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Rozmowa 

W Polsce, ale to dotyczy 
również innych państw, ma-
my osoby, które ciężko pra-
cują i mimo to żyją w ubó-
stwie. Możemy już wręcz 
mówić o nowym zjawisku 
społecznym, a więc o bied-
nych pracujących. Wiele 
z tych osób jest poza jakim-
kolwiek systemem prawnym 
i systemem wsparcia - mówi 
dr hab. Monika Tomaszew-
ska, prof. Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Utarło się powiedzenie, że 
ciężka praca prowadzi 
do dobrobytu, a lenistwo 
jest powodem biedy. Z pa-
ni badań wynika, że nie za-
wsze tak jest. Wśród cięż-
ko pracujących istnieje 
grupa osób ledwo wiążą-
cych koniec z końcem. To 
znaczy, że praca nie chroni 
przed biedą?  
Tak i przyznam, że to je-

den z moich bardziej zaska-
kujących wniosków nauko-
wych. Zjawisko biednych 
pracujących jest symptoma-
tyczne od 10 lat, czyli od cza-
su, kiedy nastąpiła duża de-
regulacja rynku pracy i ak-
ceptacja uelastycznienia pra-
cy. Warunki wykonywania 
pracy uległy ogromnej libe-
ralizacji, która łączy się rów-
nież z brakiem ochrony pra-
cujących. Z moich badań wy-
nika, że zjawisko biednych 
pracujących dotyka dużego 
odsetka osób. To jest prawie 
10 proc. wszystkich pracują-
cych w naszym kraju! Z tym 
problemem borykają się też 
inne państwa. Definicję 
biednych pracujących stwo-
rzył Eurostat, który groma-
dzi dane na ten temat ze 
wszystkich państw człon-
kowskich UE. Zgodnie z po-
wyższą definicją, biednym 
pracującym jest osoba za-
trudniona, podkreślam nie 
bezrobotna, która pracowała 
przynajmniej przez 7 miesię-
cy w roku i posiada dochód, 
który jest odnoszony do jej 
gospodarstwa domowego. 
Jeżeli rozporządzalny do-
chód, czyli taki, który nam 
pozostaje w kieszeni 
po opłaceniu wszystkich ob-
ligatoryjnych podatków i da-
nin, jest poniżej 60 proc. me-
diany wynagrodzeń w kraju, 
to mówimy o biednym pra-
cującym.  

Czy możemy powiedzieć 
o konkretnej kwocie?  
Mniej więcej średnie wy-

nagrodzenie w Polsce, we-
dług GUS, wynosi obecnie 5,5 
tys. zł brutto. Wpływ na tę 
wysoką średnią mają zarobki 
w sektorze publicznym 
i przedsiębiorstw. Natomiast 
mediana mówi o tym, ile fak-
tycznie przeciętny Polak za-
rabia i to jest – uwaga - 4,3 
tys. zł brutto. Na rękę, po od-
jęciu m.in. podatków, to jest 
jeszcze mniej, czyli około 3,2 
tys. zł. Przyjmujemy, że 60 
proc. tej kwoty, a więc około 
2 tys. zł, to jest właśnie roz-
porządzalny dochód. Jeśli 
około 2 tys. zł przypada 
na gospodarstwo domowe, to 
możemy mówić o biednych 
pracujących.  

Pamiętajmy też, że gospo-
darstwa domowe 
pod względem ich liczeb-
ności są bardzo różne.  
Tak, niektóre składają się 

z kilku osób, ale mamy też 
gospodarstwa jednoosobowe 
utrzymujące dziecko lub 
dzieci. Wskaźnik ubóstwa 
w ich przypadku drastycznie 
wzrósł i wyniósł 17 proc. To 
są osoby, które naprawdę 
ciężko pracują, a nie są w sta-
nie utrzymać siebie i rodziny. 
To oznacza, że badania doty-
czące biednych pracujących 
muszą uwzględniać szerszy 
kontekst, a więc również 
funkcjonowanie rodziny oraz 
liczbę członków rodziny.  

Jak wygląda sytuacja 
w Polsce na tle innych 
państw europejskich?  
Przeciętnie w Unii Euro-

pejskiej biednych pracują-
cych jest 12 proc. A więc, mo-
żemy powiedzieć, że w Pol-
sce jest pod tym względem 
trochę lepiej. Oczywiście, 
gdy przyjrzymy się poszcze-
gólnym państwom, to pro-
cent ten jest różny. Zaskaku-
jącym wnioskiem z naszych 
badań było to, że wysoki 
wskaźnik biednych pracują-
cych odnotowano w Luk-
semburgu. Tam średni do-
chód biednego pracującego 
wynosi 2 tys. euro. W na-
szych realiach to jest bardzo 
dużo, to średnie, przyzwoite 
wynagrodzenie. Natomiast 
w Luksemburgu, z powodu 
wysokich kosztów utrzyma-
nia, ta kwota ledwo wystar-
cza na życie. Z tego wynika, 
że zjawisko biednych pracu-
jących, co prawda z różną in-
tensywnością, występuje 
wszędzie, w każdym pań-
stwie, również uznanym 
za bogate.  

Którzy pracujący najbar-
dziej są narażeni na ubó-
stwo? 
W tej puli 17 proc. pracują-

cych, odnoszącej się do jed-
noosobowych gospodarstw 
domowych, które mają 
na utrzymaniu dzieci, aż 80 
proc. to są kobiety. Z tego 
wniosek, że zagrożenie ubó-
stwem może być związane 
z płcią. Kobiety, które pracują 
i samotnie wychowują dzieci, 
są zagrożone biedą, ale też 
wykluczeniem. Mówimy tu 
przecież o dużej intensywno-
ści pracy, a do tego koniecz-
ności godzenia jej z wycho-
wywaniem dzieci. A to ogra-
nicza w wielu sferach. Mówi-
łam wcześniej o średnim (me-
dianie) wynagrodzeniu. 

W przypadku kobiet jest ono 
dużo niższe i faktycznie wy-
nosi 3847 zł brutto. Ale nie 
tylko samotne kobiety są za-
grożone ubóstwem. Niski po-
ziom wykształcenia również 
może prowadzić do ubóstwa. 
Kolejna grupa biednych pra-
cujących w Polsce to cudzo-
ziemcy. W większości przy-
padków jest im oferowana 
praca na gorszych warunkach 
niż obywatelom Polski, bar-
dziej niestabilna i nisko płat-
na. W tym przypadku odse-
tek biednych pracujących jest 
na poziomie 13 proc. Liczy się 
też region zatrudnienia. Ubó-
stwo rozkłada się nierówno-
miernie na terenie naszego 
kraju. Im trudniej o pracę, 
tym gorsze warunki pracy są 
oferowane. Bardziej zagrożo-
ne są ośrodki wiejskie, któ-
rych mieszkańcy bardzo czę-
sto pracują w ramach samo-
zatrudnienia. Poza tym, nie-
stabilne i nieprzewidywalne 
warunki pracy, a także niska 
jej intensywność są kolejnymi 
czynnikami sprzyjającymi 
ubóstwu. A więc jeśli ktoś jest 
zatrudniony np. na umowie 

cywilnoprawnej, o świadcze-
niu usług czy jest samoza-
trudniony, i nie ma gwaranto-
wanej puli godzin pracy, to 
również może być zagrożony 
ubóstwem. Tym czynnikiem 
ryzyka może też być praca 
w niepełnym wymiarze. 
W naszym systemie przecież 
nie istnieje minimalna liczba 
godzin pracy. Można praco-
wać na 1/10 etatu albo nawet 
1/20 na podstawie umowy 
o pracę, ale o tak niskiej in-
tensywności, że nie będzie 
gwarantować normalnego 
poziomu życia.  Na tym nie 
koniec – pojawiają się umowy 
cywilnoprawne, które nie są 
uregulowane w Kodeksie pra-
cy. Mówimy tu o umowach 
utrzymujących osobę zatrud-
nioną w wyczekiwaniu 
na pracę, na zasadzie tzw. 
stand by. Jest się w ciągłym 
pogotowiu do wykonywania 
pracy, ale nie wiadomo, czy ta 
praca będzie, czy nie. Mówi-
my tu o kontraktach z zerową 
stawką godzin, które w ogóle 
nie gwarantują pracy. Skutki 
tych umów w sferze standar-
du życia mogą być bardzo do-
tkliwe.  

Przecież to jest życie w per-
manentnej niepewności.  
Tak, a do tego pogodzenie 

sfery prywatnej z zawodową 
jest wręcz niemożliwe. Jeżeli 
ktoś musi być ciągle w pogo-
towiu, to jak ma zaplanować 
swoje prywatne sprawy? Pod-
czas badania miałam przypa-
dek osoby, która mówiła, że 
nie może zaplanować grilla, 
zaprosić znajomych czy na-
wet wypić lampki wina, bo 
w każdym momencie może 
być wezwana do pracy. 
W tym przypadku można 
mówić nawet o wymuszonej 
abstynencji. Bo jeśli ktoś wy-
pije alkohol, a po jakimś cza-
sie niespodziewanie musi iść 
do pracy, to przecież ryzyku-
je, że będzie wykonywać obo-
wiązki zawodowe w stanie 
nietrzeźwości. Jest w ciągłym 
wyczekiwaniu, bez gwaran-
cji, że ta praca będzie. W tym 
przypadku nie jest istotny 
okres trwania umowy, lecz 
zapewnienie pewnej inten-
sywności pracy, która gwa-
rantuje określone wynagro-
dzenie i minimalny poziom 
utrzymania. Praca na umo-
wie z zerową stawką godzin 
nie pozwala na rozdzielenie 
życia prywatnego od zawo-
dowego, przez to osoby za-
trudnione na takich warun-
kach nie mają możliwości 
wyjścia z zamkniętego kręgu. 
Jeden z uczestników mojego 
badania mówił, że nie ma 

szansy na podniesienie swo-
ich kwalifikacji zawodowych, 
ponieważ zapisanie się 
na studia czy choćby jakiś 
kurs wieczorowy czy week-
endowy, wymaga pewnej 
przewidywalności. W tym 
przypadku tego nie ma. Chcę 
też zwrócić uwagę na jeszcze 
inną, zupełnie nową, grupę 
biednych pracujących. To są 
osoby zatrudnione poprzez 
platformy internetowe – takie 
jak Glovo czy Uber. W tej for-
mule generalnie nie ma dru-
giej, bezpośredniej strony 
kontraktu. Można powie-
dzieć, że to aplikacja zleca 
kierowcy kurs lub doręczycie-
lowi dostarczenie przesyłki. 
Nie ma tu gwarancji inten-
sywności pracy i minimalne-
go wynagrodzenia, nie ma też 
żadnej ochrony prawnej osób 
zatrudnionych na takich wa-
runkach. Okazuje się też, że 
coraz więcej osób wykonuje 
pracę za pośrednictwem plat-
form internetowych czy pro-
gramów komputerowych. 
Dlatego istnieje konieczność 
interwencji ustawodawcy, 
aby ta forma została ujęta 
w normy prawne.  

Z tego, co pani mówi, wyni-
ka, że bieda ma charakter 
nie tylko typowo material-
ny, polegający na tym, że 
nie mamy co włożyć 
do garnka. Bieda to rów-
nież brak ochrony prawnej, 
niepewność, brak wolnego 
czasu dla siebie i bliskich.  
Oczywiście, bieda to rów-

nież osamotnienie. Człowiek 
zostaje pozostawiony sam so-
bie, jest poza jakimkolwiek 
systemem ochrony prawnej. 
Jeśli dochodzi do nieprawi-
dłowości, to droga sądowa, 
jeśli w ogóle udaje się na nią 
wejść, jest tu bardzo skompli-
kowana. Jedna z osób opo-
wiadała, że dochodzenie 
roszczeń w sądzie było tak 
długie, że doprowadziło to 
do jej zadłużenia z tytułu 
opłat za mieszkanie, co skoń-
czyło się jej eksmisją. Co 
istotne, roszczenia w stosun-
ku do zleceniodawcy były 
znacznie wyższe niż długi tej 
osoby, wynikające z niepłace-
nia czynszu i opłat za media. 
Jednocześnie nie było żadne-
go mechanizmu prawnego, 
który przerwałby spiralę dłu-
gów, które narastały z uwagi 
na brak terminowej zapłaty 
za pracę. Praca atypowa, czyli 
niestandardowa, charaktery-
zuje deregulacja, braku od-
niesień i rozwiązań praw-
nych. Pracujący w tym syste-
mie są w pułapce niemożno-
ści, bo nie ma instytucji 

Biedni pracujący 

Monika Tomaszewska: - Bieda to również osamotnienie. 
Człowiek jest pozostawiony sam sobie 
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Kobiety, które                        
pracują i samotnie 
wychowują dzieci,                     
są zagrożone                          
biedą, ale też         
wykluczeniem
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i przepisów, które pozwalały-
by im zwrócić się do kogokol-
wiek o pomoc, gdy np. są 
oszukiwani czy wykorzysty-
wani.  

To znaczy, że te osoby są 
dla systemu prawnego nie-
widzialne?  
Dokładnie tak. Liczba tych 

niewidzialnych osób jest 
na tyle duża, że ustawodawca 
powinien się nad tą grupą po-
chylić. Tym bardziej że praca 
poprzez chociażby platformy 
internetowe czy programy 
komputowe stanie się jeszcze 
bardziej powszechna. 
Po pierwsze dlatego, że tech-
nologia, organizacja pracy 
i zdobycze nauki idą w tym 
kierunku. A po drugie, jest to 
podyktowane obecną pande-
miczną sytuacją, która tylko 
zintensyfikuje problem. Mo-
żemy się spodziewać, że jesz-
cze więcej osób będzie za-
trudnianych przy wykorzy-
staniu nowoczesnych techno-
logii. Z uwagi na liczbę osób 
zatrudnionych w atypowych 
formach pracy, warunki ich 
pracy nie mogą opierać się 
wyłącznie na indywidual-
nych negocjacjach czy zarad-
ności pracujących. To musi 
być odgórnie uregulowane.  

Wygląda na to, że czasem 
lepiej jest być bezrobot-
nym niż mieć taką pracę. 
Bezrobotni zarejestrowani 
w urzędzie pracy podlegają 
ochronie prawnej, wielu 
z nich może liczyć na zasi-
łek.  
Tak, ale nie zawsze to jest 

takie proste w przypadku pra-
cujących w atypowych for-
mach zatrudnienia. Okazuje 
się, że tylko 85 proc. ogółu za-
rejestrowanych osób bezro-
botnych ma tytuł do zasiłku 

dla bezrobotnych. Tytuł 
do zasiłku ma bowiem ten, 
kto przepracował minimum 
365 dni w ciągu 18 miesięcy 
poprzedzających dzień reje-
stracji w urzędzie pracy. Po-
nadto osoba rejestrująca się 
w urzędzie pracy musi wyka-
zać w każdym miesiącu, 
w ciągu tego okresu, dochód 
nie mniejszy niż minimalne 
wynagrodzenie. Osoby za-
trudnione na niestabilnych 
zasadach, tych warunków nie 
są w stanie spełnić. Ponieważ 
mówimy o zatrudnionych, 
których statut jest nieuregu-
lowany, to nierzadko w ich 
przypadku nie ma nawet ty-
tułu do odprowadzania skła-
dek na ubezpieczenie spo-
łeczne. A przecież warun-
kiem otrzymania zasiłku są 
również odprowadzone 
wszystkie składki na ubezpie-
czenie społeczne, a także 
na Fundusz Pracy. Krótko 
mówiąc, te osoby nie mają 
nawet szansy na zasiłek. I to 
też powinno się zmienić.  

Te osoby są traktowane 
w prawie pracy tak, jakby 
nie istniały. A co z progra-
mami społecznymi? Czy te 
osoby są wspierane w jaki-
kolwiek sposób przez pań-
stwo?  
Programy społeczne, takie 

jak 500 plus czy 300 plus, są 
dedykowane rodzinom. Te 
programy rzeczywiście polep-
szyły sytuację materialną ro-
dzin z dziećmi. Natomiast go-
spodarstwa jednoosobowe, co 
oczywiste, nie mogą z nich ko-
rzystać. Niestety, zauważam, 
że wskaźnik ubóstwa w tej 
grupie społecznej wzrósł. Jeśli 
jeszcze osoby z tej grupy są za-
trudnione na niestabilnych 
i nie w pełni uregulowanych 
warunkach pracy, to ich sytu-

acja jest dużo gorsza niż ro-
dzin z dziećmi. Dlatego 
przy ustalaniu państwowego 
instrumentu wsparcia, trzeba 
spojrzeć na całe społeczeń-
stwo. Nie można pozostawiać 
poza tym wsparciem żadnej 
grupy społecznej.  

W systemie pomocy spo-
łecznej te osoby również są 
na szarym końcu, bo 
w pierwszej kolejności po-
moc otrzymują rodziny 
z dziećmi.  
Tak, zgadza się. Te osoby 

powinny móc liczyć na wspar-

cie tak samo jak rodziny. Prze-
cież trudno oczekiwać, że 
osoba samotna nagle zdecy-
duje się na założenie rodziny 
z myślą o korzystaniu z pomo-
cy społecznej czy z progra-
mów społecznych. Taka decy-
zja zależy od indywidualnych 
czynników. Ale dostęp 
do wsparcia i programów spo-
łecznych to tak naprawdę kro-
pla w morzu potrzeb w przy-
padku osób, które nie mają 
stabilności zatrudnienia. 
Przede wszystkim konieczne 
jest dobre prawo, które do-
strzeże te osoby i ureguluje 
ich status zawodowy.  

Mówiła pani, że ten pro-
blem dotyczy najczęściej 
doręczycieli albo kierow-
ców pracujących w ramach 
platform internetowych. 

Czy są jeszcze inne zawody, 
w których pracownicy, 
choć ciężko pracują, są na-
rażeni na ubóstwo?  
Po pierwsze, istnieją sek-

tory, w których wskaźnik za-
grożenia ubóstwem jest du-
ży. Do nich zaliczamy bu-
downictwo, gastronomię, 
hotelarstwo, rozrywkę. Pra-
cownicy bardzo często otrzy-
mują umowy cywilnoprawne 
i dodatkowo ich praca ma 
charakter sezonowy. Nie jest 
tu wymagany wysoki stopień 
kwalifikacji, jest to praca bar-
dzo często fizyczna. Druga 
grupa to jednoosobowe pod-
mioty gospodarcze działające 
w ramach umów cywilno-
prawnych. Ale tu pamiętaj-
my, że ta grupa jest bardzo 
zróżnicowana. Mamy w niej 
dobrze sytuowanych lekarzy, 
architektów, prawników, 
a po drugiej stronie fałszywie 
samozatrudnionych, których 
warunki pracy są zbliżone 
do świadczenia pracy zależ-
nej. Pensja i poziom inten-
sywności pracy w ich przy-
padku nie jest zagwaranto-
wany w umowie. Poza tym, 
problem dotyczy również za-
trudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Tę 
formę wybierają najczęściej 
kobiety, aby móc godzić obo-
wiązki rodzinne z zawodo-
wymi. Okazało się też, co po-
twierdzają przedstawiciele 
związków zawodowych, że 
skokowe podnoszenie mini-
malnego wynagrodzenia do-
prowadziło do wzrostu liczby 
umów o pracę w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Praco-
dawcy, chcąc ograniczyć 
koszty zatrudnienia związa-
ne ze wzrostem płacy mini-
malnej, oferują pracownikom 
takie umowy.  Ustalając płacę 
minimalną, trzeba więc brać 

to pod uwagę. Co z tego, że 
minimalna płaca zostanie 
podniesiona, jeśli faktycznie 
pracownicy jej nie otrzymają.  

To co trzeba zrobić, żeby 
mechanizm ustalania płacy 
minimalnej ulepszyć? Mo-
że, jak mówią  niektórzy 
pracodawcy, należy ją 
w pewnych okoliczno-
ściach zamrozić albo wpro-
wadzić jej regionalizację?  
Regionalizacja nigdy nie 

była u nas stosowana. Może 
nawet to jest dobry pomysł, 
ale może nie być u nas akcep-
towany. Jest taka zasada, że 
prawo, które nie jest społecz-
ne akceptowane, może nie 
być skuteczne. Zwróciłabym 
uwagę na coś innego. Przy-
stępując do negocjacji doty-
czących minimalnej pensji, 
bierze się pod uwagę wskaź-
niki makroekonomiczne, np. 
wzrost cen, ale też średnią 
pensję. Tymczasem pamię-
tajmy, że do obliczenia śred-
niego wynagrodzenia wyko-
rzystuje się dane z przedsię-
biorstw zatrudniających pra-
cowników na umowę o pra-
cę. A przecież – o czym mó-
wiłam - ogromna rzesza osób 
to osoby zatrudnione, niema-
jące statusu pracownika. Ich 
zarobki w tych obliczeniach 
nie są uwzględniane. 
A w związku z tym, w oficjal-
nych statystykach my widzi-
my tylko pewien urywek ob-
razu wynagrodzeń w Polsce. 
Żeby poznać cały obraz, trze-
ba dostrzec również zatrud-
nionych m.in. na tych nieure-
gulowanych zasadach. Poza 
tym, formułując średnie wy-
nagrodzenie, GUS bierze 
pod uwagę przedsiębiorstwa 
zatrudniające powyżej 9 
osób. Rzeczywisty obraz płac 
w Polsce musi być więc dale-

ki od tego, co widzimy w da-
nych statystycznych. A te da-
ne są przecież podstawą 
ustaleń dotyczących mini-
malnej pensji. Jeśli punkt 
wyjściowy jest fałszywy, to 
punkt docelowy, a więc mini-
malna pensja, też nie może 
odzwierciedlać rzeczywisto-
ści. Proponowałabym zmia-
nę podejścia i uwzględnienie 
w obliczeniach m.in. średnie-
go wynagrodzenia również 
innych czynników makro-
ekonomicznych, by mieć rze-
czywisty obraz zarobków 
w Polsce.

rejsy

Warunki wykonywania 
pracy uległy ogromnej 
liberalizacji, która    
łączy się również z    
brakiem ochrony pra-
cujących 

Prof. Monika Tomaszewska 
kieruje projektem 

pod nazwą „Working Yet 
Poor – Pracuje, wciąż 

ubogi”. Jego celem jest ana-
liza przyczyny ubóstwa 

i wykluczenia społecznego 
niezwiązanego z bezrobo-

ciem. Projekt koncertuje się 
na wybranych czterech gru-
pach uznanych za szczegól-

nie wrażliwe i zagrożone 
ubóstwem (osoby o niskich 
kwalifikacjach, samozatrud-
nieni, pracownicy niepełno-

etatowi, zatrudnieni 
na platformach interneto-
wych). Badania mają cha-

rakter międzynarodowy i są 
prowadzone w Belgii, 

Holandii, Luksemburgu, 
Niemczech, Włoszech, 

Szwecji oraz Polsce, więcej 
szczegółów można znaleźć 
na stronie http://workingy-

etpoor.eu/. Na stronie 
https://workingyetpo-

or.eu/working-yet-poor-
quiz/  każdy może wypełnić 

quiz i odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy jest bied-

nym pracującym.

O PROJEKCIE 

REKLAMA 0010249719
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Dyrektor Oddziału Regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni

działając zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.)

informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie OReg AMW w Gdyni (tablica 
ogłoszeń na I piętrze), został wywieszony oraz opublikowany 
na stronie Agencji www.amw.com.pl, WYKAZ dotyczący 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie 
ustnego przetargu nieograniczonego:
1. część działki nr 1723 zabudowanej budynkiem nr 72 o 

pow. użytkowej 495,70 m2 wraz z częścią przynależącego 
do niego placu o pow.  357,00 m2, położonej w Gdyni przy  
ul. Dickmana, obręb Oksywie, zapisanej w księdze wieczystej 
nr GD1Y/00115253/5.

Wykaz wywieszono na okres od dnia 27.08.2021 r. do dnia 
17.09.2021 r.
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości - 
zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy   o gosp. nieruchomościami 
( tekst jednolity Dz. U. 2020.65 ) termin do złożenia wniosku upływa z dniem 
08.10.2021 r.
Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie OReg AMW  
w Gdyni przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 19 (pok. 130)  tel. (58) 690 - 87 – 74, 
(58) 690 - 88 – 14.

Oddział Regionalny AMW w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 • 81-231 Gdynia

tel. (58) 501 88 00 • fax (58) 690 87 01
www.amw.com.pl • gdynia@amw.com.pl

Akcja specjalna Wakacyjnej Trasy Dwójki 0010204082

Zbliża się finał Wakacyjnej Trasy Dwójki. 
Cała Polska będzie słuchać Sopotu
Maryla Rodowicz, Helena 
Vondráčkova, Rafał Brzo-
zowski, Marcin Miller, Ste-
fania Liberakakis, Classic 
i Boys. Do tego mnóstwo 
młodych muzyków i co 
najważniejsze - wierna pub-
liczność Wakacyjnej Trasy 
Dwójki. Już w najbliższą nie-
dzielę 29 sierpnia odbędzie 
się wielki finał tego wyjątko-
wego wydarzenia muzycz-
nego. Cała Polska będzie 
słuchać Sopotu. Wydarzenie 
będzie także transmitowane 
od 20:00 na kanale TVP2.  

Muzyczne duety
Wśród zaproszonych arty-
stów jest królowa polskiej 
piosenki – Maryla Rodowicz. 
Wraz z nią – caryca czeskiej 
estrady, Helena Vondráčko-
va. Panie zaśpiewają hit 
– „Malowany dzbanku”. Jak 
zdradzają organizatorzy, 
Maryla specjalnie na to spot-

kanie przygotowała piękną 
kreację.

Kolejną parą na deskach 
Opery Leśnej będzie Maryla 
Rodowicz i Rafał Brzozow-
ski. Duet wykona hit „Dziś 
prawdziwych Cyganów już 
nie ma”. Z kolei w parze 
z Heleną Vondráčkovą wy-
stąpi lider zespołu Boys. 
Helena Vondráčkova i Marcin 

Miller wykonają wspólnie 
wielki przebój sprzed lat pt. 
„Dlouhá noc”.

Niespodzianka 
dla mieszkańców
Mnóstwo fanów czeka także 
na występ, jaki wykona Ste-
fania Liberakakis. Artystka 
zaśpiewa „Mucho Calor” 
oraz „Last Dance”. Nie za-

braknie także legendarnego 
zespołu Ricchi e Poveri. 
Zobaczymy także młodych 
artystów z Polski. Czekamy 
na występ, jaki wykona 
Roksana Węgiel i Viki Gabor. 
Z kolei Joanna Moro wyko-
na przebój Ireny Jarockiej, 
piosenkę „Nie wrócą te lata 
szalone”.

Oczywiście usłyszymy 
Zenka Martyniuka, zespo-
łu Classic i Boys, a także 
Andre. Z kolei Gromee 
zabierze nas w podróż do 
muzyki klubowej. Koncert 
poprowadzi duet w skła-
dzie: Joanna Moro i Rafał 
Brzozowski. Back-stage we 
władanie wezmą: Izabella 
Krzan i Norbi.


