Wakacje
ze zwierzętami
Od gapienia się do współbycia

Czas i miejsce wakacji
wybierałem zawsze
w taki sposób, żeby
móc podglądać
zwierzęta. Dotyczyło
to również krótszych
wyjazdów na wykłady
i konferencje
– planowałem je
tak, żeby być jak
najbliżej ogrodów
zoologicznych lub
rezerwatów przyrody.
Jerzy Axer

C

zas w życiu dzieliłem
najpierw nieświadomie, a od kiedy nauczyłem się łaciny
– świadomie, na otium i negotium. Negotium to zatrudnienia, za które mi płacą, otium
– to te, które podejmuję dla
przyjemności. Taki podział
bywa kłopotliwy, bo zdarza
się, że praca zawodowa sprawia przyjemność. Do sfery
otium za l icza łem zawsze
wszystkie kontakty ze zwierzętami, dlatego nie zostałem zawodowym biologiem
ani nawet dozorcą w ogrodzie zoologicznym.

Nasz przyjaciel – Pan Pawian.
Na sąsiedniej stronie: koczkodan,
przywódca stada, rozmyśla.
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Prof. Jerzy Axer – filolog
klasyczny i kulturoznawca, organizator interdyscyplinarnego środowiska
badawczego (dziekan
Wydziału Artes Liberales
Uniwersytetu Warszawskiego) oraz eksperymentalnych form kształcenia
(m.in. Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych).

Mam za to 40-letni staż
w zakresie obserwacji ptaków. Wprawdzie moja life
lista w Polsce jest drugoligowa – 216 gatunków – ale w latach 70. XX w., kiedy pisałem
ekspertyzę w celu założenia
rezerwatu dla ptactwa wodno-błotnego w Raszynie pod
Wa rsz awą, z robi ła (w ra z
z tytułem „dr hab.”, ale bez
informacji, że to tytuł z zakresu filologii k lasycznej)
odpowiednie wrażenie.
Dzisiaj jednak, kiedy oglądanie ptaków stało się powszechne, nie ma się ju ż
czym chwalić. Bardziej orygina lne są moje dośw iadczen ia będące w y n i k iem
ok. 2500 godzin spędzonych
w ogrodach zoologicznych.
W ciągu z górą 60 lat odwied ziłem około 70 og rodów
zoolog icz nych i w iel k ich
akwariów, z któr ych większość zwiedzałem po kilka,
a nawet po kilkanaście razy
w różnych czasach; w warszawsk im og rod zie zna m
oczywiście każdy kamień.

Zoo jako
przestrzeń
dialogu
Należę do pokolenia, które do póź nej dojr z a łości
żyło w systemie sowieckim

s z t uc z n ie p o dt r z y mującym w naszej części Europy XIX-wieczne hasła walki
człowieka z przyrodą. Ruchy
proekologiczne był y u nas
praktycznie nieobecne. Marzenia takie jak moje karmiły
się światem lektur i wyobraźni, historią Mowgliego w ychowanego w wilczej norze,
pragnieniem dopomożenia
Doktorowi Dolittle w przesz mug low a n iu fok i Z of i i
z cyrku do morza.
Chęć rozmawiania ze zwierzętami była moim najwcześniejszym – i pozostała najsilniejszym – pragnieniem.
Dok tor Dol it t le, k tóre go
poznałem z głośnej lektury
Matki, zanim nauczyłem się
czytać, stał się od razu niedościgłym wzorem. Rozbudził
nadzieję, że można rozumieć,
co mówią zwierzęta, i wiarę
w to, że można zostać przez
nie zaakceptowanym.
Od k ąd pa m ięt a m, st ara łem się, ja k mog łem,
o nawiązanie takiego konta k t u. Og rody zoolog iczne w ydawały mi się bramą
do zacza rowa nego K rólestwa Zwierząt. Były w świecie zewnętrznym odpowiedn i k iem D omu . Najpier w
był to Og ród Zoolog iczny
w Łodzi, gdzie mieszkałem
do cz wa r tego rok u ż ycia,

a potem warszawski Ogród
Zoologiczny, którym zarządzał dobrotliw y monarcha
Doktor Jan Żabiński, w mojej dziecięcej wyobraźni brat
bliźnia k Doktora Dolittle.
Ogrody zoologiczne nigdy
nie przestały mnie fascynować. Wbrew opiniom wielu
widzę w nich nie więzienia
dla zwierząt, lecz przestrzeń
publiczną, w której nasza
kultura zdaje jeden z najważniejszych testów – test
na dojrzałość społeczności
miasta do odpowiedzialnych
i niepozbawionych empatii
relacji ze zwierzętami.

Skała pawianów

Zmiany stosunku między
ludźmi a zwierzętami w zoo
widać zwłaszcza, kiedy obser w ujemy t z w. ska łę pawianów. W każdym dużym
ogrodzie zoologicznym istnieje d ziś ekspoz ycja pozwalająca oglądać stado tych
małp. Zw yk le jest to duża
k on s t r u k c j a z bu d o w a n a
z kamiennych bloków spajanych wapnem – osypana
żw irem i drobnymi kamykami, naśladuje zwietrzałe
skały afrykańskiej w yżyny.
Dekoracje uzupełniają żelazne słupy, liny, sztuczne
źródełka, system korytarzy
i komór prowadzi w głąb kon-

Partnerem tego odcinka cyklu „Lato w dobrym towarzystwie” jest

strukcji. Gromada pawianów
za mieszkująca ta ką ska łę
moż e w t ych w a r u n k ach
tworzyć strukturę społeczną o złożonej hierarchii, jeśli
konstrukcja jest wystarczająco rozbudowana (najlepszą
widziałem w Madrycie). Wyodrębnia się kilka grup rodzinnych, których współżycie reguluje złożony kodeks
relacji społecznych.
Jeżeli skała pawianów jest
dobr z e z a pr oje k t ow a n a ,
możemy mieć wgląd w życie
ma ł piego społeczeńst wa.
Coraz więcej ludzi przychodzi w to miejsce z nadzieją
podpat r z en ia stosu n ków
między matką i dzieckiem,
mężem i żoną, prze łożonym i podwładnym. Coraz
mniej osób drażni zwierzęta
i głupio z nich szydzi, coraz
uważniej ludzki tłum śledzi
spektakl odgr y wany przez
zwierzęta według napisanego przez naturę scenariusza
w przekonaniu, iż ze spektaklu tego płynie warta uwagi mądrość.
Dz iesiąt k i god z i n spęd z on y c h pr z y s k a le p aw ianów pozwa lają mi dostrzec w y ra źną tendencję
– w yraźniejszą oczy wiście
w społeczeńst wach o si lnych tradycjach życzliwego
stosu n k u do pr z y rody,
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Skała pawianów w warszawskim zoo. Poniżej: gereza na drzewie pod balkonem hotelu w Kenii.
a le dost r zega l ną ta k że
u nas, pomimo wielkich zaniedbań w tym zakresie. To,
co wydawało się możliwe tylko w teatrze Doktora Dolittle
– marzenie, żeby zwierzęta
odgrywały własne scenariusze bez ingerencji człowieka,
a ludzka widownia potrafiła
wynosić z przedstawienia korzyść i przyjemność – spełnia
się w nieoczekiwanej formie.
Dla mnie, dla którego mapa
świata jest po części mapą
og rodów zoolog icz nych
(z uniwersytetami na drugim
planie), te zmiany są źródłem
otuchy. W ciągu minionego
20-lecia publiczność zwiedzająca nasze ogrody zoologiczne, a także publiczność
znanych mi ogrodów w Sofii,
Pradze, Budapeszcie, a nawet Petersburgu i Moskwie,
zaczyna być podobna do tej,
k tórą z pod ziwem obserwowałem 30 i 40 lat temu
w Niemczech i Szwajcarii.
Coraz częściej ludzie przychodzą tutaj nie po to, żeby
dziwić się i wyśmiewać, lecz
aby słuchać i szukać porozumienia. Dość szybko organizatorzy i sponsorzy ogrodów
zoologicznych staną przed
z ada n iem pr zem ien ien ia
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swoich instytucji w poszukiwany przez publiczność substytut Edenu, w którym ludzie
będą próbowali rozmawiać
ze zwierzętami, jak w marzeniach dzieciństwa.
P r z e sła n ie t r ad yc y jnego zoo brzmiało: „jesteśmy
panami przyrody, w ygraliśmy z nią wojnę, zwierzęta
to jeńcy poświadczający ten
triumf”. Ogród zoologiczny
przyszłości będzie miał inne
przesłanie: „oto skarb, którego winieneś strzec i bronić.

Tutaj zwierzęta rozmawiają
ze sobą – jeśli będziesz zachowywał się z odpowiednim
szacunkiem, możesz posłuchać; zrozumiesz, jak wiele
stracisz, jeśli zamilkną”.
Wszyscy dzisiaj się zgodzą
(choć brzmiało to zaskakująco, kiedy dr Grzimek, dyrektor reformator zoo we Frankfurcie n. Menem, powiedział
to po raz pierwszy), że ogród
zoologiczny jest autoportretem miasta, w którym działa.
Rzeczywiście, zoo jest wspa-

niałym miejscem, w którym
badać można granicę między naturą i kulturą. Społeczność, która je powołuje
do życia i finansuje, składa
deklaracje swojego stosunku do tej granicy. Przemiany
w zoo są barometrem takich
zmian kulturow ych, które
często mniej jednoznacznie
i z opóźnieniem ujawniają się
w złożonej strukturze współczesnego miasta.
Uczeni zajmujący się retoryką coraz częściej składają
wizyty w Królestwie Zwier z ąt. G eorge A . Ken nedy
w podręczniku „Comparative
Rhetoric” poświęcił pierwszy
rozdział retor yce zwierząt
społecznych, traktując to jako
w ła ś c i w e w pr ow ad z en ie
do rozważań o historii języka ludzkiego i retoryki dawnych społeczeństw, z grecko-rzymskim włącznie.
Umberto Eco w swojej „Semiologii życia codziennego”
posługuje się modelem zoo
w San Diego, gdzie zwierzę
otoczone jest najw yższym
szacunk iem; kosztem w ygody publiczności ma być
tutaj ja k najszczęśliwsze.
Eco dopatruje się w zasadach organizacji takiego zoo
oszustwa. To, według niego,
kłamliwy manifest głoszący
ideę pokoju w przyrodzie,
który ma być alegorią pokoju
w społeczeństwie. W istocie
wsz yst k im rządzi mechanizm Powszechnej Tresury.
Eco zauważa, podobnie jak
ja, iż ewolucja instytucji zoo
prowadzi do uczłowieczenia zwierząt i uzwierzęcenia
ludzi, do zatarcia granicy.
Różnimy się jednak we wnioskach. On patrzy na to jak
na dochodowy produkt przemysłu dążącego do mistrzostwa w produkcji Absolutnego
Fałszerstwa; ja – z nadzieją.
Być może dlatego, że mamy
za sobą inne dośw iadczenia historyczne i że w Europie Środkowo-Wschodniej
n ie w y zbyl iśmy się jeszc z e w s z y s t k ic h z ł ud z e ń
co do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Współbycie
z małpami
Poczucie pokrewieństwa
z małpami zaczyna być
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Koczkodan Gryzulec
w ramionach żony autora.
Po prawej: Gryzulec i jego
matka iskają autora.
dość powszechne. Od czasu przełomowych prac Jane
Goodall o życiu społecznym
szympansów nasza wrażliwość zmienia się szybko. Dotyczy to zarówno obcowania
z nimi w ogrodach zoologicznych, jak też coraz szerszego
zainteresowania postępem
badań nad naczelnymi prowadzonych w wolnej przyrodzie. Rośnie pragnienie
nawiązania jak najbliższego konta ktu, oczek iwanie
na przemianę naczelnych
z Obcych w Innych, z nadzieją
na autentyczny dialog.
Domy gor yli, sz y mpa nsów i orangutanów w ogrodach zoologicznych stają się
swoistymi rozmównicami,
w któr ych rodziny ludzkie
spot ykają się z rodzinami
małpimi. Coraz częściej widać, jak bardzo zadowoleni
w ychodzą ludzie z ta k ich
spot k a ń. C z a sem jed na k
takie doświadczenie może
być traumatyczne.
W lipcu 2002 r. byłem znowu w Madrycie w zoo na równinie Casa del Campo. Nigdy
bow iem n ie t racę ok a z ji
pójścia do tego zoo, które
uważam za jedno z najlepszych na świecie ze względu
na charakter stosunków między ludźmi i zwierzętami.
Niezw ykłe dopowiedzenie,
pozor nie schi zof reniczne
dopełnienie ceremonii walki
byków z Plaza de Toros.
Poszedłem do goryli, które otrzymały właśnie nowy,
dużo lepiej wyposażony dom.
Stado zosta ło pod zielone
na dwie grupy – umieszczone
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na dwóch wybiegach, każdy
z osobnym źródłem, skałami
i wycinkiem dżungli. Na prawo od wejścia zamieszkał
pater familias z jedną z samic, na lewo młodszy samiec
z bratem i drugą samicą. Stary srebrzysty goryl siedział
o metr ode mnie, niedbale
dogryzając trzymany w ręku
owoc. Potem pochylił się,
spojrzał mi w oczy, upadł
na twarz i umarł. Wszystko
t r wa ło mniej niż minutę.
Uświadomiłem sobie własną
śmiertelność, a także społeczny kontekst tej śmierci:
to była śmierć emeryta. Nagle stracił zainteresowanie
życiem, którego powab zapewnia nie zewnętrzny luksus, lecz świadomość władzy
i pocz ucie pr z ydat ności.
Istota tego przeżycia w ynikała z przejmującego, dramatycznie przerwanego kontaktu, w momencie gdy nasze
spojrzenia się spotkały w tej
ostatniej dla niego chwili.
Wkrótce znalazłem szczęśliwie antidotum na tę traumę. Dane nam jest bowiem
od blisko 10 lat – mnie i mojej
żonie Annie – spędzać kilka
tygodni rocznie w towarzystwie zupełnie dzikich małp.
Hotel, w którym mieszkamy
w Kenii, otoczony jest ogrodem przechodzącym w las,
będący pozostałością dawnych lasów nadmorskich, rozciągających się wzdłuż całego
wybrzeża. W bezpośrednim
sąsiedztwie żyje około 50 pawianów i dobrze ponad sto
koczkodanów białogardłych,
gromady werwet (odmiana
koczkoda nów z cza rny mi
twarzami), kilka rodzin gerez,
a także kilkanaście klanów
nocnych galago. Przychodzą
one po drzewach na nasz balkon, cztery metry nad ziemią,
siedzimy razem godzinami,
wchodząc z każdym rokiem
w coraz bliższe relacje. Przekazują z pokolenia na pokolenie wiedzę o tym, że z nami
„można się dogadać”.
Młodsze pawiany składają
nam skomplikowany ukłon,
fachowo nazywany social presentation i należny członkom
stada stojącym wyżej w hierarchii. Oto przepis na taki
ukłon: odwrócić się tyłem,
ogon skierować na prawo,

pysk na lewo i dygnąć, uginając wszystkie cztery łapy.
Jeśli potrafimy odpowiednio
na to zareagować (na przykład mówiąc ciepło: Doceniamy, doceniamy – może
być po polsku), wtedy może
pawian powróci następnego
wieczoru, żeby znowu trochę
z nami pobyć. Dorosłe małpy
kładą się obok nas na fotelach
i w zamyśleniu popluwają łupinami nasion zgromadzonych w policzkach. Jesteśmy
Inni, ale nie Obcy, z innego
gatunku, ale akceptowani.
Okazujemy sobie nawzajem
sympatię i tolerancję.
Natomiast w kontaktach
z koczkodanami przekroczyliśmy kolejną granicę. Stado
uznało nas za Swoich. Iskają nas i same pozwalają się
iskać; zajęte matki przyprowadzają dzieci i zostawiają
pod naszą opieką. Uczymy
się nawzajem swoich zabaw:
w łapk i i w berka. Młody,
ambitny samczyk lokuje się
na g z y msie i obrzuca kamykami po rów no swoich
krewnych i nas, sprawdzając szansę awansu w grupie.
Sa miec prz y wódca odpoczy wa w naszym towarzystwie od obowiązków wobec
stada; zdarza się, że po pół
godzinie wspólnej kontemplacji losu samca alfa kładzie
mi łapę na ramieniu gestem
oz naczając y m w spól notę
dośw iadczeń. Mała nocna
małpka galago, przypominająca dużą wiewiórkę, wygraża nam, używając języka
gestów swojego plemienia,
tzn. podnosząc w yprężone

p ol i t y k a nr 32 (2919), 7.08–11.08.2013

lewe ramię z zaciśniętą pięścią i lewą tylną nogę, jeśli
spóźniamy się na wieczorne
spotkanie. Gerezy, które według podręczników nie schodzą nigdy z drzew, jak czarne
kule z rozwianą białą grzywą
turlają się po ścieżkach pod
nasze nogi. Werwety, przechodząc przez ogród hotelow y, obsiadają nas kołem,
aby uzgodnić plan kolejnej
rabunkowej wyprawy.
To miejsce w kenijskim buszu spełnia wszystkie warunki
locus amoenus – miejsca błogosławionego. Można to nazwać także ideałem wakacji,
jeśli przez wakacje rozumieć
nie brak zatrudnienia, lecz zatrudnienie będące realizacją
marzeń. Jak widać po moim
doświadczeniu, każdy z nas
może doznać tego, co jeszcze
ćwierć wieku temu było dane
tylko nielicznym pionierom
przełamywania granicy między człowiekiem i naczelnymi. To znak, że współbycie
ze zwierzętami jest możliwe.
Wystarczy poświęcić im,
co mamy najważniejszego
– wolny czas. Wtedy współbycie ze zwierzętami staje się
jedną ze sztuk wyzwolonych,
artes liberales, zajęć godnych
człowieka wolnego.

Jerzy Axer
fotografie ze zbiorów autora

W tym cyklu pisali: Szczepan Twardoch
o Spitsbergenie (POLITYKA 27),
Tomasz Karolak o katarach
i templariuszach (28), o. Sergiusz Niziński
o podpatrywaniu ptaków (29),
Bohdan Maruszewski o żeglowaniu
w ciszy (30), Zbigniew Mikołejko
o świątyniach na uboczu (31).

ĆWICZENIA ZAMIAST DYMKA
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������U�������������������������������������������������������������
������U� �������� �������� ��� �������� ��������� ������� ������ ������������� ������� �������� ����
�����U������������������������������������������������������������������������U�������������
�����������PZUU
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPP��PPPPPPP�
PP��PP PPPPPPPP��PP PPPPPPPPP�PP PP PPPPPP PPP �PPPPPPPP�PPPPP PPPPPPP
�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPP�PPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPP�
PPPPPPP PPPPPP PPPPPPPPP �PPPPPPP PPP �PPPPPPPP PPPPPPP�P PPPP�PPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPP
PPPPPP�PP PPP PPPPPPPPPPPP PPPPPPPPP PPP�PPPPP PP PPPPPPPP PPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP��PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPP�PPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�
PPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��PPPPPPPPP�PPPPPPP�
PPPPP�PPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPP��PPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPP PPPPPPPPP PPPPPPPPP �P PPPP PPPPP PPPP PPPPPPPPP PPP�PPPPP�
PPPPPPP�PPPPP�PPPPPPPPPPPPP
�PPPPPP �PPPPPP �PPPPP PPP PPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPP PP�P PPP�
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�
PPPPPPPPPPPPPPPP�PPP�PPPPP�PPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPP�
PPPPPPPPPPPP�PPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��PPPPPPPPPPP�PPP�P
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�P
P�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPP�PP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPP�PP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�P�PPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPP�
PPPPPPPPPPPP�PPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPP�PP�PPPPPPPPP�PPPPPPPP�PPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP���
PPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPP PPPPPPPPP PPPP PP PPPPPPPPPP PPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

�PP�PPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPP PPPPP PPPPP�P
�PPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPP�PPPPPP�
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPP��PPPPPPPPP�
PPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPP�PP�P�P�
PPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�
PPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPP���PPPPP�PPPPPPPPPPPPP�P
PPPPPP �PPPPPPP PP�PPPPP�PPP PPPPP�PPP PPPPPPP PPPPPPPPP PPPPPP PPP �PPPPP�P
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��
�PPPPPPPPPPPPPPPP��PPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPP
PPPPPPPPP �PPPPPPPP�PPPPP PP PPPPPPPPP PPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPP PPPPP
PPPPPPPP PPP PPPPPPPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPPPP PP�P PP PPPPP Pracodawcy
przez dużo PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPP�PPPPPPP
�����PPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PP�PPP�PPPPPPPPPPPPPPPPP�P�
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��PPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPP PP PPPPP PPPPPPPPPPPP PP PPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPP
PPPP
PPPP �PPPPP �PPPP PPP PPPPPPPPPPPPPPPP PP PP�PPPP PPPPPPPPPPP PPPP
PPPPPPPPP�PPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�P�
PPPPPPPPPPP�PPP�PPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPP�PPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPP���PPPPPPPPPP�PP
�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPP
�PPPPPPP�PPP�PPPP�P�PP�PPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�
PPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPP

��������P��P����P��

