
Produkt
Rzeczpospolita to ogólnopolski dziennik informacyjny 
ukazujący się sześć razy w tygodniu. Średni nakład 
Rzeczpospolitej to 263 tys. egzemplarzy, z czego 
111 tys. sprzedawanych jest w prenumeracie, trafiając 
bezpośrednio na biurka osób odpowiedzialnych 
za zarządzanie i funkcjonowanie firm.

Gazetę redaguje 250 dziennikarzy i pracowników 
sekretariatu redakcji, w tym 10 korespondentów 
zagranicznych i 13 krajowych. Rzeczpospolita korzysta 
z 5 agencji prasowych. Codziennie przygotowuje się 
średnio 39 stron gazety, na której produkcję zużywa 
się około 60 ton papieru. 

Rzeczpospolita dostarczana jest do blisko 
50 tys. punktów sprzedaży w całym kraju, 
przy wykorzystaniu usług kolporterskich 
Ruchu i 30 prywatnych firm dystrybutorskich. 
Gazetę codziennie rozwozi po kraju 20 samochodów 
ciężarowych.

Codzienne wydanie Rzeczpospolitej łatwo 
uporządkować dzięki rozmaitym kolorom stron 
tematycznych dziennika. 

Strony białe to tematyka polityczna, 
społeczna, kulturalna i sportowa. Strony żółte 
to dział Prawo co dnia, zaś zieleń oznacza serwis 
Ekonomia i Rynek. 

W poniedziałki ukazuje się cotygodniowy 
dodatek Nieruchomości, we wtorek Moje Auto, 
w środę Moja Kariera, we czwartek zaś Moje 
Pieniądze. W piątek dołączana jest gazeta telewizyjna 
– TeleRzeczpospolita, a w sobotę magazyn kulturalny 
Plus-Minus.

Od poniedziałku do piątku ukazuje się 
specjalny dodatek Dobra Firma, adresowany 
do właścicieli i kadry zarządzającej małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wprowadzenie tego dodatku 
w cyklu pięciodniowym odbyło się w kwietniu 
2004 roku i wsparte zostało intensywną kampanią 
telewizyjną.

Ostatnie wydarzenia
W ostatnich miesiącach Rzeczpospolita 
koncentrowała się na wzmacnianiu więzi łączących 
markę z czytelnikami. Stworzony został nowy 
program promocji prenumeraty „Program Premium”, 
rozbudowano Klub Rzeczpospolitej.

Dziennik uczestniczył też w wielu akcjach 
charytatywnych: w październiku 2004 roku 
pomagaliśmy dzieciom – ofiarom zamachu 
terrorystycznego w Biesłanie, w grudniu 
zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz 
dzieci cierpiących na nieuleczalną, ciężką chorobę 
– mukowiscydozę. Rzeczpospolita jest też patronem 
prasowym wielu ważnych wydarzeń społecznych 
i kulturalnych.

Promocja
Rzeczpospolita jest marką nieustannie obecną 
w reklamach telewizyjnych, radiowych i prasowych. 
Duża część działań reklamowych tej marki to 
komunikacja wspierająca sprzedaż, informująca 
czytelników o zawartości dziennika.

W działaniach wizerunkowych Rzeczpospolita 
koncentruje się na takich wartościach, jak: 
wiarygodność, prestiż i użyteczność. Nie wykorzystuje 
reklam kontrowersyjnych, stara się stworzyć obraz 
marki prestiżowej, będącej doskonałym narzędziem 
w pracy menedżera.

Najważniejsze wartości marki znajdują 
odbicie w haśle „Rzeczpospolita. Wiesz dobrze”. 
Odzwierciedla ono spokojny, jasny ton komunikacji 
Rzeczpospolitej, zawierając zarazem podstawową 
wartość marki – pewność siebie, jaką daje kontakt 
z wiarygodnym źródłem przydatnych we wszelkich 
dziedzinach życia informacji. W działaniach 
wizerunkowych Rzeczpospolitej budowany jest obraz 
marki prestiżowej, dającej swym użytkownikom 
poczucie przynależności do wybranego grona osób 
o szczególnych cechach i kwalifikacjach. 

Wartości marki
Ludzie tworzący Rzeczpospolitą pamiętają, że 
wiarygodność, podobnie jak silną markę, buduje 
się przez lata. Wizerunek Rzeczpospolitej najlepiej 

przemawia do osób szukających pewnych, 
wypróbowanych autorytetów, dobrze radzących 
sobie w otaczającej rzeczywistości, o ustabilizowanej 
sytuacji życiowej i materialnej. Rzeczpospolita 
stara się być takim niezależnym, wiarygodnym 
autorytetem dla czytelników. Nie poszukuje taniej 
sensacji – przeciwnie, waży słowa, prezentując racje 
wielu stron.

Wizerunek marki Rzeczpospolita odbija 
najważniejsze wartości pisma.

www.rzeczpospolita.pl 

Rynek 
Pod względem sprzedaży Rzeczpospolita ma 
12-procentowy udział w rynku dzienników 
ogólnopolskich. Udział Rzeczpospolitej pod 
względem czytelnictwa w rynku wszystkich 
dzienników (krajowych i lokalnych) wynosi 7%. 
Rzeczpospolitą czyta codziennie 1,3 mln dorosłych 
Polaków. Jest ulubionym dziennikiem ludzi ze 
średnim i wyższym wykształceniem (ma takie 90% 
czytelników gazety), kadry zarządzającej małych 
i średnich firm, samodzielnych biznesmenów 
i środowisk opiniotwórczych. Po Rzeczpospolitą  
sięga ponad trzy czwarte osób zajmujących  
kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach. 

Osiągnięcia
Rzeczpospolita jest dziś najczęściej cytowanym 
medium prasowym w Polsce. 

Uczestniczy aktywnie w bieżącym życiu 
politycznym i społecznym. Dziennikarze 
Rzeczpospolitej wielokrotnie nagradzani  
byli najbardziej prestiżowymi nagrodami 
i wyróżnieniami dziennikarskimi. Prestiż 
i wiarygodność Rzeczpospolitej czynią z niej 
najbardziej opiniotwórczy dziennik w Polsce. 

Nagrody dla gazety to m.in.:

 tytuł Gazeta Roku (1993), nadany przez Kapitułę 
im. Fillippidesa w kategoriach: ulubiony dziennik, 
wiarygodna gazeta i najlepiej redagowany tytuł;

 Złota Statuetka Business Centre Club dla 
Dariusza Fikusa (1994) za kreatywne kierowanie 
Rzeczpospolitą – dziennikiem dostarczającym 
przedsiębiorcom szybkiej i rzetelnej informacji 
gospodarczej;

 Nagroda Zespołowa I Stopnia w X edycji  
Konkursu im. Juliana Sadłowskiego 
organizowanego przez Związek Rzemiosła 
Polskiego w roku 1995;

 Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej dla Działu Prawa 
i Legislacji Rzeczpospolitej (1996).

Najważniejsze nagrody z ostatnich lat dla 
dziennikarzy Rzeczpospolitej:

 I nagroda za dziennikarstwo śledcze od Fundacji 
im. Batorego i Programu Przeciw Korupcji „Tylko 
ryba nie bierze” dla Anny Marszałek (2000);

 Nagroda Główna Wolności Słowa Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich za rok 2000: za raport 
„Tydzień z pilotem” dla Jacka Lutomskiego, 
Luizy Zalewskiej, Krzysztofa Gottesmana, 
oraz za rok 2001: za serię artykułów o uzależnieniu 
Polski od rosyjskiego gazu, o kulisach zawieranych 
w tej sprawie kontraktów i udziale polskich 
polityków w prorosyjskim lobby dla Michała 
Majewskiego i Pawła Reszki. Paweł Reszka 
otrzymał również nagrodę im. Kazimierza 
Dziewanowskiego za cykl korespondencji 
z Afganistanu i Izraela „Człowiek bestia” 
i „Pogłębiona refleksja nad okrucieństwem 
tkwiącym w człowieku”;

 Dziennikarz Roku 2003 – dla Anny Marszałek. 
Redakcje z całej Polski nagrodziły ją  
„za profesjonalizm w dziennikarstwie,  
promowanie światowych standardów pracy 
w mediach i przestrzeganie etycznych kanonów 
zawodu”. Została ponadto uhonorowana 
nagrodą Grand Press w prestiżowej kategorii 
dla najlepszego dziennikarskiego newsa roku. 
Nagrodzono ją za publikacje dotyczące głośnej 
afery starachowickiej;

 Laur Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
dla redaktora naczelnego Macieja Łukasiewicza 
(2003). Maciej Łukasiewicz jest pierwszym 
laureatem tej nagrody. Został uhonorowany 
za „przyzwoitość, profesjonalizm i pojmowanie 
dziennikarstwa jako służby publicznej”; 

 główna nagroda Konkursu Polskiej Fotografii 
Prasowej 2003 za zdjęcie roku dla Bartłomieja 
Zborowskiego. Zdjęcie „Papa” przedstawia  
Jana Pawła II podczas wizyty na krakowskim 
Cmentarzu Rakowickim. Fotoreporterzy 
Rzeczpospolitej zdobyli również pierwsze  
nagrody w kategoriach: wydarzenia (Piotr 
Kowalczyk i Rafał Guz), ludzie (Bartłomiej 
Zborowski) oraz sport (Michał Sadowski).

O sukcesie Rzeczpospolitej świadczy także 
popularność jej wydania internetowego.  
Serwis www.rzeczpospolita.pl jest czytany przez 
380 tys. osób miesięcznie, nie tylko w Polsce, 
ale i w Stanach Zjednoczonych, Watykanie, Japonii, 
Rosji, Europie Zachodniej, a także w egzotycznych 
krajach, jak: Katar, Urugwaj czy Bahamy. 
Zainteresowanie odwiedzających informacjami 
zamieszczanymi na łamach Rzeczpospolitej On Line 
można mierzyć również ilością danych ściąganych 
z serwera WWW – około 30 GB danych miesięcznie, 
co równa się bibliotece, w której nagromadzono 
kilkadziesiąt tysięcy tomów.

Historia
W okresie międzywojennym, w latach 1920–1932, 
wychodziła gazeta o nazwie Rzeczpospolita,  
związana z prawicowym Stronnictwem 
Chrześcijańsko-Narodowym. Jej współwłaścicielem 
był Ignacy Paderewski, później Wojciech Korfanty, 
a redaktorem naczelnym – Stanisław Stroński. Pisali 
do niej m.in.: Adolf Nowaczyński, Kornel Makuszyński 
i Władysław Witwicki. 

W lipcu 1944 roku Rzeczpospolita pojawiła 
się jako organ Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego. Autorem pomysłu przyjęcia tytułu 
znanego przed wojną, a więc mającego budzić 
zaufanie, był Jerzy Borejsza, redaktor naczelny 
Rzeczpospolitej. Jerzy Borejsza, główny organizator 
prasy z ramienia Polskiej Partii Robotniczej, 
oskarżony w latach 50. o liberalizm, został wkrótce 
odsunięty na boczny tor. Rzeczpospolitą w 1948 
roku przejął Henryk Korotyński. Po sześciu latach 
ukazywania się gazeta podupadła – jako organ 
rządowy nie była potrzebna wszechwładnej 
partii – i w grudniu 1950 roku uległa likwidacji. 

W 1980 roku, na posiedzeniu Sejmu, Edmund 
Osmańczyk zaproponował wznowienie pisma. 
Polska znajdowała się wówczas w innej sytuacji 
politycznej: partia sprawująca ogólny nadzór, od 
lat trawiona kryzysem, szukała ratunku w podziale 
odpowiedzialności między siebie i rząd zawiadujący 
upadającą gospodarką. Pomysł gazety rządowej miał 
podkreślać autonomię rządu. 

Pierwszy numer nowej Rzeczpospolitej, 
jako organu polskiej biurokracji – administracji 
państwowej, ukazał się w stanie wojennym, 
w 1982 roku. 

Po przełomie w 1989 roku koncepcja gazety 
uległa zmianie. Tadeusz Mazowiecki, premier 
pierwszego rządu solidarnościowego, zdawał sobie 
sprawę z tego, że utrzymanie dawnego charakteru 
Rzeczpospolitej jest anachronizmem.  
W państwach demokratycznych bowiem, w których 
rządy zmieniają się często i bywają koalicyjne, nie 
ma tradycji gazet rządowych. Dlatego zrezygnował 
z formuły gazety rządowej na rzecz pisma otwartego 
dla różnych opcji politycznych, niezależnego od 
władzy wykonawczej, lecz piszącego obiektywnie 
o jej działaniach. 

W lutym 1991 roku Państwowe Przedsiębiorstwo 
Wydawnicze „Rzeczpospolita”, kierowane przez 
Macieja Cegłowskiego, połączyło się z francuską 
grupą prasową Roberta Hersanta – Presse 
Participations Europennes, tworząc spółkę 
Presspublica. 

Od lipca 1996 roku 51% udziałów w spółce 
posiada Presspublica Holding Norway, a 49% 
– Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnicze 
„Rzeczpospolita”. Właścicielem Presspublica Holding 
Norway jest Orkla Media. 

W latach 1989–1996 funkcję redaktora naczelnego 
Rzeczpospolitej pełnił Dariusz Fikus. Od 1991 roku był 
także prezesem spółki Presspublica. Po jego śmierci 
w marcu 1996 roku stanowisko redaktora naczelnego  
(w maju 1996 roku) objął Piotr Aleksandrowicz, 
którego w październiku 2000 roku zastąpił Maciej 
Łukasiewicz. 

W sierpniu 1996 roku prezesem spółki został 
Jan Lindh. Od 15 stycznia 1999 roku funkcję prezesa 
spółki pełni Grzegorz Gauden, który od września  
2004 roku jest też redaktorem naczelnym 
Rzeczpospolitej.

W 1999 roku Rzeczpospolita uruchomiła 
nową drukarnię w Koninku koło Poznania oraz 
zmodernizowała drukarnię w Raszynie. Umożliwiło 
to wprowadzenie nowego formatu i szaty graficznej 
oraz późniejsze „zamykanie” poszczególnych wydań 
dziennika. Wprowadzono kolor, nowy, przejrzysty 
i przystępny układ dziennika, nowe grzbiety 
i dodatki tematyczne, powiększono objętość części 
informacyjnej. 

◊ Rzeczpospolita jako pierwsza wśród polskich 
dzienników publikowała magazyn kolorowy 
(od roku 1993).

◊ Dziennikarz działu sportowego Rzeczpospolitej 
Stefan Szczepłek jest właścicielem największej 
w Polsce kolekcji pamiątek sportowych.

◊ Twórca Rzeczpospolitej redaktor Dariusz Fikus 
został w 1995 roku wybrany przez pismo Sukces 
najgorzej ubranym Polakiem roku.

◊ Redakcja Rzeczpospolitej w początkach lat 90., 
jako pierwsza firma w Polsce, wyposażona została 
w legalnie sprowadzone komputery Apple 
Macintosh. 

◊ Czytelnicy Rzeczpospolitej On Line czytają 
miesięcznie około 5 mln stron gazety.
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d KRAJ
Połowa mandatów 
dla PO i PiS
PO – 25 proc., PiS i Samoobrona
po 14 – taka jest, sześć miesięcy
przed wyborami, czołówka w wyści-
gu do Sejmu. W sondażu „Rzeczpo-
spolitej” nadspodziewanie dobrze
wypada SLD (11 proc.). ^A3
Dopłaty do leków
Zmienią się zasady dopłacania przez
państwo do leków. Niektóre będą mo-
gli zapisywać na receptę tylko lekarze
specjaliści. Pacjenci zyskają dostęp do
leków nowych i bardzo drogich. ^A3
Strajk na kolei
Kolejarze blokowali wczoraj tory na
Dworcu Wschodnim w Warszawie.
Rozmowy związkowców z zarzą-
dem PKP nie przyniosły rezultatów,
dziś strajk ma objąć dziewięć wę-
złów w kraju. ^A4

Siemiątkowski do prokuratora
Dwa zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa przez byłego szefa
Agencji Wywiadu Zbigniewa Sie-
miątkowskiego skierowała komisja
śledcza do prokuratury. ^A3
Gotówka zamiast kredytu?
MSWiA chce, żeby policja wróciła
do mandatów gotówkowych. We-
dług wiceministra Andrzeja Brach-
mańskiego zwiększy to wpływy do
budżetu. ^A4

d ŚWIAT
Kto poprze konstytucję UE
Spośród polskich eurodeputowa-
nych tylko członkowie SLD, UP
i SdPl poprą dziś w Parlamencie
Europejskim pierwszą konstytucję
UE, wynika z sondy przeprowadzo-
nej przez „Rzeczpospolitą”. ^A5
Nie przeprosimy Borrella
Przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego Josep Borrell nie usłyszy sło-
wa „przepraszam” od szefa naszej dy-
plomacji za przypisanie mu krytycz-
nych wobec Polski słów. ^A5
Nie poinformowali króla
Szwedzki król o katastrofie w Azji 
– w której zginęło wielu jego podda-
nych – dowiedział się z telewizji.
Dopiero po 36 godzinach otrzymał
oficjalne zawiadomienie z gabinetu
premiera. ^A6

d NAUKA
Dzieło raptownej ewolucji
Mózg ludzki nie jest owocem zwy-
kłych, powolnych zmian ewolucyj-
nych, ale efektem gwałtownego
przyspieszenia tempa ewolucji 
– twierdzą naukowcy z USA. ^A9

d GOSPODARKA
Kominowa do uchylenia
Rząd zapropo-
nuje uchylenie
ustawy, która
reguluje zasady
wynagradzania
szefów pań-
stwowych firm 
– zapowiedział Jacek Socha, mini-
ster skarbu państwa. Konfederacja
Pracodawców Polskich zaskarży ją
do Komisji Europejskiej. ^B1
Eksport rośnie
O prawie jedną czwartą, do 54,3 mld
euro, zwiększyła się przez jedena-
ście miesięcy 2004 roku zagraniczna
sprzedaż krajowych firm. Wartość
importu wyniosła w tym czasie nie-
mal 65 mld euro. ^B2

Hausner zwątpił 
Jerzy Hausner, autor programu re-
formy finansów publicznych, nie 
liczy na jego dokończenie. Przy-
znał to podczas wczorajszej konfe-
rencji po posiedzeniu rządu. ^B2
Plan na 70 mld euro
Rada Ministrów przyjęła wstępną
wersję Narodowego Planu Rozwoju
na lata 2007 – 2013, dokumentu
niezbędnego, aby Polska otrzymała
w tym czasie przeszło 70 mld euro
pomocy z UE. ^B2

d PRAWO
Zakaz eksmisji na bruk
Nikt nie trafi na bruk po 5 lutego
2005 roku. Tego dnia zacznie obo-
wiązywać przepis, który zakazuje 
eksmisji donikąd. ^C1

Nowe zasady egzaminowania
Bez manewrów na placu, za to
z parkowaniem w okolicach urzę-
dów i sklepów oraz z instruktorem
i kamerą w aucie – tak ma wyglądać
praktyczny egzamin na prawo jazdy
po 1 września. ^C1

Rosyjscy piłkarze w UE
Regulacje związków piłkarskich nie po-
winny ograniczać prawa do występów
piłkarzy z krajów, z którymi Wspólnota
Europejska podpisała umowy o zaka-
zie dyskryminacji. ̂ C2
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Złe wiadomości dla nieuczciwych
Czy polskim 

mediom grozi 
korupcja 
– opinia 

Rafała Szymczaka
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Zmiany 
w zasiłkach

Który pracownik 
straci na chorobie?

Dziś w dodatku

Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2005 • Szczecińska „Trzynastka” zwycięzcą

Szkoły na medal

XIII LO ze Szczecina nadal liderem
ogólnopolskiego rankingu szkół
średnich „Rzeczpospolitej”
i „Perspektyw”. W tym roku
zwycięstwo jest bezapelacyjne 
– szkoła osiągnęła wynik 
dwukrotnie lepszy niż przed rokiem.

Liczące niespełna 300 uczniów liceum miało w
ubiegłym roku 21 laureatów i 30 finalistów w olim-
piadach przedmiotowych. – Myślę, że szkoła znala-
zła metodę na poszukiwanie dobrych kandydatów 
i kształcenie ich na olimpijczyków – mówi prof. Ma-
rek Rocki, przewodniczący kapituły rankingu.

O miejscu w rankingu zdecydowały właśnie suk-
cesy uczniów w 28 olimpiadach przedmiotowych.
Aż 407 liceów i techników w całej Polsce miało w
ubiegłym roku co najmniej dwóch olimpijskich lau-
reatów lub finalistów – wszystkie znalazły się w ran-
kingu, którego wyniki dziś publikujemy.

Drugie miejsce ponownie zajęło I LO im. Miko-
łaja Kopernika z Łodzi, którego uczniowie osiągnęli
sukcesy aż w dwudziestu olimpiadach, a trzecie – III
LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni, wreszcie
wstępując na podium z czwartego miejsca. Znacznie
poprawiły swoją pozycję warszawskie 2. Społeczne
LO Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz LO
im. Józefa Chełmońskiego z Łowicza, lokując się na
piątym i szóstym miejscu. Przed nimi, na czwartej
pozycji, jest V LO im. Augusta Witkowskiego z Kra-
kowa. Z trzeciego na dziewiąte spadło natomiast

XIV LO im. Polonii Belgijskiej z Wrocławia. Szóste
miejsce LO z Łowicza dowodzi, że znakomite szkoły
są nie tylko w dużych ośrodkach akademickich. W
pierwszej pięćdziesiątce rankingu znalazły się licea
m.in. z Łomży, Bielska Podlaskiego, Chełma i Szy-
manowa (Mazowieckie), wyprzedzając nawet niektó-
re renomowane placówki z Warszawy czy Krakowa.

Rankingi wojewódzkie, które też ogłaszamy,
wskazują, że najwięcej „olimpijskich” szkół jest w
województwach mazowieckim i śląskim, a najmniej
– w lubuskim i opolskim. W województwach: kujaw-
sko-pomorskim, pomorskim, podlaskim i śląskim,
najlepsza szkoła znajduje się nie w stolicy wojewódz-
twa, lecz w innym mieście.

Anna Paciorek
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Irak

Ukraina
opuści 
polską 
strefę
Do czerwca, a może wcześniej, pol-
ską strefę w Iraku opuszczą żołnie-
rze z Ukrainy. Kraj ten ma w niej
drugi co do wielkości kontyngent.
Najprawdopodobniej polska strefa
znowu się zmniejszy.

To druga tak ważna dla polskiej
strefy decyzja po szybkim wycofaniu
się Hiszpanów na wiosnę zeszłego ro-
ku. Wczoraj Rada Najwyższa Ukrainy
przyjęła uchwałę, w której proponuje
ustępującemu prezydentowi Leonido-
wi Kuczmie „natychmiastowe wycofa-
nie kontyngentu ukraińskiego z Ira-
ku”. Uchwałę poparła znaczna więk-
szość deputowanych. Prezydent elekt
Wiktor Juszczenko wielokrotnie mó-
wił, że jednym z priorytetów jego poli-
tyki zagranicznej będzie zakończenie
misji wojskowej w Iraku.

W poniedziałek Kuczma polecił
ministrom obrony i spraw zagranicz-
nych opracować plan wycofania kon-
tyngentu ukraińskiego. Miałoby to na-
stąpić w pierwszej połowie roku, naj-
prawdopodobniej w marcu lub kwiet-
niu. Pierwszy opuściłby Irak 72 Bata-
lion, stacjonujący w miejscowości As-
-Suwajra w prowincji Wasit. Właśnie
tam 9 stycznia wybuch bomby lotni-
czej przeznaczonej do likwidacji zabił
ośmiu Ukraińców. To skłoniło władze
ukraińskie do przyśpieszenia decyzji o
powrocie żołnierzy do domu.

– Społeczeństwo negatywnie od-
biera wiadomości o śmierci naszych
żołnierzy. Przestaje akceptować misję
pokojową w Iraku, co siły polityczne
wykorzystują w walce o popularność 
– powiedział „Rz” Walentyn Badrak,
dyrektor Centrum Badań Armii,
Konwersji i Rozbrojenia w Kijowie. 

Jacek Przybylski, TA.S., T.T.S., AP
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Rynek płyt 2004

Składanki
najbardziej
popularne
W zeszłym roku najlepiej sprzeda-
wały się płyty firmowane przez ra-
dio, albumy Krzysztofa Krawczyka,
Roda Stewarta, Jeden Osiem L. Ale
kupowaliśmy też chętnie Kaczmar-
skiego, Niemena, Ciechowskiego,
Możdżera, Makowicza, Cohena,
Krall i Myslovitz.

W 2004 r. nakład żadnej całkowicie
premierowej płyty nie przekroczył gra-
nicy stu tysięcy egzemplarzy. Sukces
składanek to m.in. efekt komercyjnej
oferty muzycznej stacji radiowych, któ-
re opierają się na starych, sprawdzo-
nych przebojach. Ankietowani wybie-
rają piosenki, a radio ma gwarancję, że
przyciągną do głośników duże audyto-
rium. Tak powstają fonograficzne hity.

Delikatna, czasem jazzująca mu-
zyka z mocnym fortepianowym ak-
centem cieszy się rosnącym powodze-
niem od debiutu Norah Jones. Leszek
Możdżer sprzedał w minionym roku
około 40 tysięcy albumów i jest to wy-
darzenie bez precedensu, także w eu-
ropejskiej skali. Jazzem podszyte jest
także to, co wartościowsze w rapie,
rocku i popie. Nad aranżacjami mu-
siał popracować również najpopular-
niejszy w Polsce Krzysztof Krawczyk,
którego dwa tytuły rozeszły się razem
w ponad stu tysiącach.

– Rodzi się głód wartościowszej
muzyki. Odczuwam tego miłe skut-
ki – mówi Tomasz Stańko.

Jacek Cieślak
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Forum 500 Legenda zarządzania w Warszawie na spotkaniu z najlepszymi polskimi przedsiębiorcami

Biznes i świat według Jacka Welcha

C o najlepiej motywuje ludzi do pracy? Pieniądze. Co trzeba mieć, by być dobrym menedżerem? Przede wszystkim szczęście, potem dobre warunkigospodarcze i dobrych pracowników – mówił w Warszawie Jack Welch, twórcapotęgi koncernu General Electric. Były szef General Electric był gościem Forum500, wspólnego projektu firmy Deloitte i „Rzeczpospolitej”. – W biznesie każde-go dnia zaczyna się nowy wyścig. Nie ma etapu, na którym można by odsapnąć.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej to dopiero bilet wstępu, który nieoznacza nic, jeśli nie będziecie potrafili wykorzystać możliwości wspólnego rynku. Uczestniczycie w globalnej wojnie gospodarczej. Musicie konkurowaćz ludźmi, którzy mają głód we krwi – mówił Jack Welch, mobilizując polskichmenedżerów do rywalizacji z przedsiębiorcami krajów takich, jak Chiny. | | | | | | | | | | | | | | | | |A.B.
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W
O

JC
IE

CH
 G

RZ
ĘD

ZI
ŃS

KI

Najlepsze w Polsce
1. XIII LO Szczecin
2. I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź
3. III LO im. Marynarki Wojennej RP Gdynia
4. V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków
5. 2. Społeczne LO STO Warszawa
6. LO im. Józefa Chełmońskiego Łowicz
7. XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa
8. VI LO im. Jana Kochanowskiego Radom
9. XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław
10. Publiczne LO nr III 

im. Marii Skłodowskiej-Curie Opole
11. IV LO im. Tadeusza Kościuszki Toruń
12. LXIV LO im. Stanisława I. Witkiewicza

Warszawa
13. V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego Warszawa
14. I LO im. Stanisława Dubois Koszalin
15. II LO im. Hugona Kołłątaja w ZS nr 2 Wałbrzych

Najlepsze w województwach
dolnośląskie XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław
kujawsko-pomorskie IV LO im. Tadeusza Kościuszki

Toruń
lubelskie I LO im. Stanisława Staszica Lublin
lubuskie I LO im. Edwarda Dembowskiego

Zielona Góra
łódzkie I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź
małopolskie V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków
mazowieckie 2. Społeczne LO STO Warszawa
opolskie Publiczne LO nr III 

im. Marii Skłodowskiej-Curie Opole
podkarpackie Ponadgimnazjalne IV LO

im. Mikołaja Kopernika Rzeszów
podlaskie I LO im. Tadeusza Kościuszki Łomża
pomorskie III LO im. Marynarki Wojennej RP Gdynia
śląskie V LO Bielsko-Biała
świętokrzyskie I LO im. Stefana Żeromskiego Kielce
warmińsko-mazurskie II LO im. Gałczyńskiego

w ZSO nr 1 Olsztyn
wielkopolskie LO św. Marii Magdaleny Poznań
zachodniopomorskie XIII LO Szczecin

Mierz siły na złotówki 
Około 300 milionów złotych nie zdo-
łała wydać stolica w minionym roku.
Wielu zaplanowanych inwestycji nie
zrealizowano. Nie lepiej było z docho-
dami. Warszawa zarobiła mniej niż
chciała, m.in. na sprzedaży nierucho-
mości i podatkach lokalnych. ^A11


