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tuję wtedy moją wiedzę o rynku fi-
nansowym z praktyką. Skonczą się
wspaniate przypadkowe zyski, a za-
czną wreszcie poplacać inteligentne
operacje.'' Nawet wstrzemięźliwy
w wypowiedziach Wiesław Rozlucki,
prezes Gieldy Papier w Wartościo-
wych, powiedział w listopadzie CA-
SHoWI: "Nie spodziewam się już ta-
kich skokÓw cen do g ry na wszyst_
kich spÓIkach jak dotychczas.'' Drob-
ni inwestorzy rÓwnież zdają sobie
sprawę, że na gietdzie zacz}'rrają się
schody. "Dotychczas latwo bYlo
o sławę bezblędnego inwestora, bo
praktycznie wszystkie decyzje, nawet
te podejmowane w ciemno, okazywa-
Iy się trafne. Gracz musiał jedynie
omijać rafy, czyli wyraŹnie sygna]izo-
wane przez rynek bessy,'' uważa

ztotych do ponad 1,5 miliona, sPe-
kulacyjny Universal - z niecalYch
8 tysięcy do prawie 160 tysięcy zlo_
tych, Pr chnik - dwudziestokrot-
nie, Wedel - dwunastokrotnie,
Bank Inwestycji GospodarczYch '
szeŚciokrotnie, a trzykrotnie udzia-
ty w funduszu powierniczYm Pio-
neer. Nie mialy więc większego
znaczenia strategie inwestycyjne'
Dlatego też o największych zy-
skach na giełdzie w tym roku de-
cydowal przede wszystkim właŚci-
wy moment wejŚcia. optymalnym
byla zima 1993 roku. Można dodać,
że sukces na gieldzie to efekt od_
wagi jaką trzeba bylo mieć, by za_
inwestować swoje oszczędności
w rynek papierow wartościowyr:h'
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ną, dlugo nie wrÓcą na poprzednie
pozycje.

Warto przypomieć, że Warszawski
Indeks Gietdowy PrzekroczYl wla-
śnie magiczną liczbę dziesięciu ty-
sięcy punktow i nie wygląda' żetra'
ci impet. W takiej sytuacji CASH
czuje pokusę' aby sformułować pro-
gnozę rozwoju sytuacji na gieldzie.

Uważamy, że najbliższy niebez-
pieczny moment dla Polskich inwe-
stor w nastąli pewnie dwa tygodnie
przed wejściem Banku Sląskiego na
gieldę, czyli W drugrej dekadzie
stycznia. Spolka ta wypompuje Po-
tężny kapitał z gieldy. To może być
ostatni sygnat przed zalamaniem
rynku i ostrym sPadkiem kursow.

Początek nowego roku nie rysuje

Wsrystko o pieniądzach- duĘch i małyc

Inwestorpotd
fusz,effienić namiliony

Ko czy się zobowo w giełdę, zaczyno się 9ro

"To jest moja gra. Lubię, jak lu_
dzie p|aczą," Izucil w stronę za-
łamanych gIaczy inwestor zwa-
ny Czapeczką kilka godzin po
ogloszeniu wynik w Parlamen-
tarnych. ByI to dzie krachu
giełdowego. Tegoż 20 września,
ale r wnież wcześniej, bo na po-
czątku czerwca 1993 roku, in-
westorzy tlostali poważne baty
od rynku. Szybko zaPomnieli
jednak o stratach, odrabiając je
z nawiązką. Teraz z niepokojem
oczekują trzeciej lekcji.

Jorosłow Mikos

Szompon: thcnvdziwt
hbelld zo 1,5 mln
Oryginolny szompon i truskowki

tylko dlo lord w. Kowolski musi

zodowolić się winem musuiqcym

Politycp Boronki
Boże pzed święlom
Twierdzq, że łotwo przoboczoiq.
Ponoc nie moiq osobistych wrog w.

Wystorczy iednok ich posłuchoć

scenariusza, się więc tak ie jak po- Wygrywlll t<tn, kto yxl kttpltic itk



NAPRNVATNTM 57
CASH Nr 40-41,24-31grudnia 1993

Polska jest krajem, w kt 4rm niele-
galne kopiowanie programÓw kompute-
rowych stało się Sprawą polityczną. Wy-
starczy przypomnieć ostrzeżenia Sta-
n w Zjednoczonych, ktore zagrozily Pol-
sce cofnięciem klauzu]i najwyższego
uptzywilejowania w handlu, jeżeli nie
zostanie uregulowana kwestia prawa
autorskiego. Wynika to z faJ<tu, iż
w Polsce piractwo dotyczy nie tylko
osob prywatnych, ale r wnież w bardzo
duzym stopniu instytucji pa stwowych.

"Komputer nie sprowadza się jedy_

nie do peceta," m wi Marek'Bulaszew-
ski z IBM. "Najpoważniejsze straty są
na duzych i Średnich komputerach. To
wlaśnie instytucje panstwowe są naj-
większym piratem. W latach 8()., lx)llli'
mo barier CoCoM' prztlt:itllrlv t|tl lłll
ski programy, ktÓrych ttżvwit sir;
w wielu wypadkach do dzisiaj." W zna-

komitej większoŚci firmy nie wnoszźl
żadnych oplat licencyjnych, zrrlszl.;1

prawdopodobnic nic llvkrllv ir:lt llit ltr

śtae' "Nicjodnrlkr<ltlrit' t11llitl'v l';rkir'
ksztaItują się nil 1xlzirltllir' sr'lr'lt lysir;
cy, a nawet milionow dolat'tiw l'tx:z

nie," m wi Bulaszewski.
Gra więc idzie o wielkie pieniądze. Na

n|'rylłłnrt rrmłrlrłn' ITu\il ' ri- .li 'r! 'rttrr

Doriusz Grzywoczewski

gramowanie i uslugi sięgają rocznig
otroto $zo mi]iardow. Na Zachodzie Śred-

nio 3 procent budzetu panstwa przezna-
cza się na przetwarzanie informacji.

Wedle szacunkow StowarzYszenia
Polski Rynek OProgramowania az 95
procent wszystkich dzia]ających progrg'
mÓw zostalo nabWe nielegalnie. "Na
Świecie stosrrnek sprzedaży sprzętu
komputerowego do sprzedźy oprogra_
mowania w]łtosi jeden do jednego,''

mowi Jakub Tatarkiewicz wiceprezes
stowarzyszenia' "W Polsce wartoŚć
sprzedaży sprzętu komputerowego !vy-

nbsi około $300 milionow rocznie; tyle
samo powinno wydawaĆ się na oprogra_
mowanie. T\rmczasem wydaje się $10-15

milionow. Reszta to piractwo.'' Sytuację
podobnie oceniają firmy zajmujące się
śprzedażą oprogramowania. "Legalne
programy stanowią na pewno nie wię-

ćej niz ro procent rynku,'' mÓwi Wlodzi
mierz Banaszak z Novella. "Dobr5''rn
przykladem jest nasz program antywi-
rusowy. WaŚciwie malo jest kompute-
row, na kt rYch on nie Pracuje. Nato-
miast uży'tkownik w, ktÓrzy legalnie go

kupilijest bardzo niewielu' W przlpad-
kri,ls,|il prvwitlIlvt'lt nlrlżlt;t llv ir:Ir ptlli_

r:zvri tl;t p;tlt:ttt'lt olltt l'l1li."

Ni.skic pilutlki,
wysoka ccln

"Wytl;ilr' llli sir,', żr' ;lt'rllllr'ltl tllr'lr'll;tl
ilr11o kollhrw;tttiit 1ll'tllilitlttlrw :ipl'owil
rlz;t rrir,'r!r tlwolll tzlczv. llitrlzr'; lttltllltl
lltlst:i i wysrlliit'i (:('lIy ()|)l'lłll'illll()Wll

nia," mowi Banaszak.
Trudno jest bowiem zrozwrueć, że

Włodzimie'rz
Bonoszok:
"Prcblem
niĄolnąo
kęioronio
progromOrtl

ęłowodzo siędo
dw ch rzeaf
novei mentolności

iwyrckiei ceny

oprogromo,ronio"

sto jest w)'tworem wieloletniej pracy
dużych zespołÓw informatykÓw.
"W przypadku oprogramowania kolnpu-
terowego latwoŚĆ kopiowania zatraca
pierwotny moment tw rczY. Nasuwa
się skojarzenie, że program nie jest wy-
tworem talentu, pracy i nakladÓw, lecz
automatyczną cz5mnością wykonywaną
przez maszynę,'' m wi Jerzy Naumarrrt
adwokat i wspołwlaściciel spÓlki adwo-
kackiej specjalizującej się w sprawach
dotyczących prawa autorskiego' Stąd
teŻ bierze się brak zrozumienia dla cen
oprogramowania. "Ludziom bowiem
wvtl:1|rl się' żc ki|kadziesiąt czy kilkaset
rlolirrriw zir l)rlr(,) lttillttt. kopiowallia i no-

sltik, ttit klrlt'vlll z;t;lis;tlttl ittlill'tllltr'jt'' lłl
zlrvl rltrrl:o," rlrxlilir"l'irl;rl'lticwicz. "kt
potnitt;tl;l r l l;tlltt'll 1lt'itr'y 1 

rorlwir,'r'ot tylll
I rir sl wot zlnit' l)t1 rlit iltttl l.'l't'zrl r;t icr lt llrk

|)l'ZVZll1lt', żr' t'Z;lll;tltti r'l'|ut llltlzl' WVtlit
wltr' lllł,, zllVl wVllrltrlwittllt "

I't'zr,rlsl;twiclch' lllM i Mtt tirl;oll ltir'
zgirrrlzrr.jll sir; .itrlltitk z, [t'2i1, litltolry oli'-
rowali zbyt drogie oprogramowanie'
"Nasze ceny Są identyczne, jak na za-
ł.lrrrrllln Elrtrn r' '' .1w{ nlllar' wrkl

"Programy sprzedawane w Polsce są
na pewno tairsze o kilka procent niż
w Stanach," twierdzi Waldemar Sielski
z Microsofta.

W ich opinii Polacy nie zwracają
uwagi na takie rzeczy, jak serwis tech-
niczny, instrukcja wydana w języku
polskim czy możliwośĆ taniego wzbo-
gacenia legalnie nabytego programu.
Liczy się głownie to, żeby szybko i ta-
nio wejść w posiatlanie programu. "Ta-
kie podejŚcie może powodować
uwstecznienie naszego rynku," twier-
dzi Tatarkiewicz.

Irpszaugoda
niżwątpliwywyrck

Największ5.'rn problemem, z jakim bo-
rykają się firmy komputerowe jest nie_

doskonałe, jak twierdzą, prawo. "Zgod-
nie z obowiązując1'rn obecnie stanem
prawn]łm Ściganie piratow jest prawie
niemożliwe''' mowi Krzysztof Brrlaszew-
ski z IBM.

"MieliŚmy prz1padek, kiedy podali-
Śmy do sądu firmę sprzedającą pirackie
kopie naszych programow," dodaje Ba'
naszak. "Sąd zaŚ po zapoznaniu się ze
Sprawą orzekł malą szkodliwość czynu.
Nitl p<lzttstałtl narn nic itrnego, jak zala'
lwiri lr,' Sl)rilW() itlitt:ztlj; poszliŚnry z tą
lirnul n;r tttTrxkl."

Minur lo lil'tltv kotllpttltt'owtl llitl stt>

stt'jl; rlllt't'ltit' żlrtlttvr'll zltlx'z1litr:ztlti
r'l n r rt t illcvllt | )11 4it ;rtttv pt'zctl slir t; liow;t-
l tił,l l t. "Zll t tt tl tt t irl lrr xltt z;tlxlz,1litx:zllii1ul_
go [o hwcstiit czitstt i tlcttllttrirla{i ittlirt'-
matyka," mowi Banaszak. "ByI swego
czasu pomysL, żeby sprzedawać pro-
.rntn rnznm ł lłlrrrlon rlla lrl z lłrllnl

podniosloby cenę. To natomiast mtlgltl
by spowodować, że mniej osob lrtt1li

nasz produkt, a więcej postara siql grl

skopiować.''
"Podstawow]ryn problemem jest llntk

zrozumienia, że program jest wlastrrlśt:ii1
intelektuabrą, poniewż w odrożllitlItirl
od książki, czy kasety magnetofonrlwci
jest on zupełnie niematerialny; wystitr
czy nacisnąć przycisk, żeby ptlwsl.itlit
pełnowartościowa kopia,'' twierdzi Nit
umann. Spowodowane to jest fakttlttl, Źr'

pochodząca z 1952 roku ustawa o pritwit'
autorskim, do dzisiaj funhcjonujc rtir'

mal w nie zmienionej formie. "To prltw
da, że ustawa z L952 nle jest na tylr'
szczeg (owa, żeby przewidywala <x:lltrl

nę prawa komputerowego''' mÓwi. "Alr'
przecieŻ, bez żadnej wolty prawnej, lutlż
na pod produ.kt intelektualny, o kt<irvltt
mÓwi ustawa, podstawiĆ oproglam()Wil
nie komputerowe. W ten sposÓb rttlltlrl
nam się lwgrać ki]ka spraw. Nitl lltit
w tym żadnej roboty prawnej na silt.'; .jt'

dyny mankament ustawy polegit ltlt

tym, że nie jest uwspÓlczeŚniona.''
WŚrod dystrybutor w prodttltltlw

wielkich koncern w dominuje prz,ckrr
nanie, że ściganie piratÓw nie jest ltiti
Iepszym sposobem zalatwienia tcj slrt'lt

vw. "Na całym Świecie interes ktlItl1ltt
terowy opiera się na respektowltltItt
prawa. ChcielibyŚmy, żeby w l\tlsr'r'
przybralo to podobną formę,'' m wi lltt
lltszcwski' "Jeżeli powazna firma tlr'klłt
t'ttjc lram, że przestaje stosować JltklB
l)r'ogl'r.lnl, to my juz za niego nitl lxrlrll
ramy żadnych oplat. Ufamy, że ktk wltt
śrrie jest i nie mamy zamiant lztlhlrĆ
gdzieś za szafą u klienta lltlslllltit, tttt

ktÓrr.rn ewentua]nie m glby ctls stllllt'
11a761.|1rrwn/"' ,1
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Jedenaste: nie kopiuf
Jedynie 5-10 procent progrom w komputerowych w Polsce kupiono legolnie

zakaz używania nielegalnych
progxam w komputerowycłt d9;
il*ąłnv nrakomiĘ większość
polsi<ich firm. Z dnia na dziefi
stanęIyby nie tylko małe prywat-
ne firmy, ale r wnież instytucje
i zakłady, a nawet paristwowe
ośrodki obliczeniowe.



l)wn liltł temu Jakub Tatarki+
wit:2, riwczesny pracownik Insty-
tutu tr'izyki PAN, postanowił po-
rzaciĆ karierę naukową i zacząć
robić pieniądze. Zajil' się dostoso_
wywaniem angielskich wersji
program w komputer w do pol-
skich warunk w.

Doriusz Grzywoczewski

Istniejąca od roku firma, ktorą pro
wadzi do spÓłki z Andrzejem Teleżyn-
Skim, realizuje zlecenia między innnni
<lla największych polskich gazet: Życia
Warszawy, Rzeczpospolitej, także dla
CAstIA. NajproŚciej dzialalność flrmy
można określić jako projektowanie pol_
skich liter, ktÓre dopełrriaj ą anglojęzy cz-
ne najczęŚciej wersje edy'torÓw tekstu.

"Litera musl mieĆ estetyczny wy-
gląd, nie wystarczy dorysować kreslię
czy przyprawić ogonek,'' mÓwi Tatar_
kiewicz. "Trzeba dokladnie odmierzyć
odlegloŚć między literami tak, by pol_
ski znak diakrytyczny nie szpecil ory-
$la]u, a wtęcz przeciwnie, byl jego
ozdobą.'' Do tego potrzebny jest nie
tylko zmysl estetyczny, ale rÓwnież
doŚwiadczenie
i znajomoŚć
programo-
wania
kompute-
rowego.
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AĘsĘczne
dorubiartie ogonkÓw

Modyfikocio komputerowego kroiu pismo iest opłocolno dlo obu stron

"Pierwsze litery zrobilem dwa lata
tenu,'' mÓwi Tatarkiewicz. "Na począ_
tku, robilem to dla wlasnej przyjemno-
ści. Pomagalem przy zorgalizowaniu
skladu komputerowego wydawnictwa
Respublika. Potem jednak, kiedy do-
strzeglem, że w warunkach rynkowych
moja znajomośĆ komputerow jest wię_
cej warta nŻ wiedza z zakresu fizyki,
postanowilem zmienić branżę.''

Dlauegoczajnk
szumi

Po skoficzeniu studiÓw Tatarkiewicz,
notabene wnuk slawnego filozofa i hi-
storyka lilozofii Wladyslawa, ro4nczrt
pracę W łrstytucie Fizyki Polskiej Aka-

demii Nauk. Zajmowal się tam
badania-
mi wply-

wu promieniowania jądrowego na orga_
nizm ludzki. Dzięki pracy w instytucie
poznal sprzęt komputerowy i nauczyl
się programowania. Wyjazd na stypen_
dium do bylej Repubtiki Federalnej
Niemiec pozwolil mu, oprÓcz studi w
nad fizyką jądrową, zapoznać się z naj-
nowszl'rni technikami komputerowy-
Wn. ':Z moim stypendium wiąe się
doŚć zabawna historyjka,'' mÓwi Tatar-
kiewicz. "Kiedyś podczas uczonej roz-
mowy, doszliśmy do wniosku, że tak
naprawdę to do konca jeszcze nie wyja-
śniono, dlaczego czajnik szumi w czasie
gotowania. PostanowiliŚmy to zjawisko
w1tlumaczyĆ. owocem pracy był cal-
kiem sąnisty artykul, ktory ukazal się
w niemieckiej prasie fachowej."

Zmiany, jakie zaszly w polsce po
1989 roku, zmusily Tatarkiewicza do
porzucenia kariery naukowej. Z racji
swojej wiedzy komputerowej w roku
I9.P,O zacząL pracować dla polskiego
dystrybutora znanego koncernu kom-
puterowego Apple Macintosh. Stąd
wlaŚnie wziąl się jego p Źniejszy przy-
domek Mr Macintosh, pod ktÓrym zna-
ny jest dzisiaj w środowisku kompute-
rowc w. P źniej zająI się projektowa_
niem polskich czcionek dla edy.tor w
tekstÓw. Do tej pory przystosowal do
wytnog w naszego języka kilkadziesiąt
krojow pisma.

Niestety dzialalnoŚć ta nie obywa
się bez problem w. Na pewno najwięk-

sz5''rn jest nielegalne używanie i kopio-
wanie tworzonych przez niego krojÓw.
"Nie mam zamiaru Ścigać malych pry_
watnych użytkownikÓw, ktÓrzy wyko
rzystują to na wlasne potrzeby, ale nie
rozumiem dlaczego duze firmy, glow-
nie wydawnictwa, mają korzystać
z mojej pracy i czerpaĆ z tego nieuza-
sadnione zyski,'' mÓwi Tatarkiewicz.
Stąd też często stara się dochodzić
swoich praw w sądzie.

Piraci
pnegrywaią

"Ci' ktÓrzy nielegalnie weszli w po-
siadanie oprogTamowania twier dzą, że
są to przecież znaki, jak wszystkie in-
ne, co oczy'wiŚcie jest nieprawdą''' mÓ_
wi' "I choć na pierwszy rzut oka może
wydawać się, że między titerami nie
ma prawie żadnej rożnicy, to rÓżnica
może być taka, jak między mercede
sem a trabantem." Nie wszyscy
jednak to respektują. NiektÓrzy i "{ryrąnawet o tym nie wiedzą. "W zasa-
dzie można by wyr'Óżnić trzy ty-
py reakcji na zawiadomienie ko-
goś, że używa nielegalnej kopii,''
m wi Jerzy Naumann prawnik
Tatarkiewicza. "Pierwszy to mil-
czenie i wtedy idziemy do sądu,
drugr - zdziwienie i przekonanie,
że to jest przecieŻ publiczna
wlasnoŚć, zazwyczaj z tymi

osollrnri rkx'llrxlzilllv rlo 1xl'ozttnlicniir
i ltzrti llici;rlio wzr)l.owv rtzrurnic
pr':rw i rrrcgrrlowlrrrit' sl)t'ilwv lx'z lio
llicczlrosci strirszclriir silrlcltr." lkl tcj
poly rxlllvItl Się już kill<ittlzitlsiąt
Spraw, W większości wygr'anych 1lrzez
Tatarkiewicza. Iłeszta zalatrviona zo-
stala polubownie. W tym rÓwnież
Sprawa CASHA' ktory nieŚwiadomie
u legalnego sprzedawcy kupił nietegal-
nie oprogramowanie. "DIa dużych
firm nie jest to wielki wydatek," mowi
Tatarkiewicz. "Pieniądze za modyfika-
cję nie są wcale duże. Sto dolarow
kosztuje zrobienie nowego projektu.
Do tego dostaje się za darmo wszyst_
kie zrobione wczeŚniej. Jeżeli nato_
miast ktoŚ zamawia znaki z listy juz
gotowych, to placl jedynie sześć dola_
r w za 120 znakow."

"KiedyŚ nie bylo problemu z ptrac-
twem program w edy'torskich," m wi
Tatarkiewicz. "Drukarnia kupowala
czcionki w wielkiej skrzyni, kt ra wa-
żyła pol tony i byl spokÓj, bo nikt nie
mÓgl tego, ot tak sobie, ukraść.
Z oprogramowaniem jest gorzej, bo
wystalczy mieć noŚnik i komputer, że_
by zrobić sobie kopię. No, ale to jest
rÓwnież cena postępu.''
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