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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W 2012 r. w Polsce było ponad 9 mln
emerytów i rencistów. 7 mln 742 tys.
osób pobierało świadczenia z systemu
pozarolniczego, a 1 mln 286 tys. z KRUS
– wynika z danych GUS. Z perspektywy

całego kraju sytuacja materialna osób żyjących
ze świadczeń wypłacanych przez państwo wygląda całkiem dobrze. Według danych GUS
w zeszłym roku wartości średnie uposażeń
wyglądały następująco: emerytura 1938 zł 09
gr, renta z tytułu niezdolności do pracy 1449 zł
87 gr, renta rodzinna 1685 zł 54 gr, świadczenia rolnicze 1054 zł 61 gr. Rozwarstwienie w wysokości świadczeń jest jednak spore
i zależne od województw. Najniższe otrzymują mieszkańcy Podkarpacia – o 15,5 proc.
mniej niż wynosi średnia krajowa. Najwyższe
zaś są one na Śląsku – wysokość świadczeń
jest tu przeciętnie o ponad 333 zł wyższa niż
na Mazowszu i aż o 635 zł wyższa niż na Podkarpaciu. Przyczyną są przywileje emerytalne
górników. Emerytury były o 17,2 proc. wyższe
od średniej krajowej. W województwie śląskim
jest najwięcej emerytów i rencistów w Polsce.
W Polsce rośnie grono półbezrobotnych
– informuje Puls Biznesu, określając tak
osoby, które pracują na część etatu,
a chciałyby pracować na cały etat. Stanowią one część tzw. bezrobocia ukrytego i są ich
niemal 344 tysiące, czyli 2,2 procent wszystkich
osób zatrudnionych. Zdaniem dziennika zjawisko to jest szkodliwe z gospodarczego punktu
widzenia, gdyż potencjał tych osób się marnuje.
Półbezrobocie ma też pozytywne aspekty, jest
bowiem buforem bezpieczeństwa dla pewnej
części społeczeństwa, bo lepiej jest, jeśli dwie
osoby mają po pół etatu, niż jeśli jedna pracuje
w pełnym wymiarze, a druga siedzi w domu
i nie ma pieniędzy na życie.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Czarne skrzynki”.
Nagrodę wylosowała: Alina Korcz z Katowic.

Piwo przez wieki

Noc Muzeów jest imprezą, która już na dobre
zakorzeniła się w świadomości Polaków – jak
się okazuje, kilka prostych zabiegów marketingowych nierzadko wystarczy do tego, by
pomysł, który jeszcze dekadę temu wydawał
się nieco dziwaczny, stał się z czasem wydarzeniem, na które każdego roku oczekuje się
z niecierpliwością.

Archiwum

Po raz pierwszy w Polsce Noc Muzeów odbyła się w roku 2003 – wówczas akcja dotyczyła
jedynie Poznania. Tegoroczna edycja będzie
miała miejsce z 18 na 19 maja i obejmie swoim
zasięgiem blisko 150 polskich miast. Każde z
nich przygotowuje własne atrakcje, my jednak z
oczywistych względów skierujemy naszą uwagę
na Tychy, które – jak co roku – również dla
amatorów piwa przygotowały ciekawą propozycję spędzenia tej niezwykłej nocy.
VI Tyska Noc Muzealna organizowana jest przez Muzeum Miejskie w Tychach
oraz Tyskie Browarium. Program obchodów
imprezy w tyskim muzeum, które mieści się

przy ul. Katowickiej 9, został przygotowany
z myślą zarówno o najmłodszych, jak i tych
nieco starszych. O godz. 17.00 odbędą się
„Pogawędki o sztuce”, czyli zajęcia dla dzieci,
które poprowadzi historyk sztuki Patryk Oczko.
Również z myślą o najmłodszych uczestnikach
imprezy w wieku 6–12 lat zaplanowano spotkanie „Od liczydła do komputera… Rozmowy
o zmieniającym się świecie”, które poprowadzi
Kamila Bień z Działu Etnologii Muzeum Miejskiego w Tychach. Nie zabraknie też oczywiście
atrakcji dla starszych zwiedzających, których
zainteresować może pokaz filmów archiwalnych o mieście pochodzących z Archiwum
Filmoteki Narodowej w Warszawie oraz Archiwum Telewizji Katowice. Ponadto będą oni
mogli zwiedzić z przewodnikiem dwie aktualne
wystawy prezentowane w tyskim muzeum:
„W jakli, kiecce, sztofce… Strój ludowy w Tychach i okolicy” oraz „Dostał Jacek elementarz… Szkolnictwo w Tychach w XX wieku”.
Obchody Nocy Muzeów w Tyskim Browarium rozpoczną się o godz. 18.00. To wówczas stała ekspozycja zamieni się w gospodę
z lat 20. i 30. ubiegłego wieku z muzyką graną
na żywo oraz postaciami z epoki. Z kolei przewodnicy opowiadać będą o tym, jak wyglądały
ówczesne zabawy na Śląsku oraz w jaki sposób
warzono niegdyś piwo. Ta część imprezy pod
ogólną nazwą „Niepodległość, radość, piwo:
dwudziestolecie międzywojenne w gospodzie
i browarze” potrwa do godz. 22.00.
O 19.00, 20.30 i 22.00 odbywać się będą
projekcje wybranych etiud z filmu „Fimfarum

Archiwum

Noc Muzeów w tyskim browarze

Jana Wericha” (Czechy, 2002). Przed każdym
pokazem słowo wstępu wygłoszą dr Justyna
Budzik oraz mgr Małgorzata Cekiera. Projekcja organizowana jest we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie.
Nie byłoby jednak Tyskiej Nocy Muzealnej bez tradycyjnego już zwiedzania starej części browaru, które odbywać się będzie o godz.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 i 22.00. Każdy, kto
jeszcze nie miał okazji zobaczyć zabytkowej
części zakładu, powinien skorzystać z tej sposobności – wstęp jest bowiem bezpłatny (choć
wymaga uprzedniej rezerwacji miejsca), zaś –
jak przekonują organizatorzy imprezy – tego
wieczoru podwoje swojej willi otworzy przed
zwiedzającymi sam dyrektor Juliusz Mueller,
XIX-wieczny mistrz piwowarski, za sprawą
którego rozpoczęto w Tychach produkcję piwa
jasnego typu lager nowoczesną na owe czasy
metodą dolnej fermentacji. Możemy być zatem pewni, że będzie się działo.
Maciej Rzepecki

Gimnazjaliści coraz chętniej wybierają
szkoły zawodowe i technika. W ciągu 6 lat
z 47,5 procent do prawie 55 procent wzrosła liczba uczniów pobierających naukę w technikach
i szkołach zawodowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się nauka zawodów kolejowych czy
górniczych, jednak największą popularnością
wśród młodzieży cieszą się szkoły kształcące
w zawodach kucharza, cukiernika czy fryzjera.
Do 2015 r. przybędzie ok. 2,2 mln absolwentów szkół wyższych i tylko 1,15
mln osób z wykształceniem zawodowym.
W efekcie w tych rocznikach na 2 kierowników będzie przypadać 1 wykwalifikowany
pracownik fizyczny. Ta proporcja powinna
być odwrotna i wynosić najwyżej 3 do 10,
by gospodarka mogła funkcjonować, a firmy
się rozwijać. Wielu absolwentów wyższych
uczelni będzie musiało myśleć o zdobyciu
nowego zawodu.
d w u t y g o d n i k
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