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Region zlokalizowany w centrum Pol-
ski zachodniej, wokół silnego ośrodka 

gospodarczego kraju, jakim bez wątpienia 
jest Poznań – stolica Wielkopolski, przycią-
ga światowe koncerny oraz firmy z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Doskonała lokalizacja powiatu: auto-
strada A2, łącząca Berlin z Warszawą, dro-
gi ekspresowe wschód – zachód i północ 
– południe, gęsta sieć dróg lokalnych, li-
nie kolejowe, w tym terminal kontenero-
wy w Gądkach, bliskość, zlokalizowane-
go w Poznaniu, międzynarodowego por-
tu lotniczego sprawiają, że dotrzeć moż-
na tutaj bez problemu. 

Gminy powiatu poznańskiego, za-
mieszkałe przez prawie 300 tysięcy 
osób, dysponują wieloma ciekawymi 

obszarami pod przyszłe inwestycje z 
prawie wszystkich branż, poczynając 
od handlu, przez turystykę, budowni-
ctwo, a na przemyśle kończąc. Dodat-
kowym atutem naszego rejonu są ofe-
rowane przez lokalne władze ulgi po-
datkowe oraz wysoko wykwalifikowana 
kadra zawodowa.

Zainwestowali już tutaj: Volkswagen 
Poznań, Wavin Metalplast, producenci 
autobusów – Solaris Bus & Coach i MAN, 
czekolady – Kraft Foods, papierosów – Re-
emtsma, H&M – szwedzki gigant odzieżo-
wy, przedsiębiorstwa logistyczne, na cze-

le z firmą Raben, wielkie sieci handlowe: 
Auchan, Leroy Merlin, Tesco.

Starostwo Powiatowe  
w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

tel. + 48 (061) 841 05 00 
fax. +48 (061) 848 05 56 
www.powiat.poznan.pl

Powiat poznański to siedemnaście wysoko rozwiniętych gospodarczo 
gmin, których aktywność oraz doskonała organizacja zostały wielokrot-
nie zauważone i docenione.

MIEJSCE  
NA TWOJĄ FIRMĘ

Dołącz do firm, które już u nas działają. 
Czekamy właśnie na Ciebie. 

Powiat poznański 
najlepsze miejsce na twojà inwestycj´
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Z Janem Grabkowskim, Starostą Poznań-
skim, rozmawiamy o profitach,  jakie naj-
większemu powiatowi w Polsce przyniosło 
członkostwo w Unii Europejskiej. 

 Panie Starosto, minęły już 
trzy lata od wejścia naszego kraju do 
Unii. Jak Pan ocenia ten okres?

– Jest jeszcze za wcześnie na obiek-
tywną ocenę. Na pewno mogę powie-
dzieć, że przystąpienie do Unii to był do-
bry wybór, który teraz procentuje. Jako 
samorządowiec muszę przyznać, że 
członkostwo dało nam olbrzymie możli-
wości, przede wszystkim finansowe. Ułat-
wiło między innymi usuwanie opóźnień 
cywilizacyjnych.

  To znaczy?
– Reforma z 1 stycznia 1999 roku, 

wprowadzając nowy podział administra-
cyjny kraju, powierzyła powiatom reali-
zację wielu zadań o charakterze publicz-
nym, w tym edukację, promocję i ochro-
nę zdrowia, pomoc społeczną, politykę 
prorodzinną, wspieranie osób niepeł-
nosprawnych, transport i drogi publicz-
ne, kulturę i wiele innych. Na te zadania 
potrzebne są pieniądze. Nasze dochody, 
złożone głównie z udziałów w podatkach 
PIT i CIT oraz dotacji, nie na wszystko wy-
starczają. Cały czas poszukujemy więc al-
ternatywnych źródeł finansowania.

  Co Pan ma na myśli?
– Właśnie fundusze unijne. Korzysta-

my z nich od początku, tzn. od momentu, 
kiedy mogliśmy się o nie ubiegać. Obec-
nie w naszych strukturach działa już spe-

cjalny wydział ds. realizacji i tworzenia 
projektów. Zadaniem jego pracowników 
jest wyszukiwanie takich programów 
unijnych, które pozwolą na dofinansowa-
nie podejmowanych przez nas działań.

  Na przykład?
– Powiat poznański zarządza po-

nad 700 km dróg. To dużo. Wiele z nich 
wymaga natychmiastowych remontów 
lub modernizacji. Pomimo, że z roku na 
rok wydajemy na nie coraz więcej pie-
niędzy, do zrobienia zostało jeszcze 
wiele. W ostatniej kadencji władze po-
wiatu czterokrotnie zwiększały kwotę 
przeznaczoną na ten cel. Jednak to i tak 
wciąż za mało. Potrzebujemy dużych 
pieniędzy, które zainwestujemy w tym 
sektorze. Tym bardziej, że wzrasta licz-
ba mieszkańców powiatu poznańskie-
go, a tym samym ilość samochodów, 
poruszających się po drogach naszego 
regionu. Unia daję nam szansę na zna-
lezienie potrzebnych środków.

  Co udało się już zrobić?
– Dzięki dofinansowaniu udało się 

przebudować drogę: Koziegłowy – Wie-
rzonka na odcinku pomiędzy Kicinem 
a Klinami, drogę Murowana Goślina – Ka-
mińsko oraz drogę Poznań – Biedrusko. To 
ostatnie zadanie było bardzo ważne. Tędy 
bowiem biegnie główny szlak komunika-
cyjny w powiecie, łączący północną jego 
część z Poznaniem. Na to przedsięwzięcie 
uzyskaliśmy dofinansowanie w wysoko-
ści 2 milionów 210 tysięcy złotych.

  Czy w innych dziedzinach 
też udało się coś zyskać?

– Oczywiście! Na przykład, dzięki pro-
gramowi Phare 2003 w Zespole Szkół nr 
1 w Swarzędzu otworzyliśmy nowoczes-
ną pracownię informatyczną. W latach 
2005 – 2006 powstało 21 stanowisk kom-
puterowych uczniowskich i jedno dla na-
uczyciela. Na inwestycję, wartą prawie 
27 300 euro, otrzymaliśmy ponad 20 ty-
sięcy euro.

  Czy myślicie Państwo o ko-
lejnych projektach?

– Jak najbardziej. Konkurencja w sta-
raniach o fundusze ze strony innych sa-
morządów jest bardzo silna. Pomimo to 
– walczymy. Obecnie jesteśmy zainte-
resowani środkami z Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego i Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego. Chcemy dzięki nim 
m. in. wybudować boiska przy wszyst-
kich szkołach ponadgimnazjalnych na 
terenie powiatu.

  Co jeszcze zmieniło się 
w powiecie?

– Zmian zaszło wiele. Głównie w my-
śleniu i postrzeganiu świata. One mają 
także duży wpływ na naszą działalność 
np. w szkolnictwie. Po latach ponownie 
zwiększyło się zainteresowanie kształce-
niem zawodowym. Dzięki temu szkoły 
powiatowe o takim charakterze przeży-
wają oblężenie. To cieszy, ale jednocześ-
nie napawa troską, bowiem wykształce-
ni w kraju specjaliści wyjeżdżają za gra-
nicę. Chcąc tego uniknąć, postawiliśmy 
na kształcenie w takich kierunkach, któ-
re są dobrze płatne także w Polsce. My-
ślę tutaj np. o florystyce, której uczymy 
w szkole w Rokietnicy, czy o monterze 
– mechatroniku, zawodzie nauczanym 
w ZS nr 1 w Swarzędzu. Uczniowie, po 
ukończeniu tej szkoły, mają dużą szan-
sę na pracę w zakładach VW Poznań. 
Od września w swarzędzkiej szkole uru-
chomimy klasę o profilu lotniczym, któ-
ra będzie kształciła miłośników lotni-
ctwa. Otwarte niebo, a co za tym idzie 
zwiększenie popularności komunika-
cji lotniczej sprawiło, że takich osób na 
rynku pracy brakuje. Wszystko to jest 
skutkiem naszego członkowstwa w UE. 
Także w turystyce zmieniło się dużo. Li-
czymy na EURO 2012. Wierzę, że dzię-
ki meczom, które odbędą się w Pozna-
niu, skorzystamy wszyscy, a goście po-
zostawią pieniądze, które przyczynią się 
do jeszcze większego rozwoju naszego 
regionu.

Redakcja

Pomocna dłoń Unii
Drogi, szkolnictwo, informatyzacja, promocja produktów re-
gionalnych, turystyka, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników to tylko niektóre z działań dofinansowywanych 
przez Unię Europejską. Takich przykładów można wymienić 
więcej. Z pieniędzy unijnych korzystają wszyscy, a jednym 
z największych beneficjentów są samorządy.

5

pow
iat



Dotacje z Unii Europejskiej to dla na-
szego kraju ogromna szansa. W la-

tach 2007–2013 Polska ma otrzymać aż 
67 miliardów euro. Fundusze unijne dają 
możliwości rozwoju także naszego regio-
nu. Choć terminy składania wniosków nie 
są jeszcze znane, powiat poznański roz-
począł starania, by w nie-
dalekiej przyszłości uzy-
skać dofinansowanie wie-
lu projektów, dotyczących 
między innymi inwestycji, 
komunikacji, edukacji, in-
formatyzacji, ekologii, 
kultury, turystyki, pomo-
cy społecznej, czy ochro-
ny zdrowia. 

Poszczególne pro-
jekty zostały zgłoszone 
przez powiat do Systemu 
Ewidencji Przedsięwzięć 
(SEP). System ten stano-
wi narzędzie pomocnicze w opracowy-
waniu Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, zarządzane-
go w najbliższych siedmiu latach przez 
Urząd Marszałkowski.

Spore możliwości rozwoju daje rów-
nież Norweski Mechanizm Finansowy 
i Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Głównym ich 
zadaniem jest stworzenie szansy wyrów-

Stawiamy
na „Fundusz Norweski”

nania poziomu rozwoju gospodarczego 
i społecznego w państwach członkow-
skich UE o najniższym PKB. W celu pozy-
skania środków z tego źródła, powiat po-
znański podjął następujące działania. 

W ramach przedsięwzięcia „Promocja 
zdrowia poprzez sport – zespół przyszkol-
nych, wielofunkcyjnych boisk w powiecie 
poznańskim” (projekt o łącznej wartości: 
6 733 000 zł, w tym kwota dofinansowa-
nia w wysokości 5 723 000 zł), przewidu-
je się wybudowanie dziewięciu obiektów 
sportowych przy szkołach ponadgimna-
zjalnych oraz innych jednostkach, znajdu-
jących się w gminach: Murowana Goślina, 
Rokietnica, Mosina, Puszczykowo, Kórnik, 
Swarzędz, Czerwonak. Realizacja projek-
tu umożliwi stworzenie warunków, które 
pozwolą w kompleksowy sposób propa-
gować zdrowy styl życia. Poza obiekta-
mi sportowymi możliwe bowiem będzie 
przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 
otwartych także dla uczniów spoza wy-
mienionych placówek, jak również zorga-
nizowanie licznych imprez i festynów, po-
pularyzujących tematykę prozdrowotną.

Podobne zadania spełnić ma projekt 
zakładający wybudowanie otwartych 

obiektów sportowych 
przy Liceum Ogólno-
kształcącym w Pusz-
c z y kowi e.  Wa r toś ć 
tego przedsięwzięcia 
to 5 860 000 zł, a dofi-
nansowanie wynieść 
ma 4 981 000 zł. 

W planach powia-
tu poznańskiego znaj-
duje się również stwo-
rzenie otwartej strefy 
rekreacji dziecięcej na 
potrzeby wychowan-
ków Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla 

Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz 
pozostałych mieszkańców regionu (war-
tość projektu to 6 382 000 zł, w tym kwo-
ta dofinansowania około 5 425 000 zł). 
Jeśli uda się pozyskać fundusze, możliwe 
będzie wspomaganie rozwoju aktywno-
ści ruchowej dzieci poprzez ich uczest-
nictwo w zajęciach sportowych. W przy-
padku nieotrzymania dotacji przewidzia-
nych przez Norweski Mechanizm Fi-
nansowy i Mechanizm Finansowy Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, 
wszystkie projekty zostaną złożone do 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego.   

Obiek-
ty Spor-

towe ZS nr 1 
w Swarzędzu. 

Budowa podob-
nych planowana 

jest z „Funduszy 
Norweskich”.

Zespół Szkół w Bolechowie
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 SAPARD
•	 Przebudowa drogi powiatowej nr 32207 Koziegłowy – Wie-
rzonka na odcinku Kicin – Kliny. Zakres prac obejmował po-
szerzenie jezdni i remont nawierzchni na odcinku o długoś-
ci 1 852,8 m. Inwestycja realizowana była w latach 2002-2005. 
Ogólna wartość projektu 857 729,75 PLN, w tym kwota dofinan-
sowania 376 543,39 PLN.
•	 Przebudowa drogi powiatowej nr 32329 Murowana Goślina – 
Kamińsko. Zakres inwestycji obejmował poszerzenie jezdni i re-
mont nawierzchni na odcinku o dł. 935 m od Rakowni w kierun-
ku Kamińska. Projekt realizowany był w latach 2002-2003. Ogól-

na wartość projektu 768 892,22 PLN, w tym kwota dofinanso-
wania 384 446,11 PLN.
 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU
 REGIONALNEGO 
•	 Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 na odcinku Poznań 
– Biedrusko. W ramach inwestycji na przebudowanym, niemal 
4-kilometrowym (3,86 km), odcinku drogi poszerzono jezdnię do 
6 m i utwardzono pobocza na szerokość 1,5 m. Projekt realizowany 
był w latach 2004-2006. Wartość projektu 2 947 918,94 PLN, w tym 
kwota dofinansowania z budżetu państwa 288 120,00 PLN oraz Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 210 939,20 PLN.

Przedsięwzięcia
zrealizowane przez powiat poznaƒski

przy pomocy Êrodków z Unii Europejskiej

 PROGRAM PHARE 2003 
•	 W ramach przedsięwzięcia Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu 
został wyposażony w sprzęt do nauki zawodu oraz nowoczes-
ny sprzęt informatyczny – stworzono 21 komputerowych stano-
wisk dla uczniów i 1 dla nauczyciela. Zainstalowano także opro-
gramowanie systemowe oraz program do nauki zawodu. Projekt 
był realizowany w latach 2005-2006. Ogólna wartość projektu 
to 27 296,65 EUR, w tym kwota dofinansowania 20 472,48 EUR.

PROGRAM LEONARDO DA VINCI 
•	 Wymiana uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu i Cen-
trum Kształcenia Praktycznego Handwerks e. B w Korbach.

Celem projektu było zdobycie doświadczenia z zakresu no-
wych form nauczania zawodowego na podstawie analizy stażów 
zagranicznych, odbytych przez uczniów w/w szkół. Uczniowie pol-
scy brali udział w, zakończonym otrzymaniem odpowiedniego cer-
tyfikatu, kursie obsługi maszyn i wykańczania powierzchni wyro-

bów. Beneficjentami byli uczniowie, którzy kształcili się na kierun-
ku technologia drewna i obróbka mechaniczna na poziomie szkoły 
średniej. Na staż wyjechało 20 młodych ludzi i 4 opiekunów (na-
uczycieli). Koszt projektu wyniósł ok. 27 000,00 EUR.

 PHARE „TERAZ INTEGRACJA” 
•	 Unia Europejska w świadomości dzieci niewidomych 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy na te-
mat Unii Europejskiej wśród wychowanków OSW w Owińskach. 
W ramach projektu przeprowadzono m. in. konkurs wiedzy 
o Unii Europejskiej oraz seminarium dotyczące nowoczesnych 
technik nauczania osób niewidomych i niedowidzących. Projekt 
realizowany był do końca maja 2003 roku, a umowę podpisano 
w lutym 2003 roku. Ogólna wartość projektu to 9 297,50 EUR, 
w tym kwota dofinansowania 7 438,00 EUR.

 Drogi

 Edukacja
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ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU 
REGIONALNEGO 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne

lata 2004-2005 
•	 W ramach programu 96, znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat po-
znański, otrzymało refundację wydatków w wysokości 250 PLN 
miesięcznie za zakupione pomoce naukowe. Wartość projek-
tu to 216 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z budżetu 
państwa 69 012,00 PLN oraz Europejskiego Funduszu Społecz-
nego 146 988,00 PLN.
•	 W ramach programu 51, znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, studentów z powiatu poznańskiego otrzymywało 
przez okres 9 miesięcy pomoc finansową w wysokości 250 PLN 
miesięcznie. Wartość projektu to 160 650,00 PLN, w tym kwo-
ta dofinansowania z budżetu państwa 40 162,50 PLN oraz Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 120 487,50 PLN.

 lata 2005-2006
•	 W ramach programu 86, znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, studentów z powiatu poznańskiego otrzymywało, 
przez okres 9 miesięcy pomoc finansową w wysokości 250 PLN 
miesięcznie. Ogólna wartość projektu to 214 200,00 PLN, w tym 

kwota dofinansowania z budżetu państwa 53 550,00 PLN oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego 160 650,00 PLN.
•	 W ramach programu 179, znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej, uczniów ze szkół powiatu poznańskiego, 
otrzymało refundację wydatków za zakupione pomoce na-
ukowe w wysokości 150 PLN miesięcznie. Wartość projektu 
to 297 500,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z budżetu 
państwa 95 051,25 PLN oraz Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego 202 448,75 PLN.

 lata 2006-2007
•	 W ramach programu 210, znajdujących się w trudnej sytua-
cji materialnej, uczniów ze szkół powiatu poznańskiego, otrzy-
muje przez 10 miesięcy pomoc finansową w wysokości 200 PLN 
miesięcznie. Wartość projektu to 453 632,00 PLN, w tym kwota 
dofinansowania z budżetu państwa 144 935,42 PLN oraz Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 308 696,58 PLN.
•	 W ramach programu 85, znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej, studentów z terenu powiatu poznań-
skiego, otrzymuje przez 9 miesięcy pomoc finansową w wy-
sokości 250 PLN miesięcznie. Ogólna wartość projektu to 
209 950,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z budżetu 
państwa 52 487,50 PLN oraz Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego 157 462,50 PLN. 

 Doskonalenie zawodowe

 Aktywizacja zawodowa
 PROJEKT „LEPSZY START”
realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pozna-
niu, adresowany był do osób poniżej 25 roku życia, bezrobot-
nych przez okres do 24 miesięcy lub absolwentów wszystkich ty-
pów szkół. Projektem objęto 612 osób, w tym 572 osoby w wie-
ku do 25 roku życia. Projekt realizowany był od czerwca 2005 do 
maja 2006. Ogólna wartość projektu to 1 954 538,00 PLN, w tym 
kwota dofinansowania 1 418 408,00 PLN.

 PROJEKT „WRACAM DO PRACY”
realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Po-
znaniu, adresowany był do osób powyżej 25 roku życia, bez-
robotnych przez okres od 12 do 24 miesięcy oraz w okre-
sie do 12 miesięcy zagrożonych długotrwałym bezrobo-
ciem. Projektem objęto 273 osoby, w tym 183 osoby długo-
trwale bezrobotne. Projekt był realizowany od czerwca 2005 
do maja 2006. Ogólna wartość projektu to 729 327,00 PLN,  
w tym kwota dofinansowania 537 805,00 PLN.

 PROJEKT „BYĆ AKTYWNĄ” 
realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pozna-
niu. Projekt realizowany jest od sierpnia 2005 roku do maja 
2007 roku i ma na celu pobudzenie aktywności zawodowej dłu-
gotrwale bezrobotnych kobiet poprzez zmianę postawy wobec 

poszukiwania pracy, umożliwienie podniesienia kwalifikacji za-
wodowych oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy. Projekt adre-
sowany jest do 287 bezrobotnych kobiet, będących w wieku 
powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP Poznań przez 
ponad 24 miesiące, zamieszkujących na terenie powiatu po-
znańskiego lub miasta Poznania. Ogólna wartość projektu to 
827 742,00 PLN, w tym kwota dofinansowania 662 193,00 PLN.

 PROJEKT „TWÓJ DEBIUT”
realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, 
adresowany był dla osób poniżej 25 roku życia, bezrobotnych przez 
okres do 24 miesięcy lub absolwentów wszystkich typów szkół. Pro-
jekt jest realizowany od kwietnia 2006 do maja 2007. Projekt adre-
sowany jest do 688 osób bezrobotnych. Ogólna wartość projektu  
to 2 650 144 PLN, w tym kwota dofinansowania 1 923 209,00 PLN.

 PROJEKT „MOJA SZANSA” 
realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pozna-
niu. Celem strategicznym projektu jest przeciwdziałanie i ogra-
niczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia poprzez podjęcie 
działań służących przywróceniu beneficjentów do czynnego ży-
cia zawodowego. Projekt jest realizowany od maja 2006 do maja 
2007. Ogólna wartość projektu to 1 234 065 PLN, w tym kwota 
dofinansowania 909 999,00 PLN.

PROGRAM LEONARDO DA VINCI 
Doskonalenie zawodowe urzędników z powiatu poznań-

skiego na bazie doświadczeń Regionu Hanower. Przedmio-
tem projektu było zorganizowanie dwumiesięcznego stażu 
w Regionie Hanower dla czterech urzędników ze Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. Dzięki stażowi urzędnicy poznali 
zasady funkcjonowania administracji samorządowej w Niem-
czech. Projekt był realizowany w latach 2004-2005. Ogólna 
wartość projektu to 9 492,00 EUR, w tym kwota dofinanso-
wania 6 720,00 EUR.�

po
w

ia
t



Bluźnierstwo najbardziej niewinne 
(pręgierz, dyby, chłosta) – większości 

poznaniaków nie obchodzi piłka kopa-
na. Bluźnierstwo gorsze (łamanie kołem 
i przypiekanie) – nie wszyscy poznaniacy 
się cieszą, że odbędą się tu europejskie 
mistrzostwa. Wielu się niepokoi, a nawet 
traktuje je jak dopust Boży (ateiści też). 
I największe bluźnierstwo (stos, pal, rzu-
ty karne głową autora) – ci ostatni mogą 
mieć rację. 

W krajach cywilizowanych emocje 
stadne, np. sportowe, funkcjonują obok 
bycia indywidualnego. U nas indywidua-
lizm jednostki, z jego autonomią, jest po-
dejrzany, jak abstynencja, hatha-joga, al-
truizm i wegetarianizm. Indywidualność 
nie jest tu bezkarna, strach się wyróżnić 
i diabli w piekle nie muszą naszego naro-
dowego kotła pilnować, bo rodacy sami 
nie pozwolą nikomu się wychylić. Piłka 
kopana, utrwalając atawistyczne wzor-
ce reagowania, tylko konserwuje słabość 
pojedynczego, polskiego JA, konformi-
stycznie uzależnionego od stada. Nie jest 
ważna gra, ale to, że NASI dają łomot ob-
cym. Nie ma się więc co tak cieszyć.

Obecnie indywidualność bardziej jed-
nak osłabia komercjalizacja wszystkiego, 
co się rusza, i nie rusza też. Standaryzo-
wany konsument (i produkt) jest prost-
szy w obróbce niż zindywidualizowany. 
Piłkarskie show to obliczony biznes, za-
rabiający kasę na wielkich, acz prostych 
emocjach tłumu. Kibice to konsumen-
ci – biletów, reklam, żarcia, noclegów, 
piwa, ladacznic, transportu, gadżetów itd. 
Atrakcyjni, bo masowi i niewyrafinowani, 
w węższym sensie materialnym. I w szer-
szym, np. „konsumpcji” politycznej – wy-
starczyło dać kasę na remont stadionu, 
żeby wygrać wybory. Dlatego obecne 
ekscytacje są tak niebezpieczne. 

Medialne pienia o cywilizacyjnym 
skoku Polski z powodu mistrzostw (mo-
sty, autostrady, drogi, lotniska, stadiony – 
jak w latach 50-tych: „zbudujemy Polskę 
piękną jak we śnie...”) pokazuje mental 
zaścianka – oto na kraj dziki spada man-
na z nieba. A dalej ma być też po staremu 
– mamy wygraną na loterii, to z ułańską 
fantazją w trybie powstańczego zrywu 
nadrobimy szturmem zacofanie. Normal-
na nasza nienormalność namaszczona 
w druku.

Pytanie najważniejsze: jaka będzie 
cena tego „wyróżnienia”? Czy ogół po-
znaniaków, i nie tylko, będzie płacić 
przez pokolenie za kilkunastodniowy, 
zbiorowy „odlot”, zaś niektórzy na nim 
zarobią? Czy możemy w jakiś sposób zy-
skać wszyscy? Ogromne parcie na dużą 
kasę zderza się z interesem publicznym. 
Miasto europejskie postawiłoby to pyta-
nie jawnie, na forum publicznym, jako 
centralny temat debaty. Istnieje właś-
nie niebezpieczeństwo, że mistrzostwa 
przesłonią wszystko. Po cichu unieważ-
nią, spowodują zamiecenie pod dy-
wan problemów dotyczących rozwo-
ju Poznania, ujawnionych w dyskusjach 
w ostatnim roku: brak wizji, przestarzałą 
gospodarkę bez high tech, upadek cen-
trum, dewastację zieleni pod komercyj-
ną zabudowę, zapaść komunikacyjną, 
wyludnianie miasta, ucieczkę absolwen-
tów, starzenie się mieszkańców, dyskry-
minację grup słabszych itd. Spadła man-
na z nieba, więc wszystkie problemy roz-
wiążą się same. A w ogóle jakie proble-
my? Jest świetnie, bo nas wybrano. 

W tych debatach wielokrotnie i na 
różne sposoby zauważano, że Poznań, 
owszem, jest miastem europejskim, 
ale według kryteriów z minionej epoki, 
z pierwszej połowy XX wieku. Oznacza 
to kult i ekspansję ILOŚCI wytwarzanych 
„rzeczy” – domów, fabryk, ulic, samocho-
dów, mega-sklepów i wszelkich towarów, 
niezależnie od kosztów – społecznych, 
ekologicznych, także gospodarczych itd. 
I porządku, który tej ekspansji służy, zwa-
nego ładem industrialnym. 

Obecnie, w porządku postindu-
strialnym, liczy się JAKOŚĆ rzeczy 
(i nie tylko rzeczy), a nie ich ilość. 

Nie to, na przykład, ile tysięcy hekta-
rów się zabuduje i zabetonuje, ale po co 
i jak. Jaka będzie (i dla kogo) jakość prze-
strzeni powstałej w wyniku działalno-
ści władzy miejskiej i inwestorów. Praw-
dę o europejskości (albo i nie) Poznania 
przyniesie za pięć lat trochę fotoreporta-
ży z podwórek kamienic o odnowionych 
fasadach w centrum, albo pokazujących 
jak niepełnosprawni na wózkach przepra-
wiają się przez Kaponierę.  

EU
RO

PA
 

u 
BR

A
M

 M
IA

ST
A

...
 

Lech Mergler

�

felieton



Z dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Wielkopolskich Przemysławem 
Jankiewiczem rozmawiała Ola Bubnowicz.

  Co sprawiło, że Pana szkoła wspa-
niale sobie radzi, podczas gdy inne placów-
ki kształcenia zawodowego podupadają?

– Na terenach, które obejmujemy swoją 
działalnością, powodzeniem cieszą się tradycyj-
nie dwa zawody: stolarz i tapicer. Początkowo 
kształciliśmy właśnie specjalistów w tych dzie-
dzinach. Naszym założeniem było natomiast, 
aby stawiać wymagania przed uczniami szkół 
zasadniczych zawodowych – nie tylko przeka-
zywać im konkretną wiedzę, ale i wpajać pew-
ne zasady, wymagać od nich kultury osobistej. 
Ostatnio mieliśmy do czynienia z poważnym 
kryzysem, na szczęście już zażegnanym. Po-
wodem było m. in. zderzenie wyżu demogra-
ficznego z niedostatecznym dofinansowaniem 
szkolnictwa, a także to, że wiele szkół, nie potra-
fiących dostosować się do reformy szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego, edukowało przyszłych 
bezrobotnych, uczyło do zawodów, na które nie 
było już popytu i w dodatku w sposób nie speł-
niający żadnych standardów. My sobie tego nie 
możemy zarzucić – jeszcze w 1996 roku prze-
prowadzono w województwie poznańskim 
sondaż, z którego wynikało, że najmniej, bo tyl-
ko 1,5% naszych absolwentów przechodziło po 
skończeniu nauki na bezrobocie.

  Czy na te potrzebne Polsce dzia-
łania Pańska szkoła otrzymuje pomoc z mi- 
nisterstwa?

– Wejście w struktury reformy nie było pro-
cesem korzystnym dla szkolnictwa zawodo-
wego. Dobry dla nas okazał się za to nowy po-
dział administracyjny kraju – nasza szkoła zna-
lazła się w strukturach samorządowych 
i wreszcie starania spotkały się z możli-
wościami. Zostaliśmy zrozumieni – po-
wiat nas dofinansowuje, starosta Grab-
kowski nawiązuje kontakty z zakłada-

mi pracy. Pierwsze dwa lata wprowadzania re-
formy były trudne, ale był to okres konieczny, 
by wyrwać się ze starego systemu, gdzie szko-
ła była instytucją państwową, a organem ją 
prowadzącym – kuratorium.

  Zatem zmieniło się właściwie 
wszystko. A jak wyglądała szkoła, gdy zo-
stawał Pan jej dyrektorem?

– To było w 1986 roku. Nie mieliśmy wtedy 
jeszcze swojego budynku, korzystaliśmy z sal 
szkoły podstawowej, te jednak zwalniane były 
dopiero około godziny 15-tej. Majątek naszej 
szkoły wynosił wtedy 200 tys. złotych, a moja 
pensja ok. 30 tys. złotych.

  Z czego, jeśli chodzi o szkołę, jest 
Pan najbardziej dumny?

– 30 września szkoła miała 1400 uczniów 
i słuchaczy, bo działamy w trybie dziennym, 
wieczorowym i zaocznym. Pracujemy od rana 
do wieczora, od poniedziałku do niedzieli. 
60% to uczniowie szkół średnich, 40% – szkół 
zasadniczych zawodowych. W szkole średniej 
działa technikum, liceum zawodowe i profilo-
wane, a uczniom szkół zasadniczych dajemy 
możliwość kontynuowania nauki na poziomie 
średnim. Zawody, do których uczymy, to ku-
charz, sprzedawca, monter mechatronik. Jako 
jedyna szkoła zaczęliśmy współpracę z Volks-
wagenem. Dzięki niej nasi uczniowie będą 
mogli pracować wszędzie w Europie.

  Pańska szkoła cieszy się opinią 
szkoły XXI wieku. Jak to się stało, że rozwój 
dokonał się w tak szybkim tempie?

– Jesteśmy nowocześni już na pierwszy 
rzut oka – nasza siedziba to nowe, dopiero co 
powstałe budynki. Stworzyliśmy sieć kompu-
terową, obejmującą większość sal i pięć pra-
cowni komputerowych. Chcemy, by uczniowie 

dobrze się czuli w naszej szkole 
i mogli w niej przebywać od 

8 do 20. Dla nich po-
wstał hol ze stołami 

tenisowymi i do 

Nasza szkoła jest bezpieczna. 
Nie widziałem nigdy bójek na ko-
rytarzu, czy innych form przemo-
cy. Czujemy się tu spokojni, przy-
chodzimy  na  zajęcia  bez  obaw 
dotyczących różnego typu agresji 
– to słowa Pawła, ucznia Zespołu 
Szkół nr 1 w Swarzędzu, jednej 
z bezpieczniejszych placówek 
w okolicy. Monitorowane nie-
mal sześćdziesięcioma kamera-
mi wejścia do szkoły i korytarze 
oraz nowoczesne sale kompute-
rowe przyczyniają się do poczu-
cia bezpieczeństwa uczniów. Na 
terenie szkoły mają miejsce nie-
zapowiedziane akcje policyjne, 
mające na celu wykrycie han-
dlarzy środkami odurzającymi, 
które zdecydowanie odstraszają 
dealerów. 

Na pytanie o ich miejsce na-
uki, młodzież często uśmiecha 
się i odpowiada „więzienie”. Ale 
zaraz dodają, że to więzienie 
to raj w porównaniu z innymi 
miejscami, gdzie zagrożenia są 
lekceważone.

A co z poziomem nauki? Je-
steśmy  dobrze  przygotowywa-
ni do egzaminów zewnętrznych. 
Przyszliśmy do tej szkoły, by zdo-
być konkretny zawód i wykształ-
cenie średnie. Relacje z nauczycie-
lami odpowiadają czasom, w któ-
rych żyjemy – są partnerskie, lecz 
nie pozbawione dystansu. Uwa-
żam, że nauczyciele są wyrozu-
miali i uwzględniają nasze nieła-
twe warunki nauki, często zwią-
zane z sytuacją rodzinną, czy nie-
możnością dojazdu o określonych 
godzinach – powiedziała nam 
Paulina. Kierunki kształcenia 
w tym miejscu dopasowują się 
do aktualnych potrzeb na ryn-
ku pracy oraz preferencji ucz-
niów. Dwa lata temu powstała 
we współpracy z firmą Volkswa-
gen klasa mechatroniczna.    

Raj nie szkoła
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bilarda oraz centrum multimedialne, dodat-
kowo oferujemy wiele pozalekcyjnych zajęć 
sportowych.

  Na budynku widnieje napis „bez-
pieczna szkoła”. Co to dla Pana oznacza?

– Staramy się dbać o dobre samopoczu-
cie naszych uczniów i stwarzać im warunki 
do spokojnej nauki. Jednocześnie walczymy 
z tymi, którzy próbują ten porządek zburzyć 
i wprowadzić złe nawyki, znane już niestety 
nie tylko w szkołach zawodowych. Atmosferę 
musi tworzyć przede wszystkim kadra nauczy-
cielska, a do bezpieczeństwa przyczyniają się 
zainstalowane kamery oraz system kart iden-
tyfikacyjnych. Te ostatnie otwierają nie tylko 
drzwi szkoły, ale i… toalety! Dzięki temu pra-
wie nie ma u nas zniszczeń, ani wandalizmu. 

  Jak szkoła radzi sobie z narko-
manią i przemocą?

– W ciągu dwóch lat na terenie szkoły mia-
ła miejsce jedna bójka, niegroźna i zaraz za-
żegnana, więc właściwie nie można tu mówić 
o przemocy. Jeśli chodzi o narkotyki to prze-
prowadzamy kontrole we współpracy z urzę-
dem celnym, ale tak naprawdę nie jest to 
u nas duży problem. Organizujemy natomiast 
przedstawienia i spotkania z byłymi narkoma-
nami, czy po prostu ciekawymi ludźmi, mają-
ce uświadamiać młodzież. Niedawno zaobser-
wowaliśmy wśród chłopców modę na sterydy 
anaboliczne, ale tu doskonale pomógł swym 
wykładem światowy specjalista w tej dziedzi-
nie – prof. Smorawiński. Dodatkowo oczywi-
ście uczniowie są wspierani przez pedagoga 
i psychologa szkolnego.

  Czy współpracują Państwo ze 
szkołami Unii Europejskiej?

– Tak, od 1996 roku współpracujemy z Jo-
hannes-Selenka-Schule Berusbildende Schulen 
Braunschweig, szkołą podobną do naszej. Do tej 
pory organizowaliśmy wymianę stolarzy, teraz 
przechodzimy na wymianę językową. Nasi ucz-
niowie pojadą tam w czerwcu, a we wrześniu 

przyjadą do nas uczniowie z Niemiec. Rozpoczy-
namy też współpracę ze szkołą w Neustadt, jeśli 
chodzi o kształcenie monterów mechatroników. 
W ramach programu Leonardo da Vinci nawią-
zaliśmy kontakt z Korbach. Każdy z uczniów, któ-
rzy tam wyjechali, wrócił z trzema certyfikatami, 
które uprawniają do pracy w Unii Europejskiej. 
Ponadto, istnieje wymiana uczniowska między 
naszą szkołą, a placówką w Sankt Petersburgu – 
już przyjęliśmy u nas tamtejszych uczniów, nasi 
pojadą tam we wrześniu. Na koniec zostawi-
łem to, z czego jestem najbardziej dumny – je-
steśmy na etapie ustalania szczegółów współ-
pracy z lwowską Szkołą nr 10, polską instytucją 
o ogromnej tradycji. 

  Jaki jest nowy kierunek 
kształcenia?

– W tej chwili jest to jeszcze liceum ogól-
nokształcące o profilu sportowym, gdzie od 
września uczniowie będą się uczyć sztuki la-
tania na szybowcach. Szkoła stawia sobie za 
zadanie przygotowanie przyszłych kadr pilo-
tów. Współpracujemy z Aeroklubem Poznań-
skim i wiemy, że w Polsce jest wielki deficyt 
wyszkolonych pilotów. Chciałbym jeszcze do-
dać, że jesteśmy szkołą zawodową i wielu na-
szych absolwentów otworzyło wielkie firmy 
i zatrudnia dzisiaj po 100-150 osób. 

  Jakie są plany rozwoju szkoły?
– Przede wszystkim – dalsza informatyza-

cja. Chcemy wspomagać dydaktykę przez e-
learning i szkolić nauczycieli, także pod kątem 
umiejętności interpersonalnych, co przyczyni 
się do dobrej atmosfery w szkole. 

  Jest Pan nauczycielem i dyrekto-
rem z powołania. Mając 27 lat, był Pan jed-
nym z najmłodszych dyrektorów. Jak długo 
zamierza Pan jeszcze kierować szkołą?

– Myślę jeszcze o okresie około pięciu lat 
– na taki czas widzę jeszcze dla siebie zada-
nia, które chciałbym tu zrealizować. Nie brak 
mi pomysłów na to, jak jeszcze udoskonalać 
szkołę!  

R E K L A M A

  W tym roku planuje się 
stworzenie liceum logistyczne-
go i klasy lotniczej. Powstało 
już technikum gastronomicz-
ne z profesjonalnie wyposażo-
nym zapleczem, a niesłabnącą 
popularnością cieszą się kierun-
ki ekonomiczne (technikum, do 
niedawna liceum). – Jesteśmy 
solidnie przygotowywani do eg-
zaminów zawodowych, odbywa-
my praktyki. Czteroletni system 
nauki pozwala spokojniej niż w li-
ceach trzyletnich realizować ma-
teriał– tłumaczy Ada.

Ozdobą szkoły są profesjo-
nalnie wyposażone sale lek-
cyjne: informatyczne, języko-
we oraz obiekty sportowe: sala 
gimnastyczna, siłownia, natry-
ski, a także gabinety – mate-
matyczny z tablicą interaktyw-
ną i polonistyczny, zaopatrzony 
w projektor multimedialny. 

Uczniowie z wychowawcami 
opiekują się klasami, samodziel-
nie projektują wystrój wnętrz – 
salę 14 a ( polonistyczną) wraz 
z wychowawcą urządziła klasa 
III liceum profilowanego. 

Trudność dla uczniów przed-
stawia dojazd do szkoły. Godziny 
przyjazdów i odjazdów nie pokry-
wają  się  z godziną  rozpoczęcia 
i zakończenia  lekcji,  dotyczy  to 
zwłaszcza PKP i Wiraż – Bus. Ucz-
niowie z oddalonych miejscowo-
ści spóźniają się do szkoły lub wy-
chodzą wcześniej z zajęć. Mamy 
nadzieję, że powstanie niebawem 
internat, ponieważ dojazd bywa, 
zwłaszcza zimą, uciążliwy – po-
wiedziała nam Natalia.  
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Rozmowa z Maciejem Frankiewiczem, zastępcą prezydenta 
Poznania.

  W związku z organizacją Euro 2012 wiele się 
w Poznaniu zmieni. Pewne rzeczy zostaną dopracowane, 
inne odnowione i doszlifowane. Czy istnieje także szansa 
na rewitalizację kompleksu OLIMPIA? 

– Zapewne tak. Mamy wokół Poznania obiekty, które już w tej 
chwili spełniają wymogi UEFA. Są to obiekty we Wronkach i w Gro-
dzisku. Chcielibyśmy, aby dołączyła do nich także Olimpia. Wstęp-
ne rozmowy z policją, do której należy obiekt, już się rozpoczęły. 
Policja zdecydowała się przekazać Olimpię miastu, które chce za-
inwestować w modernizację. Mam nadzieję, że w tej sprzyjającej 
atmosferze, która wytworzyła się wokół Euro, uda się tę sprawę 
doprowadzić do pomyślnego rozwiązania. Istotnym czynnikiem 
jest tutaj czas. Chcemy zdążyć do roku 2012, a żeby do tego do-
szło sprawy własnościowe powinny być załatwione w ciągu kilku 
miesięcy i jak najszybciej realizowane. 

  Olimpia byłaby stadionem pomocniczym? 
– Byłby to obiekt treningowy, odpowiednio przystosowa-

ny, z zapleczem hotelowym i z salonami odnowy biologicz-
nej. Warto podkreślić, że na terenie Olimpii znajduje się teraz, 
najlepszy w Poznaniu, stadion lekkoatletyczny i tor żużlowy. 
Chcielibyśmy zadbać też o te dwie funkcje, jakie może pełnić 
ten stadion. Przyznanie nam Euro 2012 nie oznacza przecież 
naszej rezygnacji ze starań o organizację letniej Uniwersjady, 
a nasza drużyna żużlowa awansowała w ubiegłym sezonie do 
pierwszej ligi!

  Wrócę do pytania o stadiony. Ile będzie w Pozna-
niu stadionów przygotowanych na Euro 2012?

Stadion będzie jeden: Stadion Miejski przy ulicy Bułgarskiej. 
Będzie spełniał wszystkie wymogi stawiane tego typu obiek-
tom. Chcemy, aby rozbudowa tego stadionu zakończyła się 
w roku 2010 – wtedy zostanie nam jeszcze czas na sprawdzenie 
go. Staramy się też o to, aby w roku 2010 mógł być na nim roze-
grany finał pucharu UEFA. To bardzo istotne dla nas, ponieważ 
nie tylko byłaby to wielka piłkarska impreza w naszym mieście, 
ale moglibyśmy się także sprawdzić w roli organizatora. Byłaby 
to taka próba generalna.

  Czy Poznań będzie walczył o to, żeby także roz-
grywki półfinałowe Euro 2012 rozgrywały się tutaj?

Oczywiście. Nie ukrywam, że chcielibyśmy, aby pół-
finał również odbył się w naszym mieście, ale nie 

jest to sprawa najważniejsza. Woleli-

byśmy, aby w Poznaniu rozgrywały się trzy mecze, ale najistot-
niejsze jest doprowadzenie do zakończenia rozbudowy sta-
dionu miejskiego i rozbudowa sieci dróg. Naszym priorytetem 
jest wybudowanie odcinka zachodniego i północnego trzeciej 
ramy komunikacyjnej, a wiec pełny odcinek o parametrach dro-
gi szybkiego ruchu, od autostrady poprzez ul. Głogowską przy 
stadionie Lecha z odnogą do lotniska, do ulicy Dąbrowskiego 
i dalej wzdłuż ulicy Lechickiej i Bałtyckiej. Oczywiście, byliby-
śmy bardzo zadowoleni, gdyby udało się zrealizować odcinek 
wschodni trzeciej ramy, chociażby w częściach, ale zdajemy so-
bie sprawę z tego, że to jest mniej realne, bo być może zabrak-
nie środków finansowych, aby to zadanie zrealizować.

  Proszę powiedzieć, czy dojedziemy do Świecka 
autostradą?

EURO 2012
Chcemy 
zdążyć
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Mamy zapewnienia ze strony rządu, że być może będzie to 
możliwe w roku 2009, najpóźniej w 2010. Mam nadzieję, że te 
deklaracje nie pozostaną deklaracjami bez pokrycia.

  Czy Pana zdaniem dzisiejsze życie miast w Euro-
pie nie toczy się, w pewien sposób, od jednej wielkiej im-
prezy do drugiej?

Po części tak, bo nauczyliśmy się z takich wielkich imprez 
robić nie tylko jednorazowe wydarzenia, ale wykorzystywać je 
jako koło napędzające koniunkturę. Przecież przy imprezie spor-
towej, jaką jest Euro 2012, większość nakładów pochłonie nie 
stadion, ale inne przedsięwzięcia. Mówiliśmy o drogach, ale ko-
nieczna będzie także rozbudowa lotniska. Dzięki Euro pojawia 
się szansa na to, żeby zmodernizować dworzec PKP.

  A co z dworcem PKS?
Są szanse, że znajdzie się inwestor, który będzie w stanie za-

gospodarować ten teren i wybudować międzynarodowy dwo-
rzec PKS. Ale czeka nas także integracja komunikacji zbiorowej. 
Organizacja Euro 2012 przesądziła, że będzie przedłużona linia 
Pestki do Dworca Zachodniego. Prawdopodobnie zostaną wy-
dłużone także linie tramwajowe i być może zostaną one połą-
czone siecią kolejową. Są to działania mające na celu uspraw-
nienie komunikacji publicznej w naszym mieście.

  Dzięki Euro 2012 powstanie wiele nowych obiek-
tów? Czy macie Państwo jakiś pomysł na ich wykorzystanie 
po mistrzostwach?

Poznaniacy polubili sport, polubili piłkę nożną. Nowy sta-
dion będzie znacznie przyjaźniejszy, szczególnie dla rodzin 
i mamy nadzieję, że dzięki temu frekwencja na meczach jeszcze 

bardziej wzrośnie. Jestem spokojny o los tego stadionu. Będzie 
on na pewno wypełniał się po brzegi.

  Panie prezydencie, czy poza piłką nożną, która 
ma teraz swoje pięć minut, przyjdzie łaskawy czas także dla 
innych dyscyplin sportowych w naszym mieście?

Inne dyscypliny są dla nas równie ważne. Mamy opinię jed-
nego z najlepszych organizatorów imprez wioślarskich i kaja-
karskich. W 2009 roku organizujemy Mistrzostwa Świata w wio-
ślarstwie, a rok później Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Nie 
rezygnujemy, jak już wspominałem, ze starań o Uniwersjadę. 
Cieszymy się z awansu kolejnej drużyny koszykarskiej do eks-
traklasy. Mam nadzieję, że Poznań sportem będzie stał! Coraz 
więcej Poznaniaków uprawia sport rekreacyjnie i wierzę, że ten 
trend uda się utrzymać, dzięki czemu będziemy społecznością 
zdrowszą, bardziej zadowoloną i uśmiechniętą.

Rozmawiała  Mariola Zdancewicz

Wed∏ug starego dowcipu, konkurs na
stanowisko ministra wygrywa ten oczywi-
Êcie kandydat, który na pytanie – ile jest
dwa razy dwa – odpowiada: a ile ma byç,
panie premierze?

W obrazie tym nie tylko o awans
przez wazeliniarstwo chodzi, lecz o roz-
powszechniajàcà si´ praktyk´, ˝e wynik
mno˝enia jest decyzjà politycznà. Od
szczebla najwy˝szego – rzàdowego, po
wójtów i so∏tysów interpretuje si´ w try-
bie politycznym arytmetyk´ i logik´,
a potem inne nauki i sztuki pozytywne.
Donios∏oÊci takiej kreacji przeceniç si´
nie da, jest ona nieograniczona. Oto nic
ju˝ nie musi byç po prostu wynikiem
obiektywnego wyliczenia albo twardego
wnioskowania, opartych na kompetencji.
Wszystko, od tabliczki mno˝enia i ra-
chunku zdaƒ, staje si´ kwestià politycz-
nej woli. Oto My z Bo˝ej ¸aski Król (pre-
mier, prezydent, sekretarz pierwszy) zde-
cydowaliÊmy, ˝e od dzisiaj s∏uszne jest,
i˝ dwa razy dwa b´dzie dok∏adnie czte-
ry, Ziemia okrà˝a S∏oƒce, a cz∏owiek nie
pochodzi od ma∏py. Jutro o 13:45 og∏o-
simy kolejne decyzje.

Albowiem, mówiàc bez salonowego
owijania w bawe∏n´, polityka to wybór,
który jest zawsze arbitralny, a nie kom-
puterowy, obiektywny wniosek. Racji nie
da si´ twardo uzasadniç, dowieÊç, wyli-
czyç itd. Decyzja polityczna jest przed-
∏o˝eniem wy˝szoÊci jednych racji (prefe-
rencji, interesów, wartoÊci, potrzeb, gu-

stów, apetytów itd.) nad innymi. Reszta
to mataczenie bladego inteligenta.

˚ycie i polityka sà wi´c grà, a nie po-
gaduchà. Grà, którà trzeba wygraç, i tzw.
„prawda” nie ma tu nic do rzeczy. Ogólnie
rzecz bioràc, toczymy gry o sumie zerowej
(jedni przegrywajà, ˝eby inni wygrali), su-
mie ujemnej lub dodatniej (odpowiednio –
przegrywajà lub wygrywajà wszyscy). Wy-
bór strategii gry to sprawa kluczowa i nale-
˝y do elementarnych çwiczeƒ np. w ramach
treningów kierowniczych. Podstawà jest za-
∏o˝enie albo przewidzenie, jakà strategi´
przyjmie przeciwnik. JeÊli za∏o˝ymy, ˝e b´-
dzie ona skrajnie egoistyczna, wí c takà sa-
mà przyjmiemy w samoobronie – to gra naj-
pewniej b´dzie destrukcyjna i w ostatecz-
nym rozrachunku przegramy wszyscy (kla-
syczny model to globalna wojna atomowa
– g∏ówni gracze zak∏adajà najgorsze, wi´c
mno˝à zapasy jàder i robi sí  coraz groêniej;
wiadomo tylko, ˝e jakby co, to karaluchy
prze˝yjà najd∏u˝ej). Ten mechanizm dzia∏a
równie˝ w odwrotnym kierunku, przy czym
nic nie jest przesàdzone, bo nigdy nie wia-
domo, jak zagra druga strona. To, jaki ro-

dzaj gier spo∏ecznie dominuje, zale˝y
zw∏aszcza od poziomu spo∏ecznego zaufa-
nia, w Polsce katastrofalnie niskiego, na po-
ziomie 10-15% (w Danii np. 70%).

Stàd chyba polskà specjalizacjà sà gry
publiczne, w których wszyscy biorà w du-
p´ i nikomu sukcesu odnieÊç z za∏o˝enia nie
wolno. Czyli, Panie Bo˝e, skoro sàsiad ma
10 krów, a ja jednà, to niech mu te 9 szlag
trafi. O pewnej decyzji w∏adz ktoÊ powie-
dzia∏, i˝ jest tak g∏upia, ˝e u nas a˝ praw-
dopodobna, jakby pieczo∏owicie wyszuka-
no rozwiàzanie najgorsze z mo˝liwych, na
którym tracili wszyscy. Ale dlatego by∏a to
decyzja z punktu widzenia w∏adzy opty-
malna – nikt jej nie móg∏ nic zawdzi´czaç.
Gdyby zawdzi´cza∏, odniós∏by korzyÊç, a to
by∏oby polityczne harakiri. InteresownoÊç,
prywata, mo˝e coÊ jeszcze gorszego. Bo
w∏adza nie jest po to, ˝eby przysparzaç ko-
rzyÊci, w∏adza ma byç w porzàdku.

Jak to udêwignàç, b´dàc samà w∏a-
dzà? Jak poradziç sobie z sytuacjà polega-
jàcà na tym, ˝e w imi´ racji stanu trzeba
ze wszystkich si∏ unikaç rozwiàzania cze-
gokolwiek? To jest wyzwanie dla herosów
psychicznych, których standard emocjo-
nalny jest odwrotny ni˝ ludu prostego: do-
znajà oni spe∏nienia, twórczej ekstazy,
a przynajmniej ulgi wtedy, kiedy szary cz∏o-
wiek popada∏by we frustracj´, ˝e wszystko
musi spieprzyç.

Dlatego postuluj´ uznaç psychiatri´ za
przydatnà nauk´ politycznà.

Lech Mergler
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ja To prawda, że w ostatnich latach na-

stąpiło znaczne przyspieszenie wzro-
stu gospodarki. Roczny produkt krajowy 
brutto przekroczył jeden bilion złotych, 
co w przeliczeniu na mieszkańca daje po-
nad 26 tys. zł, czyli ponad 9 tys. USD, li-
cząc po kursie walutowym. Stosując pa-
rytet siły nabywczej walut, otrzymuje-
my już około 13 tys. USD, głównie dzięki 
niższym cenom w sferze usług i znacznie 
niższym płacom. To oczywiście jeszcze 
nie 37 tys. USD, jak w Finlandii, czy 39 tys. 
USD w Szwecji, ale to już nie poziom nę-
dzy. W cieknącej coraz droższą ropą naf-
tową Wenezueli PKB na mieszkańca prze-
kroczył dopiero 5 tys. USD. Przyrost pol-
skiego produktu krajowego o 50 – 60 mi-
liardów zł w ciągu roku bardzo cieszy, ale 
wielu polityków i dziennikarzy zapomina 
dodać, że przyrost ten okupywany jest 
poważnym wzrostem długu publiczne-
go, zadłużenia państwa o około 30 miliar-
dów rocznie. Rzeczywiste tempo wzrostu 
gospodarki jest więc o połowę słabsze. 
Corocznie płacone odsetki i raty od tego 
długu kosztują nas też prawie 30 miliar-
dów rocznie. Polski dług publiczny wzrósł 
od roku 1993 o ponad 300 miliardów zł. 
Warto nadmienić, że pierwsza kadencja 
Balcerowicza 1989 – 1991 nie przyspo-
rzyła nam długów. Ciągle przy tym zbyt 
małą część produktu krajowego przezna-
czamy na inwestycje tworzące nowy pro-
dukt. Niekiedy mówi się wręcz, że wolimy 
konsumować, zostawiając troskę o inwe-
stycje kapitałowi zagranicznemu. 

Zbyt dużo, bo ok. 45 % PKB, prze-
chwytuje państwo na pokrycie wydatków 
budżetowych, głównie socjalnych, nie 
wspomagających rozwoju gospodarki. 

To znacznie więcej niż w USA, gdzie 
stopa redystrybucji PKB nie przekracza 
35 %, mimo gigantycznych wydatków 
zbrojeniowych. Zapewnia to wysoką sto-
pę inwestycji i niską bezrobocia. Usłyszeć 
u nas można, że przecież Szwecja ma 
stopę redystrybucji 60 %, bardzo wyso-
kie świadczenia socjalne, a mimo to do-
brze prosperuje. Ale to przecież kraj nie-
porównywalny z Polską. Zarabiał krocie 
na obu wojnach światowych, co w obli-
czu toczących się dokoła bitew sprzyjało 

Próby oceny stanu 
polskiej gospodar-
ki w roku 2007 nie 
można ograniczać 
do wyliczania fak-
tów i do prezen-
tacji danych sta-
tystycznych. Nie 
wolno też ulegać 
pokusie subiek-
tywnych, powierz-
chownych osą-
dów, zarówno pa-
negirycznych, jak 
i pejoratywnych. 
Wypada natomiast 
sięgnąć do genezy 
i istoty procesów, 
które zdetermino-
wały dzisiejszy stan, 
dzisiejszą proble-
matykę gospodar-
ki polskiej, jej per-
spektywy i uwa-
runkowania sukce-
su w przyszłości. Ko

nd
yc

ja
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kształtowaniu się społeczeństwa o wyso-
kim poziomie cnót obywatelskich. Z eko-
nomicznego punktu widzenia bardziej 
godna podziwu jest Finlandia, kraj o pra-
wie identycznym PKB, jak Szwecja, a przy 
tym o wiele trudniejszej historii. Oba te 
kraje cechuje wysoki stopień troski oby-
wateli, o dobro wspólne, o państwo. To 
kraje, gdzie kapitał społecznego zaufania 
stał się poważnym czynnikiem wzrostu 
gospodarki i jej efektywności, dzięki niż-
szym kosztom funkcjonowania państwa. 
Szwecja ma nadwyżkę budżetową mimo 
ogromnych świadczeń socjalnych. 

• • •

Polska należy do krajów, których 
kondycja ekonomiczna i moralna 

ucierpiały najbardziej. 

Najpierw wskutek zaborów, później 
agresji niemieckiej i sowieckiej, a wresz-
cie w wyniku indoktrynacji marksistow-
skiej i gorszej, niż u Czechów i Węgrów, 
polityki gospodarczej w latach 70-tych 
i 80-tych. Komunistyczny totalitaryzm 
spowodował głęboką alienację, wyob-
cowanie ludzi od państwa w ogóle, ato-
mizację społeczeństwa walczącego o po-
prawę bytu. Historia nie sprzyjała ukształ-
towaniu się Polski jako nowoczesnego 
społeczeństwa obywatelskiego. Paradok-
salnie, korzystniejszy z tego punktu wi-
dzenia był wiek XIX, wiek codziennej pra-
cy organicznej i starań o zachowanie sub-
stancji narodowej, aniżeli wiek XX – wiek 
totalitaryzmu i zbrodni. Ogołocone z in-
teligencji społeczeństwo polskie miało 
i nadal ma trudności z ukształtowaniem 
swego światopoglądu społeczno – po-
litycznego i z nadrobieniem zaległości 
edukacyjnych. Spory o polski ustrój poli-
tyczny i gospodarczy po odzyskaniu nie-
podległości były niezwykle ostre. Ich ofia-
rą padł pierwszy prezydent II RP Gabriel 
Narutowicz. Ułatwiło to Niemcom głosze-
nie poglądu, że Polska to państwo „sezo-
nowe” i przyczyniło do braku gwarancji 
dla polskich granic 
w Locarno. II wojna 
światowa ujawniła 
nikłe zaangażowa-
nie państw zachod-

nich dla odbudowy Polski jako państwa 
rzeczywiście wolnego i demokratyczne-
go. Młodszemu pokoleniu wypada przy-
pominać tragizm sytuacji Polski po roku 
1945, kiedy Francuzi, Anglicy i Włosi za-
chwycali się zwycięstwem Sowietów w II 
wojnie światowej, a zachodni ekonomi-
ści budowali teorię konwergencji, wza-
jemnego przenikania się kapitalizmu 
i „socjalizmu”. Zohydzano przy tym jed-
nego z najwybitniejszych prezydentów 
USA – Trumana, który pierwszy zahamo-
wał ekspansję komunistycznego totali-
taryzmu. Byliśmy całkowicie osamotnie-
ni i w obliczu terroru trzeba było trosz-
czyć się o możliwie przyzwoite przetrwa-
nie i o cywilizację systemu uznawanego 
przez tzw. Zachód za trwały i skuteczny. 
W latach PRL Polacy wykazali znacznie 
większą odporność na indoktrynację ko-
munistyczną od sąsiadów. Trudno jednak 
było zakładać szybki upadek sowieckie-
go totalitaryzmu. Propagandzie komu-
nistycznej udało się zohydzić przedwo-
jenny kapitalizm i jeszcze w roku 1981 
„Solidarność” chciała jedynie „socjali-
zmu z ludzką twarzą”, a nie prawdzi-
wej gospodarki rynkowej. Jeszcze przy 
„okrągłym stole” w roku 1989 opozycja 
antykomunistyczna nie miała żadnego 
projektu ustrojowego. To tylko niezbyt 
liczna ekipa Balcerowicza uznała, że 
trzeba natychmiast wykorzystać upa-
dek gospodarki totalitarnej do całkowi-
tej zmiany ustroju gospodarczego, a nie 
przy pomocy powierzchownych reform 
utrzymywać przy życiu dotychczasowy 
system. Zdecydowaliśmy się na terapię 
radykalną, która dała znacznie lepszy wy-
nik niż węgierski gradualizm i czeska sek-
wencja transformacji.

 Przełom ustrojowy roku 1989 
ujawnił ogromną lukę edukacyjną 

w sprawach gospodarczych 
i w znajomości podstaw ekonomii. 

Pojęcie społecznej gospodarki 

rynkowej interpretowane 
było przez polityków zupełnie 
dowolnie, bez związku z jego 

rzeczywistą treścią. 

Nie zdawano sobie sprawy ze skali kry-
zysu (inflacja 640 %) i żądano natychmiasto-
wego wzrostu stopy życiowej, co zapewnić 
miało państwo. Zaowocowało to już w roku 
1990  „wojną na górze” i zwycięstwem Ty-
mińskiego nad Mazowieckim w wyborach 
prezydenckich 1990 roku, a także zwycię-
stwem wyborczym lewicy w roku 1993.

Luka edukacyjna zawsze otwiera drogę 
ekstremizmom, nie sprzyja kształtowaniu 
się zdrowych koncepcji politycznych i go-
spodarczych. W Polsce jeszcze bardzo wie-
lu ludzi oczekuje wszystkiego od państwa 
i nie ma poczucia obowiązku aktywnego 
uczestnictwa w tworzeniu i umacnianiu 
wspólnego dobra. Umysły znacznej części 
Polaków przyzwyczaiły się do centralizmu, 
zwalniając jednostkę od odpowiedzialno-
ści za sprawy wspólnoty państwowej. Przy-
wiązanie do religii katolickiej ciągle jeszcze 
słabo przekłada się na świadomość obywa-
telską. Polacy częściej nadal modlą się „Pod 
Twoją obronę…”, aniżeli mówią słowami 
ks. Piotra Skargi:  „Wszechmogący wiecz-
ny Boże, spuść nam szeroką i głęboką mi-
łość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyź-
nie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swo-
ich pożytków zapomniawszy, mogli służyć 
uczciwie...”.

• • •
Odpowiedź na pytanie, jaki ustrój 

sprzyja najlepiej dobrej kondycji ekono-
micznej i moralnej, nie jest wcale taka 
trudna. To musi być ustrój odwołujący 
się do człowieka jako podmiotu, a nie 
jako przedmiotu odgórnego zarządza-
nia, do jego świadomej aktywności, a nie 
do biernego posłuszeństwa. To musi być 
ustrój gwarantujący wolność, ale i ochro-
nę tej wolności dla uczciwych przez do-
bre, niezbyt miękkie prawo. To powinien 
być ustrój umożliwiający wykorzystanie 
indywidualnych predyspozycji i zdolno-
ści, jednocześnie twardo weryfikujący 
poziom racjonalności działań i zacho-
wań. To musi być ustrój zakładający to, 
co nazywamy oddolną optymalizacją. 
Marksizm przegrał m. in. dlatego, że 
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odebrał człowiekowi wolność i indywidu-
alność, rezygnując z potencjału jednostki, 
zniewalając jednostkę nieraz bardziej ok-
rutnie niż niewolnictwo, czy feudalizm.

Chrześcijaństwo odwołuje się oczywi-
ście do człowieka, do jednostki, ale litera-
tura chrześcijańska często nie może upo-
rać się z problematyką ustroju gospodar-
czego, ulegając niekiedy marksizmowi 
w interpretacji wielu zjawisk i procesów, 
potępiając kapitalizm i gospodarkę ryn-
kową za niepopełnione grzechy. Krytyce 
poddawana bywa pomoc dla trzeciego 
świata, którego najbiedniejsze kraje (Afry-
ka subsaharyjska!) cierpią nie przez dar-
czyńców, lecz przez lokalnych dyktatorów, 
którzy zdobyli władzę po dekolonizacji. 
Ruinę takich krajów, jak Angola, Mozam-
bik, czy Etiopia spowodowała ingerencja 
komunistyczna, a nie Bank Światowy, czy 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Pi-
sarze chrześcijańscy, tylko z wyjątkiem Mi-
chaela Novaka, nie bardzo wiedzą, jak oce-
nić skok rozwojowy Chin i Indii, zawdzię-
czany przecież otwarciu drogi dla gospo-
darki rynkowej. Zupełnie wadliwie ocenia-
ny bywa tzw. XIX – wieczny kapitalizm. Za-
pomina się o tym, że to właśnie potępiany 
wiek XIX był jak dotąd epoką największe-
go postępu i rozwoju. Wystarczy porów-
nać początek i koniec XIX wieku, począw-
szy od długości życia, a skończywszy na 
elektryczności i motoryzacji. Niewola Pol-
ski w XIX wieku nie upoważnia do ogól-
nej negacji tej epoki w stylu marksistow-
skim. Ciągle jeszcze trzeba przypominać, 
że wszystkie podstawowe twierdzenia 
Marksa dotyczące przyszłości kapitalizmu 
okazały się błędne, że ucieczką marksi-
stów był totalitaryzm, prowadzący do cał-
kowitej alienacji, wyobcowania człowieka 
od wszelkich ideałów. Marksizm wyrządził 
ogromną szkodę ekonomii jako nauce. 
W krajach, które przeszły gehennę „socja-

lizmu”, jest to nauka na-
dal słabo znana, błęd-
nie oceniana i ulegają-
ca agitacji politycznej. 
Rzadko sięga się do 
fundamentów współ-
czesnej ekonomii 

i przez to zapomina np., że problem mo-
ralności gospodarczej był bardzo bliski 
ojcu ekonomii Adamowi Smithowi. To on 
w 1759 roku opublikował „Teorię Uczuć 
Moralnych” (Theory of moral sentiments), 
w której trafnie odpowiedział na pytanie, 
jak własny, indywidualny interes pogo-
dzić z interesem społecznym. Stąd cała 
teoria gospodarki rynkowej, zaprezento-
wana w głównym dziele Smitha „Badania 
nad istotą i przyczynami bogactwa naro-
dów” (1776). Właśnie te prace pozwoliły 
na sformułowanie fundamentalnych, po-
zytywnie zweryfikowanych przez gospo-
darkę, twierdzeń: „nie ma wolności bez 
rynku” i „nie ma dobrobytu bez wolności”. 
To właśnie dzięki rozwojowi uporządko-
wanej gospodarki rynkowej, dzięki zdro-
wej gospodarce pieniężnej Banku Anglii, 
powstałego w roku 1694, Anglia rozwinęła 
się znacznie szybciej niż absolutystyczna 
Francja, czy Hiszpania. Dwieście lat póź-
niej, pod koniec XX wieku, dzięki porzu-
ceniu przez prezydenta Reagana niekon-
sekwentnej polityki jego poprzedników, 
możliwe stało się sfinansowanie zwycię-
stwa USA w konfrontacji z Sowietami w la-
tach 80-tych i doprowadzenie do upadku 
imperium zła.

Koniec XX i początek XXI wieku przy-
niosły nowe wyzwania wobec gospodar-
ki rynkowej jako podstawy ustroju go-
spodarczego. Przedmiotem krytyki stała 
się polaryzacja materialna, dysproporcje 
między krajami najbogatszymi a naj-
biedniejszymi, problematyka po-
działu. Zaatakowany został moneta-
ryzm, jako doktryna rzekomo unie-
możliwiająca uwzględnianie społecz-
nych aspektów gospodarowania. Na 
tle tych zarzutów konieczny stał się 
powrót do spraw fundamentalnych. 
Trzeba było przypomnieć, że nierów-
ność materialna i prawo do indywi-
dualnego sukcesu ekonomicznego 
to główny czynnik rozwoju gospo-
darczego, warunkujący także sku-
teczną walkę z nędzą. Równy podział 
przekreśliłby bowiem rozwój i postęp. 

Trzeba też przypominać, że po demone-
tyzacji złota z początkiem lat 70-tych i sil-
nym wzroście stopy inflacji, nawet w USA 
trzeba było zastosować inne reguły w po-
lityce pieniężnej, zapewniające stabilność 
pieniądza także bez pokrycia złotem. Ko-
nieczne jest ciągle zwalczanie poglą-
du, jakoby dodatkową emisją pieniądza 
można było zapewnić realny wzrost go-
spodarki. Modne są w dalszym ciągu dą-
żenia do omijania praw rynku, do wyłą-
czania z reguł gospodarki rynkowej ga-
łęzi uznanych za strategiczne, wymaga-
jące stałej pomocy publicznej, niezwy-
kle kosztownej dla społeczeństwa. Coraz 
częściej okazuje się, że właśnie interwen-
cjonizm państwowy, naruszający regu-
ły gospodarki rynkowej, narusza także 
pryncypia moralne i obniża efektywność 
gospodarowania.

Gospodarka rynkowa nie ozna-
cza więc uwolnienia od pryncy-

piów etycznych i moralnych. Przy 
wszystkich jej słabościach, a raczej 

słabościach ludzi, jest to gospo-
darka znacznie bardziej moralna, 
niż ustroje oparte na dyktaturze 

i przemocy. 

Zauważmy, że prawdziwa troska o do-
bre prawo pojawiła się dopiero w ustroju 
opartym na wolności gospodarczej. Dopie-

ro gospodarka rynkowa wymusiła więk-
szy szacunek dla uczciwości, solidno-
ści, dla cnót obywatelskich. Gospodar-
ka rynkowa jest bardziej „kompatybil-
na” z chrześcijaństwem niż poprzednie 
ustroje gospodarcze. Zachęca bowiem 
do aktywności, a nie toleruje „chciej-
stwa”.   
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Firma Sunny działa na poznańskim 
rynku motoryzacyjnym już od 1994 

roku. Na początku zlokalizowana była 
na Murawie i liczyła sobie 20 pracowni-
ków, aby w końcu na stałe umiejscowić 
się na ulicy Obornickiej 249 w Poznaniu. 
Od wielu lat Sunny aktywnie przyczynia 
się do tego, by użytkownicy marki Skoda 
mogli czerpać z życia jak najwięcej, dla-
tego nadrzędnym celem całego zespo-
łu jest działanie na korzyść Klienta. Do-
godna lokalizacja salonu i klimatyzowa-
ne wnętrza zapewniają komfort obsługi. 
Klienci mogą skorzystać 
zarówno z Internetu, jak 
i poczytać świeżą prasę, 
czy napić się kawy. Każdy 
przyjeżdżający do salonu 
może znaleźć coś dla sie-
bie wśród wielu mode-
li, które można konfigu-
rować tak, aby sprosta-
ły oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagające-
go kierowcy.

Skoda Fabia to naj-
lepiej sprzedający się sa-
mochód osobowy w Pol-
sce. Jego pierwsza ge-
neracja zadebiutowała 
na naszym rynku w 2000 r. i zdobyła od-
biorców dobrą relacją ceny do jakości. 
To właśnie ona wraz z innymi modelami 
przyczyniła się do zajęcia przez Skodę,  
drugi raz z rzędu, pierwszego miejsca 
w Polsce, w zakresie sprzedaży nowych 
samochodów tej marki.

– Po siedmiu latach sukcesów – mówi 
Maciej Szymański, Kierownik Działu Sprze-
daży – wprowadzamy na rynek godnego na-
stępcę: Nową Skodę Fabia. Samochód, któ-
ry po poprzedniczce przejął wszystkie zalety 
i oferuje o wiele więcej.

 Kształt nadwozia Nowej Skody Fabia 
jest charakterystyczny dla marki i gwaran-
tuje wyróżnienie się jej na rynku – świe-
żym designem i dynamiczną linią. Ponad-
to, jednoznacznie identyfikuje ją z całą 
rodziną aut Skody. Z pewnością zainte-
resuje ono zarówno dotychczasowych, 
jak i nowych Klientów. Sa-
mochód można kupić 
z  jednym z sied-
miu silników 

(benzynowym lub diesla), dysponujący-
mi mocą od 44 do 77 kW (60 – 105 KM). 
Nowa Skoda bez wątpienia reprezentu-
je bardzo wysoki poziom wykończenia. 
Jej wnętrze jest ładne i starannie wyko-
nane, użyto materiałów dobrej jakości 
i pozostawiono dużo przestrzeni dla pa-
sażerów. Pojemność bagażnika jest po-
nadprzeciętna – mieści on bowiem od 
300 do 1163 litrów, a wyposażenie po-
prawiające komfort podróżowania obej-
muje długą listę. Warto wymienić choćby 
elektrohydrauliczne wspomaganie ukła-

du kierowniczego, które zapewnia pewne 
prowadzenie samochodu podczas szyb-
kiej jazdy, przy jednoczesnej łatwości ma-
newrowania. Fabia ponadto wyposażona 
może być w elektrycznie sterowane szy-
by przednie i tylne oraz lusterka, automa-
tyczną klimatyzację, podgrzewane fotele, 
centralny zamek z alarmem, a nawet sy-
stem nawigacji i skórzaną tapicerkę.

Ale to nie koniec nowości. Wkrótce po-
jawi się nowa Skoda Praktik, która bazuje 
na modelu Roomster. Zachowuje ona właś-
ciwości jezdne Roomstera, wygodę i kom-
fort samochodu osobowego, a ponadto 
ma homologację ciężarową. Jej przestrzeń 
ładunkowa ma pojemność 1783 l, kabina 
kierowcy jest oddzielona od przestrzeni ła-
dunkowej przesuwalną ścianką i wyposa-
żona w 3-cześciową, składaną podłogę ze 
specjalną powierzchnią, która nie pozwoli, 

aby towar się ślizgał.
 – Samochód  prze-

znaczony  jest 

dla firm małych i średnich oraz dla kurie-
rów – dodaje Maciej Szymański. – Pod 
maską będzie pracować silnik 1.2 12V HTP 
o mocy 69 KM, albo 1.4 16V o mocy 87 KM 
lub jednostka wysokoprężna 1.4 TDI o mo-
cy 69 KM. 

Dla kierowców ze sportowym zacię-
ciem firma Sunny poleca Skodę Ocatvia 
RS, która jest autem wyjątkowym pod 
wieloma względami. Świetnie się prowa-
dzi, jest całkiem ekonomiczna i praktycz-
na, a dyskretne sportowe dodatki dodają 
jej uroku. Natomiast 200-konny silnik za-

pewnia dynamiczną jaz-
dę z prędkością do 225 
km/h.

„Perełką” Salonu Sun-
ny jest dział samocho-
dów używanych. – Gene-
za powstania tego działu 
jest bardzo prosta – opo-
wiada Maciej Szymański. 
– To  właśnie  nasi  Klien-
ci  zasugerowali  potrze-
bę pozostawienia samo-
chodów w rozliczeniu, co 
w dalszych  działaniach 
uświadomiło nam, iż tak 
naprawdę możemy przez 
skupowanie  tych  samo-

chodów wygenerować zyski dla firmy. Posta-
nowiliśmy być bardzo elastyczni i przyjmo-
wać prawie każdy samochód, niekoniecznie 
w rozliczeniu, przy zakupie nowego.

Firma Sunny, będąc już od wielu lat 
na rynku motoryzacyjnym, otrzymała 
liczne znaczące tytuły: m. in. Wzorcowy 
Salon, jak również Dealer 2005, co było 
podwójnym zaszczytem, bowiem właś-
nie wtedy minęło 100 lat od momentu, 
w którym w Czechach powstał pierwszy 
samochód marki Skoda.

– Bez  zgranych,  zaangażowanych 
i kompetentnych pracowników nie udałoby 
nam się stać tak wysoko w hierarchii salo-
nów Skody w Wielkopolsce – podkreśla Ma-
ciej Szymański, Kierownik Działu Sprze-
daży. – Co więcej Skoda powtórzyła sukces 
i kolejny raz została liderem polskiego ryn-
ku motoryzacyjnego – dodaje.   

Od zawsze świat motoryzacji rządzi się swoimi 
prawami i biegnie swoim własnym, bardzo szybkim 
tempem, często trudnym do uchwycenia. Taki pęd 
wytrzymać mogą tylko najlepsi. Hasło przewodnie 

„Skoda – przemyślane rozwiązania” przyświeca firmie 
Sunny sp. z o.o., na co dzień Autoryzowanemu Dealerowi 

Skody, która zgodnie z tą maksymą działa od lat.

Zachować styl,
ale nie unikaç zmian...
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Co z tą 
Polską?
W wyniku wypadku samo-
chodowego 23-letni Bartek 
trafił na intensywną terapię 
do dublińskiego szpitala, póź-
niej na wielomiesięczną re-
habilitację do poddublińskie-
go Dun Laoghaire. Przed nim 
jeszcze sporo pracy, bo jest 
nadzieja, że stanie na nogi! 
Tymczasem w Polsce przypo-
mniała sobie o nim Wojskowa 
Komenda Uzupełnień, która 
od wielu miesięcy wysyła do 
niego listy z nakazem osobi-
stego stawienia się. 

O wojsku,  życiu  w Dublinie,  studiach  i ir-
landzkiej rzeczywistości postrzeganej przez 
człowieka na wózku, z Bartoszem Hącią 
z Poznania rozmawia Jacek Rujna.

 W Twojej szkole, czyli w Wyż-
szej Szkole Języków Obcych w Pozna-
niu, poinformowano mnie, że korzy-
stasz właśnie z urlopu dziekańskiego. 
W ramach „dziekanki” trafiłeś do Irlan-
dii „podszlifować język”. Wydarzenia 
jednak potoczyły się inaczej, niż kto-
kolwiek mógłby się spodziewać.

Studiowałem język angielski i głów-
nie z tego powodu pojawiłem się na Wy-
spie. Znalazłem pracę i w kwietniu 2005 
roku postanowiłem podjąć tu studia na 

reżyserii dźwięku. Podszedłem do eg-
zaminów wstępnych, zdałem je i wypa-
dało się tylko cieszyć. Niestety, studiów 
nie podjąłem, bo w maju zdarzył się wy-
padek, który pokrzyżował wiele planów 
(zresztą nie tylko moich). Przechodziłem 
przez ulicę i potrącił mnie samochód. Za-
częły się wizyty w szpitalach, operacje, le-
czenie, wreszcie 14-miesięczna rehabilita-
cja, która trwa do dzisiaj.

 Wybacz brutalne pytanie: 
kiedy staniesz na nogi?!

Nie jest brutalne, tylko prawdziwe. 
Nie ma więc czego wybaczać. Powiem 
tak: lekarze irlandzcy są bardzo powścią-
gliwi i jeśli nie mają stuprocentowej pew-
ności, to nie rysują kolorowej rzeczywi-
stości. Niczego nie obiecują. W tym kon-
tekście nasi lekarze są większymi opty-
mistami. Sytuacja wygląda tak, że mam 
jedynie uciśnięty, a nie przerwany, rdzeń 
kręgowy. Dzięki temu mam czucie w dol-
nej połowie ciała (mogę np. ruszać pal-
cami u nóg). Aby odzyskać pełnię spraw-
ności czekają mnie jeszcze lata pracy, ale 
wierzę, że kiedyś stanę na nogi!

 Podjąłeś rehabilitację w Ir-
landii. Myślałeś może o tym, by wal-
czyć o siebie w polskich szpitalach 
i ośrodkach rehabilitacyjnych?

Pierwszą moją myślą był oczywiście 
powrót do Polski. Odwiodły mnie od tego 
dwie rzeczy: stosunek polskiego konsula-
tu oraz korespondencyjne „mijanki” pol-
skich szpitali, które po prostu odpycha-
ły od siebie mój przypadek. Mam poczu-

cie, że byłem dla nich przede wszystkim 
„kłopotliwym przypadkiem”, a nie czło-
wiekiem, który uległ wypadkowi. Zacznę 
jednak od początku: moi przyjaciele i ro-
dzina wielekroć szturmowali informacja-
mi konsulat RP. Chodziło tylko o to, by 
pomóc w przeprowadzeniu procedury 
mojego wylotu do Polski. Pamiętajmy, że 
wtedy mogłem podróżować wyłącznie 
„na leżąco”. Nie chcę teraz biadolić, ale 
skończyło się na tym, że nigdzie nie po-
leciałem. Z drugiej strony wiem, że teraz 
przypadki takie, jak mój są przy pomocy 
polskiej placówki „odprawiane” bez więk-
szych problemów. Widocznie miałem pe-
cha, że byłem pionierem.

 Wspominałeś o tym, że no-
siłeś się z myślą leczenia w polskich 
placówkach.

No tak, ale to upadło w związku z nie-
możnością dotarcia do Polski. Poza tym le-
karze w polskich szpitalach i ośrodkach re-
habilitacyjnych, do których moja rodzina 
przesyłała historię mojego urazu, zachowy-
wali się co najmniej dziwnie. Między wier-
szami w ich wypowiedziach czaiło się pyta-
nie: „a kto za to zapłaci?” No i pozostała klu-
czowa kwestia: wrócić i być niepełnospraw-
nym w Polsce? Dostawać 400-500 złotych 
renty? Jak z tego wyżyć? Jak poruszać się 
wózkiem w Poznaniu, gdzie Kaponiera to 
bastion nie do przebycia?! Tutaj tych prob-
lemów nie mam, bo całe leczenie, jak i re-
habilitacja opłacana jest z ubezpieczenia 
i nikt – poza niektórymi landlordami, ale to 
już inna sprawa – nie martwi się o pienią-

korespondencja Jacka Rujny z Irlandii
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dze, bo wie, że po prostu wszystkie koszty 
pokrywane są na bieżąco.

 O Twoich problemach nie 
wiedziała Wojskowa Komisja Uzupeł-
nień. Od miesięcy otrzymujesz wezwa-
nia, a ostatnio pojawiła się nawet groź-
ba spotkania z prokuratorem.

Moi rodzice, wiedząc w jakim jestem 
stanie, nie odbierali listów poleconych, 
wysyłanych przez WKU. Wreszcie nad-
szedł list „zwyczajny” i to właśnie z nie-
go dowiedzieli się, że grozi mi spotka-
nie z prokuratorem. Wtedy mój ojciec 
przesłał im opinie irlandzkich lekarzy 
na temat mojego stanu, ale im w ogó-
le nie chciało się tego czytać. Uparli się, 
że mam się stawić osobiście i już. To jakiś 
absurd! Chcę podkreślić, że nie czuję się 
dezerterem i nie uchylam się przed obo-
wiązkiem zaszczytnej służby. WKU mogło-
by jednak zrozumieć, że przez ostatnich 30 
miesięcy jestem „uwięziony” w Irlandii. Oni 
mogą latać, więc niech przyślą tu komisję 
i po sprawie! W czerwcu po raz pierwszy 
od wielu miesięcy wybieram się do Pol-
ski i być może będzie to okazja do spot-
kania z Wojskiem. Sam specjalnie się tam 
nie wybieram, ale nie wykluczam takiej 
możliwości.

 Jak widzisz swoją przyszłość? 
Przede wszystkim: gdzie?

Zdecydowałem się pozostać w Irlan-
dii. O kwestii finansowej wspominałem. 
Poza tym jestem w trakcie cyklu rehabi-
litacji, dzięki której stanę kiedyś na nogi 
i nierozsądnie byłoby ją przerywać! Po-
nadto, mam pełną opiekę, znam język, 
mogę wrócić do pracy, mogę podjąć stu-
dia, o których marzyłem i na które się do-
stałem. Mam wypróbowanych przyjaciół 
i zwyczajnie: czuje się tu dobrze!

Rozmawiał Jacek Rujna  
 (redaktor naczelny  

Polska Gazeta – Dublin)
PS  „Wojskowizacja” jest przeciwień-

stwem cywilizacji – zauważył niegdyś 
Krzysztof Daukszewicz i choć miał na my-
śli Ludowe Wojsko Polskie, to i dziś stwier-
dzenie to wydaje się aktualne. Życzę Bart-
kowi, żeby jak najszybciej mógł biegać po 
poligonach. Życzę oficerom Wojskowej 
Komendy Uzupełnień wyobraźni i zatrud-
nienia na etacie wojskowego lekarza zna-
jącego język angielski. Choć wystarczyła-
by znajomość łaciny – przecież to w tym 
języku zarówno na Wyspie, jak i w Polsce 
opisuje się jednostki chorobowe.

Z ostatniej chwili: WKU przyznała bo-
haterowi felietonu kategorię E.   

Jako kibic żałuję jednak, że zaintere-
sowaniem poznaniaków cieszą się wy-
łącznie imprezy masowe. Nasze miasto 
ma przecież, czym się chlubić w dziedzi-
nie sportu!

 Przede wszystkim możemy poszczy-
cić się najpiękniejszym torem regatowym 
w Europie. Do tego dochodzi kajakar-
stwo czy wioślarstwo – dyscypliny niszo-
we, ale jednak olimpijskie, a więc elitar-
ne. Poznańska Malta jest niepowtarzalna 
To dzięki niej możemy zobaczyć sport na 
najwyższym poziomie, to tam reprezen-
tanci klubów z naszego miasta odnoszą 
sukcesy. Na Malcie mamy szansę obco-
wać ze sportem przez duże „S”.

Do dyscyplin olimpijskich należy rów-
nież hokej na trawie, który w Poznaniu ma 
długą tradycję. Nie wiem, czy wiecie, ale 
Poznań jest hokejową potęgą! To właś-
nie z naszych klubów hokejowych (Grun-
wald i Pocztowiec) wywodzi się większość 
zawodników reprezentacji naszego kraju. 
To powinno napawać nas dumą!

Jeśli mowa o dumie to nie sposób nie 
wspomnieć o naszej drużynie piłkarskiej. 
Lech Poznań to tygrys, który szykuje się 
do podbicia Europy. Celem „Kolejorza” 
jest zdobycie na początek Mistrzostwa 
Polski, a później start w Champions Lea-
gue. Tam czeka na nas prawdziwy, euro-
pejski futbol! 

Dobrze byłoby również, gdyby do 
Poznania wróciły tradycje koszykarskie. 
W naszym mieście jest duże zapotrze-
bowanie na koszykówkę, zarówno mę-
ską, jak i żeńską. Wiem, że na dobry, eu-
ropejski mecz przyszłoby do Areny dużo 
ludzi. Trzymajmy więc kciuki za moder-
nizację tego obiektu, bo to prawdziwa 
szansa na rozwój (a w dalszej perspekty-

wie z pewnością i na sukcesy) w tej właś-
nie dziedzinie.

Poznańscy kibice są wymagający, ale 
kochają sport. Żeby się o tym przekonać, 
warto przejść się na odbywający się co 
roku na kortach Olimpii turniej tenisowy. 
Przychodzą tłumy, a na finałach nigdy 
nie ma wolnych miejsc. Wielkopolanie są 
na tyle głodni wrażeń, że oglądają tenisi-
stów nawet w 50-stopniowym upale! Czy 
to nie jest wspaniałe?

Aby sportowych sukcesów było wię-
cej, miasto chce wspomagać młodych, 
zdolnych sportowców. Powstał nawet 
specjalny system szkolenia młodzieży. 
Miasto finansuje system klas sportowych 
i wspomaga sekcje młodzieżowe klubów. 
Ponadto, we wrześniu ruszy nowatorski 
system klas sportowych Lecha Poznań. 
Mamy nadzieję, że Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej lub Ministerstwo Sportu 
wyrazi zgodę na pierwszą w Polsce Szko-
łę Podstawową Mistrzostwa Sportowe-
go i popularna 13-tka stanie się kuźnią 
przyszłych piłkarskich idoli. Jak więc wi-
dać, miasto jest otwarte na nowe pomy-
sły i chce obudzić wśród młodzieży du-
cha sportu. 

Dobrze jednak byłoby wylansować 
w Poznaniu coś swojego, charaktery-
stycznego niczym regionalna potrawa. 
Może doczekamy czasów, gdy zaczniemy 
być postrzegani w Europie jako matecz-
nik jakiejś dyscypliny sportowej? Może 
nowe pola do eksploatacji otworzy po-
wstanie Term Maltańskich? Poznaniacy 
kochają sport i Euro 2012 będzie dla nich 
nie lada przeżyciem. A zmodernizowany 
przy tej okazji stadion miejski Lecha, bez 
wątpienia, stanie się wrotami do Europy, 
o której przez lata marzyliśmy.   

Dariusz Kozelan

Wrota Europy
Trzeba powiedzieć sobie jasno – poznański sport i or-
ganizacja Euro 2012, to dwie zupełnie różne sprawy. 
Oczywiście liczę na to, że odniesiemy zarówno sukces 
piłkarski, jak i organizacyjny.
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Rozmowa z Pawłem Kobylańskim, archi-
tektem i prezesem firmy „Pentagram”

 Czy uważasz, że istnieje tak 
zwany „międzynarodowy styl”? Na ca-
łym świecie powstają do złudzenia po-
dobne budynki o architekturze przy-
wiezionej do nas w teczkach przez pro-
jektantów reprezentujących wielkie 
korporacje. Jeśli chodzi o Poznań, wy-
starczy spojrzeć na hotel Sheraton…

– Nie ma dziś na świecie jednego obo-
wiązującego stylu. Obecnie najgorsze jest 
to, że wolno wszystko, a kryteria pomię-
dzy dobrą i złą architekturą stały się płyn-
ne. A w związku z oferowaną przez świat 
szybkością przepływu informacji, wiele 
rozwiązań jest bezmyślnie kopiowanych 
i rzeczywiście prowadzi to do umiędzyna-
rodowienia i... pospolitej tandety. Przykład 
Sheratona jest dobrze dobrany, choć dla 
mnie osobiście bolesny – jest to miejsce 
zacne, tuż przy strategicznych i ważnych 
historycznie dla Poznania Targach. Ich 
kształt przestrzenny powstał przy okazji 
organizacji „Pewuki”, zaledwie dziesięć lat 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści. To wydarzenie pokazało światu tkwią-
cy w naszym społeczeństwie potencjał 
odbudowy kraju. Był to również czas po-
szukiwania tzw. „stylu narodowego” w ar-
chitekturze – Collegium Chemicum jest 
tego przykładem, chociaż może nienaj-
lepszym… Powojenna wieża w kształcie 
rakiety kosmicznej, nałożona na konstruk-
cję „niepoprawnej politycznie” Wieży Gór-
nośląskiej Hansa Poeltziga stała się ikoną 
tego miejsca i Poznania. Natomiast to, co 
stanęło po drugiej stronie ulicy, jest prze-
jawem stricte utylitarnego potraktowania 
architektury. To projekt zrobiony przez ko-
goś, kto zupełnie nie zna, nie rozumie Po-
znania, albo go po prostu nie lubi!

 Może to spadek po Żerom-
skim, idea „szklanych domów” odbija 
się nam niemiłą czkawką?

– Z tym to się nie zgodzę! Szkło jest 
wspaniałym tworzywem i jego umiejętne 

użycie daje wspaniały efekt – jak na przy-
kład na terminalu TGV w Lyonie Santiago 
Calatravy, będącym przepiękną rzeźbą ze 
szkła, stali i żelbetu. Szkło umożliwia kon-
takt z przyrodą, przenikanie przestrze-
ni, wnętrza i zewnętrza budynku. Można 
i trzeba go używać, ale umiejętnie. Wiel-
kie, międzynarodowe koncerny inwestują 
w obiekty sieciowe na całym świecie, po-
cząwszy od barów fast-food poprzez cen-
tra handlowe, ale zazwyczaj brak w tym 
wszystkim wrażliwości, poszukiwania ge-
nius loci, ducha miejsca, który powinien 
być uszanowany. Dlatego coraz częściej 
zwracamy się ku przeszłosci, dostrzegając 
wartości estetyczne tam, gdzie ich daw-
niej nie widzieliśmy. Galeria Tate Modern 
w Londynie z ponurej elektrowni została 
przekształcona przez duet szwajcarskich 
architektów Herzog i De Meuron w miej-
sce kultowe. Również w Poznaniu na 
szczęście nie brakuje obiektów zrewitali-

zowanych, którym nadano nową funkcję, 
zachowując przy tym wartości historycz-
ne. Warto ratować historyczne budynki 
np. przemysłowe, bo kiedyś bardzo dbano 
o detale, ceglane łuki, wiązania, pilastry, 
kolumny, a to daje szansę na tworzenie 
dzisiaj budynków o wspólczesnej funk-
cji, obdarzonych ogromnym ładunkiem 
uczuciowym. A emocje są bardzo ważne 
w architekturze...

 Czy trudno realizować in-
dywidualne projekty, takie jak Stary 
Browar?

– Pani Grażyna Kulczyk wykazała 
się ogromną pasją, determinacją i wizją, 
a wspierali Ją w działaniu główni auto-

rzy projektu: architekci Piotr Barełkowski 
i Przemysław Borkowicz ze studia ADS. 
W Browar została włożona ogromna pra-
ca projektowa. Dla mnie to synergiczny 
przykład współpracy inwestora i architek-
ta i oby było ich więcej!

 A więc trudno czy nie?
– Bardzo trudno. Takich pozytywnych 

przykładów nie ma niestety zbyt wiele, 
zresztą one zawsze rodzą się w bólach… 
Ale warto, bo potem zostaje coś na dłużej. 
Nasz zawód różni się od zawodu lekarza 
tym, że naszych błędów nie kryje ziemia… 
Potrzeba tu wielkiej odpowiedzialności.

 Czy ruch deweloperski gene-
ruje architekturę miast?

– Tak, powinien i musi. Pytanie tyl-
ko, czy miasto jest wystarczająco silnym 
i kompetentnym partnerem. To jest ro-
dzaj gry pomiędzy sektorem publicznym 
i sektorem prywatnym. Tę grę należy pro-
wadzić na zasadach poszanowania pew-

nych wartości wyższych, takich jak ład 
przestrzenny. Zyski deweloperów są dzi-
siaj bardzo duże, ponieważ mieszkania 
i inne powierzchnie użytkowe są niebo-
tycznie, nienaturalnie drogie. Musi być 
jednak zachowana równowaga, pewne 
miejsca wymagają poszanowania. Nie-
zwykle istotna jest w tym rola Urzędu 
Miasta, Wydziału Urbanistyki i Architektu-
ry i Architekta Miasta, który powinien być 
profesjonalistą z wielką wizją i autoryte-
tem, a także silną postacią ze zdolnością 
sprawczego działania. 

 W Europie i na świecie miesz-
kania, bloki, czy domki jednorodzinne 
wpisują się w architekturę, są nowo-

Wcale nie mamy 
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czesne, a jednocześnie wywodzą się 
z tradycji i ją kontynuują.

– To jest kwestia pewnej kultury. Gó-
rale, budując domy, nie proszą o pomoc 
ceprów z Warszawy czy Krakowa. Góral 
sam zawsze postawi dom, który będzie 
pasował do krajobrazu i stylu regionalne-
go. Są narody, które mają we krwi określo-
ną estetykę. Wystarczy spojrzeć na to, co 
tworzą Finowie, Holendrzy, Skandynawo-
wie. Na straży musi stać władza budow-
lana, egzekwująca od inwestorów pewne 
rygory urbanistyczne. Dlaczego, na przy-
kład, dzielnica Sołacz jest tak atrakcyjna? 
Projektował ją niejaki Joseph Stübben 
i narzucił taki rygor urbanistyczny, że dom 
mógł mieć taki, a nie inny gzyms, być ta-
kiej, a nie innej wysokości. W architekturze 
ważne jest również to, czego nie mówimy, 
nie dopowiadamy. Czasami nie krzyk, ale 

stonowana wypowiedź daje dobry efekt. 
Choć zdarzają się miejsca szczególne, wy-
magające silnego kontrapunktu. Tak było 
z Centrum Georges Pompidou w Paryżu 
– tam pokazano wszystkie rury, „wnętrz-
ności” budynku. Tak brzydkie, że aż pięk-
ne. Kiedyś szokiem było Muzeum Guggen-
heima w Nowym Jorku – projektu Franka 
Lloyda Wrighta – w kształcie ślimaka. Teraz 
budynkiem, który intryguje zwiedzających 
jest Muzeum Guggenheima w Bilbao, dzie-
ło Franka O. Gehry’ego, modnego architek-
ta amerykańskiego. Formy, które tworzy, 
urzekają i odbijają się w człowieku echem. 
Więc i taka architektura jest czasem po-
trzebna – nie zawsze mniej znaczy więcej.

 Czy sądzisz, że EURO 2012 bę-
dzie ważnym architektonicznie wyda- 
rzeniem? 

– Mam taką nadzieję, ale i jestem pe-
łen obaw. To wielki egzamin dla naszego 
kraju. Na wykonanie czekają potężne in-
westycje, trudne do realizacji w naszych 
realiach, zwłaszcza, gdy niektóre z władz 
publicznych próbują egzekwować niedo-
skonałe prawo do granic absurdu. Głośno 
o rozmaitych protestach ekologów, a tym-
czasem tu trzeba się zabrać do pracy! Nie-
zależnie od Euro 2012, Polska stoi dzisiaj 
przed niezwykłą, bezprecedensową, hi-
storyczną szansą. Jeżeli prawidłowo po-
dejdziemy do absorbcji funduszy europej-
skich, wpłyną do nas naprawdę ogromne 
pieniądze. Na szczęście od roku 2004 wię-
cej jest u nas projektów niż pieniędzy – to 
dobre zjawisko. Pomału uczymy się wy-

bierać to, co najpotrzebniejsze dla rozwo-
ju kraju. 

 A co ze Starą Zajezdnią i Zoo? 
– Zajezdnia Tramwajowa i jej okoli-

ce to dla mnie magiczne miejsce opisy-
wane w literaturze, choćby w „Pawilonie 
małych drapieżców” Krystyny Kofty. Teraz 
mogłoby tam powstać na przykład Mu-
zeum Techniki i Komunikacji, w tym sa-
mochodów – miejsce, gdzie stare, prze-
piękne auta mogłyby być właściwie eks-
ponowane. To jest także nasza historia, 
nie wolno jej niszczyć. Natomiast ZOO 
– to jest faktycznie problem dla miasta. 
Może rozsądniej byłoby je zlikwidować 
i przekształcić w park, pokazujący histo-

rię tego miejsca? A zwierzęta lepiej będą 
miały na Malcie…

 Kim jest architekt w obecnych 
czasach?

– Architekt powinien być kompozy-
torem przestrzeni, który pisze utwór, wy-
konywany potem przez innych. Może 
być i dyrygentem – pomóc w wykonaniu 
utworu. Tyle, że dzisiaj świat się na tyle wy-
specjalizował, że trudno jest jednej oso-
bie pogodzić wszystkie cechy, jakie powi-
nien posiadać dobry architekt. Trzeba być 
chłodnym kalkulatorem, inżynierem, tro-
chę biznesmenem, trochę handlowcem, 
a jednocześnie artystą. Dlatego zawsze 
mówię, że najlepsze są spółki, związki kil-
ku osób, z których każda ma jedne cechy 
bardziej rozwinięte, drugie mniej – to się 
jakoś synergicznie połączy. Nasza firma 
jest, mam nadzieję, takim przykładem.

 Czym zatem możesz się po- 
chwalić?

– Nieraz już pytano mnie, jaki jest naj-
lepszy zrealizowany przez nas projekt. Za-
wsze wtedy odpowiadałem, że ten, które-
go jeszcze nie zrobiłem. Chciałbym, żeby 
tak zostało, żeby zawsze to najważniejsze 
było przede mną. Projektem, na którym 
najbardziej mi zależy jest rewaloryzacja 
zespołu zabytkowego w Lubiążu na Dol-
nym Śląsku. Zostałem w niego przypad-
kiem włączony i trochę na zasadzie wo-
lontariatu, szaleństwa, porywu serca, za-
angażowałem się w to z częścią zespołu. 
To przepiękny, niezwykły i bardzo zanie-
dbany i zapomniany obiekt – największy 
barokowy pałac na terenach Polski. Prze-
trwał Fryderyka Wilhelma II i pruską oku-
pację Śląska, II wojnę światową i czasy ko-
muny, kiedy traktowano go jak magazyn. 
Dopiero od lat 90-tych zaczął być pomału 
ratowany przez grupkę zapaleńców, entu-
zjastów z Fundacji Lubiąż. To jest pewnie 
projekt mojego życia – jeśli uda mi się go 
zrealizować w całości, będę mógł odejść 
z tego świata zadowolony. Oprócz tego re-
alizujemy dużo obiektów przemysłowych 
i zawsze jest to dla mnie źródło satysfak-
cji, bo tworzymy też miejsca pracy! Ostat-
nio w Wielkopolsce powstała fabryka okuć 
meblowych w Swarzędzu. Projektujemy 
też dużo obiektów komercyjnych, aparta-
mentowców, hoteli, centrów handlowych 
w różnych miejscach Polski, od Suwałk 
do Zgorzelca. Siedzibę mamy co prawda 
w Poznaniu, ale działamy w całym kraju, 
a nasi klienci to często inwestorzy zagra-
niczni działający na rynku polskim.

Rozmawiała Mariola Zdancewicz

czkawki! 
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Ten wielki humanista urodził się w ma-
łej miejscowości niedaleko Poznania, 

a dorastał w Czempiniu i Poznaniu. Jego 
ojciec – Wawrzyn, był inspektorem kole-
jowym, co z jednej strony dawało jego 
rodzinie poczucie stabilizacji, a z drugiej 
wiązało się z częstymi zmianami miejsca 
zamieszkania.  Żelazna kolej nie była jed-
nak pasją ojca Borowczyka. W wolnych 
chwilach malował, co bez wątpienia mia-
ło wpływ na życie młodego Waleriana. 
Już jako mały chłopiec lubił zabawiać in-
nych i dzielić się swoim światem. Włas-
noręcznie robił kukiełki, by później wy-
stawiać przedstawienia dla bliskich mu 
osób. Niestety teatr historii zafundował 
mu zgoła odmienny debiut. Jako nasto-
letni chłopak musiał pracować na rzecz 
III Rzeszy w Zakładach Ziemniaczanych 
w Luboniu. Może w tym czasie chodził 

do kina „Zentral Lichtspiele” lub „Apollo 
– Filmtheater”, by z rzędów przeznaczo-
nych dla „rasy niższej” oglądać kroniki Le-
nii Riefenstahl, poprzedzające filmy nie-
mieckich ekspresjonistów. Może w tym 
czasie widział dookoła rzeczy, które go 
przeraziły i od których chciałby uchronić 
innych. Może...

Zimą 1945 roku, jako 22–letni męż-
czyzna, rozpoczął przyśpieszoną edu-
kację najpierw w gimnazjum, a później 
w liceum. Nie wiemy, czy mroźną zimą 45 
roku zetknął się z niezwykłym filmowcem 
– Romanem Karmenem – który filmował 
walki o Poznań. Wiemy jedynie, że po 
zdaniu egzaminu dojrzałości zapragnął 
studiować w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Nie bardzo jednak wierzył, że 
przyjmą tam robotnika z Lubonia, posta-
nowił więc spróbować szczęścia również 
na polonistyce w Poznaniu. Życie spłatało 
mu jednak figla i nie dane mu było zgłę-
biać wersetów Słowackiego. Został przy-
jęty do słynnej krakowskiej ASP. Nie mógł 
tam nie zetknąć się z Andrzejem Wajdą 
i Romanem Polańskim, a wpadając na 
wakacje do Poznania być może spotykał 
się z Krzysztofem „Komedą”  Trzcińskim – 
ot takie czasy.

Już w czasie studiów Borowczyk pro-
jektował plakaty teatralne i filmowe – już 
wtedy stawał się, obok Henryka Toma-
szewskiego i swego późniejszego przy-
jaciela Jana Lennicy, współtwórcą wio-
dącej w świecie polskiej szkoły plakatu. 
Choć czasy były trudne, a głównodowo-

dzącym Ludowym Wojskiem Polskim był 
gen. Rokossowski, co po polsku potra-
fił powiedzieć jedynie „spasiba”, a towa-
rzysz Wiesław dopiero marzył o władzy – 
to Walerian Borowczyk publikował swo-
je rysunki satyryczne w „Szpilkach”, „No-
wej Kulturze” i „Życiu Literackim”. W sześć 
lat po zatknięciu polskiej flagi na Bramie 
Brandenburskiej  Walerian Borowczyk 
otrzymał dyplom krakowskiej ASP i III na-
grodę na Ogólnopolskiej Wystawie Plaka-
tów. Zapewne spotkanie w redakcji „Szpi-
lek” z innym wielkim poznaniakiem – Ja-
nem Lennicą – dało impuls obu młodym 
artystom do realizacji wspólnych marzeń. 
Borowczyk zaraził kolegę swoją pasją do 
filmu. Pokazał mu prace zrobione jeszcze 
podczas studiów – no i tak się to zaczęło. 
Dwóch chłopaków z Poznania, zapewne 
dobrze się bawiąc, zrealizowało skromny 

Dzieje grzechu Waleriana Borowczyka
- czyli historia zapomnianego Europejczyka

Jerzy Jernas

Walerian Borowczyk to niekwestionowany mistrz 
światowego kina erotycznego. Urodził się w Kwil-
czu, niedaleko Poznania, a zmarł zimą ubiegłe-
go roku w podparyskim szpitalu. Był twórcą kina 
zmysłowego, kina pokazującego odwieczne ludz-
kie żądze, wreszcie kina mówiącego o istocie nas 
samych, o istocie gatunku ludzkiego.

Kadr  z  filmu „Niemoralne opowieści”
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film animowany pt. „Był sobie raz”, a Euro-
pa przyjęła go entuzjastycznie. Otrzyma-
li nagrody m.in. na festiwalach w Wene-
cji, Monachium i w Warszawie. Wspólnie 
zrobili jeszcze kilka krótkich filmów, któ-
re uznano za pionierskie, nie tylko w eu-
ropejskiej animacji, ale i w światowym 
kinie surrealistycznego absurdu. Kafka 

i Ionesco byli ich idolami. Cyrku Monty 
Pythona jeszcze wtedy nie było, ale bez 
wątpienia filmy Polaków zainspirowa-
ły brytyjskich twórców. W swych progra-
mach telewizyjnych zamieszczali krótkie, 
surrealistyczne animacje.

W 1959 roku, mimo miłościwie nam 
panującej władzy ludowej – już z ludz-
ką twarzą – Walerian Borowczyk ze swo-
im przyjacielem Janem Lennicą, zmienili 
„miejscówkę” i wyjechali do Paryża, mia-
sta artystów, miasta bohemy. Wspólnie 
z żoną Ligią (aktorką z krakowskiego tea-
tru, znaną również pod pseudonimem Li-
gia Branice), rozpoczęli prawdziwie euro-
pejskie życie. Francja uznała Borowczyka 
za prekursora artystycznego filmu animo-
wanego (czyli takiego, którego adresatem 
są niekoniecznie dzieci) oraz światowej sła-
wy twórcę plakatów. Nie bardzo wiemy, jak 

tam radził sobie z nostalgią, ale przekuł ją 
na wielką sztukę. Po kilku francuskich fil-
mach animowanych, artysta z Poznania 
pokazał nowe, nieznane oblicze.

„Gotto, wyspa miłości”, tak nazwał swój 
pierwszy pełnometrażowy film aktorski – 
a wielką miłością obdarzyła go wtedy Eu-
ropa. Ten nad wyraz śmiały film o tyranii, 
śmierci i nade wszystko miłości, spotkał 
się z entuzjastycznym przyjęciem zarów-
no krytyki, jak i publiczności. Boro, bo tak 
go pieszczotliwie zaczęto nazywać, poka-
zał trzy lata później – nie tyko Europie, „Ma-
zepę” Słowackiego w zmysłowej adapta-
cji o równie zmysłowym tytule – „Blanche”. 
Kolejnym ważnym filmem są „Opowieści 
Niemoralne”, których rozpowszechnianie 
zostało zakazane nawet we frywolnej Fran-
cji. Cenzura obyczajowa wielu krajów mia-
ła pełne ręce roboty, ale kinomani nie mie-
li wątpliwości – narodził się wielki twórca 
filmowy – Walerian Borowczyk. Coś w nim 
było niezwykłego. Pokazywał nieopisaną 
dotąd w filmie  prawdę o miłości, o namięt-
nościach, wreszcie o dobru i złu – i to tak 
pięknie sfotografowane.

– Erotyka, seks to przecież jedna z naj-
bardziej moralnych stron życia – wyznaje 

Borowczyk. – Erotyka nie zabija, nie uni-
cestwia, nie nakłania do zła, nie prowadzi 
do przestępstwa. Wręcz przeciwnie: łago-
dzi obyczaje, przynosi radość, daje spełnie-
nie, sprawia bezinteresowną przyjemność 
– dodaje.

Borowczyk był tzw.  twórcą absolut-
nym. Był nie tylko reżyserem i scenarzy-
stą, ale też scenografem. Narzucał sposób 
fotografowania. Nawet wybitni operato-
rzy obrazu musieli mu się w pełni pod-
porządkować. Do jednego ze swoich fil-
mów („Ars amandi”) nie znalazł na świe-
cie odpowiedniego operatora, więc jako 
plastyk, fotografik i filmowiec – sam zro-
bił genialne zdjęcia.

Jego światowy sukces doceniła nawet 
władza PRL–u i zaprosiła do zrobienia fil-
mu „Dzieje grzechu” (1975 r.) na podsta-
wie prozy Stefana Żeromskiego. Później 

Polacy o Borowczyku zapomnieli. Pod 
koniec swojego życia „chłopak z Kwilcza” 
zaczął jednak realizować inne młodzień-
cze marzenia – zaczął pisać książki. „Ana-
tomia diabła” – to cykl zmysłowych opo-
wiadań, a „Moje polskie lata” (napisane po 
francusku)są próbą rozrachunku z krainą 
swej młodości. Na koniec nasuwa się więc 
proste pytanie: co takiego wydarzyło się 
w jego młodości, że Boro potrafił zafascy-
nować cały świat? Co dała mu polska toż-
samość i co w niej jest tak cennego, że 
z tymi wartościami utożsamia się nie tyl-
ko Europa?

Nie próbujcie Państwo szukać filmów 
Borowczyka w wypożyczalni na swoim 
osiedlu, ani na półce w Media Markcie, 
czy EMPIKU. Nie liczcie też, że telewizja 
publiczna – TVP, albo niekoniecznie pub-
liczna – Kino Polska lub Ale Kino pokażą 
Wam filmy tego artysty. Nie liczcie też, 
że łatwo je ściągniecie na eMule. Za to 
na wszystkich światowych serwisach au-
kcyjnych, z wyjątkiem poznańskiego Alle-
gro, można kupić płyty DVD z jego twór-
czością.  Nadal aktualne jest stare polskie 
przysłowie: „Cudzie chwalicie, swego nie 
znacie”...   

Walerian Borowczyk 
(21.11.1923 - 02.02 2006)
Wielkopolanin, współtwórca polskiej 
szkoły plakatu i polskiej szkoły animacji, 
największy światowy twórca artystycz-
nego kina erotycznego. Laureat prawie 
niezliczonej ilości nagród, zarówno za 
twórczość plastyczną i filmową, jak i ho-
norowych odznaczeń m. in. Złotego Me-
dalu Prezydenta Włoch i nagrody Maxa 
Ernsta za całokształt twórczości w dzie-
dzinie filmu animowanego.

Kadr z filmu „Dzieje grzechu”
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Znaczną część obszaru zajmuje Sie-
rakowski Park Krajobrazowy o polo-

dowcowym krajobrazie pełnym jezior, 
stawów, rzek, borów sosnowych i dzikiej 
zwierzyny – jeleni, saren i dzikich gęsi. 
Blisko stąd do Puszczy Noteckiej oraz 
Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. 
Na terenie gminy odbywają się co roku 
Zawody Wędkarskie, w których uczestni-

czą goście z całej Polski. Działa tu 
również wiele organizacji sporto-
wych i kilka kół łowieckich. Zna-
na w regionie jest impreza spor-
towa piłki nożnej dla dzieci pt. 
„100 % Czystego Sportu”. Zwie-
dzający mogą zatrzymać się 
w którymś z ośrodków wypo-
czynkowych, spacerować zna-
kowanymi szlakami, korzystać 
z czystych wód licznych tu je-

zior, a w wolnej chwili skosz-
tować dań kuchni regional-

nej, zwłaszcza polecane-
go rumpucia kwileckiego. 

Jest to zupa na bazie ziemniaków, kapu-
sty i żeberek według pradawnego kwile-
ckiego przepisu, serwowana przez jedno 
z miejscowych gospodarstw agrotury-
stycznych, działające w ramach Koła pod 
nazwą „Agroturystyka Pojezierza Między-
chodzko – Sierakowskiego”.                  

Historia tego obszaru od XIV wie-
ku związana jest z Kwileckimi, rodzi-
ną działaczy politycznych i gospodar-
czych oraz artystów, a także z takimi 
postaciami jak Karol Marcinkowski czy 
dziewiętnastowieczny kaznodzieja 
kalwiński Jan Wilhelm Kassyusz. Dzię-

ki bogatej przeszłości gmina może po-
chwalić się wieloma zabytkami archi-
tektury, do których należą kościoły 
w Kwilczu, Luboszu i Orzeszkowie, pa-
łac Kwileckich i pałac w Rozbitku z par-
kiem i kaplicą grobową. 

Przyszłość atrakcyjnie położonego 
Kwilcza będzie z pewnością związana 
nie tylko z dalszym rozwojem rolnictwa, 
ale też z rozwojem usług turystycznych, 
agroturystycznych, rzemiosła i produkcji 
zdrowej żywności regionalnej. 

Co wyróżnia Kwilcz? Kwilcz promują 
liczne organizacje pozarządowe. Na dłu-
giej liście organizacji, fundacji i stowarzy-
szeń działających w gminie Kwilcz euro-
pejskie barwy ma powstałe w 2005 roku 
Kwileckie Towarzystwo Przyjaciół Europy. 
Podpisano umowę o współpracy z gminą 
bliźniaczą we Francji – Breteil. Nawiązano 
kontakty z polską gminą Ślemień w Po-

wiecie Żywieckim oraz z gminą Mútne na 
Słowacji.

Ważnym działaniem, jakie Wójt Gmi-
ny podjęła w związku z bezrobociem jest 
ciągła budowa i wzmacnianie partner-
stwa lokalnego. Rezultatem tej inicjatywy 
powinno być prawdziwe partnerstwo pub-
liczno – prywatne, gdzie wszyscy ludzie do-
brej woli skłonni pomóc sobie i innym, są 
sojusznikami  wzajemnie  wspierającymi 
się w realizacji zadań publicznych, na przy-
kład w walce z bezrobociem, w upowszech-
nianiu kultury i sportu, w poprawie jako-
ści życia na wsi… Jak? We wsiach działa-
ją świetlice wspierane przez wolontariuszy 
w różnym wieku, niektóre wsie mają stowa-
rzyszenia, gdzie mieszkańcy spotykają się 
i rozmawiają o problemach swojego śro-
dowiska, próbując równocześnie je roz-
wiązywać. W środowiskach lokalnych 
aktywnie działają kobiety zrzeszone 
w Kołach  Gospodyń  Wiejskich,  czy 
druhowie Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Agroturyści, w celu zain-
teresowania amatorów tej formy 
wypoczynku, podejmują konkret-
ne działania, na przykład two-
rzenie wsi tematycznych, pie-
lęgnowanie zabytków, oby-
czajów, ciekawostek histo-
rycznych…  W rezultacie 
powinno to prowadzić do 
tworzenia nowych miejsc 
pracy. Zdaję sobie sprawę z długotrwałości 
procesu integracyjnego, zwłaszcza, że na-
sza Gmina przeżyła poważny kryzys eko-
nomiczny w początkach lat dziewięćdzie-
siątych XX w. Zniechęcenie naszych współ-
mieszkańców do działalności na rzecz in-

Europejska Gmina

 KWILCZ
Gmina Kwilcz położona jest w północno – za-
chodniej części województwa wielkopolskie-
go, na terenie Pojezierza Międzychodzko – Sie-
rakowskiego (tak zwanej „Krainy Stu Jezior”). 

Warsztaty wikliniarskie  
w Centrum Integracji Społecznej
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Maria Węgrzyn



nych, ale również dla poprawy własnych 
warunków bytowych było znaczne. Teraz 
należało zacząć pracę od podstaw w spo-
sób taktowny i delikatny. Okazało się, że 
w ludziach drzemie duży potencjał społecz-
nikowski  i efekty już widać – mówi Wójt 
Gminy Kwilcz Maria Węgrzyn.

Jednym z projektów, mających 
na celu aktywizowanie społeczności 
wiejskich, jest konkurs „Sołectwo ak-
tywne” (pomysł wójta gminy – pani 
Marii Węgrzyn). Jego uczestnicy 
są motywowani do działania na 
rzecz rozwoju wsi i nagradza-
ni w trzech kategoriach: drob-
nych inwestycji na rzecz wsi, 
ekologii i estetyki oraz im-
prez kulturalno – sporto-
wych, upowszechniających 
troskę o środowisko natural-
ne. Dzięki konkursowi, mieszkańcy sta-
ją się świadomi własnego wpływu na 
otoczenie i na jego przyszłość. Ponadto, 
w skład projektu wchodzi pomoc praw-
na, poradnictwo i szkolenia zatytułowa-
ne „Odnowa wsi”. Projekt sprawia, że lu-
dzie dostrzegają nowe kierunki rozwo-
ju niewielkich miejscowości, znajdują 
ciekawe rozwiązania, czują się pewniej 
i chcą działać. 

Innym przykładem lokalnej inicjatywy 
są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Prowa-
dzące je Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Tęcza”, od 1998 roku 
pomaga osobom niepełnosprawnym 
w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. 
Do udziału w 5 pracowniach zaproszono 
dwudziestu pięciu uczestników. Dodat-
kowo, mogą oni korzystać z pomocy re-
habilitanta i psychologa. Osoby biorące 
udział w spotkaniach walczą o własną 
samodzielność i o możliwość aktywnego 
życia.

Na wyróżnienie zasługuje działal-
ność Stowarzyszenia Regionalny Ośro-
dek Socjalno-Edukacyjny „Dla Ludzi i Śro-
dowiska” pod przewodnictwem Krystyny 

Dorsz. Realizuje ono ciekawy program 
– Rzeczpospolita Internetowa „Gmi-
na Kwilcz w XXI wieku”, w ramach 
którego zostaną otwarte kawiaren-
ki internetowe w świetlicach wiej-
skich. Jego misją jest wyrównywa-
nie szans życiowych, zawodowych 
i edukacyjnych na terenach sła-
bych ekonomicznie oraz kreowa-
nie postaw obywatelskich i budo-
wanie społeczeństwa informacyj-

nego. Dzięki temu Stowarzysze-
niu  i jego współpracy z Gminą 

powstało Centrum Integracji 
Społecznej, pierwsza tego ro-

dzaju placówka na terenie gmi-
ny wiejskiej w Polsce. Jego działalność 
to modelowy program rozwiązywania 
problemu bezrobocia i ubóstwa na tere-
nach popegeerowskich. Centrum finan-
suje Europejski Fundusz Społeczny. Dzię-
ki CIS już 150 osób nabyło nowe umiejęt-
ności, podniosło swoje kwalifikacje i roz-
poczęło pracę. Obecnie, CIS oferuje war-
sztaty obejmujące różne dziedziny m. in. 
agroturystykę, rękodzieło, gastronomię, 
krawiectwo i przedsiębiorczość. Równo-
legle odbywają się spotkania z psycholo-
giem, treningi interpersonalne, szkolenia 
drwali i pilarzy, nauka obsługi kasy fiskal-
nej i komputera, warsztat produkcji eko-
logicznych makaronów i wiele innych.

To nie jedyny przejaw europejskości 
Kwilcza. O poprawę warunków pracy sta-
ra się fundacja Equal (Równy). Jak mówi 
działająca w nim Barbara Sadowska: - Pro-
gram ten szuka nowych sposobów zwal-
czania wszelkich nierówności na rynku pra-
cy i potem je propaguje. Pieniądze na rea-

lizację działań pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. EFS należy do kilku 
tzw. Funduszy Strukturalnych, wspomaga-
jących słabiej rozwinięte regiony i gospo-
darki państw Unii Europejskiej. Celem part-
nerstwa jest pośredniczenie między oso-
bami bezrobotnymi a rynkiem pracy. Po-
lega ono na pomocy w zakładaniu spół-
dzielni socjalnych, zatrudniających nawet 
150 osób. Co godne uwagi – nabytym do-
świadczeniem Kwilcz chce się dzielić z in-
nymi! Przygotowany zostanie program 
edukujący inne polskie gminy w zakresie 
nowych form ekonomii społecznej, czyli 
takiej ekonomii, która dobro człowieka 
stawia wyżej niż dążenie do maksymali-
zacji zysku. Między jedenastoma gmin-
nymi instytucjami i organizacjami zostało 
już zawarte porozumienie, stawiające so-
bie za cel otwarcie rynku pracy dla osób 
długotrwale bezrobotnych. Dodatkowo, 
w Chudobczycach działa Stowarzyszenie 
Integracyjne Wspólnoty Barka (z gospo-
darstwem ekologicznym i Domem Wspól-
noty dla 50 osób bezdomnych) oraz dwie 
spółdzielnie socjalne: „Świt” i „Kram”. 

Mamy nadzieję, że uda się Państwu 
„skosztować” niepowtarzalnego charak-
teru naszej Gminy. Od dawna zwracano 
uwagę na malownicze położenie Kwil-
cza. Pod koniec XVIII wieku, już po trze-
cim rozbiorze Polski, w niemieckim wy-
dawnictwie „Berlinisches Archiv der Zeit” 
autor I.M. Fritze pisał o Kwilczu z zachwy-
tem: „wieś, która bez wyjątku zbudowana 
była z kamienia i w ogóle tak piękna, jak 
rzadko spotkać by można w zachodnich 
i północnych Niemczech”. Aktywizacja 

społeczna i konsolidacja środowisk 
społecznych z naszego terenu  jest 
godna naśladowania i chętnie po-
dzielimy się naszymi doświadcze-
niami z innymi.  
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Milewicz, z wykształcenia psycho-
log, pracę w Telewizji Polskiej roz-

począł w 1981 roku. Był redaktorem i do-
kumentalistą redakcji Dziennika Telewi-
zyjnego. Od 1988 kierował Redakcją Wy-
miany i Korespondentów Zagranicznych.  
W 1991 został publicystą Działu Zagra-
nicznego Telewizyjnej Agencji Informa-
cyjnej, a od 1992 pracował jako publicy-
sta w Dziale Zagranicznym redakcji Wia-
domości. Korespondentem wojennym 

został przez przypadek, który – jak sam 
przyznał – przerodził się w wielką pasję. 
Do 1989 r. pracował głównie w studio. 
Tylko dwa razy wysłano go za granicę: 
obsługiwał oficjalne wizyty generała Ja-
ruzelskiego w Tunezji i w Korei. Prawdzi-
wa praca reporterska zaczęła się dopiero 
po upadku komunizmu. Pracę korespon-
denta rozpoczął od relacji z przewrotu na 
Litwie w 1991 roku. Wysłano go tam, bo 
ekipa, którą delegowała TAI, nie chciała 

wyjść z hotelu. Bylo niebezpiecznie, jed-
nak on wrócił bardzo podekscytowny.

– Pamiętam swój pierwszy wyjazd na 
wojnę: atak Rosjan na wieżę telewizyjną 
w Wilnie. Na placu czołgi rozjeżdżały lu-
dzi – wspominał Milewicz. – Widocznie 
dobrze wywiązałem się z zadania, gdyż 
potem coraz częściej padały propozycje 
wyjazdów do tzw. punktów zapalnych. 
Wkrótce spostrzegłem, że ta praca mnie 
fascynuje – dodawał.

Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy ryzykuję 
swoje życie. Kiedy coś się dzieje, muszę tam być – mó-
wił Waldemar Milewicz. Myślał, że jest nieśmier-
telny, jak jego skórzana, wytarta kurtka. W maju 
minęła trzecia rocznica śmierci człowieka-legendy, 
znakomitego dziennikarza, reportera i korespon-
denta wojennego.

 Sylwia Włodarczyk

Chciał być tam, 
gdzie dzieje si´ historia

Jego śmierć
miała wywołać 

strach
Waldemara Milewicza  
wspomina Piotr Sławiński* 
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Przyznał, że z każdym wyjazdem wią-
zało się jakieś ryzyko, że często odczuwał 
lęk. Miał przecież żonę i dziecko. –Tylko 
głupiec by się nie bał – twierdził. Wyda-
je się jednak, że bardziej przerażała go 
możliwość niezrobienia materiału niż 
utrata zdrowia czy życia.

 – Przeżywam nieustanny lęk, czy 
zdążę na czas zrealizować materiał, czy 
pokonam piętrzące się przede mną 
przeszkody? Żyję więc w ciągłym napię-
ciu: czy uda mi się przechytrzyć różnych 
urzędników, zdobyć stosowne pozwole-
nia, ominąć zakazy...?

Milewicz miał w sobie niezwykłą cie-
kawość świata. Chciał być tam, gdzie 
dzieje się historia, chciał być zawsze 
w oku cyklonu. Docierał wszędzie tam, 
gdzie działo się coś ważnego, gdzie inni 
nie zdołali lub nie odważyli się dotrzeć. 
Przybliżał nam problemy m. in. Bośni, 
Czeczenii, Kosowa, Rwandy, Kambodży, 
Somalii, Etiopii, Rumunii, Iraku.

– Największą satysfakcją dla mnie 
jest fakt, że wiem, iż to, co robię, napraw-
dę jest potrzebne, że dzięki pracy w miej-
scach, do których dotrzeć trudno, prze-
kazuję prawdę, której nikt przede mną 
nie ujawnił; najczęściej szalenie drama-
tyczną, bo przecież docieram do miejsc, 
gdzie toczą się wojny, a wokół mnóstwo 
bólu i cierpienia – tłumaczył.

Zagraniczny dziennikarz, który poja-
wił się w rejonie konfliktu, był często je-
dyną szansą dla wielu ludzi na to, aby inni 
mogli zobaczyć ogrom ich tragedii, aby 
świat usłyszał ich wołanie o pomoc. Mile-
wicz zdawał sobie z tego sprawę, jego ży-

cie było w pewnym sensie szczególną mi-
sją – szukał prawdy z narażeniem własne-
go życia. Nie interesowała go tania sensa-
cja. Interesowali go ludzie i ich losy. 

– Kiedy przez dłuższy czas siedział 
w Warszawie, odczuwał gwałtowną po-
trzebę wyjazdu. Już widać było, że go 
nosi, że potrzebuje dawki adrenaliny. 
Wybierał jakiś punkt zapalny na świe-
cie, zaczynał przygotowywać się do wy-
jazdu. Żył tym. Nie znosił rutyny – mówi 
jego córka Monika.

Milewicz był bezkompromisowy. Rze-
telnie relacjonował i analizował politycz-
ne wydarzenia. Profesjonalista w każ-
dym calu. – Kiedyś w korespondencji 
z frontu kula świsnęła mu nad głową. Ta-
śma zapisała, jak on się po prostu uchyla 
i mówi dalej. Podziwiam Go – wspomina 
Małgorzata Orłowska, dziennikarka TVP 
Lublin.

Za swoją pracę otrzymał wiele pre-
stiżowych nagród. Jest laureatem na-
grody przyznanej przez Johns Hopkins 
University w Waszyngtonie. Otrzymał 
też Nagrodę SDP za relacje z   Rwandy. 
Nagrodzono go „Polskim Pulitzerem” za 
cykl reportaży z Kosowa i strajku górni-
ków w Rumunii. Zdobył także „Wiktora” 
w kategorii najlepszy publicysta, dzien-
nikarz roku 1999. Z okazji 50-lecia tele-
wizji państwowej prezydent uhonorował 
Milewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

– Nagrody są miłe. Cieszę się, że mój 
wysiłek zostaje doceniony, ale nie pra-
cuję dla nagród. Najważniejsze jest dla 
mnie uświadomienie ludziom ogro-

mu tragedii, która dotyka innych. Tylko 
w ten sposób mogę pomóc ludziom, dla 
których wizyta zagranicznych dzienni-
karzy jest ostatnią deską ratunku, woła-
niem o pomoc – zaznaczał Milewicz.

Wyjazd do Iraku od dawna był jego 
marzeniem. Chciał sprawdzić, jak  wyglą-
da sytuacja na miejscu, po obaleniu reżi-
mu Husajna, gdy euforia po wkroczeniu 
Amerykanów już opadła i zaczęły się re-
alne problemy. Milewicz długo nie mógł 
uzyskać wizy i zgody swojego szefostwa. 
W końcu udało się. Cieszył się, że wyjeż-
dża, z zapałem kompletował ekipę.Zgi-
nął w Iraku 7 maja 2004 podczas zbie-
rania materiałów do swojego programu 
„Dziwny jest ten świat” oraz do Wiado-
mości. Samochód polskiej ekipy telewi-
zyjnej został ostrzelany z broni maszy-
nowej na drodze wiodącej z Bagdadu do 
Karbali i Nadżafu.

Waldemar Milewicz zginął „na war-
cie”. Ten misjonarz prawdy swoją posta-
wą dał świadectwo najwyższym ideałom 
czystego dziennikarstwa, służył każde-
mu z nas. Abp Sławoj Leszek Głódź, od-
prawiający mszę pogrzebową za redak-
tora Milewicza, powiedział, że odwaga 
powinna być przymiotem dziennikar-
skiego powołania. Tej odwagi Milewiczo-
wi nigdy nie brakowało. Uprawiał jedną 
z najbardziej niebezpiecznych profesji 
świata, relacjonował najdramatyczniej-
sze wydarzenia. Ryzyko było wpisane 
w jego zawód, ale śmierć Milewicza jest 
kolejnym dowodem na to, jak okrutne 
i bezwzględne są wojny. Jego śmierć do-
wodzi, że żyjemy w dziwnym świecie.  

  Podczas ostatniego pożeg-
nania przed Katedrą Polową WP za-
grano piosenkę Depeche Mode „I feel 
You”. Jakim był człowiekiem Waldemar 
Milewicz?

 – Waldek był zupełnie zwyczajnym 
człowiekiem. Nie odbiła mu woda sodo-
wa do głowy, uwielbiał mówić dość ru-
basznym językiem, nie unikał przeklina-
nia. Nie udawał, że będąc dziennikarzem 
z najwyższej półki zawodowej, interesuje 
go wyłącznie muzyka poważna, a wszyst-
kie premiery teatralne sezonu ma w ma-
łym palcu. Taki nie był. Lubił niekiedy wie-
czorem napić się alkoholu, pośmiać się 
i pobawić. Czasami po „Wiadomościach” 
szliśmy na piwo do ogródka w pobliżu 
Placu Powstańców, gdzie mieściła się na-
sza redakcja. Był bardzo przenikliwy. To 

taki typ, który patrzy głęboko w oczy, by 
wiedzieć, czy ma do czynienia z pozerem, 
durniem, czy z człowiekiem sprawnie po-
sługującym się intelektem. Lubił zgrabny 
dowcip. Najlepiej taki z podtekstami sy-
tuacyjnymi. Odrzucał ludzi głupich i uda-
waczy. Budował gruby mur obojętności, 
jeśli w pobliżu znajdował się ktoś, kogo 
wcześniej „nie kupił”.

  Waldemar Milewicz był wy-
bitnym korespondentem wojennym, 
ale na co dzień w redakcji „Wiadomo-
ści” był depeszowcem. To trochę dwa 
światy...

 – Waldek niespecjalnie interesował 
się robieniem „niusików” do programu. 
Jego żywiołem były wyjazdy na wojny, 
wszystko jedno jakie – międzynarodo-
we czy partyzanckie. Pracę przy newsach 

traktował jako przykry obowiązek wyni-
kający z umowy o pracę. Do moich obo-
wiązków należało między innymi przygo-
towanie grafiku pracy ekipy zagranicznej 
„Wiadomości”. Zupełnie bezmyślnie po-
traktowałem Waldka, tak samo jak pozo-
stałych.  Obsadzałem go dwa razy w ty-
godniu na dyżurach porannych, zaczy-
nających się o 6 rano. Po tygodniu takich 
dyżurów Waldek przyszedł do mnie po-
gadać. Zapytał, czy nie mógłbym go przy-
dzielać tylko do dyżurów przygotowują-
cych materiały na 19.30. Długo myślałem, 
co z tym zrobić. Bo to oznaczało, że część 
zespołu zagranicznego będzie musiała 
brać jego poranne dyżury, czyli wstawać 
o 4 rano. Uznałem jednak, że to rzeczywi-
ście paranoja i upokorzenie, by tej klasy 
reporter, już wtedy z Grand Pressem i in- ��
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nymi nagrodami branżowymi, wstawał 
tak wcześnie i „tłukł” 40-sekundowe new-
sy do porannych „Wiadomości” o narodzi-
nach małej pandy w pekińskim zoo. My-
ślę, że Waldek był źle osadzony w struktu-
rze TVP. Powinien mieć specjalny kontrakt 
wysłannika TVP do zapalnych regionów 
świata i nie martwić się o to, czy dosta-
nie pieniądze z dyżurów depeszowych. 
Teraz w TVP są modne kontrakty. Kilka 
lat temu, kiedy tam pracowaliśmy, takich 
możliwości prawie nie było. Waldek wca-
le dużo nie zarabiał, ani w redakcji „Wia-
domości”, ani jako korespondent wojen-
ny dla „Jedynki”.

  TVP jest bardzo mało mobil-
na, co mocno utrudnia podejmowanie 
szybkich decyzji. Czy Waldek wypra-
cował sobie jakąś uprzywilejowaną 
pozycję?

– Telewizja Publiczna była, jest i w mo-
im odczuciu, zawsze będzie mało mobil-
na. Ponieważ  tam się wydaje publiczne 
pieniądze, to znaczy, że każdą złotówkę 
ogląda się 16 razy, zanim się ją wyda. To 
zrozumiałe. Jest też druga strona medalu. 
W TVP nie ma chętnych do podejmowa-
nia decyzji. Każda decyzja może się prze-
cież komuś nie spodobać. A jeśli akurat 
ten ktoś zostanie za chwilę jednym z 600 
dyrektorów w TVP? I nie zapomni, że kie-
dyś podjęliśmy decyzję, jego zdaniem – 
złą? Milewicz właściwie przy każdym pro-
gramie spotykał się z problemami decy-
zyjnymi. Albo zapadały one na ostatnią 
chwilę, albo panie w dziale ekonomicz-
nym nie ujęły dostatecznych kosztów na 
wyjazdy Waldka w danym roku. Bo prze-
cież wyjazd na tydzień na Haiti kosztuje 
więcej niż na wojnę do Kosowa czy Cze-
czenii. Kosztami dzieliły się dwie jednost-
ki: TAI, gdzie mieściła się redakcja „Wiado-
mości” i „Jedynka”. Każdy program Waldka 
poprzedzały kilometry wychodzone po 
pokojach w poszukiwaniu decyzji i pie-
niędzy. Waldek nie miał żadnych przywi-
lejów. A powinien był je mieć.

  Był zawodowcem – przeko-
nał Ciebie, że na wojnę w Iraku musi 
jechać nie z flay-awayem, czyli nadaj-
nikiem satelitarnym, a z telefonem sa-
telitarnym. Czy miał jeszcze inne tego 
typu pomysły?

– W warunkach wojennych, zwłaszcza 
tak trudnych jak w Iraku, nigdy nie wiado-
mo, czy znajdzie się gniazdko z prądem 
do podładowania baterii. Nie wiadomo 
przecież, czy w takim gniazdku będzie 
prąd. Podobnie jest z telefonem. Amery-

kanie w trakcie operacji wojennej w Iraku 
odcięli wszystkie telefony na dłuższy czas. 
Nie mieliśmy z Waldkiem kontaktu. Armia 
amerykańska zastosowała tam obostrze-
nia dla dziennikarzy. Przede wszystkim ci, 
którzy szli z nimi, byli skoszarowani. Nie 
było mowy, by bez zgody Amerykanów 
wyjść na zewnątrz i przygotować relację 
reporterską przy pomocy kamery TV. Ka-
mery były też przez jakiś czas zdepono-
wane u Amerykanów. Chcieli mieć pew-
ność, że nic nie wyjdzie na taśmach bez 

ich zgody i wiedzy. Co innego, jeśli było 
się w posiadaniu telefonu satelitarne-
go. Mniejszy i nie zakwalifikowany przez 
Amerykanów do deponowania dawał 
możliwość ciągłej pracy i pokazywania 
również tego, czego Amerykanie pokazy-
wać nie chcieli. Waldek myślał praktycz-
nie. Pamiętał także procedury amerykań-
skie z początku lat dziewięćdziesiątych, 
z operacji „Pustynna Burza”. Technika po-
magała mu przygotowywać coraz lepsze 
reportaże.

  Wielokrotnie podpisywałeś 
zgodę na jego wyjazd w najgorętsze 
konflikty. Również Ty wysłałeś go na 
ostatnią misję. Co czujesz? 

– Pamiętam, kiedy przyszedł do mnie 
po podpis pod scenariuszem jego ostat-
niego filmu z Iraku. To była kartka forma-
tu A4, nie cała zapisana, na której Waldek 
informował, że jest w kontakcie z iracki-
mi Sadrystami, czyli przeciwnikami wej-
ścia Amerykanów do Iraku. Zapytałem go, 
czy nie uważa tego wyjazdu za szczegól-
nie niebezpieczny akurat wtedy, gdy ma-
sowo ścinano głowy obcokrajowcom. Od-
powiedział, że jest umówiony z partyzan-
tami i że oni mu nic nie zrobią, bo przecież 
sami się z nim umówili. Zastanawiałem się 
po jego śmierci, czy powinienem był opo-
nować i nie zgodzić się na ten wyjazd. To 
była jego praca. W każdy taki wyjazd Wal-
dka była wkalkulowana śmierć. Takiego 
dokonał wyboru. Dopiero w czasie śledz-
twa i po schwytaniu zabójcy Milewicza 
okazało się, że śmierć Waldka była wcześ-
niej zaplanowana. Miał zginąć, bo jego 
śmierć miała wywołać strach i powszech-
ne żądanie wyjścia polskiego kontyngen-
tu z Iraku. Waldek uparł się, że musi spoj-
rzeć na ten konflikt oczami przeciwników 
obecności wojsk amerykańskich w Iraku. 
Waldek nie był zwolennikiem wchodze-
nia Amerykanów do tego kraju. Mówił, że 
dowody, jakie zebrano w sprawie produk-
cji broni chemicznej są wątłe, a okupacja 
Iraku oznacza piekło podobne do Wietna-
mu. Miał rację. Szkoda, że nie możemy już 
napić się piwa i pogadać o świecie. Okrut-
nym świecie.

rozmawiał Jerzy Jernas

*Piotr Sławiński
Szef „Wiadomości” w latach 2001 – 2004 
Zastępca szefa publicystyki Programu 
1 TVP (2004-2005) – odpowiedzialny za 
program „Dziwny jest ten świat” Walde-
mara Milewicza.Je
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P rzedsiębiorcom, chcącym rozwinąć 
lub rozpocząć działalność eksporto-

wą, Polska Izba Gospodarcza Importerów, 
Eksporterów i Kooperacji oferuje dotowa-
ny przez Unię Europejską program szko-
leń, dostosowanych do potrzeb małych 
i średnich firm. 

Celem szkoleń jest podniesienie kwa-
lifikacji kadry zarządzającej oraz osób 
odpowiedzialnych za sprzedaż ekspor-
tową w zakresie tworzenia oferty i po-
szukiwania nowych zagranicznych ryn-
ków zbytu, a także realizacji kontraktów 
eksportowych.

Dotacja UE pokrywa 80% kosztów 
każdego szkolenia, natomiast pozostałe 
20% przedsiębiorca może wnieść w for-
mie oświadczenia pracodawcy o wyna-
grodzeniu uczestnika, a więc bez żadne-
go wkładu pieniężnego.

Ważnymi elementami towarzyszący-
mi sesjom szkoleniowym są specjalistycz-
ne konsultacje, jak również wizyty studyj-
ne na rynkach docelowych, realizowane 
w czasie trwania najatrakcyjniejszych tar-
gów branżowych, z których uczestnicy 
szkoleń mogą korzystać.

Polska Izba Gospodarcza oferuje, na 
warunkach nieodpłatnych, ciekawy pro-
gram szkoleniowy i doświadczonych tre-
nerów.  Przedsiębiorcy mają  możliwość 
podnoszenia kwalifikacji z zakresu wcho-
dzenia na rynki zagraniczne, pozyskiwa-
nia nowych partnerów handlowych, reali-
zacji transakcji eksportowych, a także or-
ganizacji biura handlu zagranicznego. 

W Polskiej Izbie Gospodarczej Impor-
terów, Eksporterów i Kooperacji od roku 
2002 funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, 

w którym oferowane są bezpłatne usługi 
informacyjne dla małych i średnich firm. 
W ramach Punktu Konsultacyjnego, dzia-
łającego przy Izbie, można uzyskać bez-
płatne informacje na temat zasad przygo-
towywania wniosków o  wsparcie z pro-
gramów realizowanych ze środków Rzą-
du Polskiego, funduszy strukturalnych 
dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Regionalnych Instytu-
cji Finansujących oraz innych źródeł do-
stępnych na rynku.  Poza tym, Punkt Kon-
sultacyjny  udziela podstawowych infor-
macji na temat prawa, podatków, a także 
warunków udzielania kredytu.   

www.polskieksport.pl
www.eksport-efs.pl

A. Kozakiewicz

Bezpłatne szkolenia
- wsparciem eksportu
Wraz ze wzrostem konkurencji dla towarów 
i usług na polskim rynku, źródłem rozwoju dla 
małych i średnich firm staje się eksport.
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 Już jakiś czas jesteśmy w Unii 
Europejskiej lub jak niektórzy mówią 
– w Europie. Co Twoim zdaniem zna-
czy być Europejczykiem w dzisiejszej 
rzeczywistości?

– To bardzo trudne pytanie. Według 
mnie to mieć świadomość wspólnoty ko-
rzeni, wspólnoty kultury. To także  wspól-
na, niekiedy trudna, przeszłość historycz-
na. Często zastanawiam się nad tym,  co 
by było, gdyby Polska nie sąsiadowała 
z Niemcami, ale z Włochami albo z Portu-
galią lub Grecją. Czy wtedy nasze pojęcie 
o Europie byłoby takie samo? Sądzę, że Po-
lacy, poprzez sąsiedztwo z Niemcami, mó-
wiąc: „Europa”, mają zawsze na myśli nie-
miecki porządek, niemieckie prawo, nie-
mieckie standardy oraz ogólnie mówiąc, 
niemiecką cywilizację. Tymczasem Niemcy 
to tylko fragment  wspólnoty europejskiej.  
Gdyby więc Polska sąsiadowała z Portuga-
lią albo Grecją, nasze wyobrażenie o Eu-
ropie nie byłoby zapewne podszyte kom-
pleksem. Zawsze, gdy mówimy: europej-
skie, myślimy: niemieckie. Natomiast Po-
lak, przebywający we Włoszech lub w Por-
tugali, nie ma już poczucia, że są to stan-
dardy dla niego nieosiągalne. Przeciwnie, 
często zaczyna wówczas doceniać Polskę. 

Będąc w Brukseli, słyszałem wielokrotnie, 
że polscy politycy, którzy tam przebywa-
ją,  chwalili nasz kraj. Zdarzyło mi się nie-
raz usłyszeć takie opinie: Jaki ten Poznań 
czysty w porównaniu z Brukselą! Albo: Ho-
tele w Poznaniu mają zdecydowanie lepsze 
standardy niż hotele brukselskie. Nawet po-
znański dworzec, który przecież pozosta-
wia wiele do życzenia, jest mimo wszyst-
ko lepiej postrzegany przez naszych po-
lityków niż dworzec brukselski, który jest 
zaśmiecony i brudny. Europa ma różne 

oblicza. Przywykliśmy uważać, że Europa 
przypomina  Niemcy w najlepszym wyda-
niu. Zapominamy o różnorodności tego 
starego kontynentu. Europa to zarówno 
Szwedzi, żyjący wyjątkowo ekologicznie 
i restrykcyjnie, jak i Włosi z Clabri, wiodący 
zupełnie swobodny styl życia.

  Poruszyłeś bardzo istotny kon-
tekst europejskości. Nasze sąsiedztwo, za-
równo z jednej, jak i z drugiej strony, może 
wpędzać nas w kompleksy.

– Tak, to jest niewątpliwie powód na-
szych kompleksów. Współcześni Polacy 
o Europie myślą przez pryzmat swojego 
położenia, przez pryzmat historycznych 
i cywilizacyjnych uwarunkowań. Tak było 
zawsze. Chciałbym jednak zauważyć, że 
przymiotnik „europejski” pojawił się po 
raz pierwszy w pismach Polaków. Ucze-
ni twierdzą, że Grecy i Polacy zaczęli jako 
pierwsi mówić o europejskości. Seba-
stian Klonowic w XVI wieku posłużył się 
też bardzo ładnym określeniem - „euro-
pejanie”, co oznaczało, że już wtedy, dla 
wielu Polaków, istniało poczucie, że to, 
co nas oddziela od Zachodu, to, co jest 
tak odmienne, należy jednak do wspól-
nego dziedzictwa. Jeśli Polak wejdzie 
do jakiegoś kościoła w Belgii, to, dzięki 

temu wspólnemu dziedzictwu, poczuje 
się jak w kościele w Polsce. Dlatego smu-
ci mnie to, że za sprawą tak zwanej po-
prawności politycznej i w jej imieniu pró-
buje się umniejszyć rolę chrześcijaństwa 
w Europie. Tak naprawdę Europa została 
przez chrześcijaństwo stworzona, nieza-
leżnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy 
nie. Nie można temu zaprzeczać. Francu-
zi chcą jednak w imię poprawności poli-
tycznej podciąć te chrześcijańskie korze-
nie Europy i datować jej powstanie od 

Rozmowa z Waldemarem Łazugą – rekto-
rem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa

Jesteśmy
w Unii Europejskiej
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Oświecenia. Oświecenie zmieniło Europę, 
ale to chrześcijaństwo ją ukształtowało. 

 A na ile Poznań jest europejski?
– Znam miasta w Europie Zachodniej, 

które są mniej europejskie niż Poznań. In-
frastruktura jest tam zdecydowanie mniej 
staranna. Mamy w Poznaniu piękny Sta-
ry Rynek, który zachwyca wielu Belgów 
czy Holendrów. Zachwyciła ich też polska 
kuchnia. W ogólnych kategoriach, Po-
znań jest europejski - to nie podlega dys-
kusji. Musimy jednak pamiętać, że mia-
sta europejskie są bardzo zróżnicowane. 
Istnieją miasta pełne zabytków, jak wło-
skie, gdzie niemal każde reprezentuje ja-
kąś epokę. Są miasta małe i duże, o wyso-
kiej i niskiej zabudowie. Są miasta, które 
nigdy nie zaznały wojny (jak szwedzkie) 
i miasta, które były po wojnie odbudowy-
wane od podstaw (jak Warszawa). Czym 
jest bowiem Starówka dla wielu ludzi 
z Warszawy, czy w Warszawie mieszkają-
cych, skoro powstawała na ich oczach? To 
jest dla wielu zwykła makieta. Natomiast 

za sto lat makietą już nie będzie. Taka jest 
Europa - niezwykle różnorodna. W tej róż-
norodności Poznań ma także swoje miej-
sce. Nie oznacza to oczywiście, że nie ma 
rzeczy, o które trzeba jeszcze zadbać, do-
pracować, że nie można podnieść nasze-
go miasta pod względem cywilizacyjnym, 
poprawić pod względem administracyj-
nym czy logistycznym.

 Czy rzeczywiście weszliśmy do 
Europy? Czy coś się zmieniło od momen-
tu przyjęcia traktatu akcesyjnego? 

Zmieniło się bardzo dużo. Natomiast, 
czy rzeczywiście weszliśmy do Unii – to 
oddzielne pytanie. Niektórzy – z pewnoś-
cią tak, inni – jeszcze nie. Formalnie wszy-
scy jesteśmy w Unii, ale mentalnie weszli 
tylko niektórzy Polacy. Trudno szacować, 
czy jest to mniejszość, czy większość Po-
laków. Z pewnością do Unii weszli młodzi 
ludzie, którzy się w niej dobrze czują, któ-
rzy bardzo szybko przekonują się, że są 
bardzo dobrze wykształceni, znają obce 
języki (w przeciwieństwie do Brytyjczy-

ków czy Francuzów). I tu znowu ukazuje 
się zróżnicowanie Europy. Jak powiedział 
Monteskiusz: „Europa to jest jeden naród 
złożony z wielu narodów”. Dlatego też 
młodzi ludzie nabierają szybko przeko-
nania, że dobrze być Polakiem.

  Jakbyś podsumował trzy lata 
naszej obecności w strukturach Unii 
Europejskiej?

Moim zdaniem, to były bardzo do-
bre lata. Myślę, że spotkało nas wielkie 
szczęście. Zresztą, nie tylko ja tak twier-
dzę. Polak przyjeżdżający do Wielkiej Bry-
tanii, pomimo tego, że przyjeżdża z kra-
ju biedniejszego, nie przeżywa żadnych 
mentalnych wstrząsów, czuje się tam do-
brze. Dzieje się tak za sprawą wspólnej 
unii wartości, która jest w nas i dzięki któ-
rej wiele rzeczy odczuwamy podobnie. 
Cieszy mnie to ogromnie. Chciałbym na-
leżeć do ostatniego już pokolenia Pola-
ków, którzy czują się zakompleksieni na 
tle Europy.

Rozmawiała: Mariola Zdancewicz

Jakie uprawnienia i kompeten-
cje posiadają wspólnoty miesz-

kaniowe, czym charakteryzują się 
kredyty hipoteczne i kto może ich 
udzielać – to tylko wybrane zagad-
nienia konferencji pod tytułem 
„Aktualne trendy zarządzania nie-
ruchomościami mieszkaniowymi”, 
w której udział wzięli przedstawi-
ciele MPGM, banków, firm ubez-
pieczeniowych oraz władz miasta. 
Patronat medialny nad konferencją ob-
jął miesięcznik „Merkuriusz Poznań”.

Wiele cennych informacji mogli do-
wiedzieć się podczas konferencji jej 
uczestnicy. Fachowcy z wielu branż szcze-
gółowo opowiadali o przepisach praw-
nych, a także możliwościach kredytowa-
nia inwestycji mieszkaniowych. – Jeśli 
mała wspólnota mieszkaniowa chce za-
ciągnąć kredyt hipoteczny, to zgodę musi 
wyrazić 100 procent mieszkańców lokali 
 – tłumaczył Paweł Świderski, członek za-
rządu MPGM. – Zarząd wspólnoty miesz-
kaniowej może być w każdej chwili odwo-
łany. Właściciele lokali w formie uchwały 
określają wysokość wynagrodzenia i plan 
działania zarządu. 

Fachowiec z MPGM wyjaśniał szcze-
góły funkcjonowania wspólnoty miesz-
kaniowej. Aby zaciągnąć kredyt ter-
moizolacyjny, zarząd musi posiadać 
pełnomocnictwa wspólnoty w posta-

ci uchwały. Ten sam zarząd nie może za-
skarżać uchwał wspólnoty. Takie upraw-
nienia posiada tylko właściciel lokalu. 

O specyfice kredytów hipotecznych 
mówiła dr Bogna Janik z Wyższej Szkoły 
Bankowej. – Kredyt hipoteczny należy łą-
czyć z prawną formą zabezpieczenia kre-
dytu czyli wpisem w księdze wieczystej nie-
ruchomości określonego roszczenia kredy-
todawcy w stosunku do konkretnej nieru-
chomości – wyjaśniała dr Bogna Janik. Co-
raz więcej Polaków zaciąga kredyty w ban-
kach w tym także kredyty hipoteczne. Z da-
nych wynika, że w ciągu ostatnich trzech 
lat z 45 do 62 procent zwiększyła się liczba 
gospodarstw domowych, które skorzysta-
ły z tej formy finansowania nieruchomości. 
Na cenę kredytu wpływa wiele czynników, 
w tym: sposób spłaty (równe lub różne raty 
kapitałowo-odsetkowe) oraz waluta kredy-
tu (w złotówkach lub w walucie obcej). Dr 
Janik przedstawiła także różnice w spłacie 

kredytu w złotówkach oraz w fran-
kach szwajcarskich. 

O możliwościach kredytowa-
nia nieruchomości w Banku Go-
spodarstwa Krajowego mówiła Ka-
tarzyna Dworska-Marcinkowska, 
zastępca dyrektora oddziału BGK 
w Poznaniu. Wyjaśniała, jaki powi-
nien być udział własny przy zaku-
pie nieruchomości, na jaki okres 
przydziela się kredytów, w jakiej 

walucie oraz z jaką prowizją i oprocen-
towaniem. – Bank stosuje standardowe 
formy zabezpieczeń spłaty kredytów bu-
dowlanych. Obligatoryjną formą spłaty 
kredytu jest zabezpieczenie hipoteczne 
wraz z cesją na rzecz banku praw z umo-
wy ubezpieczenia lub budowy nierucho-
mości. W okresie realizacji inwestycji cesja 
dotyczy polisy ubezpieczeniowej od ry-
zyk budowlanych. Po zakończeniu budo-
wy Kredytobiorca zobowiązany jest doko-
nać cesji praw z umowy ubezpieczenia od 
ognia i innych zdarzeń losowych kredyto-
wanej nieruchomości – wyjaśniała przed-
stawicielka banku.

O różnych formach ubezpieczeń 
nieruchomości mówił Jacek Baranow-
ski z Pierwszego Polskiego Domu Bro-
kerskiego Saga Brokers, a o finansowa-
niu i obsłudze przedsięwzięć sektora 
mieszkaniowego – przedstawiciele ban-
ku BISE S.A. w Kępnie.     

 Mariola Dymarczyk

Poznaj swoje 
prawa

Zarządzanie 
nieruchomościami
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Akademi
    Ekonomiczna

Z Akademią do Unii

Z prof. dr hab. Tomaszem Rynarzewskim, 
dziekanem Wydziału Gospodarki Mię-
dzynarodowej i prof. dr hab. Emilem 
Pankiem, dziekanem Wydziału Infor-
matyki i Gospodarki Elektronicznej 
rozmawia Mariola Zdancewicz.

 Akademia Ekonomiczna nie-
ustannie się zmienia i rozrasta. Teraz 
wzbogaca swoja ofertę dydaktycz-
ną o dwa nowe wydziały: Gospodar-
ki Międzynarodowej oraz Informatyki 
i Gospodarki Elektronicznej. Jakie były 
motywy ich powstania?

Prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski – Te 
motywy podyktowało po prostu życie...
Były to zarówno motywy natury ogólnej, 

dotyczące całej uczelni, jak i związane 
bezpośrednio z dziedzinami, które repre-
zentują dwa nowe wydziały.

Prof. dr hab. Emil Panek – Moty-
wem podstawowym był natomiast roz-
wój nauki i potrzeb gospodarki. Otwarcie 
na świat od czasu, gdy jesteśmy w Unii 
wymusiło nowe spojrzenie na funkcjo-
nowanie gospodarki przez pryzmat re-
lacji międzynarodowych. To jest dome-
na Wydziału Gospodarki Międzynarodo-
wej. Natomiast wejście w erę społeczeń-
stwa informacyjnego wymusiło kolejny 
krok, czyli powołanie Wydziału Informa-
tyki i Gospodarki Elektronicznej. Nie chcę 
powiedzieć, że kierujemy się modą. Ra-
czej chcę podkreślić, iż potencjał i jedne-
go, i drugiego wydziału był już tak nośny 
i oczywisty, że myśleliśmy o tym już dużo 
wcześniej. Formalne kroki zostały podję-
te w połowie ubiegłego roku, natomiast 
pierwsze projekty powołania nowych 
jednostek uczelni były przygotowane już 
w 2002 roku. Później proces ten dojrze-
wał i doszliśmy do wniosku, że nadcho-

dzi moment, aby uczynić pierwszy krok 
natury czysto organizacyjnej.

 Czy podobnie wygląda sytu-
acja z Wydziałem Gospodarki Między- 
narodowej?

TR – Absolutnie tak! Nazwa wydziału 
zobowiązuje! Obserwujemy, co się dzieje 
w otoczeniu przedsiębiorstw, a także sze-
rzej – w otoczeniu Polski. Widzimy, jakim 
przemianom podlega gospodarka świa-
towa czy poszczególne gospodarki na-
rodowe. Po naszym wejściu do Unii Eu-
ropejskiej nasza gospodarka stała się go-
spodarką w pełni otwartą, co powoduje, 
że zmienia się popyt na produkty eduka-
cyjne. Studenci oczekują czegoś innego 
niż jeszcze kilka lat temu. Zmiany w pre-

ferencjach studentów są z kolei związane 
ze zmianami oczekiwań pracodawców. 
Pracodawcy działają w warunkach go-
spodarki otwartej, czyli takiej, w któ-
rej firmy krajowe muszą konkurować 
z innymi przedsiębiorstwami z całego 
świata. Muszą dysponować kadrą, któ-
ra jest w stanie podołać temu zadaniu. 
Z tej przyczyny osoby kończące stu-
dia na Akademii Ekonomicznej muszą 
już być zupełnie innymi absolwentami 
niż parę lat temu. Patrząc na to od stro-
ny kształtowania się struktury popytu, 
i jednocześnie na to, że uczelnia ma od-
powiednią kadrę naukową i dydaktycz-
ną, jest oczywiste, że musiało nastąpić 
zderzenie między możliwościami uczel-
ni a popytem edukacyjnym. Taka sytua-
cja sprzyja przesłance wyodrębnienia 
dwóch wydziałów:Wydziału Gospodarki 
Międzynarodowej oraz Wydziału Infor-
matyki i Gospodarki Elektronicznej. To 
nie są może ilościowo duże wydziały, ale 
jakościowo i kadrowo – powiedziałbym 
nieskromnie – bardzo mocne.

 Czego warto uczyć studentów? 
Jakie preferencje mają absolwenci?

EP – Tak kształtujemy nasze programy 
– zgodnie ze standardami – aby studen-
tów przygotować do pracy w warunkach 
gospodarki otwartej, ze świadomością, 
że absolwent Wydziału Gospodarki Mię-
dzynarodowej nie szuka pracy w przed-
siębiorstwie polskim, niemieckim czy 
francuskim, lecz szuka jej w przedsiębior-
stwie o określonym profilu działalności. 
Nieważne, czy jest to przedsiębiorstwo 
polskie, czy niemieckie. Ważne są przede 
wszystkim kompetencje. Taką postawę 
już obserwujemy w naszej rzeczywistości. 
Dziś liczy się profil wykształcenia. To wcale 
nie oznacza, że w ten sposób przyczynia-

my się do „wycieku” wysoko wykwalifiko-
wanej kadry za granicę. Wprost przeciw-
nie – kształceni u nas specjaliści z dobrym 
przygotowaniem językowym są potrzebni 
w firmach lokujących tutaj swój kapitał za-
graniczny. Potwierdzają to również preze-
si i dyrektorzy takich firm, którzy cenią na-
szych absolwentów za kreatywność i umie-
jętność odnalezienia się w każdej sytua-
cji, nawet najbardziej kryzysowej.

TR – Warto jeszcze podkreślić, że nasi 
absolwenci pracują w korporacjach nie 
tylko w Polsce. Po obronach prac magi-
sterskich i praktycznym ukończeniu stu-
diów zawsze proszę moich seminarzy-
stów, by w przyszłości dali znać, jak toczy 
się ich kariera. Niedawno jeden z nich po-
wiedział mi, że dostał pracę w bardzo pre-
stiżowym banku w Londynie na stanowi-
sku menedżerskim. Kariera stoi przed nim 
otworem. To kolejny dowód na to, że nasi 
absolwenci są bardziej elastyczni, ponie-
waż otrzymują wiedzę szerszą niż absol-
wenci zachodnich uczelni. Są w stanie 
przystosować się do każdych warunków.

Nowe kierunki na AE
Absolwent na miar´ XXI wieku

��

w
yw

ia
d



Akademi
    Ekonomiczna

Z Akademią do Unii

EP –Przewagę konkurencyjną na ryn-
ku pracy zapewniają naszym absolwen-
tom atrakcyjne specjalności na nowych 
wydziałach. W ramach kierunku infor-
matyka i ekonometria na Wydziale Infor-
matyki i Gospodarki Elektronicznej uru-
chomiliśmy 5 specjalności: informatykę 
w gospodarce i administracji, cyberne-
tykę ekonomiczną, informatyczno - prze-
strzenne systemy zarządzania, elektro-
niczny biznes i inżynierię finansową. Są 
to specjalności „nowego powiewu”, któ-
re młodzież szczególnie ceni i chętnie 
wybiera. O dziwo! nawet cybernetyka 
ekonomiczna – specjalność dość złożo-
na – cieszy się zainteresowaniem wielu 
studentów. Poza klasycznym wykształ-

ceniem ekonomicznym nasz absolwent 
dysponuje arsenałem metod matema-
tyczno-statystyczno- ekonometrycznych 
oraz narzędzi informatycznych, umożli-
wiających sprawne zarządzanie procesa-
mi gospodarczymi.

 Czy prowadzili Państwo ba-
dania naukowe nt. pozycji nowo ot-
wartych wydziałów i perspektyw za-
trudnienia przyszłych absolwentów? 

TR – Funkcjonujący obecnie na Wy-
dziale Gospodarki Międzynarodowej kie-
runek stosunki międzynarodowe stano-
wił w przeszłości ofertę dla studentów 
Wydziału Zarządzania. Mamy więc orien-
tację, że kandydatów do studiowania na 
nim również w nowej strukturze organi-

zacyjnej Uczelni nie zabraknie. Absolwen-
ci tego kierunku nie mają najmniejszych 
trudności ze znalezieniem atrakcyjnej 
pracy w gospodarce. Dotąd na kierunku 
stosunki międzynarodowe funkcjonowa-
ły dwie specjalności: biznes międzynaro-
dowy i studia europejskie. W najbliższym 
roku akademickim dojdą do nich: logi-
styka międzynarodowa, polityka i ekono-
mika turystyki oraz zarządzanie hotelar-
stwem. To wyjście naprzeciwko oczeki-
waniom studentów i pracodawców. 

EP – Wydział Informatyki i Gospodar-
ki Elektronicznej jest jedyną tego rodzaju 
jednostką naukowo-dydaktyczną w kraju. 
Nie znam też podobnego wydziału w Eu-
ropie. To właśnie prowadzone sondaże 

skłoniły nas do pojęcia decyzji o jego po-
wołaniu. Poza tym badania naukowe na 
wydziale biegną dwutorowo: są to ba-
dania stosowane prowadzone na zapo-
trzebowanie praktyki gospodarczej oraz 
równie ważne badania podstawowe, te-
oretyczne. W obu obszarach mamy zna-
czące osiągnięcia. W klasyfikacji jedno-
stek naukowych w Polsce posiadamy ka-
tegorię 1, najwyższą.

 Ważnym aspektem działal-
ności wydziału jest struktura kadry na-
ukowo-dydaktycznej. Co jest w szcze-
gólnego w waszej kadrze?

EP – Naszym wielkim atutem jest mło-
da kadra. Jej strukturę tworzy 14 profeso-
rów, wszyscy młodsi ode mnie (średnia wie-

ku w tej grupie sięga 40 lat), i 33 adiunktów 
- także młodych (w granicach 30 lat). Do 
tego dochodzą asystenci i doktoranci.

 Jakie plany mają nowe wy-
działy na najbliższe lata? 

TR – Z punktu widzenia planów roz-
woju obu wydziałów najważniejsze jest 
uzyskanie uprawnień do nadawania 
stopni naukowych: doktora nauk eko-
nomicznych i doktora habilitowanego. 
Ta sprawa hamuje nasz rozwój, ale fakt 
spełniania przez nas niezbędnych kryte-
riów daje podstawy do przekonania, że 
po przeprowadzeniu procedury formal-
nej otrzymamy takie uprawnienia w cią-
gu kilku miesięcy. Z naszego punktu wi-
dzenia ważne jest także otwarcie w no-

wym roku akademickim nowych specjal-
ności. Mamy doświadczenie, bazujemy 
na obserwacji rzeczywistości i wiemy, 
że na niektóre specjalności będzie sporo 
kandydatów (np. na biznes międzynaro-
dowy). W przypadku nowych specjalno-
ści będzie to dla nas jednak jakiś spraw-
dzian. W przyszłości z pewnością będzie-
my myśleli o nowych kierunkach. Wkrót-
ce stosunki międzynarodowe przekształ-
cą się w międzynarodowe stosunki go-
spodarcze. Chcielibyśmy także powołać 
nowy kierunek poświęcony gospodarce 
turystycznej. Turystyka to przecież po-
tężny biznes, zarówno z punktu widze-
nia krajów, jak i podmiotów mających 
w niej udział.   

Prof. dr hab. Emil Panek (z lewej)  oraz prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski  
w towarzystwie studentów.
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Z ortopedą dr. Wojciechem Juraszem ze 
Szpitala Klinicznego im. W. Degii w Po-
znaniu rozmawia Jerzy Jernas.

  Od prawie osiemnastu lat 
bardzo intensywnie budujemy nową 
rzeczywistość. Już nie wyobrażamy so-
bie pracy bez komputera, czy samo-
chodu. XXI wiek narzucił nam nowe wy-
zwania. Jak nasze społeczeństwo radzi 
sobie ze zmianą stylu życia? Jak się ona 
odbija na naszym zdrowiu?

– Ogólnie rzecz biorąc, radzi sobie 
marnie. Ludzie mają kłopot z zapanowa-

niem nad dostępnością do nowych tech-
nologii, do nowych urządzeń. Nawet z do-
stępnością do jedzenia. Ludzie nie potra-
fią się oprzeć fast-foodom, które są na 
każdym kroku. A to między innymi powo-
duje problem otyłości. 

  Codziennie spędzamy wie-
le godzin przy komputerze i to nie tyl-
ko w pracy. Jaki to ma wpływ na kręgo-
słup i narządy ruchu?

– To prawda, coraz więcej czasu spę-
dzamy przy komputerze i w samochodzie. 
Dopóki jechało się samochodem do pra-
cy piętnaście minut, a przy komputerze 
spędzano godzinę dziennie, to nie było 
problemów z kręgosłupem. Teraz niektó-
rzy spędzają właściwie cały dzień, albo 
w samochodzie, albo przed kompute-
rem, czyli cały czas są w pozycji siedzącej. 
A siedzenie ani w samochodzie, ani przy 
komputerze nie jest dostosowane do wy-
mogów kręgosłupa. Nasz kręgosłup nie 
jest stworzony do pozycji siedzącej. Po-
wiem więcej, momencie, kiedy siedzimy, 
powinniśmy zachować takie skrzywienie 
kręgosłupa, jakie jest mniej więcej w po-
zycji stojącej. To wymaga pewnej uwagi: 
i w ustawieniu siedzenia w samochodzie, 
i kiedy siedzimy przy komputerze.

  Co powinniśmy mimo wszyst-
ko robić, abyśmy unikać bólu, a potem 
schorzeń, zarówno kręgosłupa, stawu 
biodrowego i tym podobnych?

– Nigdy nie będzie tak, że po opera-
cji kręgosłupa pacjent wróci do pełnej 
sprawności. Podczas operacji kręgosłu-
pa tylko ratujemy jego zdrowie, a przede 
wszystkim sprawność. Czasami dość śle-
po wierzymy w to, że współczesna me-
dycyna załatwi wszystkie problemy, a tak 
nie jest. Dotyczy to zarówno kręgosłupa, 
jak i stawu biodrowego, czy kolanowego. 
Trzeba pamiętać, że przyczyną tych ostat-
nich schorzeń jest głównie otyłość. Jeże-
li stawy muszą udźwignąć znacznie więk-
szy ciężar, niż ten, do którego zostały ge-
netycznie zaprogramowane – to muszą 
one ulec zwyrodnieniu i to jest problem 
cywilizacyjny.

Zawsze lepiej jest zapobiegać niż le-
czyć, każdy zatem powinien działania 
profilaktyczne traktować jak codzienną 
higienę, a są to przeważnie bardzo proste 
czynności: ustawienie krzesła przy kom-
puterze czy samochodzie, godzina ruchu 
dziennie, kontrola masy ciała nie poprzez 
cudowne diety tylko chwilę refleksji nad 
tym, co jemy.

  Jaki procent społeczeństwa 
ma problemy z kręgosłupem?

– Problem z kręgosłupem ma 80% 
ludzi. Nie mówię, że to jest zaraz prob-
lem operacyjny, ale myślę, że każdy miał 
epizod w życiu, kiedy go bolał kręgo-
słup. Najczęściej są to bóle, które mija-
ją i w związku z tym nie zostawiają śla-
du w pamięci chorego. Po czym powta-
rzają się po roku, po dwóch latach, po 
trzech. Gdybyśmy w tym momencie roz-
poczęli leczenie, to można byłoby unik-
nąć operacji, czy jakiś poważnych scho-
rzeń kręgosłupa. 

  Trzy lata temu Polska przy-
stąpiła do Unii Europejskiej. Jaki ma 
to wpływ na polską służbę zdrowia? 
Czy mamy dostęp do podobnych 
technologii?

– Skupię się na moim szpitalu. Stosu-
jemy wszystkie współczesne technolo-
gie, nawet te najbardziej zaawansowane. 
W Polsce możemy przeprowadzić prak-
tycznie każdą operację. Od czasu przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej nie 
ma problemu z zamówieniem w Niem-
czech czy na przykład we Francji protezy 
indywidualnie wykonywanej dla pacjen-
ta. Nie ma już problemów takich, jak kie-
dyś – chociażby z cłem. Problem pozosta-
je tylko z ich dostępnością dla pacjentów. 

W Polsce pacjent na jedną protezę musi 
czekać dwa, trzy lata.

  Obecnie mamy już w miarę 
dużą swobodę wyboru miejsca pracy. 
Do Państwa szpitala przyjeżdżają pra-
cować lekarze z innych krajów europej-
skich. Czy nie zamierza Pan wyjechać 
do Sztokholmu, czy Londynu?

– Rozważam taką możliwość, bo przy-
chodzą takie momenty w pracy, kiedy ma 
się dość, np. gdy się stoi przed ścianą nie-
dowładu organizacyjnego. Chciałbym, 
żeby w szpitalu był jakiś duchowny albo 
jakaś pani, która będzie uspokajać pacjen-
tów. I to mi nie daje spać. Widziałem, bę-
dąc na stażach w innych szpitalach, że le-
karz odpowiada za wynik operacji, a nie 
za długość kolejki. I to jest coś takiego, co 
skłania mnie do myśli o wyjeździe. Rów-
nież ta cała lustracja i nagonka medialna, 
zostawia jakiś rysę – mimo, że to zupełnie 
nas nie dotyczy. Zaczynam zastanawiać 
się, dlaczego przyznawanie się do bycia 
lekarzem nie jest już nobilitujące. Teraz 
jak się policjanci z drogówki dowiedzą, 
że jest się lekarzem, to dają jeszcze wię-
cej punktów i mandat. W ogóle przestają 
rozmawiać.

  Jakim miastem jest Poznań? 
Czy dobrze się tu pracuje?

– Zdarzyło się w moim życiu, że po-
stanowiłem z rodziną przeprowadzić się 
do Warszawy, nawet wybudowaliśmy 
tam dom. Ale stwierdziłem, że Poznań 
jest zdecydowanie lepszym miejscem do 
pracy i do życia. Jeżeli ktoś chce robić ka-
rierę z dużym rozmachem, to niech jedzie 
do Warszawy, ale moim zdaniem Poznań 
to bardzo dobre miejsce do pracy. My tu 
nie przechodzimy obok problemów, ra-
czej staramy się je rozwiązywać najlepiej 
jak potrafimy. W Poznaniu nie jest istot-
ny doraźny efekt, tylko to, co będzie się 
działo dalej, jak pacjent będzie funkcjo-
nował za pięć, dziesięć lat. A to zależy 
od precyzji i dokładności. Nawet wiel-
kość Poznania jest w sam raz. W War-
szawie, żeby pójść na rower, musiałem 
najpierw jechać autem kilkadziesiąt ki-
lometrów, aby wjechać do lasu. A tu, na-
wet z centrum, w ciągu 20 minut jestem 
w Puszczy Zielonce albo w Wielkopolskim 
Parku Narodowym, czy w Kiekrzu. Dla ko-
goś, kto nie chce robić wielkiej kariery, 
a chce pracować konkretnie i żyć dobrze 
– Poznań jest idealny.   

Poznań 
jest idealny
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ROZK¸AD LOTÓW NA SEZON ZIMA 2006-07 – OBOWIÑZUJE OD 29 PAèDZIERNIKA
ODLOTY Z POZNANIA

DO WYLOT PRZYLOT NR LOTU SAMOLOT CZ¢STOTLIWOÂå

Warszawa 05.50 06.50 LO3942 AT7 1 2 3 - 5 6 7
05.55 06.45 LO3942 E70 - - - 4 - - -
09.05 10.05 LO3958 AT7 1 - - - 5 - 7
09.05 10.05 LO3958 AT5 - - 3 - - 6 -
10.30 11.30 LO3946 J32 - - - 4 - - -
12.25 13.25 LO3948 AT5 - 2 - - - - -
13.25 14.25 LO3944 AT5 1 2 3 4 5 6 7
18.05 19.05 LO3950 AT5 1 2 3 4 5 6 7

Frankfurt 07.40 09.35 LO401 / LH2281 AT5 1 2 3 4 5 6 7
12.35 14.30 LO363 / LH2275 AT5 1 2 3 4 5 6 7

Monachium 07.00 08.45 LO369 / LH227 AT5 1 2 3 4 5 6 7
12.55 14.25 LH3171 / LO5367 DH4 1 2 3 4 5 6 7
17.05 18.35 LH3169 / LO5369 DH4 1 2 3 4 5 6 7
18.50 20.35 LO371 / LH2237 AT5 1 2 3 4 5 - 7

Kopenhaga 14.05 15.15 SK1756 DH4 1 2 3 4 5 - 7
Dublin 10.40 12.20 EI365 320 - 2 - - - - -

20.30 22.10 EI365 320 - - - - - 6 -
20.20 22.10 FR1975  * 738 - 2 - - - - -
20.40 22.30 FR1975 738 - - - 4 - - -
10.05 11.55 FR1975 738 - - - - - 6 -

Londyn Luton 11.35 12.35 W6 509 320 - 2 - - - 6 -
17.10 18.10 W6 509 320 1 - - 4 - - -
18.20 19.20 W6 509 320 - - - - - - 7

Londyn Stan. 16.05 17.05 FR2337 ** 738 1 - 3 - - - 7
15.55 16.55 FR2337 738 - 2 - 4 5 6 -

Liverpool 14.45 16.10 FR9629 ***** 738 1 - 3 - - - -
15.05 16.30 FR9629 *** 738 - - - - - 6 -
15.40 17.05 FR9629 **** 738 - - - - - 6 -

PRZYLOTY DO POZNANIA
Warszawa 07.35 08.40 LO3957 AT7 1 - - - 5 - 7

07.35 08.40 LO3957 AT5 - - 3 - - 6 -
08.45 09.50 LO3945 J32 - - - 4 - - -
10.55 12.00 LO3947 AT5 - 2 - - - - -
16.35 17.40 LO3949 AT5 1 2 3 4 5 6 7
19.50 20.55 LO3955 AT5 1 2 3 4 5 6 7
22.45 23.50 LO3941 AT7 1 2 - 4 5 6 7
22.45 23.35 LO3941 E70 - - 3 - - - -

Frankfurt 10.25 12.20 LO402 /  LH2280 AT5 1 2 3 4 5 6 7
16.00 17.55 LO364 / LH2274 AT5 1 2 3 4 5 6 7

Monachium 09.30 11.25 LO370 / LH2270 AT5 1 2 3 4 5 6 7
10.55 12.25 LH3170 / LO5368 DH4 1 2 3 4 5 6 7
15.05 16.35 LH3168 / LO5370 DH4 1 2 3 4 5 6 7
21.20 23.10 LO372 / LH2236 AT5 1 2 3 4 5 - 7

Kopenhaga 12.30 13.40 SK1755 DH4 1 2 3 4 5 - 7
Dublin 06.20 09.55 EI364 320 - 2 - - - - -

16.10 19.45 EI364 320 - - - - - 6 -
16.15 19.55 FR1974 * 738 - 2 - - - - -
16.35 20.15 FR1974 738 - - - 4 - - -
06.00 09.40 FR1974 738 - - - - - 6 -

Londyn Luton 08.00 11.05 W6 510 320 - 2 - - - 6 -
13.35 16.40 W6 510 320 1 - - 4 - - -
14.45 17.50 W6 510 320 - - - - - - 7

Londyn Stan. 12.40 15.40 FR2336 ** 738 1 - 3 - - - 7
12.30 15.30 FR2336 738 - 2 - 4 5 6 -

Liverpool 11.05 14.20 FR9628 ***** 738 1 - 3 - - - -
11.25 14.40 FR9628 *** 738 - - - - - 6 -
12.00 15.15 FR9628 **** 738 - - - - - 6 -

* Uwaga – rejs FR1975
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006

** Uwaga – rejs FR2337
nie operuje w poniedzia∏ki
i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006

*** do 11 XI 2006

**** od 18 XI 2006

***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006***
– do 11 XI 2006

* Uwaga – rejs FR1974
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006

** Uwaga – rejs FR2336
nie operuje w poniedzia∏ki
i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006

*** do 11 XI 2006

**** od 18 XI 2006

***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006

ObjaÊnienia kodów
i symboli:
AT5 – ATR 42-500
EI – Aer Lingus
AT7 – ATR 72-200
FR – Ryanair
DH4 – Dash 8 Q-400
LH – Lufthansa
E70 – Embraer E-170
LO – LOT
J32 – Jetstream J-32
SK – SAS
320 – Airbus A-320
W6 – Wizzair
738 – Boeing 737-800

BARANOWO
62-081 Przeêmierowo
tel. 061 814 27 51, fax 061 814 16 85
e-mail:recepcja@hoteledison.com.pl
http://www.hoteledison.com.pl

• Najlepsze ceny
• Bogactwo wra˝eƒ kulinarnych
• Luksusowe pokoje i apartamenty
• Nowoczesne sale konferencyjne
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Pierwsza wzmianka o Stanisławie Sa-
mostrzelniku pochodzi z grudnia 

1506 roku. Archiwa wspominają go jako 
malarza i zakonnika jednocześnie. Ozna-
cza to, że był on już wtedy pełnopraw-
nym członkiem zakonu cystersów w Mo-
gile, a zarazem zyskującym uznanie, mło-
dym artystą. Samostrzelnik pobierał nauki 
prawdopodobnie w murach klasztornych 
i pracowniach miejskich. Jego warsztat 
był niezwykle profesjonalny, a umiejętno-
ści ponadprzeciętne. Kształcił się nie tyl-
ko jako iluminator, ale poznawał również 
tajniki malarstwa tablicowego (na desce) 
i ściennego. Z zachowanych do dzisiaj 
prac artysty możemy podziwiać głównie 
iluminacje oraz kilka malowideł ściennych 
w jego macierzystym klasztorze. 

Na przełomie XV i XVI wieku sztu-
ka „malowania ksiąg” wychodziła powo-
li z mody ze względu na wynalezienie 
druku. Coraz tańsza technika drukarska 
oraz drzeworytnicze odbitki ilustracyjne 
spowodowały, że zdobiona i pisana ręcz-
nie książka stały się towarem wyłącznie 

dla bardzo bogatych amatorów sztuki. 
I właśnie takich na swojej drodze spotkał 
Samostrzelnik.

Zanim osiągnął sławę, stając się mala-
rzem królowej Bony i Zygmunta Starego, 
musiał przejść długą drogę edukacyjną 
powiązaną z życiem zakonnym. Kiedy po-
znajemy go w 1506 roku jest młodym, być 
może niespełna trzydziestoletnim mężczy-
zną. Pochodzi z jednej z wielu krakowskich 
rodzin o takim nazwisku, które pierwotnie 
oznaczało nazwę zawodu rzemieślnika 
wytwarzającego kusze i strzały. Rodzica-
mi Stanisława byli prawdopodobnie Piotr 
i Anna Samostrzelnikowie, którzy mieszka-
li w dworze cysterskiego opata Koprzyw-
nicy. Ich syn wstąpił do zakonu Cystersów 
w Mogile koło Krakowa. Dlatego też w ar-
chiwach często nazywany jest jako „brat 
Stanisław z Mogiły”, lub, w związku z in-
ną nazwą opactwa – Clara Tumba – „Sta-
nislaus Claratumbensis”. Niestety nie zna-
my dokładnej daty przystąpienia Samo-
strzelnika do zakonu. Możemy być jednak 
pewni, że nie tylko powołanie było impul-

sem do wstąpienia na drogę zakonną. Za-
pewne miała też ona swoją stronę prak-
tyczną, związaną z możliwością uzyskania 
dobrego wykształcenia, a następnie pro-
tektora w dalszym życiu. Świadczyć o ta-
kim domyśle może fakt, iż zaraz po zna-
lezieniu opiekuna Samostrzelnik opuścił 
mury klasztoru, aby powrócić do nich pod 
koniec swojego życia, kiedy zmarli jego 
wszyscy dobroczyńcy. 

Jego pierwszym i głównym mecena-
sem był Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz 
wielki koronny. Prawdopodobnie pod-
czas różnych wizyt w zakonie, niezwykle 
wrażliwy na sztukę kanclerz, zwrócił uwa-
gę w skryptorni na młodego, wybijające-
go się talentem i temperamentem ucz-
niaka. Możliwe też, że to któryś ze świat-
łych opatów przedstawił Szydłowieckie-
mu „cudowne dziecko”, na którego na-
ukę i utrzymanie zaczął łożyć. Uzdolnie-
nia młodzieńca okazały się na tyle rozle-
głe, że zdecydowano posyłać go również 
na naukę do miejskich pracowni. Uczył 
się on swojego rzemiosła w momencie, 
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koleje życia, jak i dzieła 
Stanisława Samostrzelni-
ka okryte są tajemnicami. 
Z mroków historii wyła-
nia się on po raz pierw-
szy w 1506 roku jako „re-
ligiosus Stanislaus pictor 
de Mogila”. Przy pomo-
cy zapisków archiwal-
nych można odtworzyć 
kilka faktów z życia Sa-
mostrzelnika. Pozwala-
ją one, choćby pokrótce, 
nakreślić jego sylwetkę. 
Sylwetkę nie tylko mala-
rza, ale i zakonnika, po-
żeracza kobiecych serc, 
ojca kilku nieślubnych 
dzieci i wielbiciela do-
brze skrojonych, boga-
tych strojów.Małgorzata A. Quinkenstein 
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w którym krakowska szkoła iluminator-
stwa dobiegała kresu swojej świetności. 
Do ostatnich, największych dzieł powsta-
łych w Małopolsce zaliczyć trzeba Mszał 
jasnogórski, Graduał Jana Olbrachta lub 
Kodeks Baltazara Behema, które są jed-
nocześnie uznanymi w Europie pracami 
najwyższej klasy. Stanisław z Mogiły był 
uczniem twórców tych ksiąg. I, co nie-
zwykle znamienne, to jego, a nie ich, zna-
my z imienia i nazwiska. Jego poprzedni-
cy nie mieli jeszcze zwyczaju sygnowania 
swojej pracy. On, należący już do innego, 
renesansowego pokolenia, pozostawiał 
po sobie ślad w postaci monogramu SC 
(Stanislaus Claratumbensis). 

Obok Szydłowieckich, talentem ilu-
minatora zainteresowany był również 
biskup krakowski Piotr Tomicki – spad-
kobierca Lubrańskiego, po którym kie-
rował w Poznaniu jego Akademią. To on 
właśnie zarekomendował artystę u dwo-
ru. Tomicki i Krzysztof Szydłowiecki zwa-
ni byli w źródłach „duo cardines istius 
reipublicae Poloniae”, co oznacza, że te 

dwa serca biły jednym rytmem w dąże-
niach politycznych, będąc zarazem naj-
ważniejszymi sercami Rzeczypospolitej. 
Obracając się w tak wpływowym gro-
nie, miał Samostrzelnik wielkie możli-
wości, które pozwoliły mu ostatecznie 
na prawie trzydzieści lat opuścić klasz-
tor Cystersów.

Mając tak możnych protektorów, sła-
wa Samostrzelnika rosła bardzo szybko. 
Przyjmując nadmierną ilość zobowią-
zań wobec klientów, artysta popadał 
w coraz większe kłopoty natury towa-
rzyskiej i finansowej. Niejednokrotnie 
stawał przed sądem z powodu zaciąg-
niętych długów i nie wykonanych prac, 
za które pobrał zaliczki. Jakby tego 
było mało, zastawił w 1518 roku alche-
mikowi krakowskiemu Mikołajowi Lip-
ce srebrny kielich mszalny z kościoła 
grocholickiego i dopiero na interwen-
cję swojego patrona – Szydłowieckie-
go, musiał zwrócić go z powrotem. Sta-
ło się to przyczyną długiego procesu 
z alchemikiem.

Zakonnik popadał jednak nie tylko 
w kłopoty finansowe. Wszystko wska-
zuje na to, że uwielbiał kobiety. Jedyne, 
za czym nie przepadał, to konsekwen-
cje nawiązywanych znajomości. Portre-
ty kobiece, które pozostawił, to głównie 
damy należące do rodziny Szydłowie-
ckich (miniatury znajdują się obecnie 
w Zamku w Kórniku) oraz nieznanych 
mieszczek. Wszystkie one oddane są 
z wielką wprawą, wręcz czułością, która 
zakrawa o intymność.

Sława Samostrzelnika szybko rozeszła 
się po całej Europie. Dzisiaj jego prace 
znajdują się w Mediolanie, Monachium, 
Oksfordzie, Londynie, Warszawie, Opa-
towie, Krakowie oraz wielkopolskim Kór-
niku. Przez ostatni rok odświeżono nieco 
pamięć o tej niecodziennej postaci, or-
ganizując sesje, pokazy, spotkania mło-
dzieży i naukowców. Udało się również 
zainspirować twórczością Samostrzelni-
ka młode artystki. Jedną z nich była Ewa 
Mróz, która wykonała pracę dyplomową: 
„Malarstwo materii w przestrzeni”.    

Ewa Mróz – studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
W 2007 roku ukończyła studia I stopnia na kierunku 

„Projektowanie ubioru”. Obecnie studiuje scenografię na w/w uczelni. Głównym jej 
zainteresowaniem jest kostium sceniczny. Kolekcja dyplomowa „Malarstwo materii 
w przestrzeni” – inspirowana malarstwem Stanisława Samostrzelnika, została zrealizo-
wana w Pracowni projektowania ubioru I ad. Sławomiry Chorążyczewskiej.

Projekt powstał przy pełnej współpracy z Biblioteką Kórnicką PAN. Tam też są prze-
chowywane miniatury malarstwa Stanisława Samostrzelnika. W Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu 2 grudnia 2007 roku miał miejsce pokaz przeddyplomowy. 

Kostiumy stanowią opowiadanie o renesansie dzisiejszą materią i czasem. Zmiana 
funkcji i deformacja tworzywa sztucznego, występującego w otoczeniu współczesnej 
egzystencji, to kluczowe zagadnienie realizacji. Struktura tkaniny i jej warstwienie jest 
próbą znalezienia koloru o głębszej wartości artystycznej. Całość jest utrzymana w kli-
macie powagi i dostojności przez fason i współczesną interpretację biżuterii. Występu-
je dziewięć projektów damskich oraz jeden męski.

Podstawowymi zastosowanymi materiałami są organza, woal, dzianina przeźroczy-
sta, jedwab, podszewka. Uzupełnieniem, jak również czynnikiem konstrukcyjnym, jest 
żaluzja, pasy trzymające kostkę brukową, plastikowa butelka, drucik, czy płyta CD. Uży-
cie tego typu surowców stanowiło zmierzenie się z właściwościami materiału.

��

sztuka
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WHEN IN NEED
Police 997
Ambulance 999
Fire brigade 998
Weather forecast 92 21
Yellow pages 11 89 13
Local operators 90 59
International operators 99 51
Time 92 26
International Area Codes 95 70
Trunk Area Codes 95 70
Radio Taxi 061 822 22 22

061 822 23 33
061 851 55 15
061 821 62 16

PUBLIC TRANSPORTATION
Central Bus Station:
Poznaƒ, 17 Towarowa St.,
tel. 061 833 15 11

Train information:
international connections
local connections
tel. 94 36, 061 863 38 15
tel. 863 38 15 14

Bus information:
tel. 061 664 25 25

Fly information:
0801 30 09 52, 0801 30 09 53
061 858 55 00, 061 847 24 83

RENT-A-CAR
HOTEL POZNA¡ – 1 W∏. Andersa Sq.,
tel. 061 853 17 02;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 4 pm.,
Saturday 10 am – 2 pm.
Sunday only on request

Poznaƒ, ¸awica APT, 285 Bukowska St.
tel. 061 868 41 77;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 6 pm.,
Saturday, Sunday only on request
e-mail: poznan@herz.com.pl

AUTO SERVICE
Stanis∏aw Nagórski & Synowie
¸´czyca k. Poznania, 33/28 Pó∏nocna St.
tel./fax 061 810 65 83

RESTAURANTS
Restauracja Magdy Gessler
94 Stary Rynek
tel.061 855 33 58
fax 061 855 33 47

Restauracja Piano Bar
& Browar Pub
S∏odownia
Poznaƒ, 42 Pó∏wiejska St. 
tel./fax 061 859 65 70 Stary Browar

Dom Vikingów
Poznaƒ, 62 Stary Rynek.
tel./fax 061 852 71 53
www.domvikingów.pl

Ristorante Pizzeria
Poznaƒ, 41 Garbary St.
tel. 061 852 34 10
Suchy Las, 20 Szkolna St.
tel.061 892 60 36

Restauracja Aplauz (2)
8/10 27 Grudnia St.
tel. 061 851 01 58
www.aplauzrestauracjca.pl
kuchnia europejska
z elementami kuchni
po∏udniowoamerykaƒskiej

Blue Note Poznaƒ Jazz Club
76/78 KoÊciuszki St.
tel./fax 061 851 04 08

Restauracja
Piwnica Murna
3A Murna St.
tel. 061 851 86 64

HOTELS
Hotel Edison
Baranowo, Przeêmierowo 
061 814 27 51, fax 061 814 16 85
www.hoteledison.com.pl

Hotel Meridian (3)
Poznaƒ, Litewska St.
tel. 061 841 12 01, 061 847 15 64
www.hotelmeridian.com.pl
open from 1 pm till 1 am

Domina Poznaƒ Residence (1)
Poznaƒ, 2 Âw Marcin St.
tel. 061 859 05 90
fax 061 859 05 91
e-mail: prestige@dominahoteis.pl
www.dominahotels.com

Hotel Dorrian
Poznaƒ, 29 Wyspiaƒskiego St.
tel. 061 867 45 22, 061 662 66 66
e-mail: rezerwacja@dorian.pl

Hotel Trawiƒski
Poznaƒ, 2 ˚niwna St.
tel. 061 827 58 00
fax 061 820 57 81
www.hoteltrawinski.com.pl
e-mail:office@hoteltrawinski.com.pl

Mat’s Hotel i Restauracja***
Poznaƒ, 115 Bu∏garska St.
tel. 061 868 78 31
www.hotelmats.pl

Hotel HP Park*** Poznaƒ
Poznaƒ, 77 abpa A. Baraniaka St.
tel. 061 874 11 00
tel. 061 874 12 00
www.hotelepark.pl
e-mail: hppoznan@beph.pl
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