
  

„ DZIEŃ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Dzień 10 marca został ogłoszony z inicjatywy Prezydenta 
RP „Dniem Przedsiębiorczości”. Tego dnia uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju poznawali 
funkcjonowanie firm, stykając się z ich działalnością 

bezpośrednio na stanowiskach pracy i wykonując drobne 
czynności pod nadzorem opiekunów. 

Ja udałem się do Chojnic, do firmy R-net mieszczącej się 
przy ul. Mickiewicza 5. Przedsiębiorstwo to 

zatrudniające 6 pracowników, działa na rynku usług 
internetowych oraz w branży reklamowo-marketingowej.



  

Firma R-net zajmuje się 
wykonywaniem serwisów 

internetowych dla firm.
Zajmuje się także 

prowadzeniem stron i kreacją 
wizerunku tych firm.

http://www.rnet.pl/


  

Prowadzi :

• portal regionalny www.chojnice.pl
• księgarnię internetową www.bernardinum.com.pl 
• stronę czasopisma „Poznaj Świat” 

www.poznajswiat.com.pl 
• oficjalną stronę Gminy Sierakowice www.sierakowice.pl
• stronę turystyczną Charzyków www.charzykowy.pl 
• stronę parku wodnego w Chojnicach 

www.parkwodny.chojnice.pl 
• stronę sklepu komputerowego w Chojnicach „ComTel” 

www.comtel.chojnice.pl 
• oraz serwis komunikacyjny regionu pomorskiego 

www.pomorskie.info 

http://www.chojnice.pl/
http://www.bernardinum.com.pl/
http://www.poznajswiat.com.pl/
http://www.sierakowice.pl/
http://www.charzykowy.pl/
http://www.parkwodny.chojnice.pl/
http://www.comtel.chojnice.pl/
http://www.pomorskie.info/
http://www.rnet.pl/


  

Zajmuje się również 
projektowaniem:

• plakatów 1, 2
• folderów 1, 2
• ulotek 1, 2
• koszulek 1
• kartek pocztowych 1
• prezentacji  multimedialnych 1, 2, 

3(prezentacja Borów Tucholskich)
• loga 1, 2
• teczki 1, 2, 3

file:///F:/r-net/Plakaty/rowerplaka.gif
file:///F:/r-net/Plakaty/turniejtanca.gif
file:///F:/r-net/Foldery/festfolder.gif
file:///F:/r-net/Foldery/festfolder2.gif
file:///F:/r-net/Ulotki/bellevueulot.gif
file:///F:/r-net/Ulotki/ulotkakaszub.gif
file:///F:/r-net/koszulki/koszulka1.gif
file:///F:/r-net/Kartka/kartkamdk.jpg
file:///F:/r-net/Prezentacja/cd1.jpg
file:///F:/r-net/Prezentacja/cd2.jpg
file:///F:/r-net/Prezentacja/Park%20Narodowy%20'Bory%20Tucholskie'/prezentacja.exe
file:///F:/r-net/Loga/mdk.gif
file:///F:/r-net/Loga/roma.gif
http://www.rnet.pl/


  

Wspomaga również promocje imprez 
kulturalnych Międzynarodowy Festiwal 

Folkloru oraz imprez sportowych FUTSAL.

Więcej informacji 

http://www.rnet.pl/


  

W firmie pracuje grafik 
komputerowy, programista, 

administrator, redaktor naczelny, 
dziennikarz prowadzący oraz 
dziennikarz współpracujący.

http://www.rnet.pl/


  

Moim konsultantem w firmie był Maciej 
Lunitz, który przedstawił mi całą ekipę 
oraz poinformował o zadaniach firmy. 

Następnie dostałem możliwość 
przypatrzenia się pracy grafika, 

programisty oraz administratora. 



  

Jako grafik 
pracuje w firmie 

Justyna 
Laska-

Pietrzyńska, 
jako programista Ryszard Hapka, a 

jako administrator mój konsultant 
Maciej Lunitz.



  

Przypatrywałem 
się uważnie jak 
Pani Justyna 

tworzyła grafikę w 
Corel Draw. 

Prowadziłem z nią ciekawe 
rozmowy na temat jej pracy, na 
mój temat jak i na temat „Dnia 

Przedsiębiorczości”.



  

Następnie poznałem dziennikarza 
prowadzącego Tomasza 
Bobrowskiego, z którym 

poszedłem do redakcji 
mieszczącej się przy Placu 

Jagiellońskim 2a. Na początku 
obserwowałem jego prace i 

prowadziłem konwersacje na 
temat „Dnia 

Przedsiębiorczości”. Następnie 
to on zrobił ze mną wywiad na 

temat „Dnia 
Przedsiębiorczości”. Oto adres 
artykułu       . Artykuł ukazał się 

następnego dnia. 

m



  

Około godziny 11 poszliśmy do Liceum 
Filomatów i Filaretów w Chojnicach na debatę.

Tomasz Bobrowski prowadził tam wywiad
 z uczniami liceum. 

Następnie wróciliśmy do R-netu, gdzie poznałem 
redaktora naczelnego Dariusza Kierdowicza, 
który powiedział mi coś więcej o działalności 

firmy i ich klientach. 



  

Miałem również szanse 
pochwalenia się 
grafikami, które 

stworzyłem. Widać było 
że niektóre nawet go 

zaciekawiły. Złożono mi 
ofertę zaprojektowania 
jakiejś grafiki na tapetę 

na pulpit, która 
znalazłaby się na 
witrynie Chojnic.



  

Z szefem R – netu rozmawiałem o warunkach 
pracy, możliwości zatrudnienia i rekrutacji. Niestety 

dowiedziałem się, że raczej nie miałbym zbyt 
dużych szans na zatrudnienie, ponieważ Pani 

Justyna zdała studia na Akademii Sztuk 
Pięknych i jeśli chciałbym tam pracować, też 

musiałbym tam studiować.
 Na koniec podziękowałem wszystkim za 

poświęcenie mi czasu, pożegnałem się i wróciłem 
do domu.



  

Pobyt w firmie R-net uważam za całkowicie udany. 
Te kilka godzin spędzonych na rozmowach

 i obserwowaniu pracy pozwoliły mi przekonać się 
o atrakcyjności zawodu grafika komputerowego i 
nabrać przekonania co do tego, czym chciałbym 

się w przyszłości zajmować. Jestem bardzo 
zadowolony z pobytu i jeśli nadarzy się jakaś 

okazja, chciałbym tam powrócić.

Koniec
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