Trzeci upadek

Nie wierzę w karierę „zawsze 
wznoszącą”. Zwykle, na skutek 

wielu sukcesów, mózg wypełnia 
się „wodą sodową”. Nie jest 
to ani nic złego, ani nadzwyczaj-
nego. Tak po prostu jest. Dla-
tego dobrze jest upaść. Wręcz 
trzeba upaść przed ostatecznym 
celem, by nabrać dystansu do 
siebie i na nowo zrozumieć tych, 
którzy są na dnie. Taki trzeci, 
ostateczny, upadek uwalnia 
mózg od „sody” i pozwala 
myśleć trzeźwo. Tak rodzi się 
prawdziwy, dojrzały szef. Tak 
jak za chwilę zrodzi się w Jezu-
sie nowy rodzaj przywództwa: 
zarządzanie przez krzyż.

Stacja X: Obnażenie z szat

Jest taki charakterystyczny 
momenty w firmie: odcho-
dzi pracownik, a wraz z nim 
cała mgła, którą wokół siebie 
tworzył. Wtedy okazuje się, 
co naprawdę robił. Podobnie 
wielu ludzi nie lubi, gdy ktoś 
rozlicza ich z wyników. Wolą 
pogadać, opowiedzieć. Mgła. 
Praca to jednak konkret. Umowa 
zobowiązuje. Proste pytanie: 
jaka jest moja praca? To praca, 
której nikt nie kontroluje. Jezus 
żył prawdą. Nie bał się bycia 
szczerym i prostolinijnym.

Stacja XI: Jezus przybity do 
krzyża

Stałym elementem opowieści 
korporacyjnych jest zdanie: 
tu nic nie można. Takie poczucie 
bycia trybikiem w maszynie. 
Korporacje przechodzą na for-
mę bezosobową. Krzyż oznaczał 
właśnie to, że Jezus już nic nie 
mógł. Ręce i nogi przybite do 
krzyża. Na głowie korona cier-
niowa, a w głowie — wiele bólu. 
To jest klasyczny moment życia, 
który dość dobrze znam. Wtedy 
rodzi się pytanie o wolność. Nie 
tę z zewnątrz, ale wolność we-
wnętrzną. W praktyce wszyscy 
jesteśmy z różnych stron ograni-
czani. Niektórzy traktują to jak 
usprawiedliwienie. Inni odkry-
wają, czym jest duchowość i 
to, jak można sobą przemienić 
nawet najgorszą firmę. Swoją 
osobą — swoją głębią.

Stacja XII: Jezus umiera na 
krzyżu

Jedno wiem: nie warto umierać 
za biznes. W końcu to tylko pie-
niądze. Nie wolno dać się zabić, 

złamać. Trzeba szanować siebie. 
Trzeba mieć zasady. Trzeba być 
człowiekiem, myśleć i działać 
po ludzku. Do końca. Ile razy 
możemy usłyszeć o ludzkiej 
krzywdzie właśnie wtedy, gdy 
decydent zaczął mówić nieludz-
kim, korporacyjnym głosem. 
Faryzeusze, uczeni w Piśmie, 
arcykapłani przemówili głosem 
korporacyjnym: niech lepiej 
zginie jeden człowiek, a nie cały 
naród. Liczy się każdy człowiek.

Stacja XIII: Zdjęcie ciała Je-
zusa z krzyża

Lubię moment, w którym prze-
staję być w centrum. Ludzie 
są już rozluźnieni i mówią to, 
co mają w sercu. Zwłaszcza gdy 
ponoszę porażkę. Wtedy nagle 
wiele osób wypowiada swoje 
wnętrza i można usłyszeć ich 
serca. Czy Jezus wtedy cokol-
wiek słyszał? Im wydawało się, 
że nie. A On właśnie słyszał. Nie 
chodzi mi o podsłuchiwanie. 
Chodzi o to, że porażka dodaje 
siły tchórzom. Wcześniej bali 
się coś powiedzieć. Nie podo-
bało im się, że ktoś coś robi, że 
się stara, ponieważ sami boją się 
i nie podejmują wyzwań. Teraz 
są w siódmym niebie — mogą 
opowiadać o tym, co przeczu-
wali. Że to dobro to jednak było 
zło. Na szczęście Jezus miał 
kilku przyjaciół.

Stacja XIV: Złożenie ciała 
Jezusa do grobu

„Nie wiem, co dalej” — to jest 
ciekawy moment w życiu. W 
każdym z nas co jakiś czas 
pojawia się pytanie: co dalej? 
Przeczuwamy, że to, co było, 
już nas nie kręci. Nie widzimy 
w tym sensu. Dlatego trudno 
się starać. Wydaje mi się, że 
wzorem Jezusa warto poczekać, 
przemyśleć. Po zimie przycho-
dzi wiosna. Nadzieja rozwija się 
z małego ziarenka. A ziarenko 
musi umrzeć, by dać nowe ży-
cie. Grób jest potrzebny.

Stacja XV: Zmartwychwstanie

Już krótko: Jezusowi po tym 
wszystkim chciało się. Warto 
zadać sobie pytanie: czy mi się 
jeszcze chce? Nie warto żyć, 
jeśli się nie chce. Tego jestem 
pewien.

Jezus nie urodził się i nie działał na małej 
wyspie, otoczony jedynie rodziną. Żył i umarł 
w świecie, który pod wieloma względami był 
podobny do naszego: struktury społeczne, 
stereotypy, myślenie korporacyjne. De-
nerwował innych ludzi właśnie dlatego, że 
naruszał zastany przez siebie system. Inaczej 
myślał. Zupełnie inaczej się zachowywał. Ale 
za to żył prawdziwie. W świecie ograniczeń 
też można być człowiekiem. Zapraszam do 
rozważania korporacyjnej drogi krzyżowej.

Ks. Jacek 
Wiosna Stryczek

Korporacyjna droga krzyżowa
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Tablica pamiątkowa, pieśń „Grają trąbki na 
trwogę” i Oratorium „Miłosierdzie Boże” – 
10.04.2011r. – koncert w Kościele NMP na 
Piasku we Wrocławiu

Jerzy 
Ziomek

Kochani Bracia i Siostry Pola-
cy, czytelnicy felietonów
w Polskim Gnieździe

Często słychać głosy o treści 
dającej się zamknąć w jednej 
myśli: „dosyć już z tym Smo-
leńskiem, trzeba iść do przodu 
bez oglądania się do tyłu, rok 
żałoby i koniec z tym smut-
kiem”. Następstwem takiego 
myślenia jest zarzut wobec 
tych, którzy mówią o tragedii 
smoleńskiej, że oto „grają ka-
tastrofą rządowego Tupolewa 
w celach politycznych”, czyli 
w osiąganiu celów w bieżącej 
walce o władzę w Polsce. 

Skąd się bierze takie bardzo 
zawężone myślenie, obrażające 
zarówno tych, którzy polegli 

w katastrofie, jak również tych 
Polaków, którzy z różnych 
powodów nie mogą na razie za-
pomnieć tej narodowej tragedii?

Moim zdaniem jest to relikt 
bolszewickiego myślenia, jako-
by polityka była permanentną 
walką o władzę, a więc wszyst-
ko co służy jej osiągnięciu lub 
utrzymaniu jest dobre, natomiast 
to, co mogłoby przejęciu władzy 
zaszkodzić, należy usunąć z 
pola walki. Jeżeli potraktuje-
my Polskę jako cel główny i 
jedyny naszych starań w życiu 
publicznym, czyli zdefiniuje-
my politykę jako działanie na 
rzecz wspólnego dobra Pola-
ków, to musimy oprzeć się na  
wartościach uniwersalnych, 
takich jak uczciwość, prawda, 

odpowiedzialność, kompetencja 
i wierność polskim interesom. 
Zwolennicy szybkiego zapo-
mnienia tragedii narodowej z 
dnia 10.04.2010r. (bez względu 
na stan śledztwa) chyba nie 
zdają sobie do końca sprawy 
z ogromnego błędu politycz-
nego, jaki popełniają, gdyż 
takie stanowisko nie przyniesie 
bieżących korzyści, a w dłu-
giej perspektywie czasu będzie 
dyskwalifikować z polskiego 
życia politycznego. Ponieważ 
Fundacja Polskie Gniazdo nie 
ubiega się o jakiekolwiek atry-
buty władzy, nie może być 
posądzona o jakąkolwiek grę 
polityczną. Pragniemy nato-
miast, aby w polskiej polityce, 
jak i w całym życiu publicznym, 
obowiązywały wysokie standar-
dy. Jest jeszcze czas na korektę 
zachowań, ale pozostało go już 
niewiele.

Straciłem w katastrofie (jak i 
cała Fundacja) 6 osób, które 
poznałem osobiście: ostatniego 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na Uchodźstwie – 
Ryszarda Kaczorowskiego, 
matkę „Solidarności” Annę 
Walentynowicz i jej sekretarza 
Janinę Natusiewicz-Mirer, ko-

legę ze studiów na Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu 
– Jerzego Szmajdzińskiego, 
Teresę Walewską-Przyjałkow-
ską – Prezesa Fundacji Golgota 
Wschodu, a także wybitnego 
aktora scen polskich, Janusza 
Zakrzeńskiego. Dwie ostatnie 
osoby były wyróżnione przez 
Fundację Polskie Gniazdo sta-
tuetkami z napisem: „Prawda 
– Pamięć - Tożsamość, Jeste-
śmy wdzięczni za umacnianie 
polskiej tożsamości narodo-
wej”, przyznawanymi w dowód 
wdzięczności za współpracę 
w dziele krzewienia postaw 
patriotycznych w naszej Oj-
czyźnie. Wszystkie te osoby 
oraz pozostali Wrocławianie, 
którzy zginęli w drodze na 
obchody 70-rocznicy zbrodni 
katyńskiej, tj. Aleksandra Na-
tali-Świat i Władysław Stasiak, 
zostali również wspomnieni w 
moim słowie poprzedzającym 
koncert. Przy poświęceniu ta-
blicy pamiątkowej obecny był 
Jacek Świat, mąż poległej w 
katastrofie Posłanki na Sejm 
RP z ramienia Prawa i Sprawie-
dliwości. Poświęcenia tablicy, 
umieszczonej w bardzo godnym 
miejscu na głównym filarze 
Kościoła, dokonał Ks. prof. Sta-

Miłosierdzie  boże  jest  balsamem  na  największe  rany  duszy…

Pamięci Ofiar Tragedii Smoleńskiej

Siostrom i Braciom Polakom, by pamiętali o tych, którzy 
zginęli w drodze do Katynia…

nisław Pawlaczek – proboszcz 
Parafii NMP na Piasku.

Tablicę wykonał wrocławski 
kamieniarz z Sępolna Wacław 
Zieliński, przy udziale naszego 
kolegi z Rady Fundacji Polskie 
Gniazdo, adiunkta w Katedrze 
Rzeźby wrocławskiej ASP – 
profesora Aleksandra Marka 
Zyśko. Uroczystość poświę-
cenia tablicy uświetnił Chór 
Basilica Cantans z Wrocławia 
wykonując pieśni „Gaude Mater 
Polonia” i „Parce domine” .

Specjalnie skomponowana 
na pierwszą rocznicę tragedii 
smoleńskiej pieśń patriotyczna 
„Grają trąbki na trwogę” miała 
swoje prawykonanie przed Ora-
torium „Miłosierdzie Boże”. Za-
śpiewała ją przepięknie Marzena 
Małkowicz – żona Zbigniewa 
Małkowicza, jej kompozytora 
i zarazem kompozytora orato-
rium – wraz z Chórem Basilica 
Cantans pod dyrekcją Miro-
sławy Jura-Żegleń. Nagranie 
koncertowe tej wielkiej patrio-
tycznej pieśni obiegło już Polskę 
i Polonię. Jest ona dostępna w 
Fundacji Polskie Gniazdo na 
płycie CD.

Istnieje duża szansa, że koncert 
z dnia 10.04.2011r. zostanie 
powtórzony w tym samym 
miejscu w dniu 07.08.2011r. na 
zakończenie organizowanego 
przez Fundację Polskie Gniazdo 
cyklu koncertów „polonia mater 
nostra est” w Kościele NMP na 
Piasku od niedzieli 31.07.2011 
do niedzieli 07.08.2011r., jako 
impreza towarzysząca Igrzy-
skom Polonijnym we
Wrocławiu.

Siostry i Bracia Polacy, nie lę-
kajcie się być Polakami, bądźcie 
mocni w wierze – tej w Boga w 
Trójcy Przenajświętszej, i tej 
wierze w Polskę, jak w wierszu 
Bełzy – „Kto ty jesteś? Polak 
mały!” 
Już 1 maja.2011r. beatyfikacja 
Jana Pawła II – nasza radość i 
nadzieja na przyszłość! Módlmy 
się o jego wstawiennictwo, jak-
by wszystko zależało od Boga, 
ale mądrze i uczciwie pracujmy 
dla Polski i dla siebie, jakby 
wszystko zależało wyłącznie 
od nas…

Jerzy Ziomek – Przewodniczący 
Rady Fundacji Polskie Gniazdo
fundacja@polskiegniazdo.pl

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Bilijnej 
Zapraszamy do Ośrodka Formacji Katolic-
ko-Społecznej na majowe „Poniedziałki na 
Kuźniczej” - co tydzień o godz. 17.00: 
 
- 2 maja - wyjazd do Katowic na obchody 90 roczni-
cy Powstań Śląskich 
- 9 maja - sesja popularnonaukowa „Wokół polskości 
Śląska” 
- 16 maja - mgr. inż. Marek Natusiewicz - „Wrocław 
w regionie - o urbanistyce... i nie tylko” 
- 23 maja - Akademia Samorządowa Polskiego 
Wrocławia 
- 30 maja - Klub Myśl.pl : Robert Winnicki - „Mean-
dry prawdziwej prawicy”
- 9 maja (poniedziałek) godz.1700
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. 
Kuźnicza 11-13, I p.
Konferencja „Wokół polskości Śląska”

ul. Kuźnicza 11-13, I piętro 

Robert Winnicki 
tel. 721 097 349
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Drugim poważnym tematem jest 
wybór stolarki okiennej i drzwiowej. 
W kwestii okien wybór jest prosty - 
musimy zdecydować, jakie wolimy: 
drewniane czy PCV? Jeżeli drewnia-
ne, to na rynku nie ma dużego wy-
boru. Dostępne są wyroby paru pro-
ducentów ogólnopolskich i naszych 
dolnośląskich. Ceny drewnianych 
produktów naszych producentów 
są dużo niższe niż pozostałych, a przy 
tym nie ustępują im jakością.
Dużo większy wybór czeka nas w 
dziedzinie okien PCV. Musimy 
ustalić, jakie oczekiwania mamy w 
stosunku do tego produktu. Okna po-
winny być bezołowiowe (z certyfika-
tem greenline) i nie mogą być produ-
kowane z odpadów (recyklingowe).  
Warto zapytać, czy szyba posiada 
ciepłą ramkę (krawędź) i który pro-
ducent produkuje te okna (czy okno 
posiada odpowiedni certyfikat). 
Zainteresujmy się także tym, jakie 
zastosowano okucia i czy można 
zamówić nawiewniki – urządzenia 
doprowadzające powietrze do miesz-
kania przy zamkniętym oknie.
Warto zobaczyć okna zamontowane 
przez tę firmę i zapytać o brygadę 
montażową. Każde, nawet najlep-
sze okno, nie będzie nam służyło 
poprawnie, jeśli będzie źle zamon-
towane. Natomiast okno tańsze, lecz 
dobrze zamontowane, sprawi nam 
satysfakcję.
Kolejną sprawą jest wybór drzwi 
do naszego mieszkania. Na rynku 
wrocławskim funkcjonuje wiele 
firm oferujących drzwi wejściowe 
znanych producentów i w takie drzwi 
warto zainwestować. Cena drzwi 
wejściowych, które będą spełniały 
nasze oczekiwania przez wiele lat, 
zaczyna się od 1200 zł. Jeżeli nasz 
wykonawca podejmie się montażu 
tych drzwi w ramach remontu miesz-
kania, to należy ustalić z dostawcą, 
jaką otrzymamy gwarancję na drzwi. 
Montaż drzwi wykonany przez 
brygadę montażową wyspecjalizo-
waną w budownictwie płytowym 
kosztuje ok. 250 zł, jeżeli otwór jest 
przygotowany. Jednak jeżeli należy 
wykuć otwór, to usługa ta dodatkowo 
pochłonie od 300 do 500 zł. Podobnie 

jest z drzwiami przeznaczonymi do 
pokoju lub łazienki. 
Dostępne na rynku skrzydła drzwio-
we nie są przystosowane do wie-
szania ich na starych ościeżnicach. 
Każda ingerencja w strukturę drzwi 
(czyli podcinanie, szlifowanie itp.) 
pozbawia nas gwarancji producenta 
na ten wyrób. Pozostaje nam więc 
wyrwanie starych drzwi i przygoto-
wanie otworów pod nowe, typowe 
rozmiary. Taka operacja wyma-
ga zniszczenia mieszkania. Jeżeli 
mamy w mieszkaniu kafle lub inne 
wykończenie, to musimy liczyć się 
ze zniszczeniem ścian, pawlaczy itp.
Decyzja o wyborze drzwi musi 
też uwzględniać materiał z jakiego 
mają być one wykonane. Tanie 

drzwi wypełnione są papierem (tzw. 
plaster miodu) i ich okleina również 
jest papierowa. Skrzydło, o którym 
mowa, możemy zakupić już od 150 
zł, a ościeżnica z twardej płyty jest 
dostępna od 110 zł,  zaś regulowana 
– od 250 zł.
Drzwi wykonane podobną techno-
logią (plaster miodu), ale oklejone 
naturalną okleiną, są jakościowo lep-
sze. Skrzydła tak wykonane możemy 
nabyć już za kwotę ok. 450 zł w za-
leżności od tego, czy są przeszklone.
Można również kupić skrzydła drew-
niane. Najtańszą wersją są skrzydła 
surowe sosnowe, klejone z małych 
deseczek (mikrowczepów). Takie 
skrzydło można zakupić już od ok. 
450 zł. Do nas należy jednak jego 
szlifowanie i lakierowanie. Można je 
wieszać również na starych oścież-
nicach
Inaczej jest w przypadku drzwi wyko-
nywanych na konkretny rozmiar, w 
dowolnym kolorze i wzorze. Mowa 
oczywiście o drzwiach drewnianych, 
wykonanych na indywidualne za-
mówienie. 
Drzwi sosnowe z ościeżnicą regulo-
waną w dowolnym kolorze można 
nabyć już od 1300 zł. Jest to sto-
sunkowo niska cena w stosunku do 
jakości produktu, jaki nabywamy. 
Pozytywnym aspektem tego wyrobu 

jest możliwość montażu drzwi w 
dowolnym otworze bez konieczności 
niszczenia ścian w mieszkaniu. 
Często popełniamy błąd i pomijamy 
w naszych preliminarzach remon-
towych kwestię drzwi w naszym 
mieszkaniu. Później może się okazać, 
że dojdziemy do wniosku, iż mieszka-
nie mamy piękne, ale drzwi do niego 
nie przystają. Proponuję znalezienie 
wykonawcy, który zrobi nam drzwi 
na miarę i zabuduje nam naszą starą 
ościeżnicę. 
Na rynku wrocławskim są firmy 
posiadające taką usługę w swojej 
ofercie.
Może tych kilka porad pozwoli Pań-
stwu uniknąć błędów i nie będziecie 
na tym etapie zmuszeni ponownie 
wykonywać remontu mieszkania.

Remont mieszkania – od czego zacząć?

Gdy przychodzi czas na remont mieszkania, wówczas 
zawsze stajemy przed dylematem, jak to zrobić tanio i 
dobrze. Nie zawsze da się ze sobą pogodzić te dwa zało-
żenia, ale warto przynajmniej próbować. Punktem wyj-
ściowym powinno być ustalenie zakresu wykonywanych 
usług oraz wybór ekipy, która podejmie się remontu. 
Najczęściej wybieramy jednego wykonawcę generalnego 
odpowiadającego za całość zadania. Takie rozwiązanie 
jest dla nas wygodne, wszelkie ustalenia robimy z jedną 
osobą, jej stawiamy wymagania i z nią się rozliczamy. 

Janusz 
Szewczyk

REKLAMA

REKLAMA
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SERWIS KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA WROCŁAW, UL. ŚW. WINCENTEGO 7
NAPRAWA KOMPUTERÓW-KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA-INTER-
NET

USŁUGI RENTGENOWSKIE „JAK” WROCŁAW, UL. BIERUTOWSKA 63, TEL. 602 248 835
ZDJĘCIA OGÓLNE, STOMATOLOGICZNE, PANTOMOGRAFICZNE, CEFALO-
METRYCZNE I PUNKTOWE

CAFE BORÓWKA WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 38A
ZAWSZE ŚWIEŻO PALONA KAWA Z WŁASNEJ PALARNI W CAFE BORÓWKA

BAR KAROLINA WROCŁAW, UL. HIRSZFELDA
SMACZNE DOMOWE OBIADY

ROKO-ROMAN KOŁODZIEJSKI WROCŁAW 53-605, PL. ORLĄT LWOWSKICH 13-18
CZYSTOŚĆ OD A DO Z, PROFESJONALNA RENOWACJA LAKIERU
 

FOTOLABIRYNT WROCŁAW, ŚWIDNICKA 36 VIS A VIS OPERY WWW.FOTOLABIRYNT.PL
USŁUGI FOTOGRAFICZNE WYKONUJEMY SZYBKO I PROFESJONALNIE

OPONET 2- CZĘŚCI ZAMIENNE DO SAMOCHODÓW WROCŁAW, UL. KOŚCIUSZKI 135
OKŁADZINY KLOCKÓW HAMULCOWYCH DO KAŻDEGO POJAZDU, TEL. 501655014, 
WWW.OPONETDWA.COM.PL

SALON KOSMETYCZNY „STUDIO DAVIDOV” WROCŁAW, UL. POŁANIECKA 
17/1B, TEL. 71 338 03 11
 

TAJ MAHAL- SKLEP INDYJSKI WROCŁAW, RYNEK DH FENIKS IV PIĘTRO

CZERWONA CEBULA WROCŁAW, PL. KROMERA 2, 
WWW.CZERWONACEBULA.PL, TEL. 71 794 45 92
RESTAURACJA WYJĄTKOWE MIEJSCE NA KULINARNEJ MAPIE WROCŁAWIA

SKLEP ALEKSANDER WROCŁAW, UL. ŚW WINCENTEGO 3 
PRZYJAZNY SKLEP ALEKSANDER

KANTOR OPERA WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 36, GG 8600412, 
WWW.KANTOR.WROC.PL 
ZAPRASZAMY PON – PT: 10 - 21

SKLEP Z BIELIZNĄ UL. PERECA 22 TEL. 71 361 76 80 
PROFESJONALNY DOBÓR BIUSTONOSZY- RÓWNIEŻ NIETYPOWE ROZ-
MIARY

OPTYK- OKULISTA WROCŁAW, UL. PRETFICZA 54A/1, TEL. 71 362 45 01
ZAPRASZAMY PON – PT: 10 – 19 I SOB: 10 – 14, Z GAZETĄ 10% RABATU

NUGAT WROCŁAW, AL. PRACY 27E, WWW.NUGAT.COM.PL
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

KAFEJKA INTERNETOWA WROCŁAW, RYNEK SDH FENIKS IV PIĘTRO
KOLOROWE KSERO I DRUK; FAX I TELEFON, PRZEGRYWANIE KASET NA 
DVD, ALLEGRO 

TACTUS – WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, TEL. 796 750 066
LAMPY BIOPTRON, MATY MAGNETYCZNE Z DOWOZEM DO KLIENTA

RESTAURACJA FAMILIJNA WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 41 PL. KOŚCIUSZKI 1-3
JEDZENIE NA WAGĘ, WRÓĆ Z TĄ GAZETĄ A OTRZYMASZ 10% RABATU

ELWIRA FRYZJERSTWO- KOSMETYKA, STYLIZACJA PAZNOKCI WROCŁAW UL. 
WRÓBLA 29, TEL. 71 765 25 70
SALON PRZYJAZNY SENIOROM, RABATY 20% WIOSENNA PROMOCJA
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Dołącz do programu, dołącz 
do przedsiębiorców takich jak Ty!
7 powodów, dla których naprawdę 
warto zostać Dobrym Miejscem

Certyfikat udziału w programie:
- podnosi wiarygodność miejsca
- daje klientom poczucie dobrego wyboru
- potwierdza wysoka jakość świadczonych usług

Reklama punktu w magazynie Słowo Wrocławian i 
na portalu MiastoWroclaw.pl
- informacja o punkcie wraz ze hasłem promocyjnym
- przejrzysta informacja dla czytelników gdzie warto kupo-
wać
- średni nakład magazynu Słowo Wrocławian to 20 000!
- średnia oglądalność portalu to 
180 000 odsłon miesięcznie!
- wiarygodna promocja punktu

Egzemplarze Słowa Wrocławian
- Twoi klienci dostają więcej niż u konkurencji!
- buduje pozytywny wizerunek punktu
- klient ma kolejny powód, aby zrobić u Ciebie zakupy
- w razie kolejki klienci nie będą się nudzić
- wręczając im egzemplarz z własna reklama budujesz zaufanie

Zaproszenia na ciekawe imprezy
- bądź na bieżąco
- poszerzaj kontakty na targach
- buduj wiedze na konferencjach
- baw się podczas eventów

Kupuj lepiej, kupuj taniej!
- korzystaj ze sprawdzonych usługodawców płacąc mniej
- specjalne oferty tylko dla partnerów programu
- negocjuj lepsze oferty u dostawców wraz z innym partnerami programu

Networking
- spotykaj ludzi, spotykaj rozwiązania!
- poznaj możliwości współdziałania
- w grupie siła, w kontaktach moc
- nie obawiaj się wyjść z oferta szerzej
- poznaj przedsiębiorców, takich jak Ty!

Szkolenia
- comiesięczne specjalistyczne szkolenia
- prawo, podatki, marketing, PR, zarzadzanie bez tajemnic!
- udział w nich maja wyłącznie partnerzy i ich pracownicy
- podnoś jakość swoich usług

dowiedz się więcej, by działać lepiej!

Gazeta jest bezpłatna dla punktów biorących udział w programie „Wrocławskie Dobre Miejsca”. 
Punty partnerskie „Wrocławskich Dobrych Miejsc” nie mają prawa do pobierania opłat za rozdane egzemplarze gazety. Traktowane są one jako bezpłatne
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Łukasz Adamski z pasją śledzi postępowych pożytecznych idiotów w prze-

strzeni sztuki, filmu czy kultury. I nie tylko ich piętnuje, ale także pokazuje, 

jakie są fundamenty ich myślenia i skutki ich działania. Ale czytelnik znajdzie 

w tej książce nie tylko krytykę, ale także teksty pokazujące, jak konserwatysta 

powinien o kulturę walczyć, i liczne przykłady pozytywne takiej walki. A do 

tego, co też nie bez znaczenia, uważna lektura tych tekstów pozwala zorien-

tować się w światopoglądowych wędrówkach  najbardziej znanych postaci 

show-biznesu i już choćby dlatego warto ją przeczytać. Do czego szczerze 

wszystkich zachęcam.

Tomasz P. Terlikowski, dr. filozofii, wykładowca akademicki, dziennikarz, pisarz, publicysta.


