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 Bia³ystok, Bielsk Podlaski,
Hajnówka, £om¿a,

 Siemiatycze, Sokó³ka,  Suwa³ki

IX Prezentacje „Uczelnie w powiecie”
23 luty - Sokó³ka

Zespó³ Szkó³,
ul. Mickiewicza 11

22 luty - Hajnówka
Wydzia³ Zamiejscowy

Politechniki Bia³ostockiej,
ul. Pi³sudskiego 6

20 luty
- Bielsk Podlaski

Publiczne Gimnazjum Nr 1,
ul. Koœciuszki 21

RAMOWY  PROGRAM
godz.8.00 - 10.00 - przygotowanie soisk wystawienniczych,
godz.10.00 - rozpoczecie Prezentacji,
godz.10.00 - 13.00  - "m³odzie¿ przy stoiskach",
godz.11.00 - oficjalne rozpoczecie Prezentacji z udzia-

³em lokalnych w³adz i zaproszonych goœci,
godz.12.00 - 13.00  - konkurs na najciekawsz¹ prezentacje uczel-

ni o Puchar Starosty Powiatu i najbogatsz¹
ofertê edukacyjn¹ o Puchar Burmistrza,za-
prezentowane ka¿dego dnia Prezentacji,

godz.14.00 - zakoñczenie Prezentacji.

21 luty
- Siemiatycze

Zespó³ Szkó³,
ul. Koœciuszki 43

Jedenaœcie lat temu w trakcie
zorganizowanego - w Bielsku Podla-
skim - przez redakcjê „Wieœci Podla-
skich”- wtedy jeszcze miesiêcznika,
panelu dyskusyjnego o aspiracjach
edukacyjnych m³odzie¿y  w ma³ych
oœrodkach miejskich zastanawiali-
œmy siê w gronie dzia³aczy samorz¹-
dowych i oœwiatowych jak pokonaæ
bariery w dostêpie do uczelni wy-
¿szych. Za jedn¹ z takich przeszkód
uznano to, ¿e uczelnie nie docieraj¹
ze swoj¹ ofert¹ edukacyjn¹ do miast
powiatowych, miasteczek i gmin.
Zrodzi³ siê wówczas pomys³ zape³-
nienia tej luki i w roku 2002 zorgani-
zowaliœmy pierwsze prezentacje edu-
kacyjno-doradcze pod has³em
„Uczelnie w powiecie” w Bielsku
Podlaskim i Hajnówce. Impreza zy-
ska³a akceptacje nie tylko w³adz sa-
morz¹dowych powiatów i miast ale
przede wszystkim uczniów. Po dzie-
siêciu latach mo¿emy  z satysfakcj¹
stwierdziæ, ¿e prezentacje na trwa³e
wpisa³y siê w kalendarz wydarzeñ
powiatu i miasta Bielsk Podlaski,
Hajnówka i Sokó³ka.

Od roku 2007 prezentacje or-
ganizujemy tak¿e w Sokó³ce.

To, ¿e dziœ spotykamy siê na
jubileuszowych Prezentacjach ( w

roku  2005 nie odby³y siê) to zas³uga
tak¿e a mo¿e przede wszystkim
szkó³, które goœcinnie przyjmuj¹ nas
w swych progach. Korzystaj¹c z oka-
zji pragnê dyrekcji Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Bielsku  Podlaskim,
Zespo³u Szkó³ w Sokó³ce, w³adzom
Zamiejscowego Wydzia³u Leœnego
Politechnik Bia³ostockiej w Hajnów-
ce serdecznie, za to ciep³e, przyjêcie
podziêkowaæ. Dziêkujê za klimat jaki
prezentacjom stwarzaj¹ w³adze sa-
morz¹dowe miast i powiatów oraz
uczelniom, ¿e chc¹ ze swoja oferta za
poœrednictwem „Wieœci” docieraæ do
m³odzie¿y z tych powiatów. S¹ wœród
uczelni takie, które s¹ z nami od sa-
mego pocz¹tku i wieloma przedsta-
wicielami dzia³ów promocji i rekru-
tacji nawi¹zaliœmy w tym czasie nie-
mal przyjacielskie kontakty.

W tym roku po raz pierwszy
spotykamy siê z maturzystami po-
wiatu siemiatyckiego. W swe progi
przyjê³a nas Pani Bo¿ena Krzy¿anow-
ska – dyrektor Zespo³u Szkól w Sie-
miatyczach. Mam nadziejê, ¿e bêdzie
to równie udana impreza jak w in-
nych powiatach i pocz¹tek wspó³pra-
cy dobrze s³u¿¹cej siemiatyckim ma-
turzystom.

Wies³aw Soko³owski

Jubileuszowe spotkania

W ostatnich tygodniach znów
g³oœno o Puszczy Bia³owieskiej. Wró-
ci³ temat poszerzenia Bia³owieskiego
Parku Narodowego na ca³y jej obszar,
wróci³ temat obywatelskiego projek-
tu w sprawie parków narodowych,
którego g³ównym za³o¿eniem jest
odebranie samorz¹dom prawa veta
co do zmiany granic parków, czy te¿
tworzenia nowych. Po zmianach sa-
morz¹dy mia³yby jedynie mo¿liwoœæ
opiniowania tych zmian, jednak nie
by³yby one wi¹¿¹ce dla resortu œro-
dowiska. S¹ to zagadnienia wzbudza-
j¹ce wiele emocji, tak¿e u mnie.

Od kiedy pamiêtam temat
Puszczy Bia³owieskiej by³ szeroko
dyskutowany. Tak¿e moja skromna
osoba kilkakrotnie coœ o tym pisa³a.
Staram siê nie wypowiadaæ na tema-
ty stricte przyrodnicze, poniewa¿
przyrodnikiem nie jestem. Tutaj pole
do popisu maj¹ naukowcy czy te¿
leœnicy, którzy maj¹ odpowiednie
przygotowanie do poruszania zwi¹-
zanych z tym zagadnieñ. Dla mnie
wa¿niejsze s¹ aspekty spo³eczno-eko-
nomiczne.

Jedn¹ z rzeczy, która bardzo
razi mnie w ca³ej tej historii z Puszcz¹
Bia³owiesk¹ w roli g³ównej, jest

Karuzela krêæ siê krêæ… czyli dyskusje
nad Puszcz¹ Bia³owiesk¹

ogromne upolitycznienie tematu. Nie
ma co mieæ z³udzeñ, ¿e nagle ca³y
sejm jest, a¿ tak mocno zainteresowa-
ny sposobem ochrony puszczy, po-
szerzeniem parku itd. Mo¿liwe, ¿e
jakiœ procent pos³anek i pos³ów to
mi³oœnicy przyrody bia³owieskiej,
ideowcy, ale nie jest on du¿y. Liczy
siê elektorat i zyski jakie mo¿e przy-
nieœæ takie lub inne podniesienie rêki
podczas g³osowania. Wiêc nie oszu-
kujcie siê panie i panowie samorz¹-
dowcy, jeœli z analiz którejœ partii
wyjdzie, ¿e warto poprzeæ popraw-
kê odnoœnie parków narodowych, to
tak zrobi¹. Nie oszukujcie siê te¿ dro-
dzy twórcy obywatelskiego projektu,
to samo dzia³a w drug¹ stronê. Wiêc
jeœli z analiz wyniknie, ¿e na g³oso-
waniu na „TAK” straci siê g³os w
kolejnych wyborach, to poprawka
bêdzie odrzucona. Wkurzaj¹ce? Bar-
dzo, ale to polityka.

Inna sprawa, ¿e brak jest od-
powiednich rozwi¹zañ systemowych
dotycz¹cych sytuacji takiej jaka ma
miejsce w Bia³owie¿y, czy mo¿e sze-
rzej, ca³ym powiecie hajnowskim.
Nikt nie neguje tego, ¿e Puszcza Bia-

cd. str. 2

Facebook jest bardzo skutecz-
ny w wyciskaniu pieniêdzy z u¿yt-
kowników oraz z odwiedzaj¹cych
jego strony. Portal w 2011 roku zaro-
bi³ na czysto miliard dolarów. Przy
deklarowanych przez niego 845 mi-
lionach u¿ytkowników oznacza to, ¿e
ka¿dy przyniós³ Markowi Zuckerber-
gowi i jego wspólnikom blisko 1,2
dolara zysku. Sprawdziliœmy czy
polscy inwestorzy bêd¹ mogli zaro-

SprawdŸ, ile na tobie zarabia Facebook
i ile ty mo¿esz zarobiæ na nim - analiza Moneypl

biæ na zapowiadanym debiucie gie³-
dowym giganta.

Z szacunków serwisu Alexa
wynika, ¿e Facebook jest najpopular-
niejszym portalem spo³ecznoœcio-
wym w sieci.

Odwiedza go o 500 milionów
internautów wiêcej, ni¿ drugi w ko-
lejnoœci serwis Twitter. Na trzecim
miejscu zestawienia plasuje siê bran-

cd. str. 8
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Karuzela krêæ siê krêæ… czyli dyskusje nad Puszcz¹ Bia³owiesk¹
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³owieska jest naszym dziedzictwem narodowym, obszarem niezwykle cen-
nym przyrodniczo. Tutaj panuje pe³na zgoda. Ale odnoszê wra¿enie, ¿e nikt
te¿ nie chce siê przyjrzeæ problemom, które nêkaj¹ takie gminy jak Bia³owie-
¿a. Z terenu parku wp³ywa o po³owê mniejszy podatek, ni¿ ze zwyk³ych
lasów. To samo tyczy siê lasów ochronnych, tworzonych na terenach zarz¹-
dzanych przez Lasy Pañstwowe. Czy tak trudno wpisaæ do odpowiedniej
ustawy, ¿e ca³y ten podatek bêdzie po prostu refundowany gminom? Dla
takiej Bia³owie¿y s¹ to naprawdê du¿e pieni¹dze. A ich utrata to powa¿ny
cios, dla niedu¿ego i tak bud¿etu. Inna sprawa to te mityczne sto milionów z
Bia³owieskiego Programu Rozwoju (a wed³ug niektórych dziennikarzy na-
wet dwieœcie, oj na bogato) na inwestycje proekologiczne oferowane(?) za
zgodê na poszerzenie parku (ciekawa transakcja handlowa). Po pierwsze skoro
wszyscy zgadzamy siê, ¿e Puszcza Bia³owieska to nasze dobro narodowe, to
Pañstwo powinno samo z siebie przekazywaæ œrodki na takie inwestycje,
niezale¿nie czy ten park zosta³ poszerzony czy nie. No chyba, ¿e kolej-
nym ministrom œrodowiska nie zale¿a³o wcale tak mocno na ochronie
przyrody. Po drugie pieni¹dze te mia³yby byæ tylko na inwestycje pro-
ekologiczne, czyli ju¿ nie np. na drogi. Sk¹d samorz¹dy maj¹ braæ na
to œrodki? Odpowie ktoœ – s¹ inne fundusze, czy to polskie czy euro-
pejskie, z nich korzystajcie. Zgoda – odpowiem – ale sk¹d taka biedna
gminna jak Bia³owie¿a ma braæ na wk³ad w³asny w te projekty? Skoro
uszczupla siê jej bud¿et o te piêædziesi¹t procent podatku? Skoro musi
jeszcze znaleŸæ jeszcze wk³ad w³asny w projekty proekologiczne? A
do tego prowadziæ bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, utrzymaæ szko³ê  w której dzieci
jest co raz mniej, co z kolei prowadzi do zmniejszenia subwencji oœwia-
towej. Có¿, tworzy siê po prostu b³êdno ko³o. Tyle tylko, ¿e ja, czy
wiêkszoœæ mieszkañców tych terenów doskonale o tym wie. Ale czy
wiedzieli o tym poprzedni ministrowie œrodowiska? Chyba nie. A dla-
czego? A mo¿e dlatego, ¿e nie za bardzo s³uchali przedstawicieli choæ
by Bia³owie¿y. Mam jedynie nadziejê, ¿e obecny minister ten s³uch
bêdzie mia³ lepszy. Inna sprawa, ¿e tereny wschodnie tak d³ugo by³y
traktowana po macoszemu, ¿e to chyba rz¹dz¹cym powinno zale¿eæ
na ich dofinansowaniu i rozwoju. Chyba, ¿e dalej mamy byæ Polsk¹ B,
czy nawet C.

Kolejna sprawa to niedotrzymanie obietnic z 1996 roku. Jak ro-
zumiem istnieje coœ takiego jak ci¹g³oœæ rz¹dów i umowy podpisane
przez jeden, powinny byæ wykonywane tak¿e przez kolejne, nawet
jeœli wywodz¹ siê z innej opcji politycznej. Otó¿ Bia³owie¿a swoje zo-
bowi¹zania wykona³a w stu procentach, a nasze Pañstwo? No có¿ jakoœ
gazu, który mia³ byæ do nas doprowadzony do dziœ nie widzê. Trudno
wiêc mieszkañcom tych terenów przekonaæ do teraŸniejszych obiet-
nic, skoro nie spe³niono tych sprzed przesz³o szesnastu lat.

Wa¿ne jest równie¿ unormowanie sytuacji w samym Bia³owie-

skim Parku Narodowym. Przypomnê tylko, ¿e w ostatnim czasie ze
stanowiska dyrektora zosta³ odwo³any Zdzis³aw Szkiruæ (co piszê z
du¿¹ przykroœci¹, bo w mojej ocenie by³ to jeden z najlepszy dyrekto-
rów w ostatnich latach, bardzo chêtny do wspó³pracy, o czym sam siê
niejednokrotnie przekona³em). Jest to bodaj¿e ju¿ pi¹ta zmiana w ostat-
nim dziesiêcioleciu. Mo¿e najpierw warto by³oby uspokoiæ sytuacjê w
jeszcze nieposzerzonym parku? Bo takie zmiany ani nie s³u¿¹ stabili-
zacji firmy, ani pracowników. Nie pomagaj¹ tak¿e w planowaniu cze-
goœ w d³u¿szej perspektywie, poniewa¿ trudno to robiæ skoro dyrek-
tor zmieni siê co rok-dwa.

W ostatnim czasie w TV Trwam i Radiu Maryja zosta³y nadane
audycje na temat Puszczy Bia³owieskiej. Oprócz mnie wziê³a w nich
udzia³ pani El¿bieta Laprus, ks. Tomasz Duszkiewicz, dr Jan £ukasze-
wicz oraz pan Anatol Filipczuk. Nigdy nie by³em wielkim fanem tych
mediów, ale pragnê podkreœliæ i bêd¹ to robi³ zawsze, ¿e s¹ to jedyne
media ogólnopolskie, które dopuœci³y to g³osu ludzi maj¹cych choæ
trochê inne pogl¹dy, ni¿ te ogólnie przyjête za poprawne polityczne.
Ka¿dy g³os jakichkolwiek w¹tpliwoœci, jakiegokolwiek sprzeciwu, jest
gdzie indziej przedstawiany jako krzyk ciemnogrodu, demagogia. Nie
wiem gdzie w trosce o finanse gminy demagogia? Nie wiem gdzie
ciemnogród w trosce o to by rz¹dz¹cy, choæ by siê wali³o i pali³o, na
pewno dotrzymali swoich obietnic?

Ju¿ na zakoñczenie chcia³bym napisaæ, ¿e zauwa¿am w ostat-
nich latach bardzo niezdrow¹ tendencjê. Samorz¹dom narzuca siê co
raz wiêcej obowi¹zków (czêsto nie daj¹c na nie pieniêdzy), a chce siê
odbieraæ co raz wiêcej praw. Chcia³bym tylko przypomnieæ paniom i
panom zasiadaj¹cych na Wiejskiej, ¿e to samorz¹dy s¹ podstaw¹ funk-
cjonowania Pañstwa. Nie sejm, nie senat, ale w³aœnie gminy. Mo¿na

im odebraæ prawo veta w sprawie parków narodowych – wiem, ¿e to veto
kojarzy siê niektórym z niechlubnym liberum veto, zapytam siê tylko czy
ktoœ bêdzie siê liczy³ z opini¹ takiej ma³ej gminy jak Bia³owie¿a? Teraz taka
sytuacja ma miejsce np. w sprawie tworzenia lasów ochronnych. I có¿? A nic,
ostatnio rada bia³owieskiej gminy wyda³a negatywn¹ opiniê na temat stwo-
rzenia nowego lasu ochronnego, motywuj¹c to w³aœnie wzglêdami ekono-
micznymi (znów nieszczêsny podatek). Mo¿e resort œrodowiska siê wzru-
szy³? Zap³aka³ nad niedol¹ samorz¹du? A sk¹d! Las ochronny oczywiœcie
powsta³. Ale oczywiœcie jak sejm zag³osuje, to siê to prawo odbierze. Nieste-
ty kojarzy mi siê to bardzo jednoznacznie. Z sytuacj¹ sprzed lat dziewiêæ-
dziesi¹tych kiedy to w gminie rz¹dzi³ naczelnik i robi³ wszystko wed³ug
zaleceñ „towarzyszy” zajmuj¹cy wy¿sze stanowiska. Szykuje siê powrót do
przesz³oœci?

Mateusz Gutowski
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To by³a inna POLSKA
Dane statystyczne mog¹ byæ dobrym przewodnikiem po kraju. Wie-

dzia³ o tym Edward Szturm de Sztrem, statystyk i demograf, od 1929 r. do
wybuchu wojny prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego. To z jego ini-
cjatywy zacz¹³ siê ukazywaæ „Ma³y Rocznik Statystyczny”. W przedmo-
wie do pierwszego rocznika, z 1930 r., prezes GUS napisa³, ¿e ma on utrwa-
liæ wiadomoœci na temat: „Czym jest istotnie dzisiejsza Polska”. Te s³owa
Szturm de Sztrem powtórzy³ w przedmowie do 10. rocznika z 1939 r. Wy-
dano go w czerwcu w rekordowym nak³adzie 100 tys. egzemplarzy – Mini-
sterstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego zaleca³o „Ma³y
Rocznik Statystyczny” jako materia³ pomocniczy dla szkó³. Nigdy nim nie
by³.

1 wrzeœnia 1939 r. hitlerowskie Niemcy dokona³y agresji na Polskê.
Pañstwo zrodzone dziêki I wojnie œwiatowej odesz³o w niebyt po kilku tygo-
dniach od rozpoczêcia II wojny œwiatowej. Odrodzi³o siê w zupe³nie innym
kszta³cie w latach 1944-1945. I choæ po zmianach ustrojowych w 1989 r. w³a-
dze nazywaj¹ obecn¹ Polskê bezpoœredni¹ kontynuatork¹ Polski miê-
dzywojennej (podkreœla to umieszczona w konstytucji druga na-
zwa pañstwa – Trzecia Rzeczpospolita), nie zmienia to faktu, ¿e Pol-
ska dzisiejsza jest zupe³nie niepodobna do Polski sprzed 1 wrzeœnia
1939 r. Dowodz¹ tego dawne publikacje GUS ucz¹ce, czym by³ istot-
nie tamten kraj.

W 1939 r., wraz z ziemiami odzyskanymi (tak oficjalnie nazy-
wano Zaolzie), Polska zajmowa³a 389.720 km kw. (o 77 tys. km kw.
wiêcej ni¿ obecnie). Spoœród pañstw le¿¹cych wy³¹cznie w Europie
ustêpowa³a jedynie Niemcom, Francji, Hiszpanii i Szwecji. Najdalej
wysuniêty na pó³noc punkt kraju znajdowa³ siê w okolicach Bras³a-
wia (województwo wileñskie), na po³udnie – Kosowa (województwo
stanis³awowskie), na wschód – Dzisny (województwo wileñskie), a na
zachodzie – Miêdzychodu (województwo poznañskie). Obecnie tylko
Miêdzychód le¿y w Polsce – od granicy zachodniej oddziela go ca³e
województwo lubuskie. Dawne powiaty dziœnieñski i bras³awski znaj-
duj¹ siê na terenie Bia³orusi, a kosowski – na Ukrainie.

W 1939 r. Polska dzieli³a siê administracyjnie na m.st. Warsza-
wê oraz 16 województw, z których siedmiu – wileñskiego, nowogródz-
kiego, wo³yñskiego, poleskiego, stanis³awowskiego, tarnopolskiego i
lwowskiego pró¿no szukaæ na jej wspó³czesnej mapie.

Polska nale¿a³a nie tylko do najwiêkszych, lecz tak¿e do najlud-
niejszych pañstw europejskich. Ostatni przedwojenny rocznik staty-
styczny szacowa³ liczbê mieszkañców na 35,1 mln – wiêcej, ni¿ mia³a
np. ówczesna Hiszpania czy Turcja. Spoœród pañstw po³o¿onych wy-
³¹cznie w Europie Polska pod wzglêdem liczby ludnoœci ustêpowa³a
jedynie Anglii, W³ochom, Niemcom i Francji.

Kim byli mieszkañcy tego du¿ego europejskiego kraju? Najpe³-

niej przedstawi³ ich drugi spis powszechny, przeprowadzony 9 grud-
nia 1931 r., gdy Polska wkroczy³a w 14. rok niepodleg³oœci. W czasie
spisu nie pytano o narodowoœæ. Zadano dwa inne – wa¿ne dla okre-
œlenia to¿samoœci – pytania: o „jêzyk ojczysty” i „wyznawan¹ religiê”.

Spoœród 32,1 mln ówczesnych mieszkañców ponad 10 mln za
jêzyk ojczysty uzna³o inny jêzyk ni¿ polski. Dla 3,2 mln obywateli
jêzykiem ojczystym by³ ukraiñski, dla prawie

2,5 mln – jidysz, dla 1,2 mln – ruski (starobia³oruski), dla prawie
miliona – bia³oruski, dla 740 tys. – niemiecki, dla æwieræ miliona –
hebrajski, dla 138 tys. – rosyjski, dla 83 tys. – litewski. Ponad 700 tys.
spoœród 1,13 mln mieszkañców Polesia nazwa³o jêzyk ojczysty tutej-
szym. Okreœlenie tutejszy pojawi³o siê w czasie spisu w 1921 r. – ozna-
cza³o nie tylko jêzyk, ale i narodowoœæ.

Choæ jêzyk polski jako ojczysty zadeklarowa³o jedynie niespe³-
na 22 mln mieszkañców, jest to liczba zawy¿ona ze wzglêdu na naci-
ski ze strony komisarzy spisowych i dokonywane przez nich fa³szer-
stwa – dotyczy³y one g³ównie ludnoœci bia³oruskiej i ukraiñskiej.

Niespe³na 20,7 mln mieszkañców Polski okreœli³o siebie w 1931
r. jako wyznawców religii rzymskokatolickiej i ormiañskokatolickiej.
Zgodnie ze spisem w Polsce by³o wówczas 3,8 mln prawos³awnych,
3,3 mln grekokatolików, 3,1 mln wyznawców judaizmu, ponad 800
tys. ewangelików (protestantów).

W 1931 r. 72,8% ludnoœci Polski mieszka³o na wsi, 27,2% – w
miastach. W porównaniu ze spisem z 1921 r. ludnoœæ miast wzros³a
tylko o 2,6%. Polska do 1939 r. pozostawa³a pañstwem o zdecydowa-
nej przewadze ludnoœci wiejskiej.

Komisarze spisowi doliczyli siê w 1931 r. prawie 6,4 mln miesz-
kañ, w których by³o ³¹cznie nieca³e 11,8 mln izb mieszkalnych. Staty-

stycznie jedn¹ izbê zajmowa³y trzy osoby. Zgodnie z ustaleniami rachmi-
strzów 10,45 mln osób mieszka³o w lokalach, w których na jedn¹ izbê przy-
pada³y co najmniej cztery osoby.

5,2 mln spoœród tych 6,4 mln mieszkañ stanowi³y lokale jedno- i dwu-
izbowe.

Jednoizbowych by³o 3 mln, prawie wszystkie mia³y – jak to okreœlono
w dokumentach spisowych – „urz¹dzenie kuchenne”. W takich lokalach
mieszka³o 13,7 mln obywateli. Komisarze spisowi byli na tê sytuacjê przygo-
towani, w arkuszu pomocniczym bowiem znajdowa³o siê pytanie: „Czy miesz-
kanie sk³ada siê wy³¹cznie z izby kuchennej?”.

Najgorzej wygl¹da³a sytuacja na wsi. W województwie kieleckim, za-
liczanym do województw centralnych – lepiej rozwiniêtych ni¿ wschodnie –
2,2 mln mieszkañców wsi zajmowa³o 414,5 tys. mieszkañ (w tym 260 tys.
jednoizbowych) z 603 tys. izbami. Po³owa ludnoœci wiejskiej województwa
zajmowa³a lokale, w których jedn¹ izbê dzieli³y co najmniej cztery osoby.

W Warszawie w takich warunkach mieszka³o 23,4% ludnoœci. Dla po-
równania w Rzymie – 8%, w Pradze – 6%, w Pary¿u – 0,7%, w Berlinie –
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0,3%. Spoœród 618,8 tys. budynków w polskich miastach w 1931 r. elektrycz-
noœæ by³a w 234,3 tys., wodoci¹g – w 90,2 tys., a kanalizacja – w 80 tys. Jedy-
nie co 10. budynek (61,7 tys.) mia³ wszystkie instalacje. Ta sytuacja w zasa-
dzie nie zmieni³a siê do wybuchu wojny.
„Wœród krajów, dla których rozporz¹dzamy
danymi w sprawie wielkoœci mieszkañ, szcze-
gólnie Polska wyró¿nia siê niekorzystnymi
warunkami”, ubolewa³a Jadwiga Niebudków-
na w kwartalniku GUS „Statystyka Pracy” (Ze-
szyt nr 1 z 1939 r.). Przedwojenne roczniki statystyczne nie zawieraj¹ infor-
macji o wyposa¿eniu domów wiejskich w media, bo niemal ich nie by³o.

Dla osoby, która na prze³omie 1931 i 1932 r. nie skoñczy³a roku, pro-
gnozowana dalsza d³ugoœæ ¿ycia wynosi³a 48,2 lat (dla mê¿czyzny) lub 51,4
(dla kobiety). Dalsza d³ugoœæ ¿ycia dla osób, które mia³y wówczas kilka lat,
wygl¹da³a lepiej: dla trzylatka – 57,7, a trzylatki – 59,4.

W 1923 r. na 10 tys. mieszkañców Polski przypada³o 2,4 lekarza,
w 1938 r. – 3,7 (w podobnym okresie ten wskaŸnik wynosi³ w Bu³garii
– 4,5, w Niemczech – 7,3, na £otwie – 7,9, na Wêgrzech – 11,2). Jednak
dostêp do lekarza by³ bardzo zró¿nicowany. W Warszawie na 10 tys.
mieszkañców przypada³o 22 lekarzy, a w otaczaj¹cym stolicê woje-
wództwie warszawskim – dwóch. Jeszcze gorszy wskaŸnik by³ w wo-
jewództwach wo³yñskim, poleskim i nowogródzkim.

Spoœród 12.917 lekarzy w Polsce w 1938 r. jedynie 1466 praco-
wa³o na wsi, na której mieszka³o ok. 70% ludnoœci kraju. „S¹ wsie, w
których brak w pewnych latach roczników szkolnych i rekruckich, bo
kiedyœ wytêpi³a w nich dzieci epidemia. Choroby spo³eczne panosz¹
siê niemal bezkarnie. Lekarz jest niedostêpnym luksusem. Przywozi
siê go w ostatniej chwili – z ksiêdzem”, pisa³ dr Stefan Giebocki w
pracy nades³anej na zorganizowany w 1936 r. przez Zak³ad Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych konkurs „Pamiêtniki lekarzy”. Podsumowuj¹c rela-
cje medyków, przewodnicz¹cy jury Melchior Wañkowicz konstatowa³:
„Zdrowie ludzkie w Polsce, ogl¹dane ich oczami ca³kiem z bliska, daje
obraz przera¿aj¹cy”.

Z³e wy¿ywienie i warunki mieszkaniowe (brak toalety, bie¿¹cej
wody, zimno, wilgoæ), brak opieki lekarskiej sprawia³y, ¿e w Polsce
wy¿sze ni¿ w rozwiniêtych pañstwach europejskich by³y wskaŸniki
umieralnoœci na tzw. choroby nagminne (dur brzuszny, odrê, grypê,
b³onicê, czerwonkê), gruŸlicê oraz zapalenie p³uc – odpowiednio 13,2,
17,6 i 15,5 zgonów na 10 tys. mieszkañców (w Anglii odpowiednio 7,1,
5,9 i 7,2, w Czechos³owacji – 8,9, 11,4 i 12,9).

23,1% mieszkañców Polski w 1931 r. nie umia³o czytaæ ani pi-
saæ. W województwie œl¹skim by³o jedynie 1,5% analfabetów, w War-

szawie – 10%, za to w województwach poleskim i wo³yñskim prawie
po³owa. Mimo wprowadzenia ju¿ w 1919 r. obowi¹zkowej edukacji
(siedmioletnia szko³a powszechna) problemu analfabetyzmu – w ska-
li ca³ego kraju – nie uda³o siê rozwi¹zaæ do wybuchu wojny. Zgodnie
z danymi statystycznymi, od wprowadzenia w 1932 r. tzw. jêdrzejewi-
czowskiej reformy szkolnictwa do roku szkolnego 1938/1939 poza
obowi¹zkiem szkolnym pozostawa³o – w zale¿noœci od roku – od 9,4
do 11,7% dzieci w wieku 7-13 lat (ok. 0,5 mln). W województwie wo-
³yñskim w roku szkolnym 1937/1938 obowi¹zek szkolny obejmowa³
71,6% dzieci, w tym 62,3% siedmiolatków i 49,9% 13-latków.

Do ok. 10% w skali kraju uczniów niezapisanych do szko³y
Marian Falski, w latach 30. pracownik Ministerstwa Wyznañ Religij-
nych i Oœwiecenia Publicznego, dolicza³ jeszcze 10% zapisanych, ale
niepodejmuj¹cych nauki lub przerywaj¹cych j¹ w czasie roku.

Choæ szko³a powszechna dla dzieci koñcz¹cych na niej naukê
by³a siedmioletnia, to z powodu braku nauczycieli i pomieszczeñ (szko-
³y organizowano bardzo czêsto w wynajêtych izbach ch³opskich) w
wielu wsiach realizowano jedynie program czterech klas. Ich ukoñcze-
nie nie dawa³o prawa kontynuowania nauki w gimnazjum. Do wybu-
chu wojny nie rozwi¹zano problemu bazy lokalowej szkó³ powszech-
nych, nowych obiektów budowano niewiele, za to przyrost naturalny
by³ bardzo wysoki (problem braku lokali rozwi¹zano dopiero po II
wojnie œwiatowej, m.in. z pomoc¹ akcji „Tysi¹c Szkó³ na Tysi¹clecie”).

Edukacja wiêkszoœci uczniów koñczy³a siê na etapie szko³y po-
wszechnej. W roku szkolnym (akademickim) 1936/1937 szko³y po-
wszechne ukoñczy³o 262,7 tys. uczniów, egzamin dojrza³oœci zda³o 15
tys. abiturientów, a dyplomy wy¿szych uczelni uzyska³o 6114 osób.

W koñcu lat 30. w USA by³o 215 odbiorników radiowych na ty-
si¹c mieszkañców, w Danii – 201, w Szwecji – 195, w Anglii – 187, w Niem-
czech – 154, we Francji – 112. W Polsce jedynie Warszawa zbli¿a³a siê do tych
wyników – mia³a 104 radioodbiorniki na tysi¹c abonentów. W wojewódz-
twie warszawskim by³o ich tylko 38, w bia³ostockim – 19, w nowogródzkim
– 11, w wo³yñskim i stanis³awowskim – 10 (jedno radio na sto osób), a w
tarnopolskim – 9. Na wsi korzystano niemal wy³¹cznie z radioodbiorników

wyposa¿onych w detektory kryszta³kowe (ka-
rierê w latach 30. zrobi³ wynaleziony przez
Wilhelma Rotkiewicza detefon), bo w przeci-
wieñstwie do aparatów lampowych nie po-
trzebowa³y zasilania elektrycznego. W 1939
r. bez œwiat³a elektrycznego, zdani na lampy

naftowe byli mieszkañcy 97% wsi w Polsce. Moc wszystkich elektrowni w
kraju wynosi³a nieca³e 1,7 tys. megawatów (wybudowana w latach 70. elek-
trownia Kozienice mia³a wiêksz¹ moc), a produkcja energii elektrycznej w
Polsce by³a ponaddwukrotnie mniejsza ni¿ w Szwecji, piêciokrotnie mniej-
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Maj¹ wy³¹czne prawo do Kubusia Puchatka, królewny Œnie¿ki, czy
hrabiego Drakuli. To im trzeba zap³aciæ za nagranie Happy Birthday. To oni
nie chc¹ darmowego udostêpniania muzyki i filmów w sieci. Dlaczego?

Na marketingowej eksploatacji Kubusia Puchatka Walt Disney zara-
bia³ po szeœæ miliardów dolarów rocznie - g³ównie dziêki sprzeda¿y licencji,
takim firmom jak Mattel, czy Kimberly Clark, które produkowa³y zabawki,
czy artyku³y papiernicze z wizerunkiem misia. Tak by³o jednak tylko do 2007
roku, bo wtedy koncern ostatecznie przegra³ bataliê s¹dow¹ o prawa do po-
staci Kubusia Puchatka ze spadkobiercami firmy, która jako pierwsza odku-
pi³a je od A.A. Milne, autora opowiadania o misiu. Teraz - jak pisze portal
Platine.pl - Disney musi oddawaæ 2 procent rocznie, bo tylko tyle wed³ug
umowy nale¿y siê prawowitym w³aœcicielom praw autorskich.

Z udzielana licencji na wykorzystanie materia³ów, koncern CBS zaro-
bi³ w zesz³ym roku oko³o 1,6 miliarda dolarów. To oni maj¹ prawa do nagrañ
Louisa Armstronga, Franka Sinatry, Elvisa Presleya, Raya Charlesa czy Boba
Dylana i wielu innych kultowych artystów lat 70., 80., i 90 - Aerosmith, Davi-
da Bowie, czy Kate Bush - ¿eby wymieniæ kilku. Ka¿de wykorzystanie utwo-

To oni tak naprawdê zarobi¹ na ACTA
ru tych artystów zwi¹zane jest z koniecznoœci¹ wyst¹pienia o zgodê i zap³aty
tantiem.

Piêæ najwiêkszych koncernów medialnych zarabia rocznie setki mi-
liardów dolarów na obrocie towarami chronionymi przez prawa do w³asno-
œci intelektualnej. To oni nie chc¹ zmiany status quo, którego broni taka usta-
wa jak ACTA. Time Warner - jak przypomina Platine.pl - zarabia nawet na
samych protestach wokó³ ACTA, bezpoœrednio. Jak?

Protestuj¹cy z grupy Anonymous zas³aniaj¹ twarze mask¹ z wizerun-
kiem Guya Fawkesa, XVII-wiecznego rewolucjonisty - tak¹ sam¹ jak¹ nosi³
V, g³ówny bohater V jak Vendetta. Film zosta³ wyprodukowany w 2006 roku
przez Warner Brothers i, jak siê okazuje, Warner zastrzeg³ prawa do jego
wizerunku, co oznacza, ¿e od ka¿dej maski pobierana jest op³ata licencyjna.
Od czasu protestów maska jest najlepiej sprzedaj¹cym siê gad¿etem na Ama-
zonie. Jak wynika z wyliczeñ New
York Times, Time Warner zarobi³ na
niej ju¿ 28 milionów dolarów.

Na zdjêciu:
Jeffrey R. Immelt, szef General Electric

1. General Electric - Jeffrey R. Im-
melt

Przychody firmy w 2010 roku:
151,628 miliardów dolarów

Zysk: 11,644 miliardów dolarów
Zarobki prezesa: 9,62 mln dolarów
Ten koncern nie kojarzy siê bezpo-

œrednio z przemys³em rozrywkowym,
jednak to w³aœnie do General Electric
nale¿¹ takie wytwórnie filmowe i mu-
zyczne jak Universal Pictures, NBC Uni-
versal oraz Focus Features. Ponadto kon-
cern jest w³aœcicielem 26 stacji telewizyj-
nych w Stanach Zjednoczonych, w tym
sieci NBC, Telemundo, oraz sieci kablo-
wych MSNBC, Bravo oraz Sci Fi Chan-
nel.

Szefem tego najwiêkszego koncer-
nu medialnego œwiata jest Jeffrey R. Im-
melt. Rz¹dzona przez niego firma zajmuje
6 miejsce w rankingu 500 najwiêkszych
przedsiêbiorstw œwiata miesiêcznika For-
tune, a mimo to jej szef ze swoimi zarob-
kami rzedu nieco ponad 9 milionów do-
larów rocznie za³apa³ siê zaledwie na 145
pozycjê na liœcie najlepiej op³acanych CEO
wed³ug miesiêcznika Forbes. Jak wynika
z wyliczeñ gazety, Immelt w ciagu piê-
ciu lat zarobi³ 53 miliony dolarów. Sze-
fem General Electric jest od 10 lat.

Ile wynosz¹ roczne wp³ywy z ty-
tu³u posiadanych przez firmê praw au-
torskich? Nie wiadomo. Wiadomo tylko,
¿e firma podobnie jak inne, broni swoich
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sza ni¿ we Francji, siedmiokrotnie mniejsza ni¿ w Anglii i 14-krotnie
mniejsza ni¿ w Niemczech. Wydobycie podstawowego surowca ener-
getycznego – wêgla kamiennego – do koñca II RP by³o mniejsze ni¿ w
1913 r.

w kopalniach, które znalaz³y siê w sk³adzie pañstwa polskiego
(wydobyto w nich wówczas 41 mln ton, w 1938 r. – 38,1 mln).

Obywatele przedwojennej Polski rzadko s³uchali radia, ale jesz-
cze rzadziej korzystali z telefonu. W 1938 r. w kraju by³o zarejestrowa-
nych 299 tys. aparatów telefonicznych nale¿¹cych do 225 tys. abonen-
tów. Na tysi¹c mieszkañców Polska mia³a siedem telefonów, Czecho-
s³owacja – 15, £otwa – 39, Niemcy – 53, Anglia – 64, Dania – 113. Oby-
watele polscy nie nadrabiali zaleg³oœci w komunikacji, wysy³aj¹c tele-
gramy i listy. W 1937 r. w Polsce nadano 95 telegramów na tysi¹c miesz-
kañców, w Anglii ten wskaŸnik wynosi³ 1418, w Grecji – 697, w Cze-
chos³owacji – 310, w Szwecji – 753. W tym samym roku na jednego
obywatela przypada³o 26 nadanych przesy³ek listowych (na jednego
Belga – 53, Francuza – 144).

Przedwojenna Polska mia³a nieŸle rozwiniêty transport kolejo-
wy (choæ przewozi³a mniej pasa¿erów ni¿ kolej czechos³owacka, nie
wspominaj¹c o angielskiej czy niemieckiej), za to pod wzglêdem trans-
portu drogowego Polska do wybuchu wojny pozosta³a pañstwem za-
cofanym. 1 stycznia w ca³ym kraju by³o zarejestrowanych niespe³na
42 tys. samochodów, wliczaj¹c w to ciê¿arówki, autobusy i taksówki.

W ca³ym województwie tarnopolskim, przez które prze-
biega³a szosa zaleszczycka, w 1939 r. by³o zarejestrowa-
nych 350 samochodów (jeden na 5 tys. mieszkañców).
W 1938 r. na tysi¹c mieszkañców przypada³o w Polsce
10 samochodów, podczas gdy w Anglii i we Francji po-
nad 500, w Szwecji – 305, w Niemczech – 251, we W³o-
szech – 100, w Czechos³owacji – 69.

W najlepszym dla Polskich Linii Lotniczych
przedwojennym roku, 1937, przewieziono 37 tys. pasa-
¿erów. W tym samym roku z Polski w podró¿ za grani-
cê uda³o siê 65,2 tys. osób, a w 1938 r.

– 88,9 tys. Te dane nie objê³y osób, którym wyda-
no paszporty emigracyjne.

W 1937 r. opuœci³o Polskê 102,4 tys. emigrantów,
rok póŸniej – 129,1 tys. (w ca³ym 20-leciu ok. 2 mln). W
Gdyni, poza portem, powsta³ Obóz Emigracyjny, w któ-
rym przygotowywano chêtnych do wyjazdu z kraju –
dziêki specjalnej bocznicy kolejowej emigranci byli do-
wo¿eni wprost pod burtê statku (ten epizod polskiej
historii przypomni powstaj¹ce w Gdyni Muzeum Emi-
gracji).

Rodzina bezrobotnego na jednej z ulic Krakowa w 1932r.

Mimo sukcesów – budowy Gdyni i Centralnego
Okrêgu Przemys³owego – II RP do koñca swego istnie-
nia nie zdo³a³a osi¹gn¹æ poziomu rozwoju gospodar-
czego z roku 1913. Tymczasem liczba ludnoœci w kraju
wzros³a z 27,4 mln w 1921 r. do 35,1 mln w 1939 r. Zbi-
gniew Landau i Jerzy Tomaszewski wyliczyli, ¿e w po-
równaniu z 1913 r. spadek produkcji przemys³owej na
jednego mieszkañca w 1938 r. – roku najlepszej koniunk-
tury – wynosi³ 18%. To – jak podkreœlali – œwiadczy³o
„o uwstecznieniu naszej gospodarki, o wzroœcie zacofa-
nia w porównaniu z innymi krajami”.

Krzysztof Pilawski
Przedruk za zgod¹ Redakcji z „Przegl¹du”  Nr45(619)
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rodowych sreber jak ognia. To w³aœnie Universal Pictures jest w³aœcicielem
praw do kultowego Draculi z 1930 roku z udzia³em Bela Lugosi. I nie chodzi
tylko o kreacjê tego aktora - chodzi o wizerunek ksiêcia Drakuli w d³ugim
czarnym p³aszczu na czerwonej podpince, wysokim ko³nierzem i orlim no-
sem. Jakiekolwiek wykorzystanie tego wizerunku wi¹¿e siê z koniecznoœci¹
zap³aty albo zap³aty tantiemów - jeœli chodzi o wykorzystanie fragmentu
filmu, zaœ jakakolwiek reinterpretacja wizerunku Drakuli wymaga zgody w³a-
œciciela praw autorskich.

W 1966 roku spadkobiercy Lugosiego - jego ¿ona i syn, wnieœli sprawê
do s¹du, ¿al¹c siê, ¿e wytwórnia od 1960 roku zawar³a wiele umów licencyj-
nych, udzielaj¹c prawa do wykorzystania wizerunku Drakuli np. w rekla-
mach, i nie wyp³aci³a im tantiemów. S¹d pierwszej instancji zas¹dzi³ na ko-
rzyœæ rodziny aktora, jednak s¹d apelacyjny w Kalifornii zmieni³ wyrok. By³a
to bezprecedensowa sprawa, której rozstrzygniêcie dotyczy³o tego, czy wy-
nagrodzenie z tytu³u umowa zwartej z aktorem po œmierci jest nale¿ne jego
spadkobiercom. S¹d uzna³, ¿e tak nie jest, jeœli owe prawa nie zostan¹ prze-
niesione w testamencie.

Sprawa ta by³a tak¿e podstaw¹ do ustanowienia w 1986 roku tzw. The
California Celebrities Rights Act, który mówi³ o tym, ¿e spadkobiercy nie
maj¹ prawa do wizerunku celebrytów. Prawa te pozostaj¹ w rêkach wytwór-
ni, z któr¹ zmar³y mia³ kontrakt, do czasu 70 lat od jego œmierci.

portal Platine.pl z Grupy Money.pl.

Od kilku dni rz¹dz¹ca nami ³askawie Platforma
Obywatelska– wspomagana ochoczo przez media - pró-
buje nam wmówiæ, ¿e podniesienie wieku emerytalnego
to byæ albo nie byæ przysz³ych emerytów. Jeœli wieku
emerytalnego nie podniesiemy to bêdziemy otrzymywaæ
g³odowe emerytury, jeœli go podniesiemy to wzrosn¹ one
znacznie np. kobietom o 50 proc. (jak niektórzy przed-
stawiciele rz¹du podaj¹ z aktualnej œredniej 2200 do 3500
z³. Czy znacie Pañstwo taka emerytkê, która otrzymuje
ponad dwa tysi¹ce emerytury, bo ja nie. Ju¿ jednak po-
s³ugiwanie siê œredni¹ jest zwyk³¹ nieuczciwoœci¹, bo jak
siê maja zarobki sprzedawczyni, która zarabia minimaln¹
pensjê do choæby kilkunastu tysiêcy pos³anki (œrednia
wyniesie ponad 6 000 , na które ta pierwsza musi praco-
waæ minimum cztery miesi¹ce) nie wspominaj¹c o kil-
kuset tysiêcznych zarobkach m tzw. menad¿erów.

Znów jak przed trzynastu laty mami siê przysz³ych
emerytów palmami na egzotycznych wyspach, obiecu-
j¹c gruszki na wierzbie.

Kolejne k³amstwa jakimi nas siê karmi to  powo-
³ywanie siê na inne kraje, które podnosz¹ wiek emery-
talny oraz wzrost d³ugoœci ¿ycia. Nic siê jednak nie wspo-
mina o tym, ¿e np., Francja podnios³a wprawdzie wiek
emerytalny o dwa lata ale z 60 na 62 lata, czy te¿ o tym,
¿e œrednia ¿ycia w Polsce jest mniejsza o 10 lat od tej na
zachodzie.

Czy podniesienie wieku emerytalnego rozwi¹¿e
jakikolwiek problem? Moim zdaniem nie tylko, ¿e nie
rozwi¹¿e, lecz pog³êbi.

Problemy z brakiem pieniêdzy w ZUS na wyp³atê
emerytur rozpoczê³y siê wraz z utworzeniem Otwartych
Funduszy Emerytalnych. Nasz¹ reformê wzorowaliœmy
na Chile, która ju¿ wtedy z niej siê wycofywa³a. Zdecy-
dowana wiêkszoœæ tzw. starych demokracji stosuje sys-
tem solidarnoœciowy polegaj¹cy na tym, ¿e przyszli eme-
ryci finansuj¹ ze swoich sk³adek emerytury obecnych.
System ten funkcjonowa³ dobrze dopóki by³ dodatni
przyrost naturalny, gdy radykalnie zmala³ zaczê³y siê
problemy. Mimo to ¿adne z Pañstw starej Europy z nie-
go nie zrezygnowa³o. Dlaczego? To oczywiste, ka¿de inne

W czyim
interesie ?

Moim zdaniem
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8   Wieœci Szkolne

rozwi¹zanie jest tylko gorsze dla bu-
d¿etu pañstwa.

Rozwi¹zaniem jest zwiêksze-
nie dzietnoœci, jednak dla rz¹dz¹cych
w Polsce partii politycznych to zbyt
trudne do pojêcia. Mo¿e wiêc warto
w koñcu odpowiedzieæ na pytanie
dlaczego Polki nie chc¹ rodziæ w Pol-
sce a chc¹ np. w Wielkiej Brytanii (s¹
na drugim miejscu, po Pakistankach,
pod wzglêdem rodz¹cych siê dzieci).
Wyd³u¿enie wieku emerytalnego
zwiêkszy tak¿e bezrobocie, ale tak¿e

pog³êbi problemy ze znalezieniem
pracy przez tzw. 50+, co w rezultacie
mimo zwiêkszenia wieku zmniejszy
przysz³¹ emeryturê.

Komu wiêc s³u¿yæ bêdzie wy-
d³u¿enie wieku emerytalnego. Na
pewno OFE. Siedem lat  d³u¿ej(2 w
przypadku mê¿czyzn) bêd¹ pobieraæ
sk³adkê emerytaln¹ i o tyle¿ samo
krócej wyp³acaæ emerytury.

Zyska te¿ nieco bud¿et Pañ-
stwa bo zmniejszy siê kwota wyp³a-
canych emerytur przez ZUS.

W czyim interesie ?

SprawdŸ, ile zarabia Facebook

¿owy portal LinkedIn ze 110 milionami u¿ytkowni-
ków miesiêcznie.

Sam Facebook w swoim prospekcie emisyj-
nym, pisze o 845 milionach aktywnych u¿ytkowni-
ków. To ponad 10 proc. œwiatowej populacji. Ka¿de-
go dnia zamieszczaj¹ 2,7 miliarda komentarzy i
znaczników Lubiê to!

Co wiêcej, u¿ytkownicy poœwiêcaj¹ serwiso-
wi coraz wiêcej czasu. W grudniu minionego roku
internauci z USA korzystali z Facebooka œrednio
przez 7 godzin dziennie, co oznacza 32 procentowy
wzrost w stosunku do roku ubieg³ego - wynika z
analizy firmy badawczej ComScore. Tak¿e raport
agencji Nielsen pokazuje mia¿d¿¹c¹ przewagê Face-
booka nad innymi spo³ecznoœciówkami jeœli chodzi
o umiejêtnoœæ zaskarbiana sobie wiernoœci internau-
tów.

W Polsce najwiêkszym konkurentem Facebo-
oka jest serwis Nasza-Klasa, obecnie NK.pl. We wrze-
œniu 2011 roku amerykañskiemu gigantowi uda³o siê
wyprzedziæ polski portal pod wzglêdem liczby in-
ternautów odwiedzaj¹cych stronê.

Od tego czasu przewaga Facebooka stale ro-
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œnie. W listopadzie 2011 roku liczba
osób odwiedzaj¹cych tê stronê wy-
nios³a dok³adnie 12 346 584 u¿ytkow-
ników.

Gigant z Palo Alto wie niemal
wszystko o zainteresowaniach swo-
ich u¿ytkowników. Firma stworzona
i w ponad 30 procentach kontrolowa-
na przez Marka Zuckerberga ma
wgl¹d w to jakie maj¹ hobby, co czy-
taj¹, jakiej muzyki s³uchaj¹, jakich
maj¹ znajomych, co lubi¹, gdzie
mieszkaj¹, podró¿uj¹, jak g³osuj¹, co
kupuj¹ i gdzie pracuj¹. To wszystko
przek³ada siê na gigantyczne zyski.
Facebook po mistrzowsku

wyciska pieni¹dze
W ubieg³ym roku przychody

Facebooka przekroczy³y 3,7 mld do-
larów. Czysty zysk siêgn¹³ miliarda
dolarów. To olbrzymi wzrost, w 2010
roku przychody i zyski portalu by³y
o blisko po³owê ni¿sze.

Wartoœæ Facebooka szacowana
jest na 100 mld dolarów. Dla porów-
nania, oszacowana przez portal tech-
crunch.com, wartoœæ NK.pl to tylko
146 mln z³otych. Ró¿nice widaæ te¿
w zatrudnieniu: Facebook - dwa ty-
si¹ce osób, NK.pl - dziesiêciokrotnie
mniej.

- Facebook w zdecydowanej wiêk-
szoœci zarabia na reklamach zamieszcza-
nych na jego stronach, w tym w nie-
wielkim stopniu na sponsorowanych kon-
kursach - mówi Money.pl Anna Ro-
botycka z agencji faceAddicted. Re-
klamowe filmiki i banery zapewniaj¹ 87
proc. wp³ywów portalu. - Resztê gigant
zarabia na Facebook Credits, czyli plat-
formie s³u¿¹cej rozliczaniu transakcji, do-
konywanych za poœrednictwem portalu
- t³umaczy Robotycka.

Co wiêc nale¿a³oby zrobiæ? Po
pierwsze dokoñczyæ rozpoczêt¹ w
poprzedniej kadencji reformê OFE.
Przynale¿noœæ do nich powinna byæ
dobrowolna, a wynagrodzenie Fun-
duszy powinno pochodziæ z osi¹gniê-
tego zysku a nie wp³acanej sk³adki.
Tylko wtedy zacznie im zale¿eæ na
powiêkszaniu naszych kapita³ów a
nie zwiêkszaniu iloœci zrzeszonych w
nim osób . Dzisiejszy system, w któ-
rym wynagrodzenie funduszy nie jest
zwi¹zane z wynikami ekonomiczny-

mi powoduje, ¿e zgromadzo-
ny kapita³ maleje, a zyski fun-
duszy rosn¹.

Po drugie, skoñczyæ z
ideologicznymi uprzedzenia-
mi i zacz¹æ dbaæ o rodzinê po-
przez rozbudowê sieci ¿³ob-
ków  (dziœ w Bia³ymstoku na
miejsce w ¿³obku czeka siê pó³-
tora roku), przedszkoli, pod-
niesienie poziomu nauczania
czy wreszcie zwiêkszenie za-
si³ku rodzinnego bo za dzisiej-
sze 40 z³otych m³oda mama
nie kupi nawet paczki pam-
persów. Mo¿na by tak dalej
wymieniaæ, tylko po co. Za-
miast myœleæ, wystarczy do-
brze zrobiæ funduszom finan-
sowym, a spo³eczeñstwo? A
spo³eczeñstwo jak mawia³
obecny europose³, to ciemna
masa, która ka¿d¹ bzdurê kupi
jeœli ja tylko kilkanaœcie razy
us³yszy i opakowan¹ w ³adne
s³ówka obejrzy w telewizji.

Wies³aw S. Soko³owski
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