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- W gazecie znalazáam ofertĊ sprzedaĪy drewnaRSRZLDGDNRELHWDZadzwoniáam, zamówiáam
3 m3 i nazajutrz, zgodnie z umową, drewno zostaáo
mi przywiezione. Pan, który je dostarczyá, szybko
wziąá pieniądze - 360 zá - i natychmiast odjechaá.
Dopiero po pewnym czasie zorientowaáam siĊ, co
mogáo byü powodem tego poĞpiechu - po prostu
mnie oszukaá. Zamiast trzech, dostaáam najwyĪej
dwa metry tego drewna. Zadzwoniáam do niego
i mówiĊ, Īe tu nie byáo trzech metrów, to siĊ obruszyá i nawet nie chciaá mnie sáuchaü. Oszukaá
mnie, trudno - byáam zbyt áatwowierna, teraz
jestem stratna. Choü nie jest mi lekko, bo sama

SONDA

Helena Niewiejska
emerytka

Uwaīam, īe nikt nigdy siċ nie dorobi na krzywdzie drugiego czâowieka.
Nawet jeīeli poczĆtkowo rzeczywiğcie
zyska na tym, īe kogoğ oszukaâ, to
i tak w ostatecznoğci moīe to wszystko
straciý. Oczywiğcie mogĆ zdarzyý siċ
wyjĆtki, ale jak to siċ mówi, bċdĆ one
tylko potwierdzaý reguâċ.
Nie zdarzyâo mi siċ jeszcze, by
ktoğ mnie oszukaâ w „sytuacjach handlowych”. Myğlċ, īe to dlatego, īe jestem osobĆ bardzo ostroīnĆ i zawsze
kilkakrotnie wszystko sprawdzam. Gdy
mam odebraý od kogoğ jakiğ towar, to
biorċ znajomĆ osobċ ze sobĆ, pytam
o opiniċ innych i staram siċ, by nikt
mi niczego nie wmówiâ. Nie ufam „na
sâowo”, wszystko dokâadnie oglĆdam.
W dzisiejszych czasach trudno traÀý na naprawdċ uczciwĆ osobċ. Nieraz
spotkaâam siċ z chċciĆ wykorzystania
dobroci i mojego zaufania. Osoby honorowe, prawdomówne, chċtne do
pomocy i uczciwe bardzo czċsto sĆ
traktowane jak swego rodzaju „popychadâa”. Niestety, dziğ wszyscy patrzĆ
tylko na to, by samemu coğ zyskaý,
a nie na drugiego czâowieka.

wychowujĊ dzieci, jest to dla mnie cios, ale sobie
poradzĊ. WaĪne, Īeby juĪ innych nie oszukaá.
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Czy moīna dorobiý siċ na krzywdzie ludzkiej?

Dominik Ptak
uczeĕ ZS nr 1

Zgadzam siċ z tym, īe na krzywdzie ludzkiej nie moīna siċ dorobiý.
Moīe i na poczĆtku nie przeszkadza
nam, īe kogoğ oszukaliğmy i dziċki
temu coğ zyskaliğmy, jednak póĩniej,
gdy odezwie siċ nasze sumienie, bċdzie nam bardzo trudno cieszyý siċ
z tego, co zarobiliğmy.
Mam to szczċğcie, īe nigdy nie
zdarzyâo mi siċ zostaý na cokolwiek
naciĆgniċtym. Przede wszystkim
dlatego, īe wiem, jak siċ przed tym
ustrzec. Nie wierzċ nikomu w zapewnienia, sam muszċ siċ przekonaý, jaka
jest prawda. Wiem, na co zwracaý
uwagċ i jak dostrzec próbċ oszustwa.
Potocznie mówiĆc, ufam ludziom, ale
jest to zaufanie kontrolowane.
Trudno spotkaý dzisiaj caâkowicie
uczciwĆ osobċ. Myğlċ, īe po czċğci
warto byý uczciwym, ale z drugiej
strony takie osoby czċsto sĆ wykorzystywane, bo nie podejrzewajĆ, īe
skoro one same majĆ tylko dobre
intencje, to ta druga strona moīe
mieý niecne zamiary. Kiedyğ nawet
zâodziej byâ honorowy, dzisiaj honor
po prostu zanika.

Katarzyna Mâynarz

z córeczkĆ KorneliĆ
wychowuje dziecko

Myğlċ, īe powiedzenie, īe na
krzywdzie ludzkiej nikt siċ jeszcze nie
dorobiâ, jest bardzo prawdziwe. Mimo
īe w dzisiejszych czasach coraz wiċcej ludzi wâağnie w ten sposób buduje
swoje īycia.
Nieraz zdarzyâo mi siċ spotkaý
z nieuczciwoğciĆ innych. Zarówno
w relacjach prywatnych, jak i sâuībowych. W niektórych sklepach moīna
zauwaīyý proceder oszukiwania podczas wydawania reszty. Niby w wiċkszoğci wypadków sĆ to tylko grosze,
ale czasem jest to nawet kilka zâotych.
Gdyby tak policzyý, īe na kaīdym
kliencie sprzedawca „zarobi” nawet
po zâotówce, to w skali miesiĆca moīe
siċ okazaý, īe dorobiâ sobie pokaĩnĆ
sumkċ do wypâaty.
W dzisiejszych czasach rzadko
siċ spotyka osoby caâkowicie uczciwe.
Uwaīam, īe warto takim byý, mimo īe
czċsto siċ takich ludzi wykorzystuje.
Powinniğmy jednak dĆīyý do tego, by
nieuczciwoğý byâa tċpiona, a prawdomównoğý, honor i uczciwoğý chwalona
i zauwaīana.

Maâgorzata Muskaâa
z córeczkĆ JulkĆ
zajmuje siċ domem

W dzisiejszych czasach na kaīdym
kroku moīemy spotkaý siċ z nieuczciwoğciĆ drugiego czâowieka. Najlepiej zobrazowaý to moīna na przykâadzie podpisywania
umów z sieciami telefonicznymi. W salonie
jednej z takich sieci obiecujĆ nam zâote
góry, a gdy przychodzi do podpisania
umowy, to moīemy siċ bardzo zdziwiý, bo
warunki bċdĆ zupeânie inne niī te przedstawione. Niestety nie zawsze potraÀmy
siċ przed takimi manipulacjami ustrzec.
Szczególnie dlatego, īe kaīĆ szybko
podpisywaý papiery, a czâowiek dopiero
po podpisaniu, juī w domu, dokâadnie
siċ w to wgâċbia. Pamiċtajmy, īe mamy
prawo spċdziý w salonie tyle czasu, aby
przeczytaý dokâadnie treğý umowy.
Uwaīam, īe dziğ kaīdy dba tylko
o swój interes, o to, by piĆý siċ po szczeblach kariery, podnosiý swój status spoâeczny, nie zwracajĆc uwagi na uczciwoğý
i honor. Myğlċ, īe powinniğmy pamiċtaý,
īe na krzywdzie innych nie da siċ, a przynajmniej nie powinno siċ daý, dorobiý.
Julka: Nie wszyscy uczniowie sĆ
uczciwi. Bardzo czċsto ğciĆgajĆ na sprawdzianach, odpisujĆ zadania domowe. Uwaīam, īe nie powinni tak robiý. Uczciwoğý
i prawdomównoğý sĆ bardzo waīne.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Sâawomir Widerski
prowadzi sklep

W dzisiejszych czasach wielu ludzi
chciaâoby siċ szybko wzbogaciý, niestety rzadko jest to równoznaczne z tym,
īe ich dziaâania sĆ uczciwe, honorowe.
Uwaīam jednak, īe warto byý uczciwym, bo dziċki temu nie trzeba siċ za
siebie oglĆdaý, ma siċ czyste sumienie.
Moim zdaniem rzeczywiğcie na
ludzkiej krzywdzie nie moīna siċ dorobiý, dlatego īe prċdzej czy póĩniej
zâa karma do nas wróci.
Zarówno ja, jak i wielu moich znajomych spotkaâo siċ z nieuczciwymi
praktykami jednej z sieci komórkowych. Zupeânie inne warunki zostaây
nam przedstawione w salonie, w trakcie
podpisywania umowy, a okazywaâo siċ,
īe zupeânie inne rzeczy przychodziây
wraz z pierwszym rachunkiem. Myğlċ, īe
da siċ przed takimi oszustwami ochroniý - naleīy wszystko dokâadnie czytaý,
sprawdzaý, kilkakrotnie potwierdzaý,
czy dokâadnie o tym samym mówimy,
a nastċpnie wszystkie ustalenia przelaý
na kartkċ i podpisaý wraz ze sprzedawcĆ. Gdy bċdziemy mieli papierowe
potwierdzenie, to nawet w momencie
nieprawidâowoğci moīemy siċ odwoâaý
do rzecznika praw konsumenta.

