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Wspierają nas:

?
WARSZAWA, w lipcu.

Jesteśmy w pełni wakacyj… Młodzież ze świadec-
twami małej, względnie dużej matury w kieszeni, 
z ufnością spogląda w przyszłość. Za to opiekuno-
wie i rodzice z troską i lękiem myślą o tem, jak 
pokierować swoimi wychowankami.
Bardziej nowocześni, idący z prądem czasu, zwra-
cają się o radę do poradni psychotechnicznych, 
które zyskują coraz większą popularność w Polsce.

Inni (…) szukają odpowiedzi na swe wątpliwości 
wśród starszych członków rodziny. Odwieczne 

„rady familijne”
jak od wieków już przystało, zabierają głos w spra-
wie obrania zawodu i ugruntowania przyszłości 
młodemu pokoleniu.

Kto radzi? Najczęściej ludzie starsi, którzy do-
świadczyli w życiu poważnych niepowodzeń, wy-
nikających najczęściej z własnej łatwowierności, 
lub niedostosowania się do nowej koniunktury 
życiowej. Pozatem w wielu wypadkach z powodu 
chorej wątroby lub złej przemiany materji są zgryź-
liwi i nieufni. 

Oto jak wygląda narada familijna nad losami mło-
dego maturzysty.

Wujcio prawnik twierdzi, że tylko nie prawo. Chy-
ba żeby poświęcił się karjerze sądowej. Wpraw-
dzie sędzia również całe życie bieduje, ale zawsze 
na starość pozostaje mu emerytura. Natomiast ad-
wokat to nędzarz i w dodatku bez zabezpieczonej 
starości. (…)

Wujcio – sędzia gorąco zaprzecza twierdzeniu, 
jakoby życie sędziego godne było zazdrości. Trzy 
czwarte życia schodzi na włóczędze po małych, 
brudnych miasteczkach prowincjonalnych, 
a z emerytury nawet wyżyć nie można.

Stryjcio – nauczyciel oponuje: „Wszystko, aby 
tylko nie szkolnictwo”. Wiadomo, że mądrością 
narodu są przysłowia, a te już dawno w formie 
przekleństwa stosują powiedzenie „Bodajżeś 
cudze dzieci kształcił”.  (…) Zawód nauczyciela 
niszczy zdrowie i nie daje w rezultacie wielkiej 
satysfakcji.

Handlowiec – dziadzio z całem przekonaniem do-
wodzi, że w obecnych czasach handel przestał się 
opłacać. Z jednej strony cisną podatki, z drugiej 
uniemożliwia rozwój zbyt silna konkurencja. (…)

Prawda jednak leży, jak zwykle, pośrodku. Naj-
wyższym bowiem atutem przy wyborze zawodu 
jest  z a m i ł o w a n i e.  Zawód powinien być 
dostosowany przedewszystkiem do stanu zdrowia, 
a następnie wybrany

wyłącznie według  
osobistego zamiłowania

Tylko bowiem człowiek kochający swój warsztat 
pracy oraz rzetelnie i uczciwie w nim pracujący, 
zyska byt materjalny i osiągnie pełne zadowolenie. 
(…) Warunkiem powodzenia jest przystąpienie do 
swego zawodu ze szczerym zamiłowaniem. To do-
daje energji w chwilach trudniejszych i

nie pozwala załamać się,  
gdy życie pokazuje pazury.

Energję do pracy i zwalczania przeszkód czerpie-
my wyłącznie z radości życia i uśmiechu. A tylko 
człowiek zadowolony z pracy i spełnionego obo-
wiązku, znaleźć może w sobie ów radosny uśmiech 
i życzliwość dla bliźnich. 
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31 lipca 1938 r.
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Dr. Julja Świtalska.

Rozterka wakacyjna przed wyborem zawodu.

Zaczynamy już 3 września!
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji kon-

kursu fotograficznego i filmowego „O!ZNAKI 
PRACY”. Zgłoszenia prac na konkurs przyjmu-
jemy od 3 września do 15 października 2018. 
Doświadczenie uczy jednak, żeby nie czekać 
do ostatniego dnia. 

Wprowadziliśmy kilka zmian w regulaminie. 
Zrezygnowaliśmy z limitu wieku. Wprowa-
dziliśmy natomiast ograniczenia dotyczące 
liczby zgłaszanych prac. Każdy może zgłosić 
na konkurs nie więcej niż pięć prac w każdej 
z kategorii (fotografia, film) oraz dodatko-
wo cykl nie więcej niż dziesięciu fotografii 

połączonych tematycznie. Cykle zdjęć będą 
odrębnie oceniane. Filmy zakwalifikowane 
do konkursu chcemy w tym roku zaprezen-
tować podczas Przeglądu filmów „O!ZNAKI 
PRACY”. 

W poprzedniej edycji zaproponowaliśmy 
10 tematów konkursowych. Wśród nich: 
roboty, automaty i sztuczna inteligencja; 
życie codzienne i praca cyfrowych tubyl-
ców; czas wolny i czas pracy; warsztat pracy; 
praca na odległość; łańcuch produkcji… Te 
tematy cieszyły się największym zaintereso-
waniem. Podobnie jak temat dowolny. Zde-
cydowaliśmy się zachować większość z nich 
wprowadzając niezbędne aktualizacje i mo-
dyfikacje. Szczegóły znajdziecie na portalu  
ozankipracy.ciop.pl 

Tam również wszystko o nagrodach, jury, 
regulamin, zasady zgłaszania prac i aktual-
ności. Zapraszamy.
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BUDAPESZT
jest nie tylko najpiękniejszym i najweselszym miastem, 

 ale również  n a j w i ę k s z y m 
w świecie kąpieliskiem, posiadającym

60 źródeł radioaktywnych.
Łagodny klimat, wspaniałe urządzenia kąpielowe, liczne rozrywki.

Karnety ryczłtowe zapewniają utrzymanie w pierwszorzędnych 
hotelach, kurację, opiekę lekarską itd. Po cenach bardzo niskich.

Szczegółowe informacje we wszystkich placówkach Orbisu.

Motywem przewodnim trzeciego nu-
meru Kuriera Ilustrowanego O!ZNA-
KI PRACY jest czas. Przede wszystkim 

czas wolny. Co dla nas znaczy? Jak nam z nim 
dawniej bywało? Jak będzie? Czy wraz z kolej-
nymi eksplozjami technologii i podobno nie-
uchronnie nadchodzącym karnawałem sztucz-
nej inteligencji będziemy go mieli więcej czy 
wręcz przeciwnie? Jakie będzie miał dla nas 
znaczenie? Czy w ogóle będziemy go mieli? 
Jak będziemy potrafili sobie z nim poradzić? 
Proponujemy podręczny zestaw pytań w sam 
raz na wakacje. 

Zdania są podzielone. Pesymiści ostrzegają: 
praca traci ludzki wymiar. Technologia nas uza-
leżnia, potem ubezwłasnowolnia, a wreszcie 
pochłania i zabija, czyniąc z ludzi coraz mniej 
istotny dodatek do komputera. Człowiek staje 
się niewolnikiem cyfrowej sieci jako miejsca 
pracy i czasu wolnego. Często bez wynagro-
dzenia. Bez sieci nie ma poglądów, nie potrafi 
wypracować ocen. Czas wolny od Internetu 
nie istnieje, bo niemal każdą chwilę czasu pra-
cy i poza pracą właśnie tam spędzamy. A jeśli 
zdarzy nam się jakiś skok w bok, to szybko 
wracamy na właściwe tory.

Scenariusz optymistyczny przychodzi z odsie-
czą i dodaje otuchy. Technologia działa na na-
szą korzyść. Dzięki niej oszczędzamy mnóstwo 
czasu, który dawniej musieliśmy poświęcić na 
dostęp do informacji, komunikację, aktywność 
zawodową. Uwalniamy się od rygorów trady-
cyjnej pracy, zdobywając nowe możliwości 
rozwoju, godzenia pracy z życiem osobistym. 
Mamy więcej czasu wolnego, który spędzamy 
w sposób dający radość i satysfakcję, a który 
jest też korzystny dla rozwoju usług, gospodar-
ki, społeczeństwa.

Tak czy inaczej szukajmy nowych pomysłów 
i nowych ról dla pomysłów tradycyjnych na 
czas wolny człowieka cyfrowego. Czasu wol-
nego 4.0. Bo jak sama nazwa wskazuje, ma 
coś wspólnego z wolnością. Kiedyś, dla robot-
ników przemysłowych był wybawieniem od 
pracy w niewolniczym wymiarze. Ale i dziś, jak 
ziemia długa i szeroka, wielu z nas dobrze wie, 
co znaczy praca ponad wymiar, ponad siły i po-
nad godziny. Szukajmy czasu wolnego w sobie. 
Wolności od bezsensu, straty i zabijania czasu. 
Wolności do czasu wartościowego, do naszych 
pasji, talentów, umiejętności i marzeń. (Do)
wolnego.

Zachęcamy do zabrania w tę drogę propozycji 
„Planu na czas wolny” i polecamy „Pociąg na 
wakacje”. Nikt lepiej nie zna się na wakacjach 
niż dzieci. Wystarczy sobie przypomnieć. 

Gdynia, w lipcu.
Pan Prezydent zdecydował się odpocząć. Tym ra-
zem wybrano jednak nie Spałę, z jej wspaniałymi 
lasami, nie Wisłę z jej prześlicznemi krajobra-
zami górskiemi – ale Juratę – małe uzdrowisko 
nadmorskie. – Juratę – przytuloną do najwęż-
szej części półwyspu Helskiego, najpiękniejszą 
miejscowość wybrzeża polskiego, wraz z ciszą 
jej nadmorskich lasów sosnowych i odżywczym, 
kojącym nerwy i płuca wiatrem od morza.  (…)

łączymy się telefonicznie

z adjutanturą Pana Prezydenta

i uzyskawszy odpowiednie zezwolenie, w kilka 
minut później stajemy u celu podróży. Przy głów-
nej bramie wejściowej czeka na nas posterunek 
żandarmerji, który wskazuje drogę do willi Pana 
Prezydenta. Jeszcze kilka minut spaceru leśną 
dróżką i wreszcie ukazują się nam wśród drzew 
dachy szeregu parterowych domków, oraz kilku 
większych budynków administracyjnych i garaży. 
(…)

Jeśli rano pogoda dopisuje, Pan Prezydent udaje 
się na plażę w towarzystwie adiutanta, lub kogoś 
z bliższej rodziny.

Czasem wyjeżdża Pan Prezydent na morze w to-
warzystwie adiutanta kpt. maryn. woj. Kryńskie-
go i dwóch marynarzy.

Kilkakrotnie wyjeżdżał 
Pan Prezydent z zatoki na pełne 

morze,

używając dłuższych i emocjonujących wycieczek. 
Z wycieczek tych wraca pełen zadowolenia.  

Po śniadaniu, które spożywa zwykle w towarzy-
stwie rodziny, kapelana zamkowego ks. Prałata 
Humpoli oraz adiutantów, około godziny 2-giej 
Pan Prezydent udaje się na krótki wypoczynek.

Lubi spacery po lesie 
nadmorskim,

których używa codziennie. W spacerach tych 
towarzyszą zwykle Panu Prezydentowi Małżon-
ka i jeden z adjutantów osobistych. Wieczora-
mi Pan Prezydent lubi czytać. Czyta przeważnie 
poważne naukowe dzieła z dziedziny nauk ści-
słych. O jednej godzinie Pan Prezydent czyta pi-
sma codzienne, lub informuje się o aktualnych 

sprawach bieżących. Zawsze jest szczegółowo in-
formowany o wszelkich poczynaniach i o każdej 
sprawie wydaje osobiście decyzje.

Czasem Pan Prezydent Rzeczypospolitej wyjeż-
dża z Juraty do Gdyni, na wybrzeże, przeważnie 
są to wyjazdy nieoficjalne. 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15 lipca 1937 r.
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JAK P. PREZYDENT R.P. spędza czas w Juracie?

Co myślą o tym pracodawcy?

Artyści kabaretu „Cyganeria” na wakacjach podczas  
wypoczynku w lesie ćwiczą śpiewanie. Stoją od lewej:  
Lena Żelichowska, Zula Pogorzelska, Dora Kalinówna,  
Konrad Tom i dyrygent Zdzisław Górzyński. Sierpień 1933.

Pobyt wypoczynkowy prezydenta RP Ignacego Mościckiego 
w Juracie. Prezydent RP Ignacy Mościcki na przejażdżce 
łodzią. Na pierwszym planie widoczni: kpt. Stefan Kryński 
(z lewej) i dowódca Zamkowego Plutonu Żandarmerii, kpt. 
Jan Huber. Jurata, lipiec 1937.

Pobyt wypoczynkowy prezydenta RP Ignacego Mościckie-
go w Juracie. Prezydent RP Ignacy Mościcki z żoną Marią 
wracają z plaży. Za prezydentem idzie m.in. jego adiutant 
kpt. Stefan Kryński. Jurata, lipiec 1937.

Międzynarodowa Wystawa Turystyczna w Chicago. Mapa poglądowa Polski o objętości 35 metrów kwadratowych, 
przygotowana na wystawę na zlecenie Polskiego Biura Podróży „Orbis”. 1932.

Przyjazd zuchów krakowskich z wakacji. 
Powitanie zuchów wysiadających 
z pociągu. Kraków, wrzesień 1938.

CZAS (do)WOLNY

Pytamy o…. czas wolny / W mediach, reklamie, korporacji

TEMAT NUMERU:

Co Cook by na to powiedział? 

MEGA MUZEUM / Ustawą o urlopach / O majówkach i wycieczkach

NOWA EDYCJA KONKURSU
O! ZNAKI PRACY 2018 - zapowiedź

Plan podróży z Kurierem:

K O N K U R S
NOWA EDYCJA

SKUTECZNA KURACJA

W IWONICZU  
– ZDROJU

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW
!

Inż. Piotr Drzewiecki, b. prezydent m. Warszawy, 
porusza w poniższych uwagach problem zasadniczej 
wagi:

WARSZAWA, 3 sierpnia 1938

Nieprzychylne praktyki dla rozwoju życia gospodar-
czego w Polsce wynikają przedewszystkiem

z lekceważenia czasu.
Przykładem charakterystycznym jest stosunek spo-
łeczeństwa polskiego do świąt i wszelkich okazyj 
przerywania dni pracy. (…) Święto w środku tygo-
dnia staje się podstawą t. zw. „mostu”, łączącego 
święto z niedzielą przez zaliczenie dnia powsze-
dniego między świętami do świąt. Z tego powodu 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, choć 
tam ilość świąt jest niewielka, podniesiono obecnie 
sprawę 

ustawowego przeniesienia wszystkich
świąt na poniedziałek, 

aby usunąć zwyczaj „mostu”. W Polsce wszystkie 
święta, oprócz nakazanych przez papieża Piusa X, 
w i n n y  b y ć  p r z e n i e s i o n e  n a  n i e d z i e l ę .

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 5 sierpnia 1938 r.

Polskie Biuro Podróży „Orbis” (PBP „Orbis”) po-
wstało w 1920 we Lwowie. Założyciele, chcieli 
stworzyć biuro podróży o międzynarodowym 
standardzie obsługi, instytucję, która byłaby 
oknem na świat dla obywateli nowo odrodzonego 
państwa polskiego.

Do 1925 utworzono 28 oddziałów. W 1928 Or-
bis uzyskał status narodowego biura podróży, 
a w 1933, po zakupie jego akcji przez państwowy 
bank PKO, siedziba spółki została przeniesiona do 
Warszawy. Wówczas powstał też znak handlowy 
Orbisu. Przedsiębiorstwo szybko rozwijało działal-
ność: w 1939 biuro dysponowało 136 oddziałami 
w Polsce i 19 za granicą zatrudniając 500 osób 
oraz czterema hotelami oferującymi łącznie 360 
pokoi. W 1930 z usług firmy skorzystało 5 mln 
osób. [Źródło: Wikipedia]

Piotr Drzewiecki

W Polsce pracuje się za mało, 
a świętuje za dużo.
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Zdjęcia archiwalne ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, partnera konkrusu O! Znaki Pracy.
W tekstach i podpisach archiwalnych zachowano oryginalną pisownię. 

Reklamy archiwalne pochodzą z Ilustowanego Kuryera Codziennego. Rysunki wykonała Elżbieta Kiełczykowska.

Dwa lata temu dr Katarzyna Hildt-Ciupińska prze-
prowadziła badania na grupie wybranych 100 
przedsiębiorstw w Polsce. Tematem badań była 
równowaga pracy i życia pracowników widziana 
z perspektywy pracodawców.

W badaniu uczestniczyli pracodawcy reprezentu-
jący 5 sekcji wg Polskiej Klasyfikacji Działalności: 
administrowanie i działalność wspierająca, bu-
downictwo, handel, opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna oraz zakwaterowanie i gastronomia. 
Przedsiębiorstwa z sektora prywatnego stanowi-
ły 71%, natomiast publicznego – 29% badanych. 
Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające od 9 do 
49 pracowników) stanowiły 66% ogółu, średnie 
(od 50 do 249 pracowników) – 26%, a największe 
(powyżej 249 pracowników) reprezentowało 8% 
pracodawców.

Zdaniem zdecydowanej większości pracodaw-
ców (86%) zachowanie równowagi między pra-
cą i życiem jest „ważnym” lub „bardzo ważnym 
problemem”. Jednak tylko 1/3 przyznała, że 
problem ten dotyczy bezpośrednio ich pracow-
ników.
Jakie czynniki decydują o zachowaniu „równo-
wagi praca – życie”?

Zdaniem pracodawców życie zawodowe w więk-
szym stopniu oddziałuje na życie prywatne niż 
odwrotnie.
Opracowanie na podstawie wyników badań przeprowadzo-
nych przez dr Katarzynę Hildt – Ciupińską opublikowanych 
w artkule „Temat równowagi pracy i życia pracowników wi-
dziany oczami pracodawców”, Bezpieczeństwo Pracy, czer-
wiec 2016

Związek równowagi praca – życie ze zdrowiem, 
samopoczuciem, zdolnością do pracy.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że najważniej-
sze dla postrzegania interakcji praca-dom i dom-
-praca, jako pozytywnej1 są: stan zdrowia, dbałość 
o zdrowie oraz zdolność do pracy. Najważniejszy 
dla pracowników okazał się szeroko pojęty czas – 
elastyczny czas pracy, możliwość wyjścia z pracy 
w razie zaistnienia nagłej potrzeby oraz zadaniowe 
rozliczanie pracy. Z wiekiem wzrasta negatywny 
wpływ pracy-dom. Mężczyźni częściej niż kobiety 
doświadczają negatywnego wpływu pracy na dom 
i domu na pracę 
Hildt-Ciupińska K., „Model uwarunkowań postrzegania relacji 
praca-dom oraz jej związki z wybranymi zmiennymi wśród 
pracowników posiadających pod opieką osoby zależne”, Hy-
geia Public Health 2017, 52(3): 265-273)

1 Równowagę praca – życie wśród pracowników zmierzo-
no kwestionariuszem SWING Survey Work – Home Interaction – Nijme-
gen, S. Geurts (w polskiej adaptacji Mościckiej-Teske i Merecz, 2012) 
– jest to narzędzie służące ocenie godzenia pracy i życia pozazawodo-
wego. Kwestionariusz składa się z 22 pytań, dotyczących wzajemnego 
oddziaływania na siebie pracy zawodowej oraz sfery prywatnej. Obej-
muje on 4 niezależne podskale: pozytywny wpływ pracy na życie pozaz-
awodowe, negatywny wpływ pracy na życie pozazawodowe, pozytywny 
wpływ życia prywatnego na pracę oraz negatywny wpływ życia prywat-
nego na pracę.

Czego oczekują pracownicy?

Warszawa / lipiec - wrzesień 2018

przysposobienia kupieckiego
i Kursy Handlowe żeńskie
i męskie, roczne i ½ roczne.

ROZKOSZ PRZEBYWANIA NA SŁOŃCU
Może być niepotrzebnie z a t r u t a  

przez przykre skutki porażenia skóry.
PIĘKNIE OPALONE, GŁADKIE, O ZŁOTAWYCH 
ODBLASKACH ciało budzi zawsze podziw i wywiera 

niezawodny urok na otaczających.
Takie wrażenie z łatwością przyjdzie Ci wywołać, 

wszak stoi do Twojej dyspozycji

ULTRASOL
POPULARNY KREM SPORTOWY

WAŻZNE   DLA   LETNIKÓW!

POKOJOWE KLOZETY
Od 65.-zł. wzwyż. Wysyłka odwrotna

WPISY Szkoła żeńska roczna

w Krakowie, - Szkoła ma prawo: zniżki kolejowe, a za dzieci 
funcjonarjuszy państwowych 3856k zwrot opłat. – Książki 
wypożycza się. 

Zaprojektuj swój czas wolny.
Projekt: „POCIĄG NA WAKACJE”

specjalne wydanie 
w a k a c y j n e !

czas dla siebie  
(zadbanie o swoje zdrowie, hobby)

czas dla swojej rodziny, przyjaciół

czas na rozrywkę (np. kino, teatr)

korzystanie z urlopu wypoczynkowego

brak negatywnego wpływu pracy na życie

brak negatywnego wpływu życia na pracę

„wyrabianie się” ze wszystkimi  
obowiązkami zawodowymi

nie zabieranie pracy do domu

nie pozostawanie w pracy „po godzinach”

39
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zapewnienie opieki nad dzieckiem 
 w miejscu pracy

częściowa praca w domu

wyjście z pracy w razie nagłej 
potrzeby

dodatkowy płatny urlop

dodatkowa przerwa

2,9

20 40 60 80

8,8

86

30,9

16,2

20 40 60 80

uzależnienia
brak motywacji do pracy
brak satysfakcji z pracy
brak satysfakcji z życia

problemy rodzinne
problemy zdrowotne

stres

16,3

36,7
41,8

34,7
36,7

46,9

86,7

Do czego prowadzi zachwianie równowagi?



19-letnia duńska pływaczka Jenny 
Kammersgaard przepłynęła z Danji 
do Niemiec 48 km w ciągu 41 godzin 
przy niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Na zdjęciu Jenny 
Kammersgaard w otoczeniu dziennikarzy 
i gapiów. Sierpień 1937.

Jakiś czas temu na jednej ze stron w mediach społeczno-
ściowych pojawiło się pytanie: „Po co biegasz?”. I choć 
wydawać by się mogło, że pytanie banalne, to bogactwo 
odpowiedzi pokazało, jak różnie internauci podchodzą do 
swojego czasu wolnego. I co z nim robią. Wiele osób napisa-
ło o bieganiu dla przyjemności albo „żeby kogoś nie zabić”. 
Czyli o bieganiu do i od.

Ja także biegam w wolnym czasie, ale mój czas wolny nie 
jest ucieczką (od obowiązków). Zbieram w tym czasie po-
zytywne emocje i pozbywam się tych złych. Działam. Ale 
daję sobie też prawo do zatrzymywania się na chwilę. Do 
pomyślenia. Bywam aktywna albo wręcz przeciwnie; jed-
nego dnia przemierzam świat i uprawiam wszystkie sporty 
naraz, żeby następnego zastygnąć w muzealnej sali. I tylko 
patrzeć. I chłonąć. W sposób zaplanowany lub zupełnie 
przypadkowy. Sama albo z drugim człowiekiem. Będąc. 
Rozmawiam, słucham, analizuję. Ale nie uciekam. Ani od 
mediów, ani od świata i nowoczesnej technologii. Chyba 
że chcę uciec właśnie tego dnia. To zależy. 

Bywa też, że wędruję, że gdzieś za czymś gonię, albo gubię 
się albo coś znajduję. Niespodziewanie. Jak w dzieciń-
stwie. I dzięki temu bardziej się pilnuję, żeby nie prze-
kroczyć tej cienkiej linii, za którą ludziom zdarza się 
zapominać, że warto skończyć pracę, nawet bar-
dzo ważną. I wziąć sobie wolne.

Agnieszka Szczygielska

Working hours in 
British Industry Bieganie od i do... 
W przemyśle włókienniczym pierwszej połowy 
XIX wieku dzień roboczy trwał od szóstej rano 
do siódmej lub ósmej wieczorem. Najczęściej 
wliczano w ten czas godzinną przerwę na posiłki.

Nieco krótsza sobota była w większości miejsc 
„odrabiana” w inne dni tygodnia. 

Do 1830 roku tylko nieliczni pracownicy zatrud-
nieni byli na dziesięć do jedenastu godzin dzien-
nie. Większość z nich - w takich centrach prze-
mysłowych jak Manchester czy Glasgow - miała 
dwunastogodzinny dzień pracy, ale wciąż zna-
cząca grupa pracowała na co dzień dwanaście 
i pół, a nawet trzynaście i pół godziny.

Opublikowany w 1833 roku raport Factory Com-
mission wskazywał, że choć „w Leeds uznaje 
się jedenastogodzinny dzień pracy za normę to 
w Leicester i Nottingham nie pracuje się krócej 
niż dwanaście godzin dziennie, a w Szkocji, co do 
zasady od dwunastu do dwunastu i pół godziny”, 
choć, jak przyznają autorzy raportu, są też okrę-
gi, w których pracuje się nie mniej niż trzynaście 
godzin dziennie, a w soboty zwykle dziewięć go-
dzin. 

Na podstawie: M.A. Bienefeld „Working Hours in British 
Industry: An economic history”.

Porównując organizacyę szkół naszych teraźniejszych z dawniejszymi, każdy 
przyznać musi, że młodzieży naszej, jeśli nie chcemy, aby w ławach szkolnych 
skaleczała, potrzeba przysparzać daleko więcej ruchu i świeżego powietrza niż 
dawniej. Że w tym względzie najlepiejby posłużyły wycieczki i gimnastyka, to 
każdy przyzna. Z ubolewaniem jednak widzimy, że gimnastyka jeszcze u nas 
nie jest tak rozpowszechnioną, jakby tego teraźniejszy ustrój szkoły wymagał. 
Pozostają więc wycieczki, które, chociaż nie tyle ile systematyczna gimnastyka, 
przecież zawsze przysporzą naszej młodzieży ruchu i świeżego powietrza.

Nie jeden z nas zrobił to spostrzeżenie, że chłopcy nasi szczególnie 
w wielkich miastach często nie mają wyobrażenia o łące, stawie, skale, zbożu 
i t. d., zgoła, że nie znają żywej przyrody. Znają ją tylko z wyuczonych definicyj 
z książek. A przecież każdy wie, jak potężny i zbawienny jest wpływ przyrody 
na umysł młodzieńczy. (…)

Uczeń w izbie szkolnej skrępowany prawami zamyka swój umysł i najbystrze 
oko nie zdoła zbadać jego wnętrza. Dopiero w wolności, swobodzie, gdzie 
uczeń nie uczniem, ale zwykły człowiekiem – tam odsłania się jego dusza, tam 
też otwiera się pole dla pedagoga do badań i do poznania swych uczniów. Więc 
urządzajmy naszej młodzieży zabawy, urządzajmy wycieczki i majówki.
Rzecz czytana na walnem zgromadzeniu oddziału Lwowskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 
1 listopada 1869 przez Stanisława Sobieskiego. 

Art. 1 Pracownicy, zatrudnieni na mocy umo-
wy pracy w przemyśle, górnictwie, handlu, biu-
rowości, komunikacji i przewozie, szpitalnictwie, 
instytucjach opieki społecznej i użyteczności pu-
blicznej, oraz innych zakładach pracy, choćby na 
zysk nie obliczanych, a zatrudniających pokrewne 
wymienionym kategorje pracowników najem-
nych, niezależnie od tego, czy wszelkie te zakłady 
pracy są własnością prywatną, czy państwową, czy 
też organów samorządowych, z wyjątkiem pra-
cowników przedsiębiorstw sezonowych, w których 
praca trwa krócej niż 10 miesięcy w roku, mają 
prawo do korzystania co rok z płatnego urlopu. 
Zakłady przemysłowe rzemieślnicze, zatrudniają-
ce czterech lub mniej pracowników nie podlegają 
przepisom niniejszej ustawy. 

Art. 2. Prawo do korzystania z płatnego 8 
dniowego urlopu przysługuje pracownikom, wy-
mienionym w art. 1, o ile ich praca trwa bez prze-
rwy rok w danem przedsiębiorstwie, i 15 dniowe-
go, o ile trwa bez przerwy 3 lata. (…)

Art. 3. Pracownik traci prawo do urlopu, jeżeli 
sam rozwiązał umowę o pracę, lub jeżeli to roz-
wiązanie nastąpiło z powodów, które przedsiębior-
cy dają prawo do rozwiązania umowy pracy bez 
uprzedniego wymówienia. Pracownik traci prawo 
do otrzymania wynagrodzenia za czas urlopu, 
o ile w czasie urlopu będzie zarobkowo pracował 
w innem przedsiębiorstwie.(…)

Art. 8. Czas pracy, spędzony w danem przed-
siębiorstwie przed wejściem w życie niniejszej 
ustawy, wliczony zostanie do uprawnień, przewi-
dzianych tą ustawą.

Art. 9. Umowy zbiorowe lub indywidualne, 
które zapewniają pracownikom płatne urlopy 
na warunkach dogodniejszych, niż przewidziane 
w niniejszej ustawie, pozostają w mocy.

Art. 10. Winny przekroczenia przepisów ni-
niejszej ustawy ulegnie w drodze sądowej kare 
grzywny w wysokości do 50.000 mk, lub karze 
aresztu do jednego miesiąca. 

MEGA MUZEUM

ŻYCIE CODZIENNE 
W SIECI

Kiedy zbliżają się wakacje a ty na asa-
pie musisz sfokusować się na projekcie 
bez bekapu może być trudno o dni wol-
ne, a urlop na żądanie dostaniesz tylko 
w emerdżensi. Zbliża się dedlajn, masz 
ciśnienie na targecie, który sam się nie 
zrobi. Nie wyrabiasz targetów w kajpja-
jach i musisz trzaskać owertajmy co sobo-
tę. Masz miting, apojtment, nowe kejsy 
i kole na Skype. Musisz apgrejdować kon-
to, kastomizować frontpejdża, kołczować, 
klepnąć akcept i sforłardować tiketa z ta-
kim taskiem. Ale dziś każual frajdej i mo-
żesz hangoutować po 
labie…łotewer.

Na podstawie ponglish.
org, stayfly.pl, miejski.pl 
i z doświadczenia.

Świat może spać spokojnie.

5 tygodni rybołówstwa 
premiera Anglji.
Londyn, 30 lipca (PAT). Premjer Cham-
berlain udał się na week-end do Chequ-
ers, skąd powróci na Downing Street we 
środę w południe, ale tylko na kilka godzin po 
to, aby spakować swoje wędki.
W środę wieczorem premier nocnym ekspre-
sem udaje się do Szkocji, gdzie spędzi wakacje 
w jednym z cichych zakątków nad brze-
giem północno-wschodniej Szkocji, oddając się 
swemu zamiłowanemu sportowi łowienia ryb. 
Premjer pozostawać ma w Szkocji 5 tygo-
dni, o ile żadne nieprzewidziane wydarzenia 
międzynarodowe nie zmuszą go do wcze-
śniejszego powrotu. (…)
Wobec rozpoczęcia ferji wakacyjnych przez 
parlament angielski, jednocześnie w kołach 
politycznych panuje przekonanie, że miesiąc 
sierpień będzie miesiącem na ogół spokojnym 
i że obawy wyłonienia się jakichkolwiek poważ-
niejszych napięć politycznych, straciły bardzo 
poważnie na ostrości.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1 sierpnia, 1938 r.

Ustawa z dnia 16 maja 1922 r. O urlopach dla pracowników, 
zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Wycieczka instruktorów Związku Harcerstwa Pol-
skiego do Stanów Zjednoczonych. Widok z góry na 
uczestników wycieczki i delegatów związku skautów 
amerykańskich „Boy Scouts of America”. Widoczna 
m.in. minister pełnomocna Stanów Zjednoczinych 
w Danii Ruth Bryan Owen (w środku). Gdynia 1936.

Fot. Zbyszko Siemaszko. Chłopcy grający 
w „zośkę” przy ulicy Jana Matejki na placu 
przed budynkiem Sejmu. Warszawa 1955 r.

Wizyta wicekróla Indii lorda Linlithgow  
w Bombaju w towarzystwie gubernatora 
Rogera Lumleya, przed udaniem się na urlop  
     w Wielkiej Brytanii. Lipiec 1938.

Wyjazd polskich artystów na wycieczkę 
samochodową dookoła świata. 
Warszawa ok. 1930.Międzynarodowy kongres na temat urlopów 

i wypoczynku w Londynie. Premier Wielkiej 
Brytanii Neville Chamberlain (na wprost, stoi) 
wygłasza przemówienie podczas otwarcia 
kongresu. Londyn, styczeń 1939.

Śpiewak Jerzy Czaplicki (wisi na linie) 
w towarzystwie aktorki i tancerki Lody 
Halamy na pokładzie statku pasażerskiego 
m/s Batory w drodze na koncerty do Stanów 
Zjednoczonych. 1937.

British Museum w Londynie, Muzea Watykań-
skie w Rzymie, Galeria Uffizi we Florencji, Luwr 
w Paryżu, Prado w Madrycie i jeszcze parę in-
nych. Muzealne molochy. Gigantyczne skarbni-
ce ludzkiej cywilizacji. Dziesiątki sal, kilometry 
zwiedzania. Ogromna skala. Wielka historia. 
Wybitne dzieła. Słynne nazwiska. A w środku ty. 
Mały zwyczajny człowieczek. Dla kogo jest mega 

muzeum? I po co? (…)

Wśród wspaniałości mega mu-
zeum człowiek czuje się niczym 
marny pyłek. Galerie postaci, 
meandry historii, korowód na-

zwisk, mnogość tech-
nik, różnorodność 

materiałów, 
bogactwo 

formy.

 

Nagromadzenie tego wszystkiego w jednym 
miejscu jest w stanie przytłoczyć nawet naj-
większych twardzieli. W mega muzeum oczy nie 
zaznają wytchnienia, a zmysły z trudem radzą 
sobie z nadmiarem bodźców. Przestrzeń, skala, 
faktura, kolor, motyw. To wszystko po stokroć 
zwielokrotnione. Żeby chociaż dało się to oglą-
dać w spokoju. Niestety. Mega muzeum to tłum, 
tumult i duchota. Spokój to ostatnia rzecz jaką 
można tu zastać. O samotności nie ma co ma-
rzyć. (…)

Jak odhaczyć cały antyk za jednym zamachem 
nierzadko chwalą się nawet wytrawni podróżni-
cy. Gdzie jest sklep muzealny? – pytają inni, na-
wet nie udając, jaki jest ich cel. I chwała im za to. 
Przynajmniej nie zwiększają frekwencji w i tak 
zatłoczonych do granic wytrzymałości wystawo-
wych salach. W mniejszości, równie unikalni jak 
wystawione w szklanej gablocie średniowieczne 
manuskrypty, nad którymi od godziny ślęczą, nie 
zważając na hałas i skurcze łydek – entuzjaści 
sztuki i pasjonaci historii. Kolekcjonerzy, mania-
cy, naukowcy. Z wymierającej kategorii dinozau-
rów zwiedzania. Tych, co to jeszcze są w stanie 
przystanąć i pochylić głowy nad dziełem. Indy-

widua, którym udało się zachować zdolność 
panowania nad własnym spojrzeniem.  

Bez skakania wzrokiem z obiektu na obiekt. 
Którzy, jakimś cudem potrafią zastygnąć niczym 
skamielina i trwać przed dziełem godzinami. Je-
śli ktoś jeszcze kontempluje sztukę, to chyba je-
dynie oni. Na ile jest to jednak prawdziwa cieka-
wość, a na ile naukowy chłód? Ta pierwsza zdaje 
się wypełniać już tylko dzieci. Co to jest? Z czego 
to jest? Jak to zrobiono? Kto zrobił? Po co? Kie-
dy? – elementarne pytania, których – my dorośli 
– dawno już zapomnieliśmy, a może wstydzimy 
się zadać. No i jeszcze ta wszechobecna techno-
logia. Ludzie zamiast kontemplować, sycić się, 
przyglądać, zwyczajnie patrzeć… pstrykają na 
potęgę zdjęcia. Obejrzy się w domu. Bezpośred-
nie spojrzenie wymaga wysiłku, skupienia, per-
spektywy, czasu. W przeciwieństwie do niego, 
by spojrzeć na ekran nie potrzeba ani czasu, ani 
skupienia, nie mówiąc o wysiłku. Mamy zdjęcie, 
mamy dowód. Byliśmy tam.

Magda Trubalska-Martyniuk, fragment felietonu „MEGA 
MUZEUM” opublikowanego na portalu antytrip.eu. Wię-
cej informacji o autorce znajdziecie m. in. na portalu  
oznakipracy.ciop.pl w zakładce JURY.

O majówkach 
i wycieczkach młodzieży szkolnej.

Wakacje pracowników monopolu spirytusowego 
nad morzem zorganizowane przez warszawski 
oddział Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury im. 
Stefana Żeromskiego. Robotnicy na jachcie. 1934. 

Grupa Polaków ze Stanów Zjednoczonych Ameryki 
na wycieczce objazdowej samochodem po 
Polsce. Uczestnicy wycieczki przed samochodem. 
Widoczni m.in.: lekarz z Chicago Czachorski z żoną, 
Flemingowa, Litka. Lata 20. XX wieku.

 Uczestnicy wycieczki kolarskiej Kraków – Gdynia 
– Hel stoją przy rowerach z planszą „Wycieczka 
Kolarska Kraków - Gdynia - Hel od 11.VI do 
30.VI.1932”. Na każdym rowerze widoczny 
proporczyk klubowy. Czerwiec 1932 r.

Pociąg wycieczkowy kursujący jako „Narty 
– Dancing – Brydż”. Uczestnicy wycieczki 
przed wagonem. Marzec 1933.

Z dobrze poinformowanych źró-
deł zbliżonych do czołowych, choć 
konkurencyjnych redakcji uzyska-
liśmy informacje, że w sprawie 
czasu pracy i czasu wolnego nie-
podzielnie króluje w nich deadline. 
W ocenie naszych informatorów 
deadline króluje w stopniu nawet 
„większym niż w korporacjach, bo 
jest codziennie i absolutnie nie do 
ruszenia”. 

Poniżej kilka podstawowych po-
jęć związanych mniej lub bardziej 
z czasem, bez których wydanie 
gazety czy „w papierze czy w ne-
cie” wydaje się współcześnie mało 
prawdopodobne. 

Bieżączka lub teksty z dnia – ma-
teriały aktualne, które trzeba ko-
niecznie dać do jutrzejszego wy-
dania. 

Teksty wyprzedzeniowe – materia-
ły poradnicze, które można przygo-
tować wcześniej, ale nie są z dnia, 
więc nie muszą iść do najbliższego 
wydania. Na tej samej zasadzie jest 
kolumna wyprzedzeniowa, czyli 

strona w wydaniu, którą można 
przygotować wcześniej niż dzień 
przed wydaniem; w praktyce to już 
rzadkość. 

Ewergriny – teksty które mogą 
być opublikowane w dowolnym 
momencie, bo albo nie są bardzo 
newsowe albo autor wie, że nikt 
inny tego tematu nie opisze przed 
nim. 

Timeline - kalendarium tekstowo-
-zdjęciowe. 

Follow-up (a raczej folołap) – czyli 
kontynuacja tematu, gdy pojawią 
się nowe informacje w sprawie. 

Tygodniówka – kolegium w trak-
cie, którego dziennikarze zgłaszają 
główne tematy, jakie chcą zrobić 
w następnym tygodniu. 

Minutówka – harmonogram po-
siedzenia Sejmu lub sposób wyna-
gradzania prawników, którzy nie 
określają stawki za godzinę porady 
lub pracy, tylko np. za 15 albo 30 
minut. 

No i takie byłoby clue tego tekstu.

Kontent w necie  
i w papierze.

Czy 
to już 

koniec cza-
su wolnego jaki 

znaliśmy? Przyspa-
wani do sieci będziemy 

tylko odhaczać kolejne 
zalogowania i bezwolnie po-

dążać za wciąż nowymi aktuali-
zacjami i resetami? Nieustannie 

dyspozycyjni i w zasięgu przez całą 
dobę? A może wręcz przeciwnie? Je-

steśmy o krok od malowniczej perspek-
tywy wolnego i radosnego tu i teraz? Jeśli 

tak, to co z tym fantem potrafimy zrobić?

Leicester to jedno z najstarszych miast w Anglii. 
Właśnie tam na cmentarzu Welford Road znaj-

duje się nagrobek człowieka, który uczynił podró-
żowanie łatwiejszym. Thomas Cook urodził się 22 

listopada 1808 roku w miasteczku Melbourne, dwa-
dzieścia mil na północ od Leicester. Ze szkoły zrezy-

gnował w wieku 10 lat. Chwytał się różnych zawodów 
zanim w lipcu 1841 roku nie zorganizował pierwszej 

wycieczki turystycznej z Leicester do Loughborough. Po-
bożny baptysta i zawzięty działacz ruchu na rzecz wstrze-

mięźliwości doszedł do wniosku, że znacznie lepiej, jeśli 
ludzie wydawać będą pieniądze na podróże niż alkohol. 
Dlatego pierwszą wycieczkę zorganizował dla grupy osób, 
które przekonał do wzięcia udziału w wiecu towarzystwa 
trzeźwości. Przeszedł do historii jako wynalazca i prekursor 

zorganizowanej turystyki i spędza-
nia w ten sposób czasu wolnego. 

Wykorzystując możliwości podró-
żowania koleją organizował kolejne 
publiczne wycieczki, zakładał biura 
podróży, a jego klienci mogli podró-
żować do Francji, Włoch czy Szwaj-
carii. Opracował pierwsze prze-
wodniki turystyczne, wyemitował 
pierwsze czeki podróżne, prowa-
dził kampanie reklamowe i udzielał 
kredytów by wreszcie w 1871 roku, 

kiedy do firmy formalnie dołączył 
jego syn – John A. Mason, prowadzo-
ne przez nich biuro podróży przyjęło 

legendarną nazwę „Thomas Cook and Son”.  
Taki jest mit założycielski współczesnej 

branży turystycznej, a ściślej turystyki 
wycieczkowej.

Nie byłoby eksplozji wycieczek 
i ekspansji firm turystycznych, 

gdyby nie dni wolne od 
pracy i systematycz-

nie ograniczany 
czas pracy 

w przemyśle. Gdyby nie dramatyczne wydarzenia 
w Chicago w maju 1886 roku związane z walką o 8-godzin-
ny dzień pracy i gdyby nie pierwsze tygodniowe płatne 
urlopy dla robotników w Anglii. XIX wiek przecierał szlaki 
XX-wiecznej koncepcji prawa pracy, dla której limitowanie 
czasu wykonywania obowiązków zawodowych stało się 
priorytetem. Warto pamiętać,  że  dekret  o  8-go -
dzinnym dniu pracy ukazał  s ię  w Polsce już  23 
l i stopada 1918 roku,  zaledwie k i lkanaście  dni 
po odzyskaniu niepodległośc i . 

Trudno powiedzieć jak Thomas Cook przyjąłby informacje 
o przygotowaniach Wenecji do tegorocznego sezonu. Na 
powitanie turystów zainstalowano na ulicach metalowe 
bramki, które w razie potrzeby będą zamykane, a ludzie 
niezależnie od ich planów, kierowani innymi drogami. 
Pierwsze, na wszelki wypadek, zainstalowano już w po-
bliżu stacji kolejowej. Czy Cook entuzjastycznie zacierałby 
ręce, gdyby dowiedział się, że w jego rodzinnej Anglii do 
Krainy Jezior zamieszkanej przez czterdzieści trzy tysiące 
osób, w tym zaledwie trzysta rodzin zajmujących się tra-
dycyjną hodowlą owiec, co roku przyjeżdża szesnaście mi-
lionów turystów?

Depczemy sobie po piętach i włazimy na głowy w każdym 
turystycznie wypromowanym zakątku świata. Uzbrojeni 
po zęby w instrumenty dokumentujące nasze wyczyny 
zdobywamy szczyty turystycznej dostępności. Nie wszyst-
ko zależy od ceny. Potrafimy wybierać. Bookujemy, blo-
gujemy, planujemy, improwizujemy. Galopujemy przez 
galerie sztuki i dla odmiany szlakami wojennych zniszczeń. 
Kogo stać na egzotykę uderza w najdalsze struny, komu 
bliższe swojskie klimaty zawsze znajdzie coś dla siebie. 
Takiego turystycznego karnawału Cook senior – statecz-
ny nauczyciel w szkółce niedzielnej – chyba jednak nie 
przewidywał.

Przez dekady ciułaliśmy chwile czasu wolnego. Uczyliśmy 
się z niego korzystać. Hojnie, siermiężnie, jak kto potrafił, 
na co kogo było stać. Krok po kroczku ograniczaliśmy czas 
spędzany w pracy. Wolne soboty, urlopy, kolejne święta, 
dyskusje, jak bardzo budżet i produkt krajowy brutto ucier-
pi, jeśli nie staniemy przy stanowisku pracy, ile łez trzeba 
będzie wylać za utraconą produkcją. Czas wolny okazał się 
fantastycznym biznesem. Wielu z nas stać, żeby za niego 
sowicie płacić. Czy tak o nim myślał Thomas Cook?

Kiedy wydawało się, że uciułaliśmy tego wolnego czasu tak 
dużo, że wreszcie możemy się nim nacieszyć i że stać nas na 
ten czas zerkamy w lustro. Owszem, godzin poza miejscem 
pracy netto mamy do dyspozycji jak nigdy dawniej. Ofert 
nie brakuje. Intensywnie nad naszym czasem wolnym pra-
cujemy. Trenujemy, ćwiczymy, regenerujemy się. Staramy 
się wykorzystać każdy gram czasu wolnego, żeby dobrze 
przygotować się do pracy. Mamy telepracę, pracę zdalną, 
dodatkowe zlecenia, umowy, które mieszają się z pracą. 
Ruchomy, indywidualny, elastyczny czas pracy. Bywamy 
slashies. I fajnie jest. Wyzwalamy się z paradygmatu tra-
dycyjnego czasu i miejsca pracy na rzecz czasu własnego 
 

 

i od-
p o w i e -
dzialności za 
miejsce i warunki 
wykonywania pracy. 
Przynajmniej tak nam się 
wydaje. Sielanka czy jeszcze 
jedno spojrzenie w lustro? 

A w nim coraz wcześniej zakładane 
okulary, coraz częstsze depresje, nie-
dopięte zlecenia, nieposprzątane spra-
wy, zagubione relacje, niespełnione ma-
rzenia, niedokończone rozmowy. I podpięta 
do sieci dyspozycyjność. 

Przydałby nam się współczesny Thomas Cook, 
który wymyśli czas wolny od sieci. Zaprojektu-
je wycieczki, podczas których zamiast popadać 
w uzależnienie od smart fonów będziemy realizo-
wać swoje pasje. Oczywiście o ile będziemy mieli 
jakieś inne pasje poza chęcią zaistnienia w mediach 
społecznościowych. 

Wiele wskazuje na to, że będziemy mieli coraz więcej 
czasu wolnego. Automaty i sztuczna inteligencja z po-
wodzeniem i znacznie lepiej od nas zrobią to, do czego 
dotychczas byliśmy potrzebni. Otwiera się przed nami 
perspektywa cudu, jakim może być czas wolny 4.0. Moż-
na go spędzić ze stoperem w dłoni i na czas. Nawet nie 
zauważyć. Może też być darem, którego nie powinniśmy 
lekceważyć. Czas wolny w świecie cyfrowym nie jest już 
tylko czasem odwróconym plecami do pracy zarobkowej. 
Praca jest i będzie częścią czasu wolnego. Granice stały 
się umowne. Jesteśmy zawodowo uzależnieni od tego 
jak szybko i skutecznie zareagujemy na rynku, a rynek 
nie chodzi spać, nie idzie na urlop, nie odpoczywa. 
Czy w związku z tym mamy się zamienić miejscami ze 
wskaźnikami wzrostu?

Wyzwolenie z sieci, przy zachowaniu wszystkich za-
let wynikających z możliwości jej wykorzystywania, 
może okazać się procesem znacznie trudniejszym 
i bardziej skomplikowanym niż krucjata robot-
ników walczących o 8 godzinny czas pracy. Ale 
pomyślmy, jak wyglądało ich życie, a jednak 
dali radę. 

Radosław Mleczko, stronamleczki.pl
Fragment felietonu, który ukazał się 
w czerwcowym wydaniu miesięcznika 
„Bezpieczna Praca”.

Rysunki pociągu wykonały  dzieci z Niepublicznego Przedszkola Montessori „Wielki Mały Świat” w Książenicach.  

M./S. „Batory” 
wyruszył w pierwszą podróż.

Z Warszawy donosi (PAT): Dnia 21-go bm., zgodnie 
z zapowiedzianym terminem, nowy polski transatlan-
tyk m/s. „Batory” wyruszył na wycieczkę inau-
guracyjną „Szlakiem Południa”.
Trasa wycieczki biegnie z Triestu przez Dubrownik, 
Barcelonę, Casablankę, Maderę, Lizbonę, Londyn do 
Gdyni. Statek zabrał pełny komplet pasażerów.
W czasie uroczystego obiadu, który odbył się po opusz-
czeniu Triestu, komendant statku kpt. Borkowski wy-
głosił powitalne przemówienie, w którym zobrazował 
rolę naszych motorowców w dziale rozbudowy żeglugi 
i życzył zebranym najmilszych wywczasów na pokładzie 
nowego statku.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23 kwietnia, 1936 r.

 by  na  to  powiedział

Wycieczka na żniwa. Wacia, Stefcia 
i Barbara Drążkiewicz (w środku) na 
trawie. Lipiec 1936. 




