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w numerze
Informujemy, że trwa nabór na kierunek komunikacja europejska na studia I stopnia (licencjackie), które 
odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).
Trwa także nabór na kierunek filologia o specjalności europejska komunikacja społeczna na studia II stop-
nia (magisterskie), które odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Studiując w Kolegium Europejskim w Gnieźnie – studiujesz na najlepszym polskim 
uniwersytecie – UNIWERSYTECIE im. ADAMA MICKIEWICZA

Kwalifikacje absolwenta komunikacji europejskiej:
•  opanowanie na poziomie komunikacyjnym dwóch 

języków obcych (możliwość zdobycia certyfikatu 
biegłości językowej),

• znajomość kultury i historii krajów europejskich,
•  wiedza w zakresie przemian prawnych, politycznych, 

społecznych, kulturalnych i gospodarczych współczesnej 
Europy,

•  kompetencje prawne i negocjacyjne konieczne do 
pełnienia funkcji ekspertów w zakresie funkcjonowania 
Unii Europejskiej,

•  specjalistyczna wiedza z zakresu problematyki religijnej 
i etnicznej, niezbędna w pracy w organizacjach 
rządowych, pozarządowych i humanitarnych, a także 
w mediach,

•  biegłość w zdobywaniu grantów europejskich 
z udziałem partnerów krajowych i zagranicznych,

•  umiejętność nawiązywania kontaktów handlowych, 
biznesowych i kulturalnych z osobami fizycznymi i 
prawnymi z Unii Europejskiej i państw kandydujących,

•  doświadczenie we współpracy międzynarodowej 
w ramach sieci kontaktów tworzonych podczas 
studiowania w Polsce i za granicą.

Uczymy się nie dla szkoły,  
ale po to, by żyć mądrze i szlachetnie

ZAPEWNIAMY:
•  doskonałą kadrę naukową z naszego Uniwersytetu oraz 

z zagranicy,
• bogatą ofertę dydaktyczną,
• wysoki, interdyscyplinarny poziom kształcenia,
• zajęcia poświęcone różnym kulturom i cywilizacjom,
•  naukę prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego 

oraz prawa pracy,
•  praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowywania grantów 

europejskich (zajęcia prowadzone przez specjalistów 
z Polski i Niemiec),

•  warsztaty prowadzone przez animatorów życia 
artystycznego, społecznego, ekonomicznego 
i politycznego,

•  studia w zakresie najnowszych technologii 
informacyjnych,

• zajęcia z co najmniej dwóch języków obcych,
• wyjazdy zagraniczne,
•  nowoczesne sale dydaktyczne oraz wygodne i tanie 

akademiki.

Celem Kolegium Europejskiego  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest tworzenie 

intelektualnej tkanki Polski, Gniezna, Europy.

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej: www.ceg.amu.edu.pl

KONTAKT: Kolegium Europejskie UAM w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno
 tel. 0 (61) 423 70 00, fax 0 (61) 423 70 02, e-mail: sekr-ceg@amu.edu.pl
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Ryszardowi Kupidurze oraz pani Marii Dzysiuk.



Wspólny, pragmatyczny 
interes narodowy
Rozmowa z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym  
Ambasadorem Ukrainy Olexandrem Motsykiem 
rozmawiała Mariola Zdancewicz.

wywiad ekskluzywny

 Jak widzi się na Ukrainie dzi-
siejszą Polskę – po „pomarańczowej re-
wolucji”, w kontekście starań Ukrainy 
o wejście do Unii Europejskiej i wspólnie 
organizowanego Euro 2012?
Dziś zarówno Ukraińcy, jak i Polacy popie-
rają naszą aktywną współpracę dwustronną 
- 75% obywateli RP akceptuje przystąpienie 
Ukrainy do UE. Większość polskich polity-
ków zgadza się z twierdzeniem, że bez wol-
nej Ukrainy nie ma wolnej Polski. Obecnie to 
Polska wśród krajów europejskich przejawia 
najbardziej aktywną, proukraińską postawę 
i jest naszym partnerem strategicznym, du-
żym krajem europejskim w NATO. Rzeczpo-
spolita Polska przyjęła za priorytet swojej 
polityki wspieranie europejskich oraz euro-
atlantyckich aspiracji naszego kraju.
Ostatni szczyt UE pokazał zdolność polskich 
władz do zdecydowanej obrony własnych 
interesów narodowych. Jednocześnie wła-
dze RP odeszły od „eurosceptycznej” reto-

ryki, a poziom poparcia członkostwa 
Polski w UE wśród mieszkańców jest 
najwyższy w całej Unii.
Niezależnie od historii mamy z Pol-
ską wiele wspólnego pod względem 

pragmatycznych interesów narodowych. 
Relacje ukraińsko-polskie nie zależą już od 
zmieniających się rządów oraz sytuacji ze-
wnętrznej. Wzmacnia się dialog naszych 
krajów w dziedzinie polityki i gospodarki. 
Trwa proces pojednania, wzrasta wzajemne 
zrozumienie oraz zaufanie pomiędzy zwy-
kłymi mieszkańcami naszych krajów. Zade-
klarowane partnerstwo strategiczne nabie-
ra konkretnego i treściowego wypełnienia.
Uważam, że Euro 2012 to ogromnie waż-
ne wydarzenie dla obu naszych krajów, 
ponieważ będziemy mogli zaprezento-
wać się w Europie i na świecie. Dla Ukrainy 
jest to również niezwykła szansa integracji 
europejskiej.

 Przeciętny Polak wiedzę o Ukra-
inie czerpie z filmu „Ogniem i Mieczem” 
oraz ze zdawkowych relacji w dziennikach 
telewizyjnych. To stanowczo za mało. Co 
powinniśmy zrobić, aby przybliżyć sobie 
wzajemnie wiedzę o naszych krajach i na-
rodach? Czy są plany wspólnej promocji 
Ukrainy i Polski w Europie?
Nie sądzę, że Ukraina w Polsce jest tak słabo 
znana. Ale zgadzam się, że jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Obecnie jedno z najważniejszych 
zadań współpracy ukraińsko-polskiej to roz-
wijanie kontaktów regionów oraz miast. 
Blisko 150 dwustronnych umów o współpracy 
miast i regionów zostało już podpisanych. 
Trwa praca nad instytucjonalizacją takiej 
współpracy. Chodzi o kontakty między lo-
kalnymi stowarzyszeniami, na poziomie 
zwykłych obywateli.
Współpraca międzyregionalna ukraińskich 
jednostek administracyjno-terytorialnych 
z zachodnimi partnerami jest jednym z klu-
czowych elementów integracji europejskiej 
naszego państwa. Zwłaszcza w dziedzinie 
kultury, edukacji oraz samorządu lokalne-
go. Uważam, że ukraińsko-polskie doświad-
czenie w zakresie współpracy międzyregio-
nalnej jest bardzo bogate. Istotna jest przy 
tym autonomia mechanizmów instytucjo-
nalnych współpracy międzyregionalnej oraz 
współpracy transgranicznej wobec zmian 
politycznych wewnątrz obu państw. Reali-
zacja wspólnych projektów międzyregional-
nych przybliża Ukrainę do Europy. Istnieje też 
potrzeba lepszego współdziałania między 
regionami naszych krajów w sferze nauko-
wo-technicznej. To pomogłoby zwiększyć 
konkurencyjność Ukrainy i Polski na rynku 
ogólnoeuropejskim. 

 Ukraińska klasa średnia chętnie 
jeździ wyprodukowanymi na Żeraniu La-
nosami. AwtoZAZ ma udziały w warszaw-

skiej FSO, a Huta Częstochowa jest włas-
nością Donbasu. Więcej takich firm nie 
umiemy wymienić. Czy sądzi Pan, że będą 
w Polsce kolejne duże inwestycje? Czy jest 
to dobry początek dalszej współpracy?
Ukraińskie przedsiębiorstwa starają się dzia-
łać nie tylko na rynku wewnętrznym, ale tak-
że na rynkach zewnętrznych. Nabycie akty-
wów w Polsce jest dla ukraińskich przedsię-
biorstw korzystne, ponieważ stanowi krok 
w stronę budowania mostu prowadzącego 
na rynki Unii Europejskiej. Właśnie w Polsce 
realizowane są dwa wielkie ukraińskie pro-
jekty inwestycyjne. Na porządku dziennym 
– zwiększenie ilości ukraińskich inwestorów. 
Takie inwestycje są inwestycjami w nasz po-
tencjał eksportowy, ponieważ zabezpiecza-
ją nisze rynkowe dla ukraińskich technolo-
gii oraz maszyn. Wiemy, że Polska jest zain-
teresowana inwestowaniem ukraińskiego 
kapitału w stocznie Gdańska i Gdyni. Myślę, 
że z czasem inne sektory gospodarcze mogą 
zainteresować Ukrainę. A współpraca gigan-
tów produkcyjnych powinna stanowić pozy-
tywny sygnał dla wielu przedsiębiorstw ma-
łego i średniego biznesu. 
Już teraz na wielką skalę dokonuje się in-
tegracja gospodarcza naszych krajów. Co-
roczny wzrost obrotów handlowych między 
Ukrainą a Polską wynosił średnio 40-50%, 
a w 2006 r. wysokość wymiany handlowej 
wzrosła do 3,5 mln dolarów. Wszechstron-
ny rozwój stosunków handlowo-gospodar-
czych z Polską jest jednym z ważnych prio-
rytetów polityki Ukrainy. Podpisaliśmy cały 
szereg międzypaństwowych i międzyresor-
towych umów gospodarczych. Powstają od-
powiednie podstawy prawne dla współpra-
cy gospodarczej, gruntownie się zmienia 
charakter kontaktów. Zostały opracowane 
nowe mechanizmy współpracy w dziedzinie 
kooperacji produkcyjnej, zakładania wspól-
nych przedsiębiorstw, obopólnie korzystnej 
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polityki inwestycyjnej, wspólnego wchodze-
nia na rynki państw trzecich. 
W moim przekonaniu, obok już wspomnia-
nych, wielkie szanse ma współpraca w dziedzi-
nie budownictwa, przetwórstwa produktów 
spożywczych, obróbki drewna, meblarstwa 
i innych. W tych wszystkich dziedzinach jest 
szansa eksportu do krajów Europy Zachod-
niej. Ale nie warto zapominać, że z krajami 
dawnego Związku Radzieckiego Ukraina ma 
zawarte umowy o wolnym handlu, co stwarza 
polskim firmom działającym u nas możliwość 
bezcłowego eksportu do tych krajów.

 Wielu wielkopolskich przed-
siębiorców inwestuje na Ukrainie. Choć-
by producent tapicerki samochodowej 

– firma InterGroclin czy chemii budowla-
nej – firma Kreisel. Czym Pan ambasador 
chciałby zachęcić biznesmenów z Polski, 
a zwłaszcza z Wielkopolski, do inwesto-
wania na Ukrainie?
Polski i ukraiński potencjał inwestycyjny nie 
został jeszcze do końca wykorzystany, mimo 
dobrych warunków instytucjonalnych. We-
dług statystyk w 2006 r. kapitał polskich in-
westorów w ukraińskich przedsiębiorstwach 
wynosił niemal 366 mln dolarów (rok wcześ-
niej – ok. 225,5 mln dolarów), co oznacza 
wzrost o 62%. Ale w stosunku do innych kra-
jów liczba polskich inwestycji to tylko 1,7% 
ogólnej liczby bezpośrednich, zagranicznych 
inwestycji na Ukrainie.

Gospodarka Ukrainy jest atrakcyjna ze wzglę-
du na zasoby naturalne – ziemię, lasy, wody, 
grunt, inne bogactwa naturalne. Ponad 60% 
gospodarstw rolnych ma wysokiej jakości, 
płodne czarnoziemy. W większości regio-
nów warunki pogodowe sprzyjają prowa-
dzeniu działalności gospodarczej przy ogra-
niczonej liczbie wydatków w innych sferach 
gospodarczych. 
Zasoby ludzkie to największa, konkurencyjna 
wartość gospodarki Ukrainy. W 2002 r. Ukra-
ina należała do dziesiątki krajów o najbar-
dziej wykształconym społeczeństwie oraz do 
pierwszej dwudziestki państw według po-
ziomu wyszkolenia kadry naukowej. Mamy 
zabezpieczenie infrastrukturalne, jesteśmy 
w pierwszej piątce państw świata pod wzglę-

dem długości dróg kolejowych, dróg asfalto-
wych oraz innych zasobów transportowych 
na 1000 km kw., a także w pierwszej trójce 
państw świata, jeśli chodzi o poziom telefo-
nizacji, elektryfikacji oraz zużycia zasobów 
energetycznych.
Dla inwestora istotny jest charakter systemu fi-
skalnego państwa. Obecnie są wprowadzane 
pewne zmiany, służące i sprzyjające zyskow-
nej działalności inwestorów na Ukrainie. Na 
przykład szereg ulg podatkowych dla przed-
siębiorców pracujących w priorytetowych 
dziedzinach gospodarki. Ulgi są przewidziane 
m.in. dla sektora górniczo-hutniczego, budo-
wania statków, samochodów, samolotów oraz 
sektora rolniczego. Jest dość wysoki poziom 

zaufania inwestorów do gospodarki ukraiń-
skiej – ponad 60% z nich reinwestuje zyski na 
Ukrainie, nie wywożąc ich za granicę.
Strefami priorytetowymi dla zagranicznych 
inwestycji na Ukrainie są Region Zachod-
ni (obwody: lwowski, iwano-frankowski, za-
karpacki, tarnopolski, wołyński), Region Do-
niecko-Naddnieprzański (obwody: doniecki, 
ługański, zaporoski, dniepropietrowski) i Re-
gion Południowy (obwody: odeski, mikoła-
jewski, chersoński) oraz regiony Ukrainy, za-
nieczyszczone wskutek katastrofy w Czarno-
bylu. Należy wprowadzić najnowsze techno-
logie i przeprowadzić prace mające na celu 
ekologiczne, gospodarcze oraz społeczne 
odrodzenie tych terenów. Warto też doko-
nać unikalnych badań naukowych.

 Na Ukrainie prawie 6,5 milio-
na rolników otrzymało ziemię, a Wielko-
polska od wieków uważna jest za region 
o bardzo dobrze rozwiniętym rolnictwie. 
Czy widzi Pan pole do współpracy rów-
nież pomiędzy naszymi producentami 
rolnymi?
Ktoś może uważa, że nasze kraje powinny 
być konkurentami. Ja natomiast widzę wie-
le możliwości współpracy w sektorze agrar-
nym. Rolnictwo na Ukrainie pozostaje jedną 
z najważniejszych gałęzi gospodarki. Prawie 
jedna trzecia naszego społeczeństwa miesz-
ka lub pracuje na wsi. Rolnictwo przynosi bli-
sko 12% PKB.
Współpraca pomiędzy ukraińskimi i polski-
mi producentami rolnymi ma duże perspek-
tywy z uwagi na to, że rolnictwo na Ukrainie 
ma korzystne warunki naturalne. W latach 
1999-2006 inwestycje zagraniczne w sekto-
rze agrarnym wzrosły 27-krotnie!
Wzrasta wysokość wymiany towarowej po-
między naszymi krajami w zakresie 
zbóż. Największą część ukraińskiego 
eksportu stanowią tłuszcze oraz oleje 
pochodzenia roślinnego i zwierzęce-
go, gotowe tłuszcze spożywcze, wo-
ski pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 
odpady przemysłu spożywczego, karmy dla 
zwierząt, napoje alkoholowe i bezalkoholo-
we, ocet i inne. Natomiast Ukraina importu-
je z Polski płody rolne, orzechy, soki owoców 
cytrusowych albo skórkę dyni, mięso i podro-
by, kakao i jego przetwory, żywe zwierzęta, 
świeże i przetworzone warzywa i owoce. Ma 
też miejsce aktywna współpraca naukowa 
między placówkami prowadzącymi kierun-
ki rolnicze. 
Władze Ukrainy chcą, by sektor rolniczy był 
bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Dokonuje 
się prorynkowa transformacja struktury włas-
ności ziemskiej w celu przystosowania jej do 
standardów międzynarodowych. W najwięk-
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szym stopniu został zreformowany system fi-
skalny sektora agrarnego, wprowadzono mię-
dzy innymi rolniczy podatek ustalony, obniżo-
no niemal trzykrotnie obciążenia podatkowe, 
skasowano zaległości podatkowe i płatnicze, 
wprowadzono kredytowanie na warunkach 
ulgowych. I już dziś najwięksi polscy produ-
cenci rolni aktywnie współpracują ze swymi 
ukraińskimi partnerami. Polska firma PKM 
Duda kupiła w obwodzie wołyńskim kombi-
nat mięsny i dalej inwestuje w jego moder-
nizację i rozbudowę. Funkcjonuje projekt za-
prowadzenia na Ukrainie pełnego cyklu ho-
dowli indyczek, który w obwodzie lwowskim 
realizuje polska firma Indykpol. Działają też 
wspólne przedsiębiorstwa produkujące ma-
szyny i części do uprawy ziemi.

 W 1997 r. na poznańskim 
lotnisku Ławica wylądował najwięk-
szy seryjnie produkowany samolot 
transportowy świata – Rusłan An-
124. Czy dzisiaj jest kontynuowana 

na Ukrainie myśl techniczna Olega Anto-
nowa, który w kijowskim biurze zaprojek-
tował m.in. ten niezwykły transportowiec? 
Jak rozwija się ukraińska myśl techniczna?
Ukraina zawsze miała silny potencjał na-
ukowy, dziedzicząc cześć dawnego radzie-
ckiego sektora wojskowo-przemysłowe-
go. Oprócz tego nasz kraj należy do czo-
łówki pod względem udziału naukowców 
w strukturze społecznej. Ogólna liczba pra-
cowników naukowych, która i tak zmniej-
szyła się trzykrotnie, wynosi obecnie 200 
tys. osób. W różnych dziedzinach gospodar-
ki krajowej i w sferze socjalnej zatrudnio-
nych jest prawie 23 tysiące pracowników 
naukowych wyższego stopnia, 70% z nich 

bezpośrednio uczestniczy w działalności 
naukowo-technicznej. 
Odnośnie przemysłu lotniczego, to w tej dzie-
dzinie musi trwać ciągły cykl: inwestycje, wkła-
dy i dochody. Niestety biznes na obszarze po-
stradzieckim obawia się ryzyka, wybiera dzie-
dziny szybciej przynoszące dywidendy. Dlate-
go naszymi głównymi rynkami zbytu samolo-
tów pozostają – Azja, Rosja, a także w pewnej 
mierze Ameryka Południowa i Afryka.

 W Polsce znowelizowano prawo 
pracy umożliwiające zatrudnienie obywa-
teli Ukrainy na okres trzech miesięcy bez 
żadnych ograniczeń. Czy spodziewa się 
Pan ambasador dużego zainteresowania 
pańskich rodaków pracą sezonową w Pol-
sce czy może Ukraińcy pojadą dalej na 
Zachód? 
Traktujemy zmiany w kodeksie pracy RP jako 
pozytywny krok. Nowe przepisy otwiera-
ją drogę tym obywatelom Ukrainy, których 
interesuje praca sezonowa w Polsce. Obec-
nie wielu Ukraińców pracuje w Polsce i in-
nych krajach UE, ponieważ poziom płac na 
Ukrainie nie jest tak wysoki jak na Zacho-
dzie. Już w tej chwili Ukraina sama zaczy-
na odczuwać braki fachowców na przykład 
w budownictwie. Sytuacja taka musi zaowo-
cować podwyżką płac także i u nas. Według 
danych ekspertów, coraz więcej Ukraińców 
szuka możliwości zarabiania u siebie. Jed-
nak, jak już wspomniałem, jesteśmy zado-
woleni z uproszczenia przez Polskę procedur 
zatrudniania obcokrajowców, w tym także 
i naszych obywateli. 

 Ukraina organizowała w 2005 r. 
Festiwal Eurowizji. Teraz wspólnie organi-
zujemy Euro 2012. Jak wyglądają przygo-
towania do tej imprezy  i czego oczekuje 
Ukraina od Euro?
W ciągu minionych trzech miesięcy wiele 
zrobiono na tej drodze: zostały powołane 
ukraiński oraz polski komitety organizacyjne 
ds. przygotowania do Euro 2012; przeprowa-
dzono spotkanie prezydentów obu państw, 
podczas którego osiągnięto porozumienie 
o powołaniu wspólnej Rady Koordynacyjnej, 
jak również o przygotowaniu do podpisania 
dwustronnej umowy dotyczącej Euro 2012; 
wzmacnia się i poszerza współpraca samo-
rządów oraz przedsiębiorców miast, w któ-
rych będą przeprowadzane mecze.
Razem z tym powinniśmy jeszcze bardzo 
wiele zdziałać w drodze do Euro 2012. Przy-
gotowania do turnieju wymagają od Ukrai-
ny poważnej pracy w dziedzinie budowni-
ctwa obiektów infrastruktury: hoteli, lotnisk, 
budowli sportowych, podniesienia poziomu 
serwisu turystycznego, gastronomicznego. 

Rząd Ukrainy opracowuje Państwowy Pro-
gram przygotowania do Euro 2012, w którym 
powinna znaleźć się precyzyjna lista obiek-
tów oraz oszacowanie kosztów ich budowy.
Budowa niektórych obiektów została rozpo-
częta jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o zwy-
cięstwie Ukrainy i Polski. Mam na myśli przede 
wszystkim nowoczesny stadion w Doniecku 
o łącznej wartości prawie 500 mln euro i sta-
dion w Dniepropietrowsku. Obecnie są poszu-
kiwani potencjalni inwestorzy, którzy zbudują 
inne obiekty. Rząd Ukrainy powołał Narodową 
Agencję ds. przygotowania i przeprowadzenia 
finałów mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 
2012, o statusie ministerstwa. 
Uważamy, że organizacja tak dużej imprezy 
powinna być wielkim bodźcem dla rozwoju 

gospodarki ukraińskiej. Najwięcej zy-
ska branża budowlana oraz branże 
z nią związane. Poważny, pozytywny 
wpływ mistrzostwa będą wywierały 
na rozwój branży turystycznej. Hote-
le, które zostaną zbudowane do Euro 2012, 
będą wykorzystywane również po zakoń-
czeniu mistrzostw przez turystów zagranicz-
nych, którzy, mamy nadzieję, chętnie powró-
cą do naszego kraju wraz ze swoimi rodzina-
mi oraz kolegami.
Przeprowadzenie Euro 2012 jest historycz-
ną szansą dla Ukrainy w kontekście jej dążeń 
europejskich. Już sama decyzja o przeprowa-
dzeniu mistrzostw Europy w piłce nożnej na 
Ukrainie świadczy o tym, że nasze państwo 
jest postrzegane jako nieodłączna część Eu-
ropy. I nie tylko w sensie geograficznym, lecz 
także politycznym. Powinniśmy tę szansę wy-
korzystać w całości.  
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O współpracy pomiędzy uniwersytetami we 
Lwowie, Charkowie i Poznaniu mówi pro-
rektor Uniwersytetu Medycznego  Wojciech 
Dyszkiewicz.

 Jak wygląda współpraca mię-
dzy uczelniami medycznymi w Poznaniu 
i na Ukrainie? Tym bardziej, że w przeszło-
ści Charków z tzw. klucza współpracował 
z Państwa uczelnią. Widać jakieś różnice?
Współpracę z Charkowem nawiązaliśmy już 
w latach 70. Opierała się ona głównie na wi-

zytacjach władz uczelni. W tamtym okresie 
istniała  wymiana studentów, czyli praktyki 
studenckie. Kontakty wygasły w latach 80. 
Dopiero w roku 2006 podpisaliśmy umowę 
z Narodowym Uniwersytetem Farmaceutycz-
nym. Poza wzbogacaniem się o doświadcze-
nia naukowe, organizowane są także wymia-
ny studentów, wzajemne ocenianie w ra-
mach sympozjów,  zapewnienie nauczycie-
lom badań naukowych, udostępnianie mate-
riałów, publikacji powstałych na uczelniach.

 Co wnosi wymiana studentów?
Ma ona bardzo duże znaczenie, bowiem 
wpływa na kształtowanie nowych postaw, 
poglądów na świat i na życie. W sytuacji, gdy 
Polska jest w UE, a Ukraina będzie dopiero 
kandydowała, wszelkie kontakty bezpośred-
nie, towarzyskie, wzajemne poznawanie się 

mają ogromne znaczenie. W czasach studen-
ckich tworzą się różne związki, przyjaźnie, 
które mogą zaowocować w przyszłości zmia-
ną nastawienia.

 W jakim kierunku zmierza 
współpraca między polskimi i ukraiński-
mi uczelniami?
Chcielibyśmy, aby miała charakter nauko-
wy. W zakresie nauk farmaceutycznych taka 
szansa istnieje. Poszerzamy  współpracę rów-
nież w dziedzinie stomatologii i medycyny. 
W tym momencie nie mamy jeszcze stosow-
nych umów, lecz korzystanie z doświadczenia 
ze współpracy z Narodowym Uniwersytetem 
Farmaceutycznym daje ogromne szanse na fi-
nalizację projektu w bardzo szybkim czasie.

 Wspomniał Pan, że publikują 
Państwo wspólne prace.
Tak, te prace ukazują się w czasopismach za-
równo ukraińskich, jak i polskich. Grupa pro-
fesora Zaprutki i profesor Bobkiewicz-Ko-

złowskiej silnie współpracują z Uniwersyte-
tem Lwowskim.
A ze strony ukraińskiej duże znaczenie od-
grywa pomoc docentów Lesek, Kazmirchuk, 
Shtoyko.

 Od kiedy  współpracują Pań-
stwo z Uniwersytetem Lwowskim?
W 1996 roku podpisaliśmy umowę z Lwow-
skim Państwowym Uniwersytetem Medycz-
nym. Umowa jest bezterminowa. Podobnie 
jak ta z Charkowem, obejmuje prowadzenie 
wspólnych projektów, badania naukowców 
z zakresu medycyny, stomatologii i farmacji, 
organizację sympozjów, konferencji, uczest-
nictwo w wykładach, a  przede wszystkim 
wymianę młodzieży. Co roku wyjeżdża sied-
miu polskich studentów i tylu też gościmy 
studentów z Ukrainy. W tym roku wyjeżdża-

ją także nasi magistranci. W 2004 r. podpisa-
liśmy aneks, który rozszerza i precyzuje obo-
wiązki obu uczelni, szczególnie dotyczące fi-
nansowania wyjazdów. Bardzo zależy nam 
na możliwościach fundowania stypendiów 
dla co najmniej jednego studenta z Ukrainy. 
To zapewniałoby wymianę naukową nie tyl-
ko na poziomie studenckim i wizytacji pro-
fesorskiej, ale konkretne działania w zakresie 
doktoratów, które byłyby wspólnymi pracami. 
Takie próby już mamy. Studenci ze Lwowa re-
alizują prace magisterskie w roku 2007/2008 
u profesora Zaprutki, a student z Poznania pi-
sze pracę magisterską we Lwowie. 

 Pokusiłby się Pan o ocenę obu 
uniwersytetów?
Możemy mówić o wyrównanym poziomie, 
jeśli chodzi o nauki farmaceutyczne. Kon-
takty z kolegami medykami mamy jeszcze 
zbyt małe, ale wiemy, że Lwowski Uniwersy-
tet Medyczny, obok uniwersytetów w Kijowie 
i Lwowie, jest jednym z najlepszych na Ukra-
inie. Dlatego myślę, że ten teren jest dla nas 
bardzo atrakcyjny.

  Odchodząc od tematyki spot-
kań naukowych - jak dziś ocenia Pan 
Ukrainę?
Uważam, że ten kraj ma ogromny potencjał. 
Powinniśmy zbliżać się do Ukrainy w mia-
rę przełamywania stereotypów myślenia 
o Ukrainie i Ukraińcach. My mamy tylko po-
zytywne wrażenia z pobytów na Ukrainie. 
Spotykamy się zawsze z wyrazami sympatii 
i pewnym poczuciem wspólnoty.

 Czy uważa Pan, że Ukraińcy do-
ceniają rolę Polski jako pomostu między 
Wschodem a Zachodem?
Wydaje mi się, że środowiska akademickie 
zdecydowanie doceniają taką rolę Polski. 
Trudno jednak powiedzieć, jakie jest ogól-
ne przekonanie wśród narodu ukraińskiego. 
Środowiska akademickie chcą współpraco-
wać i być partnerami we współpracy z Ukra-
iną. Chcę jeszcze raz podkreślić, że mamy do 
czynienia z narodem o ogromnym potencja-
le, który może przynieść Europie bardzo wie-
le pożytku, choćby swoją różnorodnością.  

Współpraca
ma ogromny wpływ
na kształtowanie nowych 
postaw, poglàdów na Êwiat
i ˝ycie
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Historia stosunków między Po-
lakami a Ukraińcami była tra-
giczna. Począwszy od powsta-
nia w wieku XVII narodu ukraiń-
skiego do czasów II wojny świa-
towej, dzieliły te dwa dzielne 
narody uprzedzenia i nienawiść. 
W potocznej polszczyźnie okre-
ślanie kogoś „ukraińcem” ozna-
czało obelgę. Tak charakteryzo-
wano człowieka mściwego i za-
ciętego. Ale jest też sentyment 
do Ukrainy zaszczepiony przez 
żyjących tam niegdyś Polaków 
i przez literaturę romantyczną

Ten tragizm nie wynikał tylko i wyłącz-
nie z ciążącej niczym fatum wzajemnej 
niechęci, ale także z faktu, że te oba cenią-
ce nade wszystko wolność narody popad-
ły w niewolę – zostały podbite przez impe-
rium rosyjskie i poddane rusyfikacji. Konse-
kwentne wysiłki dzisiejszej polskiej dyplo-
macji, aby robić co się da, żeby Ukraina stała 
się członkiem Unii, zdają się być rodzajem 
spłacanego długu za błędy historyczne, któ-
re popchnęły Ukrainę w objęcia Moskwy. 

Dzisiaj entuzjazm dla przywódców po-
marańczowej rewolucji dawno się wypa-
lił, a permanentny kryzys polityczny bloku-
je niezbędne reformy. Dziedzictwo historii 
w postaci podziału na Ukrainę wschodnią 
– prorosyjską i zachodnią, z ludnością z wy-
raźnie wykształconą świadomością narodo-
wą, stwarza niejasną przyszłość. Najwięk-
sze z krajów Unii - Francja, Włochy, Niem-
cy - mają najwięcej obaw przed współpra-
cą z Ukrainą ze względu na zachowanie do-
brych stosunków z Rosją, która po mistrzow-
sku stara się odbudowywać swoje wpływy. 

Najlepszy moment, jakim była czasowa 
implozja Rosji w latach dziewięćdziesiątych 
minął, aby Ukraina mogła stać się członkiem 
UE. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej orga-
nizowane wraz z Polską, mogą być istotnym 
etapem na tej drodze Ukrainy. Wejście Ukra-
iny do Unii - wstępne rozmowy mają się za-
cząć w 2013 roku - to szansa na powrót do 
pewnego momentu historii tej ziemi, w któ-
rej wiele scenariuszy było otwartych, a zre-
alizował się najgorszy z możliwych. Historia 
to także dzieje faktów, które nie miały miej-
sca. Kształtowanie się narodu ukraińskie-
go mogło odbywać się w inny sposób, nie 
w opozycji do Polaków, Lachów. Dobre ramy 
prawne, gdyby je wtedy stworzono, spowo-

dowałyby być może, że mówilibyśmy dzisiaj, 
choć brzmi to nieprawdopodobnie, że Polak 
z Ukraińcem to dwa bratanki. Cofnijmy się 
zatem do tego decydującego momentu.           

Polska od morza do morza 

Ziemie Ukrainy do XVIII wieku należały 
do Rzeczypospolitej. Czasami jeszcze dzi-
siaj w rozmowach Polaków powraca sarma-
cka z ducha megalomania, która każe przy-
pomnieć, że Polska była od „morza do mo-
rza”. Jak tak wielkie tereny znalazły się w ob-
rębie Rzeczypospolitej? Musimy cofnąć się 
w głąb historii. Kijów to kolebka Rusi, jej ma-
cierz. Stąd w mentalności rosyjskiej Kijów 
w sposób naturalny jest częścią imperium. 
Kluczowy dla całej Rusi był najazd mongol-
ski. Spustoszył on Ruś i uczynił ją terenem 
rozpowszechniania się azjatyckich praktyk 
i obyczajów społecznych i politycznych, co 
oznaczało, że władza jest poza społeczeń-
stwem, istnieje sama dla siebie. Kiedy wład-
cy Moskwy uwolnili się w XV wieku spod 
dominacji Tatarów, postępowali według ich 
zwyczajów. Wielkie Księstwo Moskiewskie 
stworzono, wzorując się na Mongołach. Ale 
w wojny z Tatarami aktywnie włączyli się Li-
twini, którzy wtedy byli bardzo wojowni-
czy. W XIV i XV wieku dawne ruskie ziemie 
zachodnie i południowe, uwolnione spod 
władzy mongolskiej przez wojska litewskie, 
weszły w skład Litwy oraz Polski. Ruś Hali-
cko-Wołyńską podbił Kazimierz Wielki. Zie-
mie te były straszliwie spustoszone przez 
najazdy tatarskie. Litwa choć bojowa, była 
mała. Co innego zdobyć ogromny teren, 
a co innego go utrzymać, skolonizować. Zie-
mia była prawie bezludna, a nieliczni osad-
nicy Rusini. Spoiwem ich tożsamości było 
prawosławie. Trudno jednak mówić wtedy 
o jakimś poczuciu narodowym. Litwa szu-
kała więc innego państwa, które mogło jej 
pomóc utrzymać te tereny. To, obok wspól-
nego wroga, jakim byli wówczas Krzyżacy, 
było jedną z przyczyn zawarcia unii polsko-
litewskiej. Na uwolnione od Tatarów tereny 
zaczęli napływać zbiegowie z księstw zależ-
nych od Złotej Ordy oraz osadnicy różnego 
pochodzenia. Na tzw. Dzikich Polach two-
rzyła się wspólnota złożona z różnych et-
nicznie społeczności. Od połowy XVI wieku 
Ukraina zaczęła się zagospodarowywać na 
nowo.    

Między siczą a futorem 

Szczególne znaczenie miało dla Ukrai-
ny powstanie w XV i XVI wieku kozaczyzny. 
Nad Dniestrem powstało skupisko zbiegów 
ze wszystkich ościennych krajów. Przyby-
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wali tu Wołosi, Węgrzy, Rusini, Polacy. Nie-
mało było wśród nich szlachty polskiej, któ-
ra zwykle przewodziła tej etnicznej mie-
szance. Łączyła ich religia prawosławna. Już 
z początkiem XVI wieku kozacy ci zorgani-
zowali się po wojskowemu. Drugim miej-
scem tworzenia się kozaczyzny była rzeka 
Don, na terenach objętych wpływami Mos-
kwy. Główna różnica między Dońcami a Za-
porożcami polegała na tym, że ci pierwsi 
wystrzegali się rolnictwa. Zaporożcy dzieli-
li swój czas między uprawę roli a obóz wa-
rowny zwany siczą. Kozacy kobiet do siczy 
nie zabierali. Kozak żonaty wybierał na ol-
brzymich, jeszcze bezpańskich, przestrze-
niach stepu kawał ziemi, gdzie zakładał 
sobie futor, mały folwarczek. Zmieniali się; 
część była w siczy, zawsze w pogotowiu 
wojennym, a część przy rodzinach, na fu-
torach. Za przykładem Moskwy królowie 
polscy zaczęli brać ich na żołd. Za Zygmun-
ta Starego wpisano po raz pierwszy do re-
jestru 2000 kozaków, którzy w ten sposób 
stawali się „wojskiem ochrony pogranicza”. 
A było co robić, bo ciągle miały miejsce 
najazdy Tatarów. Żołnierz to był niezrów-
nany, o czym wiedzieli Turcy, gdyż Koza-
cy samowolnie łupili kraje tatarskie i ture-
ckie. W tym był problem, bo wojsko to było 
dość swawolne. Równolegle na Rusi wcie-
lonej do Korony po unii lubelskiej podno-
sił się poziom wykształcenia. Działał przy-
kład kultury polskiej. W obrębie Rzeczypo-
spolitej zaczęło powstawać silna, autono-
miczna kultura. Wyraz „Moskal” przeszedł 
z języka ruskiego do polskiego. Gdy wojska 
polskie wybierały się na Moskwę, wybierali 
się także kozacy. Gdy na początku XVII wie-
ku, trzeba było bronić południowych granic 
przed najazdem tureckim, o sukcesie wojsk 
polskich przesądziło 20 tysięcy kozaków. 

Wielka katastrofa

Były więc na przełomie wieku XVI i XVII 
okoliczności, które wielce prawdopodob-
nym czyniły powstanie na ziemiach daw-
nej Rusi Litewskiej, narodowości ruskiej, 
a tym samym powstanie trzeciego narodu 
obok Polaków i Litwinów – narodu ruskie-
go. A powstanie Rzeczypospolitej Trojga 
Narodów, uczyniłoby ją państwem zdecy-
dowanie silniejszym. Trzeba było ucywilizo-
wać kozaków, aby pokochali Rzeczypospo-
litą. Lecz w tym decydującym momencie 
zwyciężył klasowy egoizm możnowładz-
twa. Fatalnym posunięciem była, zawarta 
w 1596 roku między kościołem katolickim 
a częścią ukraińskiego kościoła prawosław-
nego, unia brzeska, której celem było wpro-
wadzenie na Rusi katolicyzmu, bez zmiany 

wschodniego obrządku. Przez większość 
Rusinów unia brzeska została potraktowa-
na jako prześladowanie ich wiary i zamach 
na to, co najświętsze. Unia brzeska pchnę-
la później kozaków w objęcia Moskwy. Nie 
zdawali sobie oni wtedy jeszcze sprawy, ja-
kie są to objęcia. 

Niezadowolenie wywoływały powstają-
ce latyfundia. Ukraina stała się przedmiotem 
swoistego kolonialnego podboju. Królo-
wie czynili wielkie nadania pustek. Możno-
władcy ruscy zamieniali się w największych 
w Europie osadniczych przedsiębiorców. 
Właściciel futoru – kozak, nie mógł z regu-
ły wiedzieć, że ta ziemia nie jest już niczyją. 
A wielmożom nie chodziło o kawałek grun-
tu, tylko o kilka par rąk do pracy. To stopnio-
we uzależnianie wolnych kozaków stwarza-
ło ogromne napięcie. To oczywiste, że nie 
po to ci ludzie uciekali przed niewolą, aby 
teraz w nią popaść.            

Kilka powstań kozaków zostało na po-
czątku XVII wieku spacyfikowanych. Roz-
wiązano sicze nierejestrowanych kozaków. 
Były pomysły, aby osadzić ich w posiadłoś-
ciach królewskich na prawie żołnierskim. 
W ten sposób powstałaby klasa żołnier-
sko- szlachecka. 60 000 tysięcy bitnego, od-
danego Rzeczypospolitej wojska. Możno-
władztwo ruskie starało się jednak w 1638 
roku o uchwałę, która wszystkich niereje-
strowanych kozaków, a tych była zdecydo-
wana większość, zamieniała w niewolnych 
chłopów. 

Gdy szykowała się wielka wojna polsko-
turecka, król Władysław IV, w 1647 roku, po-
większył rejestr do 12 tysięcy. Oznaczało to 
nową politykę względem kozaczyzny. 

Błyskawicznie zgłosiło się gotowych do 
służby cztery razy tyle kozaków. Możnowład-
cy uznali jednak, że to wojsko jest po to, aby 
zniszczyć w Rzeczypospolitej wolność szla-
checką i zmusili króla do zmniejszenia re-
jestru do 6 tysięcy. Pozostało uzbrojonych 
30 tysięcy kozaków, których rozbroić mogło 
tylko regularne wojsko. Na czele kozaków 
stanął Bohdan Chmielnicki, szlachcic kresowy 
wychowany po polsku i katolicku, czyli Polak. 
Dalsza historia jest Polakom znana z „Ogniem 
i mieczem” Henryka Sienkiewicza, aczkolwiek 
wyraźnie na korzyść Polaków idealizowana. 
Wielkie nierozstrzygnięte powstanie, wza-
jemne rzezie, nienawiść w wojnie bratobój-
czej. W wyniku tego powstania krystalizuje 
się wyraźnie ukraińska świadomość narodo-
wa. Powstaje naród, który nie chce budować 
Rzeczypospolitej, bo nie jest to Rzeczpospo-
lita Trojga Narodów.             

Gdy myślimy o Ukrainie i Ukraińcach 
warto mieć na uwadze tę zamierzchłą 
wspólną historię.   
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 Był Pan jednym z negocjato-
rów w sprawie przyznania Polsce i Ukra-
inie organizacji mistrzostw Euro 2012. 
Na czym polegały największe trudno-
ści w staraniach o przyznanie tych mi-
strzostw i skąd się wziął pomysł na wspól-
ną organizację tej imprezy? 

Pomysł narodził 
się jesienią 2003 r. 
Rozmawiali o nim 
w ó w c z a s  s z e f 
PZPN Michał List-
kiewicz i szef Ukra-
ińskiej Federacji 
Futbolu Hryhorij 
Surkis. Jednak re-
akcja ówczesnego 
kierownictwa pol-
skiego minister-

stwa edukacji narodowej i sportu była bar-
dzo sceptyczna i do wiosny 2004 roku nie 
udało się uzyskać poparcia polskiego rządu 
dla tego projektu. Do tego w maju 2004 roku 
zmienił się w Polsce rząd i wydawało się, że 
sprawa w ogóle przepadnie. 
W takiej sytuacji pan Surkis, osoba wów-
czas jeszcze bardziej wpływowa niż teraz, 
zaproponował, aby Ukraińcy rozpoczęli sta-
rania o mistrzostwa wspólnie z Rosjanami. 
Nie spodobało się to jednak prezydento-
wi Rosji, W. Putinowi. Na jednym ze spot-
kań z L. Kuczmą, ówczesnym prezydentem 
Ukrainy, w czerwcu lub lipcu 2004 r., w Jał-
cie na Krymie W. Putin miał powiedzieć, że 
jeśli Rosja chciałaby zorganizować Euro, to 
zrobiłaby to sama. Po tej odmowie Putina 
uznałem, że oto pojawił się doskonały mo-
ment, by wrócić do idei projektu polsko–
ukraińskiego. Byłem wtedy szefem dorad-
ców nowego premiera, profesora Marka Bel-
ki, i z racji moich wcześniejszych kontaktów 
na Ukrainie monitorowałem w jego rządzie 
wszystkie najważniejsze projekty współpra-
cy Polski i Ukrainy w różnych dziedzinach.

Po krótkiej naradzie z kierownictwem 
PZPN-u i konsultacji z wiceministrem Ada-
mem Gierszczem, ówczesnym szefem pol-
skiego sportu, uznałem, że sprawa nie jest 
przegrana. Uzyskałem akceptację premiera 
i od razu, jeszcze latem 2004 r., poleciałem 
do Kijowa. Głównym celem mojego wyjaz-
du był rekonesans przed zbliżającymi się 
wyborami prezydenckimi na Ukrainie (któ-
re, jak wiadomo, zakończyły się później „po-
marańczową rewolucją”) i dodanie otuchy 
politykom demokratycznej opozycji. Ale 
bardzo wygodnym, oficjalnym powodem 
było ponowne przeanalizowanie z ukraiń-
skim rządem możliwości wspólnego stara-
nia się o futbolowe mistrzostwa. Wiedzia-
łem, że organizacją ME 2012 przez Polskę 
i Ukrainę zainteresowani będą politycy, za-
równo z rządu jak i opozycji. I tak w istocie 
było. Najtrudniejsza jednak była chyba roz-
mowa z samym Hryhorijem 
Surkisem, który wyglądał 
na dosyć rozżalone-
go długim startem 
pomysłu. Jednak 
gdy się przeko-
nał, że tym ra-
zem rozmawia-
my serio, odzy-
skał entuzjazm. 
Od jesieni 2005 r., 
g d y  z o s t a ł e m 
a m b a s a d o r e m 
w Kijowie, wspie-
rałem ten projekt 
już z  nieco innej 
perspektywy. Muszę 
powiedzieć, że zawsze 
uważałem, że wielkie impre-
zy sportowe - takie, jak futbolowe mistrzo-
stwa Europy powinny się odbywać w róż-
nych częściach Europy. Jestem przekonany, 
że właśnie ten argument zdecydował o na-
szym zwycięstwie.

  Czy w Pańskim odczuciu ko-
rzyści gospodarcze, jakie niewątpliwie 
przyniesie Ukrainie organizacja tych 
mistrzostw, przybliżą ją nieco do Polski 
i UE?
Dla Polski i Ukrainy to wielkie wyzwanie, ale 
jednocześnie ogromna szansa. Pamiętajmy 
jednak o dużej skali trudności. Największe 
trudności będą dotyczyły finansowania tego 
wielkiego projektu. I Polska, i Ukraina muszą 
zainwestować ogromne kwoty na poprawę 
infrastruktury oraz budowę nowoczesnych 
obiektów sportowych. Dla Ukrainy jest to 
niewątpliwie wielka szansa na przyspiesze-
nie tempa rozwoju gospodarczego. Mistrzo-
stwa będą oczywistym dowodem jej zbliże-
nia do Polski i do UE. 

  Czy oprócz współpracy gospo-
darczej między Polską a Ukrainą, która do-

piero raczkuje, istnieje współ-
praca w dziedzinie wymia-

ny kulturalnej?
Na pewno nie można 

mówić, że współpra-
ca gospodarcza mię-

dzy Polską i Ukrainą 
dopiero raczkuje. 
Ukraina jest jednym 
z naszych najważ-
niejszych partne-
rów poza Unią Eu-
ropejską, a obroty 

handlowe i inwesty-
cje rosną w tempie ok. 

50 proc. rocznie. To jest 
rzecz niespotykana w ska-

li naszych stosunków gospo-
darczych z zagranicą!

Natomiast, jeśli chodzi o wymianę kultu-
ralną, to uważam, że międzykulturowa ko-
munikacja z innymi krajami na poziomie za-
równo twórczości artystycznej, oświaty, jak 
i tradycji ma ogromne znaczenie w polityce 

O kulisach rozmów o 2012
korzyściach gospodarczych  
i pomarańczowej rewolucji
Z Jego Ekselencjà Ambasadorem Polski na Ukrainie Panem 
Jackiem Kluczkowskim rozmawiała Mariola Zdancewicz. 

wywiad ekskluzywny
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międzynarodowej każdego państwa. Nie 
zważając na różne konflikty z przeszłości, 
Polska i Ukraina zdołały rozwinąć efektyw-
ną współpracę. Na pewno jednak zrobiliśmy 
zbyt mało w tej dziedzinie. 

 Panie ambasadorze, jaka 
jest dziś Ukraina i jak Polska jest w niej 
postrzegana? 
Trzeba zwłaszcza podkreślić, jak wielkim 
przełomem dla Ukraińców był 2004 rok. 
Przemianę przeżyło wtedy całe społeczeń-
stwo i myślę, że w konsekwencji nastawie-
nie do naszego kraju stało się jeszcze lep-
sze. Jednak po opadnięciu euforii pojawiły 
się problemy dnia codziennego. Mam wra-
żenie, że nie wpłynęło to jednak na pogor-
szenie stosunku do Polski. Ukraina musi te-
raz przejść ten trudny okres i nie zboczyć 
z drogi demokracji. I, przede wszystkim, 
musi przeprowadzać niezbędne reformy, 
aby jak najszybciej zbliżyć się do UE. Pol-
ska i Polacy od dawna są dobrze postrzega-
ni na większości terytorium Ukrainy. Ukraiń-
cy doceniają postawy Polaków w czasie „po-
marańczowej rewolucji” i nasze poparcie dla 
ich kraju w UE. Niestety, społeczeństwa na-
sze ciągle zbyt słabo się znają. Pojawia się 
tu znowu kwestia zintensyfikowania wymia-
ny kulturalnej, kontaktów ludzi młodych, co 
pozwoliłoby na zmianę tej sytuacji.
 

 Czy polskim firmom łatwo jest 
odnaleźć się na tutejszym rynku?
To na pewno nie jest łatwy rynek. Na Ukrai-
nie jeszcze nie funkcjonuje niestety w pełni 
konkurencyjna gospodarka. Sądzę nawet, 
że Ukraińcy lękają się konkurencji ze strony 
drugich państw – podobnie jak jeszcze nie 
tak dawno my lękaliśmy się, że producen-
ci z UE nas „zaleją i wykupią”. Z dużym tru-

dem toruje sobie tutaj drogę przekonanie, 
że chronić swoją gospodarkę trzeba w spo-
sób ofensywny - popierać przedsiębiorczość 
i tworzyć gospodarkę, która będzie w stanie 
odnosić sukcesy na rynku europejskim. Na 
razie na Ukrainie jest jeszcze wiele barier ad-
ministracyjnych, które są utrudnieniem dla 
działalności gospodarczej. Warto przypo-
mnieć „problem mięsny”. Ukraińcy, podob-
nie jak Rosjanie, wprowadzili wysokie cła 
na produkty mięsne i szereg innych utrud-
nień dla polskich producentów tej branży. 
Głównym zadaniem dla Ukrainy, jeśli mia-
łaby być zbudowana strefa wolnego han-
dlu z Unią Europejską, jest znoszenie ogra-
niczeń celnych, taryfowych i administracyj-
nych w obrocie gospodarczym.

 Mówi się często o wszechobec-
nej korupcji. Czy Pana zdaniem może 
się ona okazać przeszkodą w realiza-
cji Euro 2012 i współpracy polskich firm 
z ukraińskimi partnerami?
Z całą pewnością organizacja Euro 2012 sta-
wia przed Polską i Ukrainą duże wyzwania. 
Oczywiście, korupcja może się stać prze-
szkodą we wspólnej realizacji tego przed-
sięwzięcia. Ale sądzę, że jesteśmy w stanie 
skutecznie jej przeciwdziałać. 

 Jakie zmiany zaobserwował 
Pan po ,,pomarańczowej rewolucji”? Czy 
można je porównać do tych, które zaszły 
w Polsce po 1989 roku?
Znaczenie „pomarańczowej rewolucji” pole-
gało na tym, że pierwszy raz w historii nie-
zależnej Ukrainy jej naród pełnym głosem 
opowiedział się za obroną wybranej przez 
siebie drogi rozwoju państwa. Jestem prze-
konany, że ludzie nie powinni ciągle się zaj-
mować polityką, jednak przychodzi taki 

moment, gdy naród musi wyraźnie okre-
ślić swoją pozycję. Masowa akcja na Majda-
nie pokazała nam, Polakom, że Ukraińcy, tak 
samo jak my, umieją reagować, gdy chce się 
ich pozbawić ich praw. Ukraiński naród stał 
się samodzielnym graczem na scenie poli-
tycznej w tym sensie, że na zawsze skończy-
ła się era, w której ważne dla państwa decy-
zje podejmowali „polityczni technolodzy”, 
a ludzie, wyborcy, byli tylko obserwatora-
mi zakulisowych gier. Rewolucja uskrzydliła 
ludzi i myślę, że największą zasługą poma-
rańczowej rewolucji jest właśnie obudzenie 
społeczeństwa z postsowieckiej stagnacji. 
Elity polityczne musiały przejść metamorfo-
zę. Zaczęło się liczyć to, co politycy prezen-
tują w swoich programach. Zwiększyła się 
społeczna świadomość. Porównanie z wy-
darzeniami w Polsce w latach 80. nasuwa 
się samo.    
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Z Dyrektorem Muzeum Narodowego Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie dr. Janem Maćkowiakiem 
rozmawia Mariola Zdancewicz

 Muzeum w Szreniawie corocz-
nie organizuje imprezę poświęconą hi-
storii i kulturze polskich mniejszości na-
rodowych. Jakiej grupie została ona po-
święcona w tym roku? 

Już po raz trzeci jesteśmy inicjatorem ta-
kich imprez w Muzeum Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno=Spoźywczego w Szreniawie. Tego-
roczną zatytułowano „Łemkowie – historia 
i kultura”. To właśnie Łemkom, propagowaniu 
ich kultury, obyczajów i integracji społeczeń-
stwa łemkowskiego poświęcamy cały cykl te-
gorocznych obchodów. 

 Jaka jest etymologia samego 
słowa określającego tę grupę etniczną 
i jak odbywała się ekspansja Łemków na 
przestrzeni lat? 
Prawdopodobnie nazwa grupy etnicznej po-
chodzi od słowa „łem”, które używali w swej 
mowie Rusinowie. Miało ono charakter prze-
zwiska, a z czasem stało się nazwą funkcjo-
nującą w literaturze naukowej i popularnej. 
Sami Łemkowie przyjęli tę nazwę, mimo iż 

wcześniej określali siebie jako Rusnakowie 
czy Rusini. O popularyzacji tego określenia 
świadczy także tytułowanie czasopism jako 
„Łemko” czy np. „Nasz Łemko”. Już po II woj-
nie światowej nazwa Łemko stałą się domi-
nującą i wyparła inne nazewnictwo. 
Jeśli chodzi o korzenie terytorialne, Łemko-
wie zamieszkiwali pierwotnie tereny na za-
chód od Pienin i na wschód od Sanu. Typowe 
wsie łemkowskie to m.in. Biała Woda, Czar-
na Woda czy Jaworki. Ogólnie rzecz biorąc, 
zamieszkiwali oni ponad 300 miejscowości. 
Dopiero druga wojna światowa sprawiła, że 
zostali oni wysiedleni i zasiedlili wówczas 
ziemie ukraińskie. W zamyśle bowiem powo-
jenna Polska miała stać się krajem jednolitym 
wewnętrznie, stąd też dla mniejszości łem-
kowskiej po prostu nie było miejsca. 

 Czy dziś możemy jeszcze spotkać 
Łemków? Jak liczna jest to grupa etniczna?

Obecnie grupa ta jest rozsiana po całym 
świecie. Niewielu wróciło na rodzime zie-
mie. Jednak, co bardzo ważne, spis po-
wszechny ludności z 2002 roku stanowi, 
że mamy w Polsce 5850 osób przyznają-
cych się do przynależności do grupy łem-
kowskiej. Według szacunków organiza-
cji łemkowskiej jest ich w sumie około 80 
tysięcy! Możemy ich spotkać głównie w 
województwach: małopolskim, dolnoślą-
skim i lubuskim. Języka łemkowskiego, 
co ciekawe, uczy się obecnie 270 uczniów 
w 27 placówkach. 

 Czy był moment wymierania 
tej grupy i jej kultury? 
Na szczęście nie. Nawet wroga polityka 
PRL-u nie doprowadziła do zniszczenia kul-
tury łemkowskiej. W latach 80. nastąpiło jej 

ożywienie. Zaczęto publikować dwujęzycz-
ne tomiki poezji i wydawnictwa w języku 
łemkowskim, powstał zespół tańca „Łem-
kowyna”, rozwinęła się działalność nauko-
wa mająca na celu zbadanie języka i opub-
likowanie materiałów do jego nauki. Dwa-
dzieścia cztery lata temu odbył się pierw-
szy festiwal kultury i muzyki łemkowskiej 
– tzw. „Łemkowska Watra”, który trwa do 
dziś! 

 Jakie są korzenie religijne 
Łemków?
Łemkowie należą do Kościoła katolickiego 
obrządku greckokatolickiego oraz Polskie-
go Autokefalicznego Kościoła Prawosław-
nego. Dużą rolę odgrywała w życiu Łem-
ków także Cerkiew, zarówno prawosławna, 
jak i greckokatolicka. Pełniła ona nie tylko 
funkcję religijną, ale także kulturotwórczą 
i integracyjną.

 Czym trudnili się Łemkowie? 
Czy można mówić w ich przypadku o pew-
nej strukturze aktywności zawodowej?
Łemkowie byli przede wszystkim rolnikami 
trudniącymi się pasterstwem wypasowym 
i zbieractwem. To była ich podstawowa dzia-
łalność. Oprócz tego część z nich zajmowa-
ła się handlem i produkcją. Głównym two-
rzywem było drewno, z którego wyrabiano 
m.in. łyżki, gonty, beczki, fujarki, a także wałki 
i foremki do ciast. Innym cennym materiałem 
był kamień, który wykorzystywano do wyko-
nywania żarna, kół młyńskich i nagrobków.

 Możemy zatem powiedzieć, że 
rolnictwo dominowało w życiu Łemków. 
Co uprawiano, sadzono i przede wszyst-
kim – jakie narzędzia wykorzystywano 
do prac na roli?

Łemkowie
 historia i kultura

...powojenna Polska miała stać się krajem jednolitym 
wewnętrznie, stąd też dla mniejszości łemkowskiej po 
prostu nie było miejsca
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Charakter tej pracy zmieniał się na prze-
strzeni lat. Niestety, Łemkowie napotyka-
li wiele problemów. Do lat międzywojen-
nych stosowano tradycyjne metody upra-
wy, a kultura rolna była niska. Ogromny 
problem stanowiło rozdrobnienie grun-
tów. Gleby i klimat także nie sprzyjały rol-
nictwu. Na początku np. XX wieku na jedną 
rodzinę przypadało średnio 2 ha pola i to 
w 19 parcelach! Gospodarstwa były zatem 
skromne, nie mogły się rozwijać. Później 
w wyniku komasacji gruntów sytuacja po-
prawiła się. 
Narzędzia były prymitywne. Siano sprząta-
no wyłącznie ręcznie, do zboża używano 
sierpów, a dopiero później wprowadzono 
kosę. Ziemniaki kopano motyką, młócono 
cepami. 
Uprawiano przede wszystkim rośliny zbożo-
we, głównie jare: siano, owies, orkisz, jęcz-
mień i żyto (także to dwuletnie, nazywane 
krzywicą), proso i grykę. Sadzono natomiast 
rzepę, ziemniaki, rośliny pastewne – głów-
nie len i kapustę. Ponadto, blisko domostw 
sadzono drzewka owocowe – śliwy, czarne 
czereśnie, kwaśne jabłka i gruszki.

 A co z hodowlą zwierząt?
Jeśli chodzi o zwierzęta, to można je po-
dzielić na dwie grupy: pierwsze służyły 
jako pomoc do pracy, drugą grupę stano-
wiły zwierzęta hodowlane. Jako siły pocią-
gowej bogatsi chłopi używali wołów, bied-
niejsi zaś zaprzęgali w tym celu krowy. Ho-
dowano natomiast głównie owce. Nieste-
ty, w XIX wieku stada zostały przetrzebione 
przez zarazę. Zaprzestano więc zimowania 
owiec. Kupowano je na Wielkanoc, a jesie-
nią sprzedawano na targach w Zdyni, Uj-
ściu ruskim i innych wioskach. W miastecz-
kach węgierskich kupowano z kolei woły 
i potem także je hodowano. 

 Co było źródłem dochodów ro-
dzin łemkowskich?
Jednym z najpewniejszych źródeł pozyski-
wania pieniędzy był wyrąb i zwózka drew-
na. Niestety, gospodarka rolna nie była 
zbyt dochodowa, dlatego Łemkowie mu-
sieli się chwytać zajęć pozarolniczych. Naj-
prostszą więc metodą na zarobienie grosza 
było cięcie drzewa w lecie i wożenie go do 
tartaku. Na lepszy zarobek mogli liczyć tak-
że rzemieślnicy, który produkowali wyroby 
drewniane. Inną forma zarobku było także 
ręczne wyrabianie gontów, które w poło-
wie XIX wieku stanowiło masową produk-
cję. Powszechnie zajmowano się również 
tkactwem. Należy podkreślić, że w każdej 
rodzinie przędzono, a przędzę oddawano 
do tkacza. Każde gospodarstwo uprawiało 

także len i konopie oraz hodowało przynaj-
mniej jedną lub dwie owce. 

 A czy aktywność na któ-
rymś polu „zawodowym” była szczegól-
na? Czy było to uzależnione od miejsca 
zamieszkania?
Były lokalne różnice. Np. w Nowicy, Lesz-
czynach i Przygłupie wykonywano wyro-
by z drewna: łyżki, akcesoria kuchenne itp. 
Mieszkańcy Leszczyn i Nowicy zajmowali 
się wędrownym szklarstwem. Szklarz, jeż-
dżąc po wsiach, wstawiał szyby do niewiel-
kich okien w łemkowskich chatach. W Bie-
lance zaś robiono dziegieć (lepka, gęsta 
ciecz, powstająca w wyniku suchej destyla-
cji kory, głównie brzozowej) – wykorzysty-
wano go potem m.in. w ludowej medycy-
nie, a także do impregnacji i uszczelniania, 
a w Łosiu – maź drzewną (wykorzystywaną 
do smarowania osi wozów). Dziegieć wyta-
piano przez wiele godzin w specjalnie przy-
stosowanych do tego dołach ziemnych

 Jak wyglądał dom Łemków?
Na całym terytorium etnicznym dominowa-
ło budownictwo drewniane. Nierzadko wy-
bielane lub malowane. W części mieszkalnej 
zagrody stały: szeroki piec połączony z pie-
karnikiem oraz częścią grzewczą, stół, przy-
ścienne ławy, malowane skrzynie, kołyska, 
przenośne łóżko, a zimową porą kołowrotek 
lub warsztat tkacki. Przede wszystkim jed-
nak należy podkreślić, że miłowali się Łem-
kowie w ikonach, których powieszone były 
w domach całe rzędy. 

 A stroje?
Barwne stroje były najbardziej rzucającym 
się w oczy elementem kultury ludowej. 
Ubiór ten nie był jednolity pod względem 
kroju, barwy i motywów, chociaż na całej 
Łemkowszczyźnie występowały zazwyczaj 
te same zasadnicze części ubioru. Kobiety 
nosiły płócienne koszule, spódnice, wełnia-
ne lub sukniane gorsety, kamizelki i chusty. 
W chłodniejsze dni odziewały się w kurtki, 
a zimą zakładały krótki kożuszek, skórzane 
obuwie lub trzewiki. W ubiorze męskim do-
minowała lniana koszula, lniane lub wełnia-
ne spodnie, kamizelka, kurtka czy płaszcz 
wykonane z sukna, a także filcowy kapelusz 
i skórzane buty.

 Czy są wśród osób znanych i po-
dziwianych przedstawiciele Łemków?
Oczywiście! Do wybitnych Łemków nale-
żeli przede wszystkim: Andy Warhol (ame-
rykański malarz), Nikifor Krynicki (polski 
malarz prymitywista), Iwan Rusenko (pi-
sarz).   
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O literaturze i polityce  
mówi JURIJ ANDRUCHOWYCZ

 Polska jest zapewne liderem, 
jeśli chodzi o propagowanie pańskiej 
twórczości. Czy ma to wpływ na dalsze 
losy Pana książek w innych krajach? 
Tak, miało to bezpośredni wpływ na wy-
dawanie moich książek w obszarze nie-
mieckojęzycznym. Przełom miał miejsce w 
2002 roku, kiedy po sukcesie w Polsce mojej 
książki Ostatnie terytorium, niemieckie wy-
dawnictwo Suhrkamp podjęło decyzję, że 
będzie ją wydawać po niemiecku. Mam na-
dzieję, że poprzez polskie tłumaczenia tak-
że czytelnicy w innych krajach poznają moje 
książki, choćby w Szwecji czy we Francji. 

 Czy ma Pan nadzieję na podbój 
innych rynków europejskich? 
Podbój rynków to raczej nie moja sprawa. 
Chciałbym by w większości krajów moje 
książki były wydawane i znalazły swoich 
czytelników.

 Jak Pan ocenia pobyt w Pozna-
niu i spotkanie literackie?
Był bardzo intensywny. W odróżnieniu od 
innych miast odbyły się tu dwie niezależ-
ne imprezy. W Poznaniu trzeba było po pro-
stu ciężko popracować. Bardzo pozytywnie. 
Miałem niewątpliwie dobrą okazję, by po-
rozmawiać, postawiono mi też bardzo cieka-
we pytania. Udało mi się także poczytać, a ja 

to lubię – w bardzo kameralnej atmosferze 
antykwariatu. 

 Jaką tajemnicę kryje „Tajemni-
ca”, Pana ostatnia książka, która ma się 
ukazać w maju 2008 r.?
Każdy czytelnik musi ją rozwikłać sam... 
Myślę, że jest to tajemnica przede wszyst-
k im własnego „ja”,  tajemnica istnie -
nia, która powinna pozostać właściwie 
nieodkryta. 

 Która książka sprawiła Panu 
najwięcej radości?
Każda na swój własny sposób. Ale w naj-
większym „upojeniu” pisałem pierwszą po-
wieść. Pisałem ją wówczas z wielką lekkoś-
cią, nie będąc jeszcze na tyle doświadczo-
nym i świadomym rozmaitych ograniczeń, 
by pisać z takim trudem, jak teraz.

 Jak ocenia Pan promocję kul-
tury ukraińskiej na targach książki 
zagranicą?
Jak Państwo wiecie, na tegorocznych tar-
gach książki w Warszawie, Ukraina była goś-
ciem honorowym. Po raz pierwszy w historii 
naszego kraju dostaliśmy takie zaproszenie. 
Trafiłem na targi do Warszawy i okazało się, 
że jest fatalnie. Za taką reprezentację kultury 
trzeba, moim zdaniem, zabijać. Cała ekspozy-
cja – dziewczyny w wiankach i strojach naro-
dowych, z których żadna nie potrafiła powie-
dzieć nic o kraju, ani jego kulturze i książkach, 
muzyczka stylizowana na muzykę ludową, 
folklor itd. – to była tak naprawdę straszna 
„chała”… Chciało się stamtąd uciekać. Wszę-
dzie wisiały portrety Janukowycza, który oka-
zuje się być największą ikoną Ukrainy. Przy-
był na targi wicepremier Tabacznyk, który 
pojawił się tam w towarzystwie 25 ochronia-
rzy. Ten sam człowiek, który na posadzie wi-
cepremiera od spraw humanitarnych Ukrai-
ny, w wywiadzie dla jednej z kijowskich ga-

zet powiedział, że język ukraiński to ostatnio 
„nacjonalistyczny margines środowisk daw-
nej narodowej inteligencji”. Przyjechał jako 
gwiazda na targi do Warszawy.... Wszystko to 
rzuca złe światło na kulturę Ukrainy. 

 To są raczej mocne słowa i su-
rowe oceny...
Okazuje się, że ukraińska kultura zachowu-
je swoje oblicze wbrew wysiłkom ukraiń-
skich rządów i ukraińskich polityków. Za-
grali podle wobec nas, ukraińskich autorów, 
zaproszonych na targi do Warszawy przez 
wydawnictwo „Czarne”. Bo np. podawano 
we wszystkich publicznych komunikatach, 
że jesteśmy członkami oficjalnych delega-
cji, ale nikogo z nas nie spytano, czy się na 
to godzimy. Na afiszach, z których wynika-
ło, że powinniśmy przychodzić na spotka-
nia z publicznością, podawali nasze imiona 
i nazwiska, ale my nie mieliśmy o tym po-
jęcia. Z jednej strony ogłosili, że jesteśmy 
częścią oficjalnej delegacji, a z drugiej su-
gerowali, że jesteśmy ludźmi niepewnymi, 
bo nie jesteśmy w stanie przybyć na te or-
ganizowane przez nich spotkania. Ja sam 
dowiadywałem się o nich następnego dnia 
od dziennikarzy. Czyli zupełnie ubeckie me-
tody organizacji życia kulturalnego w stylu 
pana Tabacznyka. 

 Jakie miejsce w dzisiejszej Eu-
ropie zajmuje Ukraina? 
Moim zdaniem dzisiejsza Ukraina znajduje 
się w bardzo specyficznej części świata, któ-
ra nazywa się Europą Środkowo-Wschod-
nią. W tej części świata jeszcze nie tak daw-
no była też Polska, ale po rozszerzeniu Unii 
Europejskiej na wschód – Europę Środko-
wo-Wschodnią z niektórych części jej te-
renów „wypędzono” poprzez różne unijne 
mechanizmy. Teraz ani Polska, ani Słowa-
cja, Czechy albo Węgry nie należą do tej sa-
mej części Europy, do której należy Ukraina, 

Tchórzostwo
ratuje nasz kraj
Zły pokój jest lepszy od dobrej wojny
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tylko po prostu należą do Europy. Europa 
Środkowo-Wschodnia musi jednak znaleźć 
dla siebie miejsce. Dlatego wypędzona stąd, 
przemieszcza się i dryfuje dalej na wschód. 
Dzięki temu, cała Ukraina jest dziś częścią 
ruchomego od zawsze fragmentu świata. 
Nie chodzi tu o Galicję, ale o całą Ukrainę , 
o Donbas (jako najbardziej wschodni region 
tego kraju). Może on być prawdziwą atrak-
cją dla rozwoju właśnie środkowo-wschod-
niej europejskości. 

 Co zdaniem Pana stanowi o 
wewnętrznej spójności Ukrainy i trwa-
niu więzi narodowej, spajającej jej 
mieszkańców?
Mam swoją hipotezę. Otóż to, co trzyma tak 
podzielone i zróżnicowane społeczeństwo w 
jednym organizmie, to fakt, że Ukraińcy z róż-
nych regionów, mówiący w dwóch różnych ję-
zykach, posiadający dwa różne kulturalne cen-
tra są zjednoczeni. Naród ukraiński nie cierpi z 
powodu żadnych ostrych czy radykalnych 
kroków. Można też powiedzieć, że Ukraińcy 
są tchórzami. Tchórzostwo właśnie ratuje nasz 
kraj. Zły pokój jest lepszy od dobrej wojny. 

 Jak europejskie media komen-
towały sytuację na Ukrainie, jak Pan oce-
nia komentarze zachodnich dziennikarzy 
na ten temat?
W roku 2004, gdy pisałem „Ukrainę marzeń”, 
bezpośrednio przed kampanią prezyden-
cką, było już wiadomo i każdy z nas to od-
czuwał, że dojdzie do wielkiego dramatu, 
a zbliżające się wybory prezydenckie nie 
będą zwyczajne. Wówczas niemal codzien-
nie wchodziłem na stronę „Gazety Wybor-
czej” i śledziłem, jak polskie media obserwu-
ją sytuację na Ukrainie. Byłem pozytywnie 
zaskoczony, jak pilna jest ta uwaga oraz, jak 
trafnie w tych komentarzach są rozłożone 
akcenty. Po rewolucji ta nić zaniknęła. Ukra-
ina przestała istnieć w polskich mediach, 
nie mówiąc już o innych – niemieckich czy 
francuskich. Co gorsza, był i jest (poza Ukra-
iną), niedosyt informacji o Ukrainie i o tym, 
jak ona się rozwija. Dwa miesiące po obję-
ciu przez Juszczenkę stanowiska prezyden-
ta na rok wyjechałem z kraju. Większość 
czasu spędzałem w Berlinie i dostawałem 
zaproszenia na dziesiątki wywiadów, w któ-
rych obecna była polityka. Wielokrotnie mu-
siałem powtarzać takie słowa jak „pomarań-
czowa rewolucja”, „demokracja”, „społeczeń-
stwo obywatelskie”. I prawie we wszystkich 
wywiadach dziennikarze stawiali pytanie 
„ A jak Pan myśli, kiedy Ukraińcy rozczaru-
ją się rewolucją?”. Jakby oczekiwano od nas 
rozczarowania, jakby nas popychano i jakby 
mówiono: „rozczarujcie się, prosimy”. 
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Jurij Andruchowycz był 
w Poznaniu gościem 
Dni Kultury Ukraińskiej, 
zorganizowanych w dniach 
20-25 maja br. Uczestniczył 
w debacie publicznej 
„Zrozumieć Ukrainę”, 
spotykał się z czytelnikami, 
podpisywał i czytał swoje 
książki. 
Andruchowycz (1960), 
prozaik, poeta, eseista, 
tłumacz, jest najbardziej 
znanym ukraińskim 
pisarzem współczesnym, 
zarówno w Polsce,  
jak i Europie. 
Pochodzi z Iwano-
Frankowska (d. 
Stanisławów), gdzie mieszka 
do dziś. Ukończył studia 
w Ukraińskim Instytucie 
Poligrafii im. I. Fedorowa 
we Lwowie (1982), a w 
latach 1990-91 studiował 
w Instytucie Literatury im. 
Gorkiego w Moskwie.
Założyciel grupy poetyckiej 
Bu-Ba-Bu. W Polsce 
ukazały się jego powieści: 
„Rekreacje”, „Moscoviada”, 
„Powieść grozy”, „Perwersja” 
oraz „Dwanaście kręgów”, 
za którą został nagrodzony  
w 2006 r. Leipziger 
Buchpreis, przyznawaną 
za dzieła przyczyniające 
się do porozumienia 
europejskiego oraz 
Literacką Nagrodą Europy 
Środkowej Angelus 
(pierwszy laureat!). Wydał 
też w Polsce tomy esejów: 
„Erz-herz-perc” i „Moja 
Europa – dwa eseje  
o Europie zwanej Środkową 
(wspólnie z Andrzejem 
Stasiukiem), a także 
„Ostatnie terytorium. 
Eseje o Ukrainie”. Ukazał 
się również tom poezji 
„Piosenki dla martwego 
koguta” i płyty „Samogon” 
(z muzyką zespołu Karbido) 
oraz „Andruchoid” (słowa: 
Jurij Andruchowycz, 
muzyka: Mikołaj Trzaska, 
Wojtek Mazolewski, Macio 
Moretti). W 2008 r. nakładem 
wydawnictwa Czarne ukaże 
się powieść „Tajemnica”.   
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 A rozczarowania nie miało 
miejsca?
Po wyborach parlamentarnych zaczęto do 
mnie pisać, że przyszło rozczarowanie i dla-
tego formacja Janukowicza dostała w nich 
najwięcej głosów. Zdawało się, że dziennika-
rze byli bardzo zadowoleni, że ziściło się to, 
co mówili. Zacząłem wtedy odpowiadać, że 
nie ma rozczarowania rewolucją, tylko tym, 
że rewolucji jest za mało. Inaczej nie moż-
na wyjaśnić sukcesu Julii Tymoszenko, czyli 
elektoratu, który chciał radykalnej zmiany. 
Potem nastąpiła zdrada Moroza i utworze-
nie antypomarańczowej koalicji. Niestety, 
w świadomości przeciętnych czytelników 
z innych krajów sytuacja na Ukrainie układa 
się w całkiem inny, błędny wzór. Wygląda, że 
Ukraińcy podjęli jakąś próbę zmiany w swo-
im kraju, przeprowadzili piękną rewolucję, 
po której rozczarowali się, wskutek czego 
prezydent i jego siły polityczne przegrały w 
kolejnych wyborach parlamentarnych. Po-
tem prezydent popełnia zamach stanu, by 
odzyskać utraconą władzę. I to jest właśnie 
błędny schemat! To właśnie przez ten nie-
dosyt informacji i jej zły przepływ, przez te 
schematy, że skoro była rewolucja to i bę-
dzie rozczarowanie nią, że reformy będą 
wywoływały sprzeciw, więc zwyciężać mu-
szą  przedstawiciele poprzednio dominują-
cych sił politycznych. A tak naprawdę dzie-
je się coś zupełnie innego. I wniosek opty-
mistyczny jest taki, że nowe wybory są dla 
Ukrainy dobre.

 W jakim stopniu kryzys na 
Ukrainie wpłynął na Pana życie?
Właśnie w kwietniu, gdy zaczynał się kryzys 
polityczny na Ukrainie, startowałem z pro-
mocją książki. W pociągu, w nocy z 2 na 
3 kwietnia dowiedziałem się, że prezydent 
Juszczenko rozwiązał parlament. Pomyśla-
łem wtedy, że to nie będzie dobry czas na 
promocję. Ale okazało się, że było inaczej. 
Jechałem ze wschodu na zachód i wszędzie 
było pięknie, wszędzie były przepełnione 
sale, wszędzie podpisywałem setki książek 
i wydawało mi się, że to nie ma nic wspólne-
go z „teatrem politycznym”. W tym konflikcie 
jestem zdecydowanie po stronie prezyden-
ta i byłem od początku przeciwny przewro-
towi parlamentarnemu. Bardzo chciałbym 
by doszło do wcześniejszych wyborów i by 
cały świat zobaczył, że nie ma żadnego re-
wanżu na Ukrainie. Bo tak naprawdę chodzi 
o zdradę Moroza i 30 innych parlamenta-
rzystów, którzy przeszli na drugą stronę. To 
wcale nie odpowiada wyborowi ukraińskie-
go społeczeństwa. 

Rozmawiała Mariola Zdancewicz

Punktów Informacyjnych ED jest w Eu-
ropie ponad 400. Ten powstały przy 

ul. Kościuszki 95 w Poznaniu jest dziewięt-
nastym w kraju i jednym z dwóch prowadzo-
nych i współfinansowanych przez samorząd 
wojewódzki. Podstawowym zadaniem WPI 
jest zapewnienie obywatelom UE najłatwiej-
szego i najszybszego dostępu do informacji 
w zakresie wszystkich dziedzin działalności 
Unii. Dlatego każdy zainteresowany posze-
rzeniem wiedzy o Unii Europejskiej może 
w punkcie ED skorzystać z porady i pomocy 
merytorycznej. Uzyskamy tam odpowiedzi 
na pytania dotyczące ustawodawstwa Unii, 
polityki, programów, możliwości ubiegania 
się o wsparcie finansowe, informacje o fun-
duszach strukturalnych i studiach za granicą. 
Europe Direct zajmuje się również organizo-
waniem spotkań, dyżurów oraz wykładów 
otwartych dla mieszkańców regionu, współ-

pracuje także ze szkołami, prowadząc lekcje 
europejskie i konkursy dla uczniów. W punk-
cie znajduje się bardzo bogato wyposażo-
na czytelnia. Znajdziemy w niej m.in. liczne 
publikacje wydawane przez instytucje euro-
pejskie. Można także bezpłatnie skorzystać 
z internetu i serwisów Unii Europejskiej. Dla 
mieszkańców, którzy nie będą mogli przyje-
chać na miejsce, została uruchomiona infoli-
nia 00 800 67 89 1011 oraz strona interneto-
wa www.europa.eu/europedirect i bezpłatne 
bazy danych. Ambasador Portugalii w Polsce, 
Jose Sequeira e Serpa powiedział: Unia chce 
przybliżyć obywatelom siebie i swoje instytucje. 
Jestem szczęśliwy, że zostałem zaproszony do 
Poznania. Chcemy, by obywatele Unii byli jak 
najlepiej informowani, np. o zagadnieniach 
dotyczących traktatów. Chciałbym pogratulo-
wać Poznaniowi, że ma takie miejsce. Duch eu-
ropejski jest tu bardzo obecny.  

Gdzie szukać informacji o Unii Europejskiej? 
W Poznaniu istnieje już takie miejsce. To Wiel-
kopolski Punkt Informacyjny Europe Direct. W 
uroczystym otwarciu, obok Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka, 
uczestniczył także ambasador Portugalii w Pol-
sce – Jose Sequeira e Serpa. Portugalia w tym 
półroczu przewodniczy Unii Europejskiej.

EUROPE DIRECT
Wielkopolski Punkt Informacyjny
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Z Iwanem Czepiesiukiem – przewodniczącym 
Borszczowskiej Rady Rejonowej o możliwoś-
ciach i problemach regionu położonego na Podo-
lu w zachodniej Ukrainie rozmawiała Małgorzata 
Maklakiewicz

 Jest Pan z zawodu chirurgiem. Jak to się 
stało, że zdecydował się Pan na karierę w admini-
stracji państwowej?
Jeszcze wówczas, gdy pracowałem jako chirurg, ak-
tywnie zajmowałem się działalnością społeczną i poli-
tyczną. W 2002 roku zostałem wybrany na przewodni-
czącego Borszczowskiej Rady Rejonowej, zaś w 2005 
roku, po wyborze na prezydenta Wiktora Juszczenki, 
zostałem mianowany przewodniczącym Borszczow-
skiej Rejonowej Administracji Państwowej. 

 Czy nadal zdarza się Panu operować?
Tak, wciąż jeszcze zdarza mi się wykonywać 
operacje.

 Pełni Pan obowiązki przewodniczą-
cego borszczowskiej powiatowej administracji 
państwowej. Jaka jest rola dzisiejszego Borszczo-
wa w nie tylko rozwoju regionu, ale także całej 
Ukrainy?
Pod względem rozwoju turystyki rejon Borszczowa 
stanowi dzisiaj jedno z centrów Tarnopolszczyzny. Je-
steśmy liderem także w wydobyciu i przetwórstwie 
surowców budowlanych. Problemem w dalszym cią-
gu pozostaje stworzenie klimatu konkurencji, jeżeli 
chodzi o rolnictwo, a także pozyskiwanie inwestorów 
w sektorze agrarnym.

 Na jakie problemy w powiecie należy 
Pana zdaniem zwrócić największą uwagę? Jakie 
są priorytety?
Priorytetami dla rejonu są niewątpliwie rozwój gazy-
fikacji, budownictwa mieszkaniowego, zwiększenie 
inwestycji oraz rozwój przedsiębiorczości.

 A jak przebiega proces gazyfikacji wsi?
Obecnie dostęp do gazu posiada około jedna trzecia 
miejscowości naszego rejonu, ale odsetek ten stale 
rośnie.

 Wiem, że w powiecie dużo uwagi po-
święca się wsi i rolnictwu. Jak zatem wygląda roz-
wój produkcji powiązanej z gospodarką rolną? 
Czy w regionie borszczowskim jest jakaś wiodąca 
dziedzina przemysłu? 
Obecnie dominuje sektor przetwórstwa rolniczego. 
Wynika to z tradycyjnie rolniczego profilu tego re-

jonu. W dziedzinę tę inwestuje u nas kilka solidnych 
przedsiębiorstw, co sprzyja wytworzeniu tak bardzo 
potrzebnej na rynku konkurencji. Jeśli chodzi o inne 
dziedziny, to zaczyna rozwijać się wspomniane już 
wydobycie i przetwórstwo surowców budowlanych. 

 Czy Wasz region to miejsce atrakcyjne 
dla turystów z Polski?
Rejon borszczowski jest atrakcyjny dla polskiego tu-
rysty szczególnie z jednego powodu. Chodzi tu o bli-
skość miejsc silnie związanych z historią Polski: Zba-
raża, Chocimia, Kamieńca Podolskiego, Buczacza czy 
Czortkowa – to tylko niektóre z miejscowości, które 
stanowią dobrą dla Polaków zachętę do odbywania 
sentymentalnych podróży.

 W 2003 roku podpisana została umowa 
o współpracy pomiędzy rejonem borszczowskim 
i powiatem nowotomyskim. Skąd wybór właśnie 
tego miejsca na partnera?
Wybór partnera można wyjaśnić tym, że jeszcze 
przed podpisaniem umowy o współpracy z miejsco-
wą szkołą we wsi Cygany aktywnie współpracował 
– szczególnie poprzez udzielanie jej pomocy cha-
rytatywnej – pan Łukasz Horowski, przedsiębiorca 
i mieszkaniec powiatu nowotomyskiego. To właśnie 
dzięki niemu udało się nam nawiązać kontakty z wła-
dzami Nowego Tomyśla.

 Jak współpracuje się Panu z Polską?
Współpracę z Polską oceniam jako wzorową 
i wszystko wskazuje na to, że stan ten będzie się 
utrzymywał.

 W jaki sposób rozwija się ta współpra-
ca? Jakie są osiągnięcia i cele na przyszłość?
Po podpisaniu umowy o współpracy miały miejsce 
wizyty oficjalnych delegacji w Polsce i na Ukrainie. 
Ponadto dzieci z naszego rejonu odbyły kilka wycie-
czek do powiatu nowotomyskiego. Obecnie funkcjo-
nuje w rejonie wspólne Polsko-Ukraińskie Przedsię-
biorstwo Rolnicze TOW „Terra” z siedzibą w Cyganach, 
które powstało jako owoc współpracy między regio-
nami. W tej chwili Borszczów współpracuje aktyw-
nie także z Grodkowem w powiecie brzeskim na Dol-
nym Śląsku. W przyszłości planowane jest podpisanie 
umowy o miastach partnerskich.

 A jak wygląda współpraca władz po-
wiatu z innymi partnerami z zagranicy?
Jeśli chodzi o partnerów zagranicznych, to obecnie 
władze rejonowe w Borszczowie współpracują jedy-
nie z Polakami.  

Operacja
Borszczów



 Jest Pan od wielu lat produ-
centem rolnym i społecznikiem. Został 
Pan w tym roku konsulem honorowym 
Ukrainy. To zaszczytna, ale i wymagają-
ca  funkcja...
Niewątpliwie zaszczytna, ale i zobowiązują-
ca. Prawdę mówiąc, nigdy nie przypuszcza-
łem, że sprawowanie tej funkcji będzie zaj-
mować mi tyle czasu. Ale staram się spro-
stać wymaganiom. Czy trudna? Niewątpli-
wie dla mnie tak, ponieważ nie mam żad-
nych doświadczeń w tej dziedzinie i właści-
wie wszystkiego uczę się od początku. Ale 
ponieważ jestem optymistą z natury, mam 
nadzieję, że sobie poradzę.

 Kim jest konsul honorowy?
Najprościej mówiąc konsul honorowy to 
taka osoba, która reprezentuje interesy 
Ukrainy na wyznaczonym obszarze, czy-

li w moim przypadku we wszystkich spra-
wach dotyczących obywateli i przedsię-
biorstw ukraińskich działających na terenie 
Wielkopolski. 

 Czy w tak krótkim czasie spra-
wowania nowej funkcji musiał Pan inter-
weniować w sprawach dotyczących gości 
z Ukrainy? Może Pan opowiedzieć, co i w ja-
kiego rodzaju sprawie musiał Pan zrobić?
Owszem, zdarzyło się, ale myślałem, że aku-
rat tych spraw będzie znacznie więcej. Co do 
szczegółów moich interwencji, to pozostanę 
lojalnie dyskretny wobec tych, którym mu-
siałem pomóc, bo to zwykle nie są łatwe, lecz 
raczej trudne, ludzkie sprawy. 
.

 Nasi czytelnicy są niewątpliwie 
ciekawi, w jaki sposób zostaje się konsu-
lem honorowym...

Ja tego właściwie nie wiem... Nikt nie ogła-
sza naboru z propozycją, żeby się samemu 
zgłaszać. Ja dostałem już kilka lat temu in-
formację z ambasady, że moja kandydatu-
ra jest poważnie brana pod uwagę. Musia-
łem czekać. Po dłuższym czasie otrzyma-
łem zaproszenie z ambasady, konsul ge-
neralny przedstawił mnie ambasadorowi. 
I znowu nic... Potem była informacja praso-
wa, że to Zbigniew Drzymała będzie kon-
sulem honorowym, więc postanowiłem 
zapomnieć o sprawie. Kiedy jednak on 
się wycofał, sytuacja się zmieniła. Po zgło-
szeniu mojej kandydatury, zajęły się mną 
i „prześwietlały” ukraińskie służby specjal-
ne, wywiad, MSZ. Po podpisaniu nomina-
cji przez MSZ na Ukrainie, zaczęły mnie 
prześwietlać nasze rodzime służby, po-
nieważ była potrzebna pewność, że moż-
na mi ufać.. Jak na razie to zbyt wiele nie 

Bliżej siebie
Rozmowa z Łukaszem Horowskim,
konsulem honorowym Ukrainy w Poznaniu
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wskórali, ale cała procedura zatwierdzania 
i sprawdzania kandydata przez polski MSZ 
trwała aż 8 miesięcy.... Myślę, że mnie re-
komendowali niektórzy z tych, którzy zna-
li moją działalność biznesową i społeczną 
na rzecz Ukrainy albo na jej terenie. Ale to 
są tylko domysły...

 Znany jest pan ze swoich szero-
kich kontaktów oraz sympatii do nasze-
go wschodniego sąsiada. Czy Pana zain-
teresowanie ma jakieś głębsze uzasad-
nienie, np. rodzinne?
Moje zainteresowanie Ukrainą jest konse-
kwencją wizyt, jakie składam tam kilkakrot-
nie w ciągu roku od 1996 r. Im bardziej po-
znaję mieszkańców i ich problemy, tym bar-
dziej chciałbym im jakoś pomóc. Bo nie ule-
ga wątpliwości, że 10 czy 11 lat temu róż-
nica między Polską a Ukrainą była znacznie 
większa niż obecnie. Na pewno nie łączą 
mnie z Ukrainą żadne więzy rodzinne. Moja 
rodzina zarówno ze strony matki, jak i ojca 
nigdy nie miała żadnych powiązań z Ukra-
iną. Ja nawet uważam to za plus, ponie-
waż jest mi dużo łatwiej patrzeć na stosun-
ki polsko–ukraińskie bez żadnych obciążeń 
historycznych. 

 Jakie perspektywy widzi Pan, 
jeśli chodzi o wzajemne kontakty mię-
dzyludzkie i międzypaństwowe. Czy hi-
storię na jakiś czas trzeba będzie odło-
żyć ad acta?
W tej chwili stosunki między Polską a Ukra-
iną układają się bardzo dobrze. Osobiście 
bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, 
że tak będzie dalej. Oglądając się jednak 
do tyłu, widzimy, że historia uczy nas, aby 
nieporozumienia rozwiązywać i wyjaśniać 
w początkowej fazie ewentualnych kon-
fliktów ku zadowoleniu obu stron. A nie 
czekać, aż napięcia i konflikty nabrzmieją. 
Historii nie należy odkładać ad acta, nale-
ży o niej pamiętać, wyciągać z niej wnioski 
i nie dopuszczać do powstania nieporozu-
mień i konfliktów, których potem wcale nie 
jest łatwo rozwiązywać. Niebagatelne zna-

czenie ma też fakt bliskich związków kultu-
rowych i językowych. Tak naprawdę już po 
kilku dniach pobytu na Ukrainie można się 
wzajemnie zrozumieć – bariera językowa 
zanika. 

 W Polsce niezwykle gorącym te-
matem są roszczenia niemieckie do mająt-
ków utraconych w Polsce wskutek wywo-
łanej wojny. Czy podobne sprawy mogą 
zaistnieć pomiędzy Polską i Ukrainą?
Nie jestem prawnikiem, więc trudno mi się 
na ten temat wypowiadać. Roszczenia nie-
mieckie biorą się z zaniedbań poprzednich 
rządów, które sprawy zalegalizowania włas-
ności na ziemiach zachodnich, Pomorzu 
oraz na Warmii i Mazurach powinny uregu-
lować dużo wcześniej. Dziś nie byłoby żad-
nych problemów z roszczeniami. W żadnym 
innym kraju nie słyszałem o tego typu prob-
lemach, ale tak na „chłopski rozum” to te 
roszczenia powinny przejąć na siebie pań-
stwa, które doprowadziły do takiego, a nie 
innego podziału Europy po II wojnie świa-
towej. Bo ani my, ani Niemcy nie mieliśmy 
nic do powiedzenia w tej sprawie. Uwa-
żam więc za niewłaściwe, abyśmy my po-
nosili konsekwencje takiego podziału Euro-
py . Z drugiej strony, jeśli my sprzeciwiamy 
się roszczeniom Niemiec, to podejrzewam, 
że taka sama byłaby reakcja rządu Ukrainy, 
który też na zasadzie analogii nie zgodzi się 
na tego typu roszczenia. To ciekawe pytanie 
i na pewno w najbliższym czasie się tym za-
interesuję. Nie znam bowiem obowiązują-
cego prawa ukraińskiego w tym zakresie. 

  Intensywnie popieramy Ukrainę 
w jej dążeniach do wstąpienia do Unii Euro-
pejskiej. Czy Ukraińcy cenią sobie polskie 
poparcie na arenie międzynarodowej?
Jestem przekonany, że tak, chociaż nie mam 
kontaktów z najwyższymi władzami Ukrai-
ny. Można jednak to zauważyć w wypowie-
dziach przedstawicieli władzy ukraińskiej . 
Dobrze, żeby tak już zostało.   

fot. John North
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Wywiad z Iwanem Stojko,  
gubernatorem Tarnopola

 Co Pan sądzi o obecnych sto-
sunkach polsko-ukraińskich w kon-
tekście historii Tarnopola i obwodu 
tarnopolskiego?
Iwan Stojko: Zbliżenie Ukrainy do Unii Euro-
pejskiej jest jednym z priorytetów dla władz 
polskich. W Polsce ukazuje się wiele prac na-
ukowych o Ukrainie. Polska jest inicjatorem 
politycznych, naukowych, kulturalnych i bi-
znesowych przedsięwzięć, skierowanych na 
poszerzenie wiedzy o naszym kraju na Za-
chodzie i pokazanie europejskiego pocho-
dzenia cywilizacji ukraińskiej. Stosunki ukra-
ińsko-polskie rozwijają się coraz lepiej, także 
te lokalne z obwodem tarnopolskim.
Bliskość narodów sprzyja rozwojowi związ-
ków ekonomicznych. W naszym obwodzie 
działa ponad 100 przedsiębiorstw z kapi-
tałem zewnętrznym, w tym polskich. Pol-
ska jest na pierwszym miejscu według licz-

by przedsiębiorstw (44), stwo-
rzonych przy udziale polskich 
osób prawnych oraz fizycz-
nych. Według stanu na 1 lipca 
2007 roku, polskie inwestycje 
zajmują trzecie miejsce, wy-
przedzając Wielką Brytanię, Au-
stralię oraz Niemcy, i stanowią 
14,2% ogólnej wartości zagra-
nicznych inwestycji w obwo-
dzie tarnopolskim. 
Zwracamy dużą uwagę na roz-
wój współpracy w dziedzinie 
nauki i kultury Tarnopola i Pol-
ski. Co roku odbywa się w Tar-
nopolu festiwal Tarnopolskie 
Wieczory Teatralne, w którym 
biorą udział polskie zespoły 
zawodowe. Tarnopolskie Mu-

zeum Krajoznawcze regularnie prezentuje 
swoje eksponaty na wystawach w Europie, 
także w Polsce - w grudniu 2006 roku odby-
ły się one w Przemyślu i Jarosławiu. Tradycyj-
nie w Muzeum Literatury im. J. Słowackiego 

w Krzemieńcu odbywają się międzynarodo-
we imprezy sztuki literackiej pod tytułem 
„Dialog dwóch kultur”, sprzyjające rozwojo-
wi stosunków ukraińsko-polskich. Na Tarno-
polszczyźnie funkcjonują trzy stowarzysze-
nia kulturalne krzewiące polską tradycję na-
rodową. Polska mniejszość ma u nas wszel-
kie możliwości harmonijnego rozwoju włas-
nej kultury i edukacji. 

 Niedawno odwiedził Pan Polskę 
w celu nawiązania kontaktów gospodar-
czych. Czy wizyta okazała się owocna?
W sierpniu 2007 r. delegacje obwodu tar-
nopolskiego, wołyńskiego i iwano-frankow-
skiego zwiedziły Karpacki Jarmark Tury-
styczny, odbywający się w Ustrzykach Dol-
nych. Podczas tej wizyty delegacje brały 
udział w prezentacji ośrodka turystycznego 
Jeziora Solińskie oraz w uroczystym otwar-

ciu Karpackiego Jarmarku Turystycznego, 
na którym odbyła się też prezentacja nasze-
go obwodu.
Głównym tematem rozmowy szefa naszej 
delegacji Anatola Wychruszcza z wicemar-
szałkiem województwa podkarpackiego 
Bogdanem Żoncą było nawiązanie współ-
pracy międzyregionalnej. Chodziło o pod-
pisanie umowy ramowej o współpracy eko-
nomiczno-handlowej, naukowo-technicznej 
i kulturalnej. Okazało się, że strona polska 
nie może jeszcze jej podpisać z powodów 
proceduralnych, ale województwo podkar-
packie jest zainteresowane sfinalizowaniem 
porozumienia i pod koniec roku 2007 umo-
wa będzie podpisana.
Pierwsze wspólne projekty mogą być po-
święcone współpracy turystycznej oraz na-
ukowo-kulturalnej. Zaczęło się od zaprosze-
nia na występ z solowym koncertem do fil-
harmonii w Rzeszowie solisty Tarnopolskie-
go Akademickiego Teatru Dramatycznego 
im. T. Szewczenki Borysa Przepky. Następ-
nym krokiem, we wrześniu, będzie przy-

jazd na Ukrainę delegacji województwa 
podkarpackiego. 

 Czy sądzi Pan, że obwód tarno-
polski jest atrakcyjny dla turystów ? Jak 
zachęciłby ich Pan do odwiedzenia tego 
regionu Ukrainy?
Turystyka i rekreacja mają dla nas znaczenie 
priorytetowe. Mamy dwa zespoły zabytków 
historyczno-architektonicznych: Krzemie-
niecko–Poczajowski i Bereżański (na całej 
Ukrainie jest takich dziesięć), a także kom-
pleks zabytków – „Zamki Tarnopolszczyzny”. 
W tym najmniejszym z obwodów Ukrainy 
zachowała się ponad jedna trzecia wszyst-
kich ukraińskich zamków i pałaców, ponad 
sto drewnianych cerkwi z różnych epok, 
dziesiątki unikalnych kamiennych cerkwi 
i kościołów. Ponadto, znajduje się tutaj pią-
ta część wszystkich ukraińskich rezerwatów 

Obwód
TARNOPOLSKI
blisko polskich partnerów
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przyrody. Turyści najczęściej zwiedzają mia-
sta, gdzie zachowała się dawna architektura 
–  Bereżany, Buczacz, Krzemieniec, Zbaraż, 
Trembowlę, Wiśniowiec.
Pasma górskie, kaniony, wodospady, unikal-
ne według światowych standardów ściany 
geologiczne, wyjątkowa roślinność, obec-
ność praktycznie wszelkich rodzajów mine-
ralnych wód leczniczych, klimat zbliżony do 
subtropikalnego, śródziemnomorskiego – 
to wszystko stanowi podstawę turystyczno-
rekreacyjnych walorów Tarnopolszczyzny. 
Rozwija się unikatowa na skalę europejską 
turystyka religijna. Bazą dla niej są najwięk-
sze zabytki cerkwi prawosławnej i greckoka-
tolickiej – Ławra Poczajowska, świątynia Za-
rwanycia, a także kompleks budynków ka-
tolickiego Zakonu Sióstr Niepokalanego Po-
częcia we wsi Jałowiec w okolicach Buczacza. 
Zainteresowanych speleoturystyką przyciąga 

cały kompleks jaskiń, które znajdują się w re-
jonie czortowskim, borszczowskim i zalesz-
czyckim. Na przepięknych rzekach Dniestr 
i Seret rozwija się turystyka wodna, organi-
zowany jest wypoczynek zimowy. Na wy-
brzeżach Dniestru, gdzie panuje klimat śród-
ziemnomorski, zagospodarowywany jest ob-
szar rekreacyjny. Mamy niestety wciąż jesz-
cze niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę 
turystyczną – za mało hoteli, restauracji i ka-
wiarni, a także niezadowalające drogi. 

 Na ile, Pana zdaniem, popra-
wi się współpraca Polski z Ukrainą dzięki 

wspólnemu projektowi, jakim jest Euro 
2012?
To ważne wydarzenie zarówno dla Polski, jak 
i Ukrainy. Obraz obu państw w Europie i na 
świecie, zależeć będzie od tego, na ile uda 
nam się skoordynować działania w przygo-
towaniu tej imprezy.
Jest już opracowywany projekt umowy 
ze stroną polską, która będzie regulować 
wszystkie kluczowe kwestie w tej sprawie. 
Znajdzie się w nim od pięciu do siedmiu 
kluczowych pozycji: organizacja polityki 
bezpieczeństwa oraz polityki wizowej, roz-
budowa punktów odprawy celnej, nawią-
zanie współpracy między służbami celnymi 
Ukrainy i Polski, opracowanie oraz realizacja 
projektów infrastrukturowych, zapewnienie 
i wsparcie polityki informacyjnej wokół Euro 
2012. Owe kierunki zostaną przetworzone 
na szczegółowy plan działań, który niedłu-

go potem zostanie zaprezentowany przez 
komitety organizacyjne obu państw. Wspól-
ny sukces Euro 2012 zaowocuje następnymi 
projektami, co z kolei pozwoli dalej rozwijać 
nasze wzajemne stosunki. 

 Ukraina stara się o wejście do 
UE. Czy dostrzegane są wysiłki polskiej 
dyplomacji, mające wesprzeć wasz kraj 
w tych dążeniach?
Ukraina prowadzi obecnie rozmowy na te-
mat podpisania nowej umowy z Unią Euro-
pejską, która określi przyszłe stosunki mię-
dzy UE a naszym krajem. Mamy nadzie-

ję, że będą one głębsze i bliższe niż dotąd. 
Ostatecznym celem jest oczywiście pełne 
członkostwo w Unii Europejskiej. Jest py-
tanie, czy Unia gotowa jest już do otwarcia 
swoich drzwi dla tak dużego kraju jak Ukra-
ina z 47 milionami mieszkańców, mozai-
ką narodowościową oraz całym szeregiem 
własnych problemów? Ostatnie wydarze-
nia – odrzucenie Konstytucji Europejskiej 
oraz dyskusja wewnątrz UE pokazują, że w 
najbliższym czasie nie należy się spodzie-
wać rozszerzenia Unii.
Unia obecnie chce wzmocnienia stosun-
ków ekonomicznych z Ukrainą, zwłaszcza 
poprzez stworzenie strefy wolnego handlu. 
Wielką rolę w tym odegrała polityka Pol-
ski, która jest swego rodzaju promotorem 
Ukrainy w Unii. Więc, jeżeli wy uważacie, że 
z Ukrainą można i warto współpracować, to 
mamy prawo liczyć na poszerzenie współ-

pracy z całą Unią. Polska zaproponowała 
wzmocnienie strategicznej roli Ukrainy na 
obszarze europejskim jako państwa ener-
getyczno-tranzytowego, w tym przedłu-
żenie gazociągu Odessa-Brody do państw 
członkowskich UE. 
Całkowicie podzielam zdanie Prezydenta 
Ukrainy Wiktora Juszczenki, że „Polska jest 
naszym głównym partnerem w Unii Euro-
pejskiej oraz ważnym nośnikiem wartości 
europejskich”.

Przygotowanie, rozmowa, opracowanie
– zespół „Merkuriusza”

Unia obecnie chce 
wzmocnienia stosunków 
ekonomicznych z Ukrainą, 
zwłaszcza poprzez 
stworzenie strefy wolnego 
handlu. Wielką rolę w tym 
odegrała polityka Polski, 
która jest swego rodzaju 
promotorem Ukrainy w Unii.
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O współpracy UAM z Ukrainą z prof. dr. 
hab. Aleksandrem Wojciechem Mikołaj-
czakiem, dyrektorem naukowym Kolegium 
Europejskiego im. Jana Pawła II w Gnieź-
nie rozmawiała Mariola Zdancewicz.

 Jaką ma genezę idea współpra-
cy Kolegium Europejskiego w Gnieźnie 
z partnerami ukraińskimi?
Od samego początku istnienia Kolegium by-
liśmy zwróceni na Wschód i Południe. Cho-
dziło nam o to, aby Polska i UAM w Pozna-
niu powróciły do funkcji Polski jako mostu 
między łacińskim Zachodem a grecko-bi-
zantyjskim Wschodem. Ta specjalizacja Ko-
legium spowodowała, że badania oraz zaję-
cia, które prowadziliśmy, zawsze były nasta-
wione na dialog międzykulturowy ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tradycji wschod-
niej. W związku z tym, że Gniezno podpisało 
umowę z miastem partnerskim Humaniem, 
otworzyła się możliwość podjęcia współpra-
cy z tamtejszym pedagogicznym Uniwersy-
tetem, który ma szerokie horyzonty huma-
nistyczne. Podpisaliśmy umowę i rozpoczę-
liśmy wymianę studentów, doprowadzając 
w konsekwencji do corocznej wymiany na-
ukowców i studentów. Zorganizowaliśmy 
szkołę letnią, która zgromadziła studentów 
ukraińskich i polskich. Poznawali oni  wspól-

ną historię. W tym roku udało się uzyskać 
grant przyznany przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych w ramach polskiej pomocy 
na zorganizowanie dużego przedsięwzięcia, 
które ma dokonać swego rodzaju transferu 
doświadczeń samorządów polskich w sta-
raniach o wejście do Unii i w samym funk-
cjonowaniu w obrębie UE. Doświadczenia 
Gniezna okazały się bardzo dobre. 
A współpraca z prezydentem miasta Gnie-
zna Jackiem Kowalskim i Radą Miasta za-
owocowała wspólnym projektem: „Gniezno 
– Humań: polsko-ukraińskie kadry dla Euro-
py”, finansowanym przez MSZ w ramach po-
mocy rozwojowej.

 Jaki to jest projekt?
Polegać on będzie na przyjeździe studentów 
z Humania, którzy mają uczestniczyć w spe-
cjalnie dla nich przygotowanych zajęciach 
dotyczących pisania grantów europejskich, 
zajęciach językowych, wykładach z kultury 
ukraińskiej i polskiej oraz niełatwych stosun-
ków polsko-ukraińskich. Chodzi nam o prze-
łamanie pewnych stereotypów i barier histo-
rycznych. Potem studenci wyjadą na Ukrainę 
i druga część zajęć odbędzie się w Humaniu. 
W zajęciach będą brali udział także wykła-
dowcy. Mamy także nadzieję na zawiązanie 
się związków osobistych. Jest to kontynu-
acja różnych naszych działań, np. od kilku 
lat mamy w Kolegium studentów ze szkoły 
z wykładowym językiem ukraińskim w Góro-
wie Iławieckim. Objęci są oni specjalnym pro-
gramem prowadzonym przez profesora Wo-
łodymira Wasyłenkę, wykładowcę z Ukrainy, 
i te działania zaowocowały różnymi inicjaty-
wami: są wyjazdy studentów, istnieje stro-

na internetowa. Chcielibyśmy, aby studenci 
z Ukrainy mogli mieszkać razem ze studenta-
mi z Polski. Taki sposób integracji jest najbar-
dziej korzystny i jest najlepszy na przełamy-
wanie problemów i wszelkich kompleksów. 

 Czyją przede wszystkim zasłu-
gą jest realizacja tego projektu?
Ta współpraca z Ukrainą to w dużej mierze 
zasługa naszych ukraińskich wykładowców: 
profesora Wołodymira Wasyłenki – filologa 
słowiańskiego oraz profesora Oresta Kra-
siwskiego – historyka i prawnika. Myślę, że 
w tym momencie Kolegium Europejskie w 
Gnieźnie staje się centrum ukrainistycznym 
UAM, dopełniając ukrainistykę poznańską 
o te przedmioty i obszary badań, które są 
pozafilologiczne, związane z historią, pra-
wem. To wszystko powoduje, że współpra-
ca miasta z Ukrainą i współpraca Uniwersy-
tetu bardzo harmonijnie się rozwija.

 Jesteście Państwo chyba naj-
ważniejszym ogniwem, jeśli chodzi o sto-
sunki polsko-ukraińskie w polskim szkol-
nictwie wyższym. Żaden z uniwersytetów 
nie może pochwalić się tak dobrze rozwi-
niętą współpracą i takim poziomem oso-
bistych relacji.
Staramy się, żeby ta współpraca miała wiele 
wymiarów. Przede wszystkim naukowy – tu-
taj w grę wchodzi m.in. organizowanie kon-
ferencji – np. takich jak ta, która dotyczyła 
osoby Michała Tyszkiewicza, postaci ważnej 
tak dla Polaków, jak i Ukraińców – wymiana 
książek, tekstów naukowych i wykładowców. 
To otwiera drugą płaszczyznę współpracy 
– dydaktyczną, która bardzo dobrze się roz-

Zrozumienie 
to klucz do sukcesu

Od prawej: prof. A. W. Mikołajczak  
i prof. W. Wasylenko

w
yw

ia
d

22



R E K L A M A

wija. Muszę powiedzieć, że mimo, iż Ukrai-
na nie może korzystać z takich programów 
jak Sokrates Erasmus, które są przeznaczone 
dla krajów Unii Europejskiej, to jednak udaje 
nam się uzyskiwać stypendia i pomoc finan-
sową z różnych źródeł. Trzeci obszar działal-
ności to przybliżanie społeczności Gniezna 
i Wielkopolski kultury i tradycji ukraińskiej 
i budowanie więzi międzyludzkich. Udaje 
nam się to przede wszystkim dzięki znakomi-

tej współpracy z miastem, ale również dzię-
ki zrozumieniu i wsparciu ze strony rektora 
UAM Stanisława Lorenca, który widzi głęboki 
sens usytuowania właśnie tutaj, w Gnieźnie, 
studiów ukraińskich.

 Jak Pan ocenia, z punktu widzenia 
młodych ludzi, studentów i wykładowców, 
starania Polski o wejście Ukrainy do UE?

Można powiedzieć, że to jest nasz podsta-
wowy cel. Nasze działania ukierunkowane 
są w stronę  integracji, chcemy ją stymu-
lować i wspomagać. Temu służą szkolenia, 
wspólne spotkania. Pragniemy, by doświad-
czenia Polski przekazać partnerom ukraiń-
skim. Będziemy te kontakty jeszcze inten-
syfikowali, myśląc w perspektywie o Euro 
2012. Gniezno mogłoby stać się centrum 
szkoleniowym, w którym można by zająć 

się odpowiednim szkoleniem i nauczaniem. 
Właśnie ze względu na posiadane kontak-
ty i dobrze rozwijającą się współpracę, na-
sze miasto jest idealnym miejscem na tego 
typu działania. Mam na myśli studia, szko-
lenia dla np. służb mundurowych, przygo-
towanie społeczeństwa pod kątem kulturo-
wym, językowym. Bo zrozumienie obu nacji 
to klucz do sukcesu.

 Czy Ukraińcy również mają 
szansę?
Oczywiście. Szansą jest współpraca. Tutaj 
wszyscy będą wygrani. We wspólnocie mo-
żemy dużo zyskać, a przemiany na Ukrainie 
po „pomarańczowej rewolucji” bardzo opty-
mistycznie nastrajają na dalsze współdziała-
nie. Chyba w historii po raz pierwszy stało 
się tak, że Polacy i Ukraińcy potrzebują sie-
bie nawzajem, potrzebują i darzą ogrom-

nym szacunkiem. Jest to wielka nadzieja na 
przyszłość.

 Jakie są najbliższe wspólne 
przedsięwzięcia?
8 września wyjeżdżamy do Humania, gdzie 
będziemy rekrutowali studentów do wspól-
nych przedsięwzięć dotyczących współdzia-
łania polsko-ukraińskiego.  

Od samego początku istnienia Kolegium byliśmy zwróceni na Wschód i Południe. Chodziło nam o to, aby 
Polska i UAM w Poznaniu powróciły do funkcji Polski jako mostu między łacińskim Zachodem a grecko-
bizantyjskim Wschodem.
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Wołodymyr Wasyłenko

Hrabia Michał Tyszkiewicz urodził się we 
wsi Andruszowce w powiecie lipowie-

ckim na Kijowszczyźnie. Pochodził ze stare-
go ukraińskiego, z czasem spolszczonego 
(co nieraz pod panowaniem Korony zdarza-
ło się na ziemiach wschodniosłowiańskich) 
rodu magnackiego.

Ród ów miał długowieczne tradycje. 
Swój udokumentowany początek wywodził 
od Kalenika Miszkowicza, jednego z czoło-
wych działaczy Księstwa Kijowskiego w do-
bie panowania wielkiego księcia litewskie-
go Swidrygajły Olgierdowicza (1430-1432), 
rodzonego brata króla polskiego Jagiełły 
(1386-1434). Z rąk Swidrygajły Kalenik otrzy-
mał gramotę na władanie wielkimi majątka-
mi ziemskimi na Kijowszczyźnie i Podolu. 
Jeden z synów Kalenika, Tymoteusz (zdrob-
niała forma imienia – Tyszko) był hetmanem 
litewskiego księcia. Jego portret z ogoloną 
głową i czubem „osełedcem” (charaktery-
styczną fryzurą kozacką) do dzisiaj znajdu-
je się w Muzeum Narodowym w Wilanowie. 
Od Tyszka wzięło się początkowo przezwi-
sko, a z czasem i oficjalne nazwisko Tysz-
kiewicz. Potomkowie protoplasty wchodzili 
często w układy rodzinne z potomkami ta-
kich ruskich (praukraińskich) rodów, jak ród 
Włodzimierza Wielkiego, Chrzciciela Rusi 
czy też Konstantyna Ostrogskiego. 

Michał Tyszkiewicz, o którym przede 
wszystkim jest tutaj mowa, był szóstym 

i ostatnim dzieckiem marszałka szlachty 
umańskiej Stanisława Tadeusza Tyszkiewi-
cza i Heleny Koliszkownej.

Średnie wykształcenie Michał zdobywał 
w Warszawie i w Wilnie. Posiadając niepo-
ślednie zdolności artystyczne, za namową 
matki, wstąpił do Akademii Sztuk w Peters-
burgu, gdzie rozpoczął studia na kierunku 
malarstwo. W swojej twórczości zajmował 
się przede wszystkim pejzażem i portretem, 
a pod swoim obrazami stawiał podpis „Ma-
larz Malenik”. Szkołę artystyczną zakończył 
ze srebrnym medalem, ustępując jedynie 
samemu Henrykowi Siemiradzkiemu. Właś-
ciwie do końca życia pozostał wierny sztuce, 
malując często z potrzeby serca, pobierając 
lekcje od najlepszych, takich jak na przykład 
Auguste Renoir w Paryżu. W okresie później-
szym, po otrzymaniu w spadku kilku mająt-
ków ziemskich, Tyszkiewicz opłacał naukę 
w Akademii kilku utalentowanym studen-
tom, pochodzącym z biednym rodzin. 

To nie było jednak wszystko, jeśli chodzi 
o mecenat hrabiego Michała Tyszkiewicza. 
Jego filantropia była czymś więcej niż tylko 
zaspokojeniem miłości własnej, co bywało 
częste zarówno wówczas, jak i dzisiaj. Nie 
była to ani poza oryginała, ani kaprys boga-
cza, ani też pragnienie arystokraty popisa-
nia się we własnym otoczeniu efektownym 
gestem – w licznych aktach dobroczynnych 
przejawiała się przede wszystkim postawa 

życiowa człowieka o wielkim sercu, jego ży-
ciowe credo, którego dotrzymywał zawsze, 
nawet wówczas, gdy trudno było dzielić się 
z drugim. Wnuk hrabiego tak pisze o swo-
im wybitnym dziadku: „Michał Tyszkiewicz 
dzielił jak mógł i umiał części swojego ser-
ca, rozumu i dorobku pomiędzy, jak sądzę, 
w równej mierze mu bliskie, Polskę i Pola-
ków oraz Ruś (dzisiejsza Ukrainę) i Rusinów. 
Należał do tych, którzy sami siebie nazywali 
„gente Rutenus, natione Polonus”, obywate-
lami Rusi, polskiej narodowości”. Taka oby-
watelska postawa była ugruntowana po-
czuciem odpowiedzialności za przeszłość, 
teraźniejszość i – w ujęciu perspektywy hi-
storycznej – przyszłość swego kraju.

Nietrudno zrozumieć, że w świecie we-
wnętrznym Michała Tyszkiewicza była ona 
determinowana podwójnym polsko-ukra-
ińskim rodowodem, choć nie tylko tym ge-
nealogicznym, potwierdzonym przez her-
by, tytuły i pieczęcie urzędników. Także tym 
prawdziwie szlacheckim, zrozumiałym dla 
wszystkich ludzi dobrej woli, kiedy szla-
chectwo oznacza szlachetność i wielkość 
ducha. 

Nie można nie wspomnieć o wpływie, 
jaki wywarł na Tyszkiewicza inny wielki Po-
lak (i nie mniejszy Ukrainiec) – Wołodymyr 
Antonowycz, ukraiński historyk polskiego 
pochodzenia, nauczyciel takich później-
szych historyków jak Mychajło Hruszewski 

Przyjąć
los ojczyzny
jak własny

Rola hrabiego Michała Tyszkiewicza 
(1857-1930) w tworzeniu paƒstwa 
ukraiƒskiego
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czy Dmytro Bahalij. Warto raz jeszcze zajrzeć 
do Spowiedzi W.B. Antonowycza, gdzie pisze 
on, że ten, kto żyje na Ukrainie i uważa sie-
bie za prawdziwego patriotę, powinien albo 
przyjąć los swej ojczyzny jak własny, albo 
na zawsze opuścić jej granice. Warto wziąć 
pod uwagę także ruch tak zwanych „chło-
pomanów”, wśród których był Tadej Rylski, 
ojciec przyszłego wybitnego poety Mak-
syma Rylskiego, tłumacza „Pana Tadeusza”. 
Jedynie wówczas możemy zrozumieć śro-
dowisko towarzyszy Tyszkiewicza i prawid-
łowo ocenić wybór, jakiego dokonał, a tak-
że wierność swojej decyzji. „Michał Tyszkie-
wicz – podkreśla lwowska badaczka Liliana 
Hentosz – był jednym z pierwszych chłopo-
manów-arystokratów, który odważył się ze-
rwać ze spolonizowanymi krewnymi i jesz-
cze w młodości powrócić do swych ukraiń-
skich korzeni. To młodzieńcze zauroczenie 
odbiło się na całym jego późniejszym życiu 
– działalności artystycznej, naukowej oraz 
społeczno-politycznej”.

To on w 1908 roku kupił i bezpłatnie roz-
dał miejscowej ludności tysiąc egzempla-
rzy wspomnianego poematu Mickiewicza, 
a dwadzieścia lat wcześniej (w 1888) utwo-
rzył przy lwowskiej „Proświcie” fundację swo-
jego imienia „Mychajłowa”, w celu nagra-
dzania najlepszych utworów prozatorskich 
i dramatycznych, dotykających problemów 
historii Ukrainy. W 1899 roku Tyszkiewicz 
pomagał przy otwarciu na Podnieprzu sa-
natorium dla księży, artystów i literatów. 
Z okazji setnego jubileuszu Tarasa Szew-
czenki (1914) podarował Ukraińskiemu 
Towarzystwu Naukowemu w Kijowie 
20 000 karbowańców. Minęły jesz-
cze trzy lata (1917), kiedy został wy-
brany przewodniczącym kijowskiego 
Związku Katolików Ukraińskich.

Tyszkiewicz nie ograniczał się do 
działalności charytatywnej. Jak bardzo 
godną pochwały by ona nie była, nie 
należy widzieć w nim jedynie szczod-
rego mecenasa. Na uwagę zasługuje 
także jego działalność na rzecz zbliżenia 
narodowego, która zdecydowanie przera-
stała wymiar lokalny. Myśląc propaństwo-
wo, pragnął zrobić dla Ukraińców i Ukrainy 
znacznie więcej, tak jak zrobił to później Je-
rzy Giedroyć, wiążąc bezpośrednio sprawę 
ukraińską z interesem Polski.

W 1909 roku Michał Tyszkiewicz prze-
prowadził się do Szwajcarii. Podczas I wojny 
światowej 1914-1918 wydawał w Lozannie 
tygodnik „L’Ukraine”, w którym protestował 
między innymi przeciwko bezeceństwom 
armii rosyjskiej w Galicji i na Bukowinie. 
W europejskich wydawnictwach publiko-
wał szkice z historii Ukrainy.

W latach wojny Michał Tyszkiewicz sta-
nął na czele kampanii na rzecz uwolnienia 
z rosyjskiego zesłania metropolity Andrze-
ja Szeptyckiego. Tych dwóch ludzi wielkiego 
formatu łączyła praca na rzecz potrzeb du-
chowych rodaków. W ich postępowaniu nie 
trudno zauważyć poświęcenie i zdolność ro-
bienia rzeczy wielkich. Łącząc się z Szepty-
ckim w patriotyzmie jako postawie czynnej, 
Tyszkiewicz zwierzał się: „Wybrałem cierni-
stą drogę obrony mego zaprzepaszczonego 
kraju i ludu, idąc śladami niedoścignionego 
metropolity Szeptyckiego i z podniesioną 
głową będę podążał tym szlakiem”.

Szczyt proukraińskiej działalności Micha-
ła Tyszkiewicza przypada na drugie i trzecie 
dziesięciolecie XX wieku. Wtedy występował 
on w zupełnie nowej dla siebie roli dyplo-
maty. Już nie jako zwyczajny dobroczyńca, 
ale oficjalnie upoważniony przedstawiciel 
nowopowstałej Ukraińskiej Republiki Lu-
dowej (UNR, 1918-1920). W tej funkcji Tysz-
kiewicz dał się poznać jako oddany rzecznik 
UNR na arenie międzynarodowej.

Swoim nasyceniem wydarzeniami poli-
tycznymi i tragizmem wydarzeń te trzy lata 

mogłyby obdzielić niejedno dziesięciolecie. 
Był to czas bratobójczej wojny domowej 
i nie mniej bezlitosnej interwencji zewnętrz-
nej. Czas, w którym tak wiele rzucono na 
szale historii, czas szaleńczych w swoim tra-
gizmie i rozpaczy wysiłków mas i jednostek, 
a także – czas bezpowrotnie zmarnowanych 
szans. „W przeciągu trzech lat w zapiekłej 

i bezlitosnej wojnie, której towarzyszył ma-
sowy terror i zezwierzęcenie, starli się liczni 
pretendenci do władzy na Ukrainie i w ca-
łym byłym imperium i z bronią w ręku decy-
dowali, kto i jaka forma władzy zastąpić ma 
stary ustrój” – konstatuje kanadyjski nauko-
wiec Orest Subtelny. Dalej dodaje: „W naj-
nowszej historii Europy żaden kraj nie prze-
żył takiej wszechogarniającej anarchii, takiej 
zaciekłej walki domowej, takiego ostatecz-
nego rozpadu władzy, jakie było dane prze-
żyć Ukrainie”. Prawdą historyczną jest to, że 
nowo utworzone państwo, ze względu na 
konflikty wewnętrzne, skrajnie niesprzyjają-
ce warunki sytuacji powojennej oraz jedynie 
powierzchowne rozumienie jego potrzeb 
przez możnych tego świata, nie miało szans 
na zachowanie swojej niepodległości. Mo-
ralną zaś prawdą jest to, że odpowiedzialni 
za te starania działacze zrobili wszystko, co 
od nich zależało i zarzucając im dzisiaj, z da-
lekiej perspektywy czasowej, te albo inne 
błędy polityczne, nie mamy żadnych pod-
staw by, choć w najmniejszej mierze, trakto-
wać ich poczynania w kategorii winy.

W sierpniu 1918 roku rząd hetmański 
zamierzał w charakterze posła skierować 
Tyszkiewicza do Szwajcarii. Ten odmówił 
jednak, znając poglądy hetmana Skoropad-
skiego odnośnie zbliżenia z Rosją (ten dru-
gi był swego czasu adiunktem wojskowym 
cara Mikołaja II). Mówił: „Po dwustuletnim 
doświadczeniu straszna pomyłka 1654 roku 
byłaby przestępstwem w roku 1918”. Het-

manat Skoropadskiego upadł w ósmym 
miesiącu swego istnienia.

15 lutego 1919 roku rząd Dyrektoria-
tu UNR wyznaczył Michała Tyszkiewicza 
przewodniczącym misji dyplomatycz-
nej przy tronie rzymskim. Tyszkiewicz 
spotkał się z papieżem Benedyktem XV. 

Szczegółowo, z wykorzystaniem mate-
riałów archiwalnych, w tym i z Watykanu, 

pisze o tym L. Hentosz w szkicu Kontak-
ty dyplomatyczne Ukraińskiej Republiki Lu-

dowej ze Stolicą Apostolską w latach 1919-
1921 w kontekście polityki wschodniej kurii 
rzymskiej.

Michał Tyszkiewicz stanął także na czele 
ukraińskiej delegacji podczas paryskiej kon-
ferencji pokojowej (1919-1920). Zastąpił na 
tym stanowisku mało efektywnego Hryho-
rija Sydorenkę.

Po zakończeniu wojny na Ukrainie i po 
nieudanych zabiegach dyplomatycznych 
na rzecz uznania niepodległej Ukrainy, gdy 
władzę ostatecznie przejęli bolszewicy, Tysz-
kiewicz przeniósł się do rodzinnych stron 
swojej żony w Wielkopolsce. Początkowo 
mieszkał w Bydgoszczy, później w Gnieźnie. 
Zmarł 3 sierpnia 1930 roku.
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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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Dramat na poły w szatach ironii i komi-
zmu, zrealizowany jako synteza pierwszych 
spektakli Teatru Ósmego Dnia z fragmenta-
mi raportów służb bezpieczeństwa z czasów 
PRL. To swoisty wykład historii, w której na 
ludzi niekonwencjonalnego, zbuntowane-
go, a właściwie alternatywnego aktorstwa 
narzucano pajęczą sieć donosicieli, agen-
tów, a oddawano w końcu widzimisię nader 
skrupulatnych w służbistości i dociekaniach 
oficerów śledczych, budzących dziś śmiech 
przez łzy... Ze współczesnej perspektywy re-
zultat szperania w teczkach i wybierania co 
smakowitszych kąsków nonsensownej gry 
psychologicznej aparatu przymusu widzo-
wie odbierają jako obraz ze zwierciadła krzy-
wych umysłów władzy lat 70. A że jest to też 
obraz twarzy prześladowców, z których spa-
dają maski...

O tych czasach i wyborze formuły zbun-
towanego teatru Ewa Wójciak w udzielo-
nym mi wywiadzie mówi: - Nie kalkulowa-
liśmy swojego życia. Wtedy nam się zdawa-
ło, że dryfujemy w jakimś kierunku... Nie my-
śleliśmy o małym fiacie, rodzinie... Zaś o sa-
mym scenariuszu spektaklu zdecydowa-
łam po tym, jak otrzymaliśmy około tysiąca 
stron kopii esbeckich materiałów o Studen-
ckim Komitecie „Solidarności”. Przeważały 
materiały dotyczące komitetu krakowskie-
go. Byliśmy związani z tymi ruchami. Nie wi-
dzieliśmy w tym naszej roli jako bohaterów. 
O nich teraz się mówi, że stanowili opozy-
cję, ale temu zaprzeczają fakty, gdyż wte-
dy działały małe grupy, które były związa-
ne przeważnie ze scenami studenckimi, jak 
np. Teatr Ósmego Dnia. W materiałach za-
skoczył mnie tekst krytyczny o naszej „Prze-
cenie dla wszystkich”. Firmował go swoim 
podpisem podpułkownik krakowskiej Służ-
by Bezpieczeństwa Jan Bill. To taka groteska, 
że trudno się powstrzymać od reakcji. Stąd 
też wynikła pierwotna inspiracja. Logiczne 
następstwo stanowiło otwarcie teczek pee-
relowskich służb bezpieczeństwa zgroma-
dzonych w dzisiejszym Instytucie Pamięci 
Narodowej. Przygotowania trwały dość dłu-
go. To wynika z procedury. Długo składa się 
te wnioski, długo się czeka. A efekty są śred-
nie... Ilość tych materiałów była mała, to do-
wodzi chyba niedoskonałości w ich groma-
dzeniu i odzyskiwaniu”.

W dokumentach tych znajdujemy na-
stępującą charakterystykę: „Warte podkre-
ślenia są następujące fakty zachowania się 
Ewy Wójciak. Nie uczestniczy ona w zasadzie 
w dyskusjach programowych ani ideowych, 
nie wypowiada się na te tematy. Przyjmuje 
zawsze ekstremalne stanowisko przy oma-
wianiu koncepcji działań. Przekonuje mło-
dych członków teatru o głupocie tych, któ-
rzy są członkami partii, działaczy partyjnych 
i państwowych, funkcjonariuszy MO i służ-
by bezpieczeństwa. Wszystko to podkreśla, 
używając bardzo wulgarnego słowni-
ctwa. Włączyć do sprawy”.

Teatr Ósmego Dnia uznawano za 
sumienie PRL od lat 70. Jego spekta-
kle nie były wprost polityczne, domi-
nowały w nich formy metaforyczne, 
które dla widzów były tak zaskakujące 
i oryginalne, że tłumami wystawali po 
nocach, aby zaspokoić swój głód ich 
poznania. Znakomicie przewrotne ha-
sła ze spektaklu „Teczki”: „My jesteśmy 
elita, a ja jestem elita elit” albo: „My 
mamy prawo mówić, a wy macie pra-
wo słuchać. Wszyscy mamy prawo się 
z tym zgodzić”, „Teraz mamy wolność 
absolutną. Każdy należy do wszyst-
kich, a wszyscy do jednego” – brzmią 
jak deklaracja totalitaryzmu i wiele 
mówią o stosowanych aluzjach i meta-
forach w tym teatrze, który z popiołów 
wyjął papierową kukłę socjalizmu...

W latach 70. aż 46 TW dwoiło się 
i troiło wraz z armią innych funkcjo-
nariuszy, by przejąć nad 10-osobo-
wym zespołem teatru pełną kontrolę. 
Jednak społeczeństwo i społeczność 
zbliżona do „Ósemek” była tak silnie 
nastawiona na opór, że działalność 
agentów okazała się za mało skutecz-
na. Pazerność na władzę nad duszami 
kreatorów buntu wyrażanego przez 
artyzm musiała ponieść klęskę... Nie 
było to jednak łatwe zwycięstwo prze-
śladowanych aktorów...

W „Teczkach” aktorzy: Ewa Wójciak 
– kryptonim operacyjny „Nana”, Adam 
Borowski – „Adam”, Tadeusz Janiszew-
ski – „Judasz”, Marcin Kęszycki – „Her-
kules”, siedząc na wysokich stołkach, 
czytają z akt leżących na pulpitach 

treści zapisane przez służby operacyjne PRL 
trzydzieści lat temu. „Poetyka” raportów jest 
zaiste schizofreniczna, mająca wspólne ko-
rzenie z fabułami np. powieści Franza Kaf-
ki czy Fiodora Dostojewskiego. Socrealizm 
z patetycznym wielbieniem socjalistycznej 
idei i państwa przeplata się z opisami inwi-
gilacji, kontroli, szantażu, rewizji, śledztwa, 
prowokacji, użycia przemocy, pobić i nie-
uprawnionego wnioskowania o winie – nie-
raz tak tragikomicznego i absurdalnego, że 
nie dziwi salwa śmiechu nie do powstrzy-
mania, często z nagła rozpalająca się na wi-
downi, by chwilę później nagle wygasnąć 
za sprawą ponurej męki ducha dręczonych 
podczas np. przesłuchań inteligentniejszych 
i silniejszych poczuciem własnych racji bo-
haterów – aktorów.  

„Teczki”
– zwierciadło krzywych  
umysłów władzy PRL

Stefania Golenia 

„Teczki” – wybór tekstów: Ewa Wój-
ciak i Katarzyna Mitzner; realizacja 
zespołowa, aranżacja: Jacek Chmaj; 
spektakl premierowy – 10 stycznia 
2007 r., Teatr Ósmego Dnia, Poznań
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Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu powstał 
jako zespół studencki w 1964 roku. Piętna-
ście lat później uzyskał status sceny zawodo-
wej. W 1985 r. został formalnie rozwiązany, 
a większość grupy wyemigrowała do Włoch. 
Reaktywowany został w 1989 r. Sukcesy za-
czął osiągać po objęciu kierownictwa przez 
Lecha Raczaka w 1968 r. On to, opierając się 
na metodzie aktorskiej Jerzego Grotowskie-
go, stworzył oryginalny teatr polityczny. Wi-
dowisko „Jednym tchem” (1971) nawiązywa-
ło do krwawo stłumionych demonstracji na 
Wybrzeżu. Kolejne: „Musimy poprzestać na 
tym, co tu nazwano rajem na ziemi” (1975), 
„Przecena dla wszystkich” (1977), „Ach, jak-
że godnie żyliśmy” (1979), „Więcej niż jedno 
życie” (1981) były ironicznymi komentarza-
mi do rzeczywistości PRL. Teatr, nazywany 
sumieniem lat siedemdziesiątych, nieustan-
nie borykał się z cenzurą. W stanie wojennym 
występował nielegalnie – na ulicach i w koś-
ciołach: „Raport z oblężonego miasta” (1983), 
„Cuda i mięso” (1984), „Piołun” (1985). Od po-
wrotu do kraju zespołem kieruje Ewa Wójciak.  
Powstały m.in. „Requiem” 
(1992), „Szczyt” (1998) 
i „Arka” (2000).
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Doświadczenie 
polskich
przyjaciół
ma dla nas wielkà wag´

 Pana życiowe credo brzmi „Pra-
cować dla ludzi, w imię Ukrainy, dla do-
bra Winnicczyzny”. Jak przebiegała Pana 
kariera zawodowa?
Pracę zawodową rozpocząłem jako trener w 
szkole sportowej w Winnicy. Później byłem 
starszym inżynierem w budownictwie i pra-
cowałem w winnickim Komsomole. Zawsze 
(i do dzisiaj) byłem związany z organizacja-
mi i klubami sportowymi, w tym stowarzy-
szeniem „Kołos” i klubem piłkarskim Nywa. 
W 1997 roku zostałem wiceprzewodniczą-
cym Winnickiej Obwodowej Administracji 
Państwowej. W październiku 2005 r. wybra-
no mnie na posła do Sejmu Ukrainy. W Ra-

dzie Najwyższej Ukrainy pracowałem w ko-
mitecie do spraw budownictwa państwo-
wego oraz samorządu lokalnego. Byłem 
jednym z inicjatorów Ustawy o samorzą-
dach studenckich, brałem udział w opraco-
waniu prawa o decentralizacji i rozszerzeniu 
uprawnień samorządu terytorialnego. Od je-
denastu lat kieruję Partią Narodowo-Demo-
kratyczną w Obwodzie Winnickim, od nie-
dawna jestem zastępcą szefa partii. Od 2003 
r. stoję na czele Winnickiego Obwodowego 
Oddziału Towarzystwa „Ukraina-Polska”, by-
łem też szefem Międzynarodowej Organiza-
cji Społecznej „Ukraina-Polska-Niemcy”, po-
wołanej z inicjatywy niemieckiej w lutym br. 
Ona otwiera nowy etap w rozwoju stosun-
ków społeczno-ekonomicznych między na-
szymi trzema zaprzyjaźnionymi krajami. 

 Winnicki Obwodowy Oddział 
Towarzystwa „Ukraina-Polska” istnieje 
już 4 lata. Proszę powiedzieć, jakiego ro-
dzaju przedsięwzięcia udało się wam do-
tąd zrealizować?
W tym dość krótkim czasie podjęliśmy wie-
le spraw i tematów. W latach 2004-2007, 
w ramach wizyt integracyjnych, Polskę od-
wiedziło ponad 150 delegacji z naszego ob-
wodu. Ich skład był różny: przedstawiciele 
organów samorządu lokalnego i różnych 
szczebli władzy wykonawczej, ludzie świa-
ta nauki i medycyny, społecznicy... Mieli oni 
okazję zapoznać się z pracą administracji 
państwowej RP, naocznie poznać wyniki re-
formy administracyjnej, nabyć praktyczną 
orientację w pracy urzędników państwo-
wych. Mogli zapoznać się ze wskazówka-
mi metodycznymi, dotyczącymi organiza-
cji i działania władz lokalnych. Zobaczyć, 
jak funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej i 
szkoły, organizacje społeczne, jak wpływają 
one na rozwój społeczności lokalnej. Te wy-

jazdy okazały się bardzo pomocne przy rea-
lizacji projektów u nas, dotyczących budo-
wania dobrych kontaktów między władzą 
i społeczeństwem. Zorganizowaliśmy cały 
szereg konferencji naukowo-praktycznych, 
„okrągłych stołów”, seminariów oraz szko-
leń poświęconych prezentacji polskich do-
świadczeń. W tym roku odbywają się one na 
poziomie samorządów terytorialnych, także 
wsi, po to, żeby jak najszerzej te doświad-
czenia upowszechnić. 
Dobrą praktyką są wyjazdy chorych ukra-
ińskich dzieci na leczenie do Polski. Z kolei 
polskie dzieci przyjeżdżają do nas. Młodzi 
sportowcy biorą udział w międzynarodo-
wych turniejach piłki nożnej. Dzięki nasze-
mu wsparciu z koncertami do Polski rok-
rocznie przyjeżdżają zespoły muzyczne – 
zawodowe i amatorskie. Na Winnicczyznie 
jako pierwsi w kraju zainaugurowaliśmy 
„Rok Polski na Ukrainie”. Wspieramy inicjaty-
wy Dni Kultury Polskiej, które obchodzone 
są w różnych zakątkach naszego obwodu.

 Jakie są zadania Towarzy-
stwa we współpracy z administracją 
i samorządem?
Podstawowe zadanie to nawiązywanie kon-
taktów z polskimi partnerami. I tak, dzięki 
naszej inicjatywie, współpracę z polskimi 
samorządami podjęło już ponad 100 jed-
nostek terytorialnych obwodu winnickie-
go. Podpisano ok. 80 umów o partnerstwie 
pomiędzy rejonami, miastami, wsiami Win-
nicczyzny i powiatami, miastami i gminami 
siedmiu województw RP – świętokrzyskie-
go, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskie-
go, podkarpackiego, pomorskiego, opol-
skiego. Chodzi o to, by dzięki bezpośrednim 
kontaktom uczyć się od polskich kolegów, 
jak prawidłowo ma działać samorząd. Wa-
sze doświadczenie jest tak cenne, ponie-

Winnicczyzna ma 
długą tradycję 
współpracy  
z różnymi polskimi 
regionami - pierwszą 
umowę partnerską 
z dawnym 
województwem 
kieleckim podpisano 
niemal 50 lat 
temu. O becnie 
naszym najbardziej 
poważnym  
i efektywnym 
partnerem 
jest właśnie 
województwo 
wielkopolskie.

Sierhij Tatusiak, Przewodniczący 
Obwodowego Winnickiego Oddzia-
łu Towarzystwa „Ukraina-Polska” 
opowiada o swojej drodze życiowej, 
współpracy z Polską i wzajemnych 
związkach obu krajów.
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waż przeprowadzając na Ukrainie reformę 
samorządową, powinniśmy poznać, obok 
sukcesów, także niepowodzenia tych, któ-
rzy początki mają już za sobą. Dzięki temu 
unikniemy w przyszłości rozczarowań i nie-
potrzebnych kosztów. Wasze doświadczenie 
służy utworzeniu na ukraińskiej wsi demo-
kratycznych form władzy, a z czasem – bu-
dowie przyszłości europejskiej w regionie 
i w całym kraju.

 Czy mógłby Pan ocenić współ-
pracę z wielkopolskimi samorządami?
Winnicczyzna ma długą tradycję współpra-
cy z różnymi polskimi regionami - pierwszą 
umowę partnerską z dawnym wojewódz-
twem kieleckim podpisano niemal 50 lat 
temu. Obecnie naszym najbardziej poważ-
nym i efektywnym partnerem jest właśnie 
województwo wielkopolskie. To dzięki bli-
skim przyjaciołom, którzy stanowią siłę na-
pędową rozwoju naszych stosunków, prze-
de wszystkim Zenonowi Siwińskiemu, prze-
wodniczącemu Konińskiego Oddziału To-
warzystwa Melioracyjnego oraz Maciejo-
wi Kozikowi, dyrektorowi Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządo-
wych (WOKiSS). Mógłbym przywołać jesz-
cze z dziesięć nazwisk ludzi z Wielkopolski, 
którzy przyczynili się do naszych sukcesów 
– mamy bowiem najlepsze na Ukrainie wy-
niki współpracy międzyregionalnej.

 WOOT „Ukraina-Polska” współ-
pracuje m.in. z Wielkopolskim Ośrod-
kiem Kształcenia i Studiów Samorządo-
wych. Jak wygląda i na czym polega ta 
współpraca?
Umowę o współpracy pomiędzy naszy-
mi organizacjami podpisaliśmy w zeszłym 
roku. Mamy podobne cele – rozwój samo-
rządu terytorialnego i umocnienie spo-
łeczności lokalnych. WOKiSS pomaga nam 
w kontaktach pomiędzy przedstawicielami 
społeczności lokalnych województwa wiel-
kopolskiego i obwodu winnickiego. Średnio 
co kwartał organizujemy wyjazdy przedsta-
wicieli samorządu lokalnego, władzy wyko-
nawczej, biznesu oraz organizacji pozarzą-
dowych. Podczas takich spotkań ukraińscy 
i polscy partnerzy mają możliwość wymia-
ny doświadczeń i ustalenia form przyszłej 
współpracy. Na przykład w lutym i lipcu 
br. wyjechała do Wielkopolski 40-osobo-
wa delegacja miejscowych władz. W cią-
gu tygodnia pobytu w Poznaniu i okolicy 
była okazja, by przekonać się o konieczno-
ści reformy administracyjnej i jej pozytyw-
nych rezultatach. W maju zaś do Winnicy 
przyjechała delegacja WOKiSS-u, a efektem 
spotkań były umowy o współpracy i pro-

jekty wspólnych, polsko-ukraińskich pro-
gramów. 9 września czeka nas kolejna wi-
zyta polskich samorządowców z kierowni-
ctwem WOKiSS-u. Wybraliśmy słuszną dro-
gę współpracy z partnerami zagranicznymi 
– poprzez wymianę doświadczeń kultural-
nych i socjalno-gospodarczych. 

 W czerwcu na czele 130-oso-
bowej delegacji WOOT „Ukraina-Polska” 
brał Pan udział w obchodach Dnia Koła i 
Powiatu Kolskiego. Jak się Państwu tam 
podobało?
Niejednokrotnie odwiedzałem Koło i po-
wiat kolski, bardzo mi się tam podoba - 
mile wspominam zarówno miejsce, jak 
i ludzi, z którymi udało mi się zaprzyjaź-
nić. Są otwarci i pełni szacunku dla nas. 
Byłem także w innych miejscach Wielko-
polski. Bardzo podoba mi się stara część 
Poznania, Turek, Leszno, a także okolice 
Słupcy. Wiele jest u was miejsc ciekawych 
dla Ukraińców. W przyszłości planuję wy-
brać się ponownie do kolebki polskiej 
państwowości.

 A jakie zdanie mają mieszkań-
cy Winnicy o Polsce?
Widzę przyjazne nastawienie i zainteresowa-
nie Polską. Świadczą o tym chociażby częst-
sze staże w Polsce młodych ludzi i wzrost 
wymiany doświadczeń w różnych sferach 
życia. Polska jest dla nas krajem atrakcyj-
nym, który przyciąga uwagę swoją kultu-
rą, historią, spuścizną duchową, zabytkami, 
a przede wszystkim życzliwymi ludźmi. 

 Czy na Winnicczyznie organi-
zowane są imprezy poświęcone kulturze 
polskiej?
U nas, tak jak i na całej Ukrainie, od dawna 
żyły wspólnoty Polaków. Do dzisiaj pozosta-
li oni ważnym elementem społeczeństwa 
ukraińskiego, strażnikami polskiej kultury 
i duchowości. Uważam, że znajomość dzie-
dzictwa kulturowego jest podstawą budo-
wy porozumienia w przyszłości. Bardzo sta-
ramy się sprzyjać rozwojowi polskiej kultu-
ry. Zapraszamy do nas na koncerty zespoły 
taneczne, muzyczne i grupy twórcze z róż-
nych regionów Polski. Szczególną aktyw-
nością wyróżniają się one na Dniach Kultu-
ry Polskiej w Barze, Chmielniku, Żmerynce 
i Koziatynie.

 Małymi krokami zbliżamy 
się do Euro 2012... Jak wygląda rozwój 
współpracy w dziedzinach sportu i kul-
tury regionu Winnicy z Polską?
Organizacja Euro 2012 to duża szansa dla 
obydwu naszych krajów. Nasze Towarzystwo 

dużą wagę przywiązuje do sportu, zwłaszcza 
młodzieżowego. Rokrocznie organizujemy 
w Polsce i na Ukrainie międzynarodowe tur-
nieje młodzieżowe. W tym roku trzy zespoły 
juniorów z naszego regionu uczestniczyły w 
turnieju w Kole. Pragniemy zorganizować za-
wody w takich konkurencjach, jak piłka noż-
na, siatkówka, hokej na trawie, gimnastyka 
czy lekka atletyka. Staramy się pomagać na-
szym miejscowym zespołom w wyjazdach 
do Polski i chętnie podejmujemy w naszych 
ośrodkach gości z Polski.

Rozmawiała Małgorzata Maklakiewicz

Serhij Pyłypowycz Tatusiak  
ur. 5 kwietnia 1957 r. w 
Żabokryczkach, pow. czeczelnicki, 
obwód Winnicki. Z zawodu 
pedagog i ekonomista oraz 
specjalista zarządzania  
i administracji. Z powołania i pasji 
działacz sportowy, społeczny 
i związkowy, organizator, 
polityk. Zajmował różne 
stanowiska kierownicze, w tym 
w administracji samorządowej 
i rządowej, w 2005 r. wybrany 
posłem do parlamentu Ukrainy. 
Od czasu utworzenia Partii 
Narodowo-Demokratycznej 
stoi na czele Winnickiej 
Organizacji Obwodowej, która 
jest najliczniejsza w kraju. W 
centrum jego zainteresowania, 
także w parlamencie, są 
problemy samorządności 
terytorialnej i decentralizacji 
władzy. Od kwietnia 2004 
roku przewodniczący oddziału 
Towarzystwa „Ukraina-Polska”  
w Winnicy. Zaproponował metody 
pracy z partnerami zagranicznymi 
(z Polski, Kanady, Niemiec, Francji, 
Finlandii) polegające na wymianie 
doświadczeń kulturalnych, 
społecznych i gospodarczych. 
Na spotkaniach z delegacjami 
omawiane są problemy rozwoju 
i reformowania samorządu 
terytorialnego oraz podpisywane 
umowy o wielostronnej 
współpracy. Ma w dorobku 
kilkanaście publikacji naukowych. 
W 2003 r. nagrodzony Dyplomem 
Honorowym Prezydenta Ukrainy 
za zasługi dla narodu Ukrainy.
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CreativeMedia, organizator śniadań, na co dzień 
oferuje wysokie kwalifikacje oraz bogate i bardzo 
różnorodne doświadczenie zawodowe w zakresie 
identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, pro-
jektowania i prowadzenia szkoleń, a także budo-
wania polityki Humen Resources (HR) zarówno 

w korporacjach, jak i mniejszych przedsiębiorstwach. 
Pracownicy CreativeMedia szczycą się nie tylko profesjonalnym przygotowa-
niem do zawodu, ale przede wszystkim pasją, z jaką wykonują swoją pracę, nie-
zwykłą kreatywnością oraz sumiennością, dlatego prowadzone audyty, opra-
cowywana polityka HR oraz szkolenia, otrzymują najwyższe oceny i wyrazy 
uznania (ankiety ewaluacyjne oraz referencje do wglądu). Zdecydowana więk-
szość klientów zwraca się do CreativeMedia dzięki rekomendacjom, jakie dają 
zadowolone ze współpracy firmy. Pracownicy CreativeMedia posiadają wiedzę 
i umiejętności z zakresu zarządzania, prawa pracy, kompleksowego przeprowa-
dzania rekrutacji i diagnoz psychologicznych z wykorzystaniem metod testo-
wych i development/assessment centre. Posługują się biegłą umiejętnością sto-
sowania profesjonalnych testów psychologicznych (własny, szeroki zestaw).

www.creativemedia.com.pl 
tel./fax 061 622 69 06, biuro@creativemedia.com.pl
.

Agencja reklamowa Grupa Collective powsta-
ła w czerwcu 2003 roku. Przez niemalże cztery 
lata intensywnej pracy zdobyła doświadcze-

nie i stabilną pozycję na rynku. Zespół Grupy Collective to kilkanaście osób, 
profesjonalistów, a zarazem pasjonatów, dla których praca nie jest tylko rze-
miosłem czy rutyną. Wręcz przeciwnie: każde zlecenie staje się swego rodza-
ju wyzwaniem. Firma proponuje korzystną współpracę w realizacji: kampa-
nii reklamowych, identyfikacji wizualnej, prezentacji multimedialnych, ser-
wisów internetowych, spotów telewizyjnych i radiowych, filmów wizerunko-
wych, reklam prasowych, plakatów, billboardów, katalogów i wszelkich dru-
kowanych materiałów reklamowych, kalendarzy artystycznych i wielu in-
nych twórczych działań promocyjnych.
Zapraszamy na stronę internetową: www.collective.com.pl

Dla nas liczą się efekty!
Poznań, ul. Hetmańska 32
tel. 0-61 661 56 46 
 

Agencja Reklamowa PAR PLUS 
zajmuje się sprzedażą upo-

minków reklamowych. Do dyspozycji klienta są tysiące wzorów czołowych pol-
skich producentów i importerów zawarte w kilkunastu katalogach. Firma pro-
ponuje szeroki asortyment artykułów reklamowych, które zapewnią prawidło-
wą oprawę każdego spotkania z klientem i gościem oraz pozostaną jego miłym 
wspomnieniem. Na życzenie klienta agencja wykonuje znakowanie upomin-
ków w każdej dostępnej technice. Atrakcją jest poszerzona oferta upominków 
z drewna, w tym m.in.: skrzynki do wina i herbaty, szopki świąteczne, toczone 
jajka, ptaszki, grzybki, breloki oraz drewniane talerzyki pod ceramikę reklamo-
wą. Więcej informacji na stronie internetowej www.parplus.poznan.pl

Małgorzata Czarkowska
Poznań, ul. Spichrzowa 37
tel./fax 0-61 835 11 67

„Ewa Proniewska”
– projektowanie biżuterii, projektowanie elementów architektury wnętrz, 
malarstwo ścienne, rzeźba

tel. 0-603 748 204 
e-mail: buxus@op.pl

Agencja Reklamowa Nexus to ze-
spół kreatywnych ludzi, tworzą-
cych komercyjne serwisy interne-

towe, prezentacje multimedialne oraz produkty branży poligraficznej. Wie-
dza w zakresie marketingu, dbałość o formę przekazu, nowoczesne rozwią-
zania i pasja współpracowników świadczą o profesjonalizmie firmy. Agencja 
oferuje kompleksowy zakres usług reklamowych. Wiedza, zaangażowanie, 
kreatywność oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji wielu projek-
tów, pozwalają oferować wysokiej jakości usługi, spełniające nie tylko ocze-
kiwania Klientów, ale zapewniające im przewagę nad konkurencją. Sześć lat 
obecności na rynku umożliwiły firmie zdobycie miana agencji solidnej, uczci-
wej oraz świadczącym usługi na wysokim poziomie.

Gądki k. Poznania, 
Dachowa, ul. Poznańska 54
tel./fax 0-61 817 00 58

Varico jest producentem oprogramowania dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Działa nieprzerwanie od 
1989 roku, realizując misję „na wszystko mamy pro-
gram”. Oferta firmy kierowana jest do różnych segmen-

tów rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera ona zarówno oprogra-
mowanie finansowo-księgowe, do obsługi sprzedaży i magazynu, jak i za-
awansowane aplikacje internetowe, wchodzące w skład INFInet System.

Poznań - CENTRALA
60-334 Poznań, ul. Grunwaldzka 77
tel./fax 0-61 867 42 88

Misją firmy VENTO Consulting Sp. z o.o. jest świadcze-
nie najlepszych usług konsultingowych w Polsce i, po-
przez ciągłe doskonalenie, radykalne zwiększanie zy-
sków klientów oraz całej polskiej gospodarki. Celem jest 

oferowanie klientom najbardziej kompleksowych usług w Polsce w zakresie 
doradztwa strategicznego, doradztwa inwestycyjnego i szkoleń. Budowa fir-
my była możliwa dzięki pozyskaniu dotacji dla przedsiębiorców i samorządów. 
Od tego momentu konsekwentnie rozszerza ofertę o kolejne usługi doradcze, 
a także o kolejne oddziały. Jako jedna z niewielu firm doradczych specjalizuje 
się we wdrażaniu w przedsiębiorstwach i instytucjach innowacyjnych technik 
zarządzania.

Centrala Poznań 
ul. Szarych Szeregów 23
tel. 0-61 840 90 33
fax 0-61 842 96 13

Firma Kinnarps Polska Sp. z o.o. jest własnością 
szwedzkiej firmy Kinnarps AB. Posiada wyłączne pra-
wo do sprzedaży na terenie Polski szwedzkich mebli 

biurowych Kinnarps oraz zajmuje się kompleksowym projektowaniem i aran-
żacją wnętrz biurowych, współpracuje z 27 dostawcami krajowymi i zagranicz-
nymi. Obecnie Kinnarps Polska Sp. z o.o. zatrudnia 51 osób w tym 6 architektów 
i architektów wnętrz oraz 8 pracowników serwisu. Posiada 5 biur handlowych 
na terenie całej Polski: w Warszawie, Poznaniu, Sopocie, Krakowie i Wrocławiu.
Decydując się na współpracę z Kinnarps, klienci korzystają nie tylko z bogate-
go wyboru mebli wysokiej jakości. Przez lata firma opracowała także szeroki 
zakres usług serwisowych. Co więcej, do większości usług mają Państwo do-
stęp automatycznie, bez żadnych dodatkowych kosztów. Wszystko zawarte 
jest w cenie.

Poznań, Al. Solidarności 46
tel. 0-61 657 93 55-57

Firma CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia raz w miesiącu organizuje śniadania biznesowe. W spotkaniach biorą udział 
przedsiębiorcy dużych i małych firm, głównie z terenu Wielkopolski, którzy są członkami prowadzonego przez CreativeMedia Klu-
bu Networkingu „Poznań mój biznes”. Inicjatywa śniadań biznesowych została dostrzeżona i doceniona na arenie ogólnopolskiej 
– podczas VI Kongresu Public Relations w Rzeszowie CreativeMedia została uhonorowana tytułem MOCNI WIZERUNKIEM 2007.

Od ponad roku, co miesiąc, w poznańskich kawiarniach odbywają się śniadania biznesowe. Podczas półtoragodzinnych spotkań przedsię-
biorcy mają okazję zaprezentować profile swoich firm, wymienić się wizytówkami i szkolić się pod okiem profesjonalnego trenera. A wszyst-
ko to przy smakowitych specjałach przygotowanych przez szefa kuchni. Klub Networking ma w swoich szeregach niemal 150 członków. 
Poniżej prezentujemy sylwetki niektórych klubowiczów.

Poznań mój biznes
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Na warszawskim Bemowie zbudowa-
no mini tor Formuły 1 – odwiedza-

ny przez tysiące mieszkańców stolicy po-
służył on w dniach17-19 sierpnia wyści-
gom i pokazom szybkich samochodów. 
Uczestniczył w nich w ramach zespołu 
BMW Sauber Robert Kubica. Przy tej oka-
zji odbyła się konferencja prasowa pol-
skiego mistrza kierownicy. Odpowiedział 
on na szereg pytań przedstawicieli róż-
nych mediów i na kilka naszej redakcji.

W kwestii powstania w Polsce toru wyści-
gowego Formuły 1:
Pewnie powstanie, w perspektywie 10 lat. 
Wprawdzie teraz wydaje się to nieprawdo-
podobne, ale gdyby 10 lat temu mówiono, 

że kierowca Formuły 1 

będzie pochodził z Polski – śmiech pewnie 
by nie ustawał. Trzeba wierzyć, że tor może-
my wybudować i zrobimy to. Jest mi obo-
jętne, gdzie powstanie, bo ja już wtedy nie 
będę jeździł w Formule 1 (śmiech).

Ocena ostatniego roku startów?
Był dla mnie ciężki, ale z miłymi momentami. 
Każdy z wyścigów, w których brałem udział, 
miał swoją historię, nie zawsze wszystko do-

brze poszło. W Monaco tor był bardzo wol-
ny, na Węgrzech trudno było przebić się do 
przodu. Żadnego z wyścigów nie wspomi-
nam najlepiej. Ale przede mną jeszcze kilka 
wyścigów w tym sezonie. Sądzę wprawdzie, 
że zwycięstwa w tym roku nie przyjdą, ale 
dopuszczam myśl, że może się zdarzyć taki 
zwariowany wyścig, kiedy wszystko będzie 
możliwe. 

Refleksja o dramatycznym wypadku, 
w którym Kubica miał jednak mnóstwo 
szczęścia... 
W tym spor-
cie zdarzają 
s ię  wypad-
k i ,  pr z yda-
rzył się on i 

mnie. Ale jeżdżę 
nadal jakby go nie 
było. Nie zmieni-
łem z tego powo-
du podejścia do 
Formuły 1. Każdy 

dzień to ćwiczenia refleksu, wytrzymałości, 
mięśni karku, ciężka praca, czasem wyjazdy 
i spotkania, choćby takie jak to w Warsza-
wie. Jeśli nic się nie przydarzy, będę nadal 
jeździł w Formule 1. Mam 22 lata, duże do-
świadczenie w cartingu, mógł-bym też słu-
żyć wiedzą, ale na razie nikt się jakoś nie 
zgłosił, aby z niej skorzystać, chociaż... je-
den mój podopieczny wygrał cartingowe 
mistrzostwa Europy. 

Lubię 
polskie flagi 
powiewające  

podczas Grand Prix...

ROBERT KUBICA mówi

 pytał
Stale czwarte miejsce....
Przyparty do muru przez „Merkuriusza” Ro-
bert Kubica wyznał, że ma jednak nadzieję 
na zwycięstwo jeszcze w tym sezonie i zrobi 
wszystko, żeby mu się to udało.

Aplikacja spiskowej teorii dziejów do 
Formuły 1? 
W tej kwestii, w odniesieniu do częstych 
awarii pojazdów, w których startuje, Kubica 
odpowiedział „Merkuriuszowi”, że osobiście 
nie jest wyznawcą teorii spiskowej, również 
w tym przypadku. Zadziałał właśnie czysty 
przypadek....

Jeszcze raz o wypadku. Przeciążenie 27 G 
jest nie do zniesienia!!
 „Merkuriusz” przepytał specjalistę medycy-
ny lotniczej, który wydał taką właśnie opi-
nię...  Człowiek, który ma normalnie 80 kg, 
waży wtedy... ponad dwie tony!!! Kubica 
jest jednak cały i zdrowy. Wyraźnie zaprze-
czył, iż podczas wypadku mógł być podda-
ny tak wielkiemu przeciążeniu. Tyle nie było, 
powiedział, nie aż tyle....

Dziękujemy pani redaktor Beacie Kubiszyn-
Puce za możliwość wykorzystania materia-
łów z konferencji prasowej 

fot. Miłosz Małys
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 Wybór miejsca dożynek woje-
wódzko-archidiecezjalnych to znaczące 
wyróżnienie, ale i obowiązek dla wybra-
nych. Czym trzeba się wyróżnić, by otrzy-
mać propozycję organizowania tak do-
niosłego przedsięwzięcie?
Myślę, że propozycja złożona przez marszał-
ka województwa, który jest głównym orga-
nizatorem tej imprezy, wypływała i z prze-
konania, i wiedzy, że ziemia kościańska to 
jest rdzenna Wielkopolska, która ma głębo-
kie tradycje, jeśli chodzi o kulturę rolną. Na 
terenie naszego powiatu pracował i two-
rzył zręby nowoczesnego gospodarowa-
nia generał Dezydery Chłapowski, którego 
wizerunek umieściliśmy na plakatach i za-
proszeniach informujących o uroczystości. 

Moim  zdaniem ta tradycja była pierwszym 
powodem. Drugi powód to rolnictwo, któ-
re w naszym powiecie jest bardzo mocno 
rozwinięte. Rolnictwo i cały przemysł prze-
twórczy, bazujący na produktach rolnych, 
jest u nas bardzo istotnym obszarem dzia-
łalności gospodarczej. 
W Kościanie znakomicie funkcjonuje spół-
dzielnia mleczarska, która podbija kolejne 
nowe rynki i stale udaje jej się promować 
nowe produkty. Wyroby naszej spółdzielni 
są rozchwytywane w najpoważniejszych sie-
ciach handlowych w Poznaniu (masło, ma-
ślanka, mleko, jogurty). Cieszą się także po-
wodzeniem najnowsze wyroby wytwarzane 
na podstawie tradycyjnych receptur. Nie są 
one tanie, ale dobre i znajdują swoich na-
bywców. Na terenie powiatu działa również 
kilka dużych przetwórni mięsa, m.in. firma 
Agrohandel, która liczy się na rynku krajo-
wym. Jest znakomita stacja hodowli roślin 
Danko, mająca tradycje sięgające jeszcze 
wieku XIX. To spółka, która swoimi produk-
tami zdobywa rynki europejskie i światowe. 
Wyhodowanymi nowymi odmianami zbóż 
podbija rynek niemiecki, austriacki, ryn-
ki w Ameryce Południowej, Korei, Chinach, 
Kanadzie czy Azji. To firma bardzo poważnie 
licząca się w branży. Myślę, że wszystko to 
razem wywołało przekonanie, iż warto po-
wierzyć nam organizację uroczystości doży-
nek. Traktujemy to jako ogromne wyróżnie-
nie i docenienie wysokiego poziomu rolni-
ctwa na ziemi kościańskiej. 

 Czym będziecie państwo kul-
turalnie i smakowo podejmować swoich 
gości? 
Uroczystość dożynkowa ma swoją tradycję 
i jako taka ma pewien stały scenariusz. Roz-
pocznie się mszą świętą na rynku w Kościa-
nie, później nastąpi przejście w formie ko-
rowodu na stadion miejski. Zapewniamy 
wiele atrakcji m.in. przejazd wierzchowców, 
bryczek, zaprzęgów, inscenizację pracy na 
roli, występ orkiestry dętej. Następnie od-
będzie się część rozrywkowa z zespołami 
folkowymi. Gwiazdą wieczoru będzie ze-
spół Raz Dwa Trzy. Zaprezentują się gospo-
darstwa agroturystyczne, zorganizowana 
zostanie wystawa rolna pokazująca działal-
ność firm, serwowane będą produkty i re-
gionalne wyroby.

 Dożynki się skończą. Co cieka-
wego na co dzień ma do zaoferowania 
Kościan ludziom z okolic?
Mamy wiele atrakcji. Ziemia kościańska ma 
wspaniałą historię i tradycję. Myślę, że te 
miejsca, które tworzą tę historię są czymś, 
co ściąga tutaj mieszkańców z terenów od-

Pełnię ten urząd
piąty rok
Dzięki współpracy wszystkich samorządów 
lokalnych ziemi kościańskiej sporo udało 
nam się zdziałać

Rozmowa ze Starostą Kościańskim An-
drzejem Jęczem

Wybudowane Centrum Sportu i Rehabilitacji
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dalonych od Kościana, również z zagranicy. 
Po pierwsze XI-wieczne Opactwo Benedyk-
tynów w Lubiniu, niedawno przepięknie 
odnowione. Przyciąga ono wielu turystów, 
również ludzi chcących przemyśleć swo-
je życie w zaciszu klasztoru. Organizowa-
ne są spotkania, dni medytacyjne, podczas 
których (pod dyskretną opieką mieszkają-
cych tam benedyktynów) można zastano-
wić się nad biegiem życia. Przyjeżdżają tam 
ludzie z całej Polski, ludzie różnego pokro-
ju i o różnych doświadczeniach życiowych. 
W Cichowie znajduje się miejscowość So-
plicowo, gdzie została zainstalowana sce-
nografia z filmu „Pan Tadeusz”. Tam też moż-
na obejrzeć oficjalny dokument przekazu-
jący tę scenografię środowisku lokalnemu, 
podpisany przez twórców: laureata Oscara 
Allana Starskiego i Andrzeja Wajdę. Sceno-
grafia jest zainstalowana w parku nad Jezio-
rem Cichowskim. Organizowane są tam licz-
ne spotkania, imprezy firmowe i rodzinne. 
Miejsce to stało się bardzo modne. 
Kościan jest miejscem atrakcyjnym także 
pod względem turystycznym i rekreacyj-
nym, dlatego udaje się nam przyciągnąć 
także tych, którzy chcą przebywać na łonie 
natury. W naszym powiecie mamy wiele je-
zior, nad którymi jest bardzo dobrze rozbu-
dowana infrastruktura turystyczna, np. Je-
zioro Dębieckie czy Jezioro Wonieskie, gdzie 
występują liczne gatunki ptaków. Mamy do-
brze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych. 
Pracujemy nad koncepcją „romantycznych 
ścieżek rowerowych”. Trasa związana była-
by ze śladami i świadectwami obecności 
Adama Mickiewicza na ziemi kościańskiej. 
Atrakcji jest naprawdę wiele i uważam, że 
każdy odwiedzający ziemię kościańską znaj-
dzie tu coś dla siebie. 
Mamy też wiele atrakcyjnych terenów 
pod zabudowę. Kościan i przyległe gminy 
zostały objęte założeniami obszaru me-
tropolitarnego miasta Poznania. Myślę, 
że nasze miasto będzie takim miejscem, 
w którym poznaniacy będą chętnie chcie-
li osiadać.

 Minęły trzy lata od wejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej. Jak Pan ocenia 
ten czas dla siebie, dla miasta?
Staramy się być aktywni. Uzyskaliśmy wspar-
cie ze środków unijnych. Zrealizowaliśmy 
już w dużym stopniu pięć inwestycji drogo-
wych. Otrzymaliśmy pomoc w zakresie pro-
gramów społecznych ukierunkowanych na 
osoby niepełnosprawne, na działanie prze-
ciw bezrobociu, pomoc finansową związa-
ną z oświatą. Stworzyliśmy dobrze wyposa-
żoną pracownię, która pozwala młodzieży 
kształcącej się w zawodach mechanicznych 

zapoznać się z nowoczesnymi metodami 
projektowania. Udało nam się pozyskać wie-
le środków i jesteśmy przygotowani, żeby 
absorbować następne. Działa urząd pełno-
mocnika do spraw funduszy strukturalnych, 
a zatrudnione tam osoby mają wszelkie nie-
zbędne kompetencje w zakresie pozyskiwa-
nia środków z UE.

 Jak na ziemi kościańskiej 
przedstawia się sytuacja pod względem 
bezrobocia?
Bardzo cieszy obniżanie się poziomu bezro-
bocia. W ciągu ostatnich czterech lat spad-
ło ono z 17% do 7%, czyli nie tylko poniżej 
średniej krajowej, ale także poniżej śred-
niej Wielkopolski. W chwili obecnej mamy 
zarejestrowanych 10 tys. firm, podmiotów 
gospodarczych na 80 tys. mieszkańców. To 
oznacza, że co ósmy statystyczny mieszka-
niec powiatu ma swoją firmę. Zdecydowa-
na większość to oczywiście firmy jednooso-
bowe, ale świadczy to tylko o przedsiębior-
czości i pozytywnych cechach mieszkańców 
ziemi kościańskiej. 

 Co proponujecie Państwo fir-
mom, by uznały, że u was jest dobre miej-
sce do inwestowania?
Na pewno bardzo korzystne jest nasze 
położenie. Kościan leży przy linii kolejo-
wej łączącej Poznań z Wrocławiem, a tak-
że Szczecin ze Śląskiem. Przez centrum 
powiatu przebiega droga krajowa nr 5, 
projektowana w niedalekiej mam na-
dzieję przyszłości jako droga ekspreso-
wa. Dla inwestorów są to bardzo ważne 
zalety. Myślę, że decyzja o budowie dro-
gi ekspresowej spowoduje zdecydowany 
wzrost zainteresowania naszym terenem. 
Zamierzamy stworzyć specjalne strefy 
aktywności inwestycyjnej, podjąć działa-
nia w zakresie urbanistycznym, zapisania 
tych stref w planach zagospodarowania 
przestrzennego. 
Powiat kościański jest także miejscem eks-
ploatacji złóż gazu ziemnego. Jest on prze-
syłany na teren zagłębia miedziowego. Dzię-
ki staraniom lokalnych władz, szczególnie 
wójta, udało się uzyskać decyzję o przekie-
rowaniu tego gazu do sieci lokalnych. Dzię-
ki temu cena gazu jest niższa i mamy gwa-
rancję jego dostaw. Istnieje koncepcja, żeby 
te nieeksploatowane kopalnie stanowiły na-
turalny rezerwuar gazu dla Polski. Taki pod-
ziemny magazyn. 

 Na ile lat możliwości eksploata-
cyjnych określa się te złoża?
Jeśli z gazu, którego złoża znajdują się na 
naszym terenie, miałaby być zasilana cała 

Polska, to starczyłoby go na trzy lata. Ale 
przy obecnym poziomie eksploatacji na 
pewno starczy ich na kilkadziesiąt lat. Być 
może również miasto Poznań będzie zasila-
ne gazem z tych złóż.

 Co udało się już Panu jako sta-
roście osiągnąć?
Starostą kościańskim jestem piąty rok, to 
już moja druga kadencja. Przede wszyst-
kim staram się być bardzo aktywny, jeśli 
chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. W ciągu minionych czterech lat uda-
ło się zdobyć 12 mln złotych środków ze-
wnętrznych. W tym roku mamy już ponad 
4 mln, w tym m.in. z funduszy europejskich 
prawie 2 mln złotych. Udało nam się zreali-
zować wiele inwestycji drogowych, udzie-
liliśmy pomocy i zrealizowaliśmy inwesty-
cje na rzecz osób niepełnosprawnych, ot-
worzyliśmy jadłodajnię dla ubogich, zmo-
dernizowaliśmy jeden z domów pomocy 
społecznej (drugi jest w trakcie moder-
nizacji). Ponadto zmodernizowany został 
kościański szpital, a także zbudowaliśmy 
centrum sportu i rehabilitacji przeznaczo-
ne dla dzieci i młodzieży (dostaliśmy za ten 
obiekt nagrodę Ministerstwa Sportu). Spo-
ro udało nam się zdziałać – dzięki współ-
pracy wszystkich samorządów lokalnych 
ziemi kościańskiej. 

Rozmawiała Mariola Zdancewicz

Wyremontowana ulica Śmigielska  
w Kościanie

Wyremontowane oddziały SP ZOZ  
w Kościanie

w
yw

iad

33



Kościan to zadbane powiatowe miasto, któ-
re między innymi przyciąga urokiem swo-

jej zieleni. Usytuowane wzdłuż kanałów Obry 
zadrzewione ścieżki spacerowe są miejscem, 
w którym można odetchnąć choćby po spotka-
niu ze sztuką gotyku, w największym kościań-
skim kościele pw. NMP Wniebowziętej, gdzie bla-
skiem złota i srebra mieni się ołtarz z 1507 roku. 
Pewne jest, że jeśli ominiemy miasto obwodnicą 
lub przejedziemy pociągiem, to stracimy szansę, 
by poznać i polubić jedno z ładniejszych miast 
powiatowych Wielkopolski. 
Niedaleko Kościana, w Racocie, możemy miło 
spędzić czas w gościnnym pałacu. Urocza osiem-
nastowieczna budowla to siedziba stadniny koni, 
gdzie oprócz rekreacyjnego jeździectwa i hipote-
rapii, można skorzystać z gościnności pięknie po-
łożonego zaplecza hotelowego. Entuzjaści jazdy 
konnej, polowań, kuligów i wycieczek krajobra-
zowych znajdą tu swoją przystań. W przypałaco-
wej powozowni wyjątkową atrakcją turystyczną 
jest znajdujący się tam powóz, w którym Ignacy 
Jan Paderewski po przyjeździe do Poznania en-
tuzjastycznie witany przez Polaków przybył do 
hotelu BAZAR. Dzień później wybuchło powsta-
nie wielkopolskie. Nieprzeciętne walory Racotu 
przyciągają gości z kraju i z zagranicy. Wielkopol-
ska Organizacja Turystyczna przyznała w 2005 
roku zgłoszonemu przez Starostwo Powiatowe 
w Kościanie racockiemu ośrodkowi pierwsze 
miejsce w kategorii „turystyka jeździecka”. Uro-
ku temu miejscu przysparza jego historia. W ra-
cockim pałacu bywali Tadeusz Kościuszko, książę 
Józef Poniatowski, pierwszy prezydent Warszawy 
Ignacy Wyszkota Zakrzewski, autor słów hymnu 
polskiego Józef Wybicki, królowie holenderscy. 
W okresie międzywojennym był rezydencją pre-
zydenta Rzeczypospolitej. 

  http://www.palac-racot.pl/

Nieopodal Racotu, w Gryżynie, zapraszamy do 
zwiedzenia ruin kościoła św. Marcina, wznie-
sionego w XIII w. Fotografia przy ścianach wznie-
sionych setki lat temu z kamieni polnych będzie 
z pewnością miłą pamiątką. 

Kilka kilometrów dalej, w ginie Krzywiń, na ma-
lowniczym wzgórzu, od tysiąca lat stoi Opactwo 
Benedyktynów. Miejsce, w którym - w myśl le-
gendy – Gall Anonim pisał swoją kronikę. Klasz-
torny kościół był pierwotnie romański. Przebu-
dowano go w XV i XVI wieku. Obecny kształt 
kościoła pochodzi z epoki baroku. Znajduje się 
w nim wiele wspaniałych zabytków. Na sąsied-
nim wzgórzu stoi perełka romańskiej architek-
tury Wielkopolski – kościółek pw. św. Leonar-
da pamiętający początki XIII wieku. Warto go 
zobaczyć. 

 Informacje, tel. 0 65 517 72 22.

Równie oryginalną atrakcją gminy jest Skansen 
Filmowy „Soplicowo” w Cichowie. Możemy 
tam zobaczyć (i dotknąć) oryginalną scenogra-
fię do filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”. Au-
torem projektu jest znany w świecie scenograf 
Allan Starski (laureat „Oscara” za scenografię do 
filmu „Lista Schindlera”). Filmowy skansen two-
rzą lamus, wozownia, stajnie, spichlerz, stodoła, 
kurnik, żuraw, studnia oraz płoty. Wszystko to, 
z zachowaniem historycznej wierności, wykona-
ne zostało przez góralskich cieśli na powierzchni 
dwóch i pół tysiąca metrów kwadratowych. 

 Informacja,  
     tel. 0 65 517 73 03, 0 65 517 71 77. 

W położonym na południe od Kościana Śmiglu 
znajduje się niewielka, inna niż wszystkie, stacyj-
ka. Jej wyjątkowość polega na skali. To główny 
dworzec Śmigielskiej Kolei Dojazdowej. Stacja 

kolei wąskotorowej zbudowana została w latach 
1898-1900. Trasa kolejki ma 23 kilometry i wie-
dzie przez malownicze okolice. Obecnie kolejka 
kursuje na odcinku Stare Bojanowo – Robaczyn 
– Nietążkowo – Śmigiel – Żegrowo – Wilkowo 
Polskie – Wielichowo. W swojej ofercie ŚKD ma 
przejazdy indywidualne i grupowe oraz przejaz-
dy specjalne, firmowe, z urozmaiconym składem 
(również towarowym) i programem towarzyszą-
cym – rajdy, przejażdżki bryczką i inne.

 Informacja, tel.: 0 65 518 00 10.

Jeśli jeszcze ktoś nie widział na żywo symbo-
lu naszej państwowości, orła bielika lub innych 
drapieżnych ptaków, to zapraszamy do Czempi-
nia, w którym znajduje się Stacja Badawcza Pol-
skiego Związku Łowieckiego. Stacja organizu-
je polowania i oferuje dobrą kuchnię oraz poko-
je jedno i dwuosobowe o wysokim standardzie. 
Jest to jedyna w Polsce i jedna z trzech istnieją-
cych w Europie placówka zajmująca się badania-
mi naukowymi związanymi z hodowlą kuropa-
twy, sarny, zająca oraz z funkcjonowaniem zwie-
rzyny łownej we współczesnym krajobrazie rolni-
czym. Przy stacji działa ośrodek rehabilitacji pta-
ków drapieżnych oraz ośrodek wolierowej ho-
dowli sokoła wędrownego umożliwiający jego 
reintrodukcję. Stacja jest organizatorem szkoleń 
dla myśliwych. 

 Informacja, tel. 0 61 282 65 64, 282 65 63. 

Zapraszamy do Powiatu 
Kościańskiego

Warto zobaczyç

Odkryj Powiat 
Kościański

W samym sercu Wielkopolski 
w Powiecie Kościańskim jest wiele 
miejsc wartych zobaczenia i poz-
nania. Każda z pięciu gmin powia-
tu ma coś, co przyciąga, miejsce, 
któremu warto poświęcić wolny 
czas. 
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Ponad 15 tysięcy mieszkańców Poz-
nania i okolic otworzyło swoje serca i na 
koncert przyszło z „biletem wstępu” w for-
mie porcji żywności. Dzięki temu w stolicy 
Wielkopolski udało się zgromadzić rekordo-
wą ilość, bo aż 11 ton pożywienia! Do ak-
cji przyłączyli się artyści estradowi z pierw-
szych miejsc list przebojów. Pod słowami 
Kayah: Każda bieda jest smutna, ale gdy do-
tyczy ona dzieci, jest podwójnie dotkliwa i tym 
bardziej należy działać, swoimi występami 
podpisali się: Lady Pank, Krzysztof Kiljański, 
Stachursky, Paweł Kukiz/Yugopolis, Kasia 
Cerekwicka, Łzy, Blue Cafe, Szymon Wydra & 
Carpe Diem, Jeden Osiem L oraz Agnieszka 
Włodarczyk. Koncert prowadziło trio: Agata 
Młynarska, Krzysztof Ibisz i Maciej Dowbor. 
Patronat honorowy nad imprezą objął Pre-
zydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

W publikacji „Niedożywione dzieci 
w Polsce – na drodze skutecznego rozwią-
zania problemu. Raport otwarcia” z czerw-

ca br., Anna Giza-Poleszczuk z Instytutu So-
cjologii Uniwersytetu Warszawskiego prze-
strzega przed konsekwencjami niedoży-
wienia: Niedożywienie obniża odporność or-
ganizmu, zmniejsza jego wydolność, podno-
si ryzyko pojawienia się przewlekłych chorób 
i dysfunkcji. W sferze społecznej – szczegól-
nie, jeśli jest powiązane z ubóstwem, niesie ze 
sobą niebezpieczeństwo wykluczenia z gru-
py rówieśniczej, a także gorsze wyniki w szko-
le, co z kolei przekłada się na szanse na ryn-
ku pracy, a w dalszej perspektywie – także na 
pozycję społeczną. W sferze psychologicznej 
powiązane z ubóstwem niedożywienie pro-
wadzić może do obniżonego poczucia włas-
nej wartości i wycofania się z życia społeczne-
go. Dlatego tak ważne jest, by każde dzie-
cko czuło się najedzone. W 2003 roku firma 
Danone zainicjowała ogólnopolski program 
społeczny „Podziel się Posiłkiem”. Głównym 
celem akcji jest przeciwdziałanie zjawisku 
niedożywienia dzieci. Współorganizato-

rem ostatnich dwóch edycji jest Fundacja 
Polsat, a Partnerem Strategicznym – Banki 
Żywności. Jaki jest efekt wspólnych starań? 
3 877 044 posiłki, które trafiły do najbar-
dziej potrzebujących dzieci w całej Polsce. 
Warto wspomnieć, że pomoc nie skończyła 
się w momencie zakończenia koncertu. Każ-
dy z nas może nadal dzielić się posiłkiem, 
kupując we wrześniu i październiku pro-
dukty Danone oznaczone talerzykiem „Po-
dziel się Posiłkiem”. Część zysku ze sprzeda-
ży zostanie przekazana na walkę z głodem 
wśród dzieci. Przez cztery lata trwania akcji 
głównemu sponsorowi udało się przekazać 
na cele programu 3 470 000 zł. Należy jed-
nak pamiętać, że w rozwiązywaniu proble-
mu niedożywienia dzieci wiodącą rolę po-
winno odgrywać państwo. 

Co trzecie dziecko w Polsce jest niedo-
żywione, ale wcale nie musi tak być. Wystar-
czy, że każdy z nas będzie dzielił się posił-
kiem.   

Co trzecie dziecko w Polsce jest niedożywione. Nie dziwi więc chęć niesienia im po-
mocy. Pod koniec sierpnia miała miejsce piąta edycja programu społecznego „Po-
dziel się Posiłkiem”, organizowana przez firmę Danone i Fundację Polsat. Miejscem 
spotkania wszystkich chcących pomóc był poznański Plac Wolności, a akcji towarzy-
szył Koncert Gwiazd. 

Potrafimy 

się dzielić

ludzie
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Rozmowa Merkuriusza z Adamem Wino-
gradzkim, prezesem Wielkopolskiego Ope-
ratora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., 
nowej firmy zajmującej się rozsyłką gazu

 Objął Pan stanowisko prezesa 
już w Wielkopolskim Operatorze Syste-
mu Dystrybucyjnego w momencie zna-
czących zmian. Co to oznacza dla firmy, 
dla klientów i dla Wielkopolski?
Wielkopolska Spółka Gazownictwa to jedna 
z sześciu spółek-córek PGNiG. Zgodnie z dy-
rektywą energetyczną prawa Unii Europej-
skiej, która zakłada liberalizację rynku gazu, 
nastąpił podział przedsiębiorstw zintegro-
wanych na te, które zajmują się sprzedażą 
i na te, które zajmują się dystrybucją. Ozna-
cza to, że nie sprzedajemy już gazu, a je-
dynie go przesyłamy. Wszystkich naszych 
klientów przejmuje spółka obrotu, a wspól-
nym celem stała się sprzedaż jak największej 
ilości gazu. Spółka odpowiada za doprowa-
dzenie gazociągu do klienta, oraz decydu-
je, w jakich okresach i gdzie realizowana bę-
dzie inwestycja związana z gazyfikacją kon-
kretnego obszaru. 

 Czy zmiany te wymuszone są 
tylko przez kwestie dostosowania się do 
przepisów unijnych? A może ma to bez-
pośredni związek ze stanowiskiem rzą-
du, który uważa, że z punktu widzenia 

bezpieczeństwa energetycznego wpro-
wadzenie firmy na giełdę i sprzedaż akcji 
były błędem?
To są dwa obszary, których nie należy ze 
sobą wiązać. Część sprzedanych akcji to jed-
no zagadnienie, natomiast podział spółek-
córek to już zupełnie inna historia. Spółki-
córki nie miały swoich akcji na giełdzie. Po-
dział związany jest więc wyłącznie z dyrek-
tywą Unii Europejskiej.

 Jest Pan osobą dobrze zorien-
towaną w strategii i sytuacji polskiego 
gazownictwa. Jakie są plany wykorzysta-
nia złóż krajowych, w tym Wielkopolski? 
To bardzo duże i poważne zagadnienie, tak 
naprawdę strategiczne dla państwa. Spół-
ka jako podmiot w tym nie uczestniczy. Na-
sza obecność w tych zagadnieniach spro-
wadza się wyłącznie do oceny możliwości 
technicznych i zdolności przesyłowych na-
szego systemu dystrybucyjnego. Jesteśmy 
przygotowani do dystrybucji gazu zarów-
no ze złóż krajowych, jak i z kierunku pół-
nocnego. Natomiast zagadnienia związane 
z projekcją struktury gazu w systemie pol-
skim są omawiane wyłącznie przez zarząd 
spółki PGNiG.

 Jakie znaczenie ma Pana zda-
niem transfer z Norwegii?
Moim zdaniem północny kierunek zasila-
nia gazem ma ogromne znaczenie i powi-

nien być realizowany. Są klienci, do któ-
rych można dostarczać większe ilości gazu, 
a z pozyskiwaniem gazu występują okreso-
we problemy. Zaopatrzenie gazem norwe-
skim z pewnością umożliwi rozwój spółek: 
zarówno, gdy mowa o obrotach, sprzedaży, 
jak i dystrybucji.

 Jak ocenia Pan przedsięwzię-
cie, które będzie realizowane właśnie 
w Świnoujściu?
Nowe ilości gazu, które pojawią się na tym 
obszarze, spowodują zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej tego miejsca i każ-
dego obszaru w Polsce dla potencjalnych 
inwestorów.

 Czy w Europie występują po-
dobne platformy?
Oczywiście m.in. w Anglii, Portugalii, Hi-
szpanii czy we Włoszech.

 Jakie były Pana pierwsze kroki 
na stanowisku prezesa?
Nie czułem się do końca obco, bo od maja 
byłem już przewodniczącym rady nadzor-
czej spółki. Od tamtego czasu skupiłem się 
na analizie strategicznej, na odpowiedzi na 
pytanie, jak spółka będzie wyglądała po po-
dziale. Po objęciu stanowiska prezesa za-
poznałem się z kadrą i jej doświadczeniem, 
dużo czytałem. No i oczywiście przyniosłem 
swój kubek do kawy.  

Oczywiście
przyniosłem swój 
kubek do kawy...
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 Zastanawiam się czasem nad 
budynkiem, który jednoznacznie koja-
rzyłby się z Poznaniem. Co dla Pana jest 
taką ikoną? 
Dla mnie ikoną naszego miasta jest Stary 
Rynek z niepowtarzalnym ratuszem, Stary 
Browar z jego wielkomiejskością… I jeszcze 
jedna bardzo ważna ikona – to poznańska 
zieleń, która wywołuje zazdrość odwiedza-
jących nasze miasto gości. 

 Czy w Poznaniu dba się o ar-
chitektoniczny wizerunek miasta? Na 
przykład BWA i Muzeum Wojska Polskie-
go były pomyślane jako budynki jedno-
znacznie tymczasowe, a stoją do dziś, 
stanowiąc zgrzyt pośród zabudowy Sta-
rego Rynku... Co na to architekci?
Nie jest prawdą, że budynki galerii BWA 
i Muzeum Wojska Polskiego były budowa-
ne jako tymczasowe. Już w zamyśle miały 
się wyróżniać na tle reszty zabudowy. Sta-
nowiły zerwanie kontynuacji odbudowy 
miasta według koncepcji architekta Zbi-
gniewa Zielińskiego. Z pewnością nale-
ży przeprowadzić debatę środowiskową 
w sprawie BWA, rozpisać konkurs i znaleźć 
pieniądze na jego realizację. Dużo podróżu-
ję po Polsce i nie wydaje mi się, że Poznań 
nie dba o swój wizerunek architektoniczny. 
Architektura to pieniądze, to polityka. Pro-
szę przypomnieć sobie, jak wyglądało nasze 
miasto kilka lat temu. Teraz na tle nowych 
realizacji zwracamy uwagę na mankamen-
ty, z którymi wcześniej potrafiliśmy bez opo-
rów żyć. Zmiany wymagają czasu, pieniędzy 
i kompetencji decyzyjnej ludzi rządzących 
Poznaniem.

 Najsłynniejsi architekci to ci, 
którzy budują w miastach. Czy nie istnie-
je pewna sprzeczność pomiędzy koniecz-

nością dbania o myśl architektoniczną, 
o etos i o sławę? W katedrze św. Stefana 
w Wiedniu architekt i budowniczy skrom-
nie dziękował Bogu, że się nim posłużył 
w dziele tworzenia. Co na to dzisiejszy 
świat pełen próżności?
Uważam, że architektów nie dzieli się na 
„miejskich” i „wiejskich”. Pomijając architek-
turę wernakularną, tworzoną bez projek-
tów, według tradycji przekazywanej z poko-
lenia na pokolenie, mamy po prostu do czy-
nienia z różnymi zleceniami, niezależnie od 
miejsca, w jakim położona jest działka. Ow-
szem, istnieją liczne wymagania, jakie we-
dług przepisów musi spełniać architektura 
miejska, ale mogą one w podobnym stop-
niu ograniczać projektanta, jak na przykład 
warunki geograficzne, czy indywidualne ży-
czenia inwestora. 

 Czy tego rodzaju konieczności 
krępują architektów?
Moim zdaniem nie. Ograniczenia narzuca-
ne przez miasto, czy przez otoczenie przy-
szłej budowli, definiują w pewien sposób jej 
kształt, ale na pewno nie blokują możliwo-
ści prezentowania w projekcie własnej filo-
zofii. Zawód architekta to jest twórcza pra-
ca, która ma jednak przede wszystkim za-
stosowanie praktyczne. To jest utylitaryzm. 
Prawdziwa misja architektów to tworzenie 
przestrzeni – środowiska życia, a filozofia 
architektoniczna jest sposobem osiągnię-
cia celu.
Postawa budowniczego katedry św. Stefana 
jest odbiciem mentalności średniowiecznej, 
pełnej pokory wobec Stwórcy świata. Błę-
dem byłoby jednak uważać, że każdy funda-
tor kościoła w wiekach średnich był równie 
skromny. Znamy przecież imiona i nazwiska 
wielu z nich, nie muszę chyba wymieniać 
opata Sugera, któremu zawdzięczamy go-
tyckie sklepienia Saint-Denis. Próżność lub 
skromność to kwestia charakteru, a nie tylko 
czasów, w których przyszło nam żyć. 

 Co Pan myśli o projektach ar-
chitektonicznych, które dla mniej przy-
gotowanego odbiorcy wydają się być 
przede wszystkim „dziwaczne”?
„Dziwaczne” projekty wzbudzają zaintere-
sowanie, są chętnie oglądane. Są pożytecz-
ne w tym sensie, że sprowadzają pienią-
dze. Niezależnie od tego, czy podobają się 
czy nie, kontrowersyjne obiekty przyciągają 
uwagę, istnieją w życiu społecznym. 
W tym jednak tkwi pewien problem – okre-
ślenie „inna” nie zawiera informacji o jakości 
estetycznej samej architektury. Nie wiado-
mo, czy jest efektowna, czy po prostu efek-
ciarska. Ważne jest, by nie stracić wyczucia 

Mówi architekt Karol Fiedor, 
prowadzący firmę CDF  
Architekci Biuro Projektowe 
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i rozeznania. Wiele „oryginalnych” projektów 
psuje wygląd miasta, narzucając się ze swo-
ją wulgarną estetyką, podczas gdy niektó-
re eleganckie realizacje budzą aprobatę wą-
skiego kręgu zainteresowanych. 

 Czy tradycja jest dla Pana 
ważna?
W kontekście architektury tradycja oznacza 
dla mnie coś, co ma charakter ponadcza-
sowy, nieomal wieczny. Szacunek dla do-
konań innych wynosi się z uczelni, jednak 
przede wszystkim z rodzinnego domu. We-
dług mnie dokonania największych współ-
czesnych architektów już w wkrótce będą 
stawiane w jednym szeregu z dokonaniami 
architektury antycznej, gotyku czy renesan-
su. Mam jednak wątpliwości, czy przy całym 
rozmachu nowoczesnej architektury, docze-
ka ona setek lat westchnień i zachwytów.

 W takim razie, który ze współ-
cześnie zaprojektowanych i zbudowa-
nych obiektów wzbudza w Panu tego ro-
dzaju emocje?
Mam takie dwa: jeden znajduje się w Rzy-
mie, to wspaniała budowla z czasów impe-
rium zachowana do dnia dzisiejszego we 
wspaniałym stanie – Panteon. 
Drugi budynek to współczesny i jeszcze nie 
dokończony wieżowiec Burj Dubai w Emira-

tach Arabskich. Obydwie budowle od po-
wstania dzielą dwa tysiące lat, jest jednak 
dla mnie w nich coś, co łączy je ze sobą. 
To niesamowity rozmach i brak ograniczeń 
stawianych ich twórcom. Za każdym razem, 
kiedy jestem w Dubaju, Burj Dubaj przycią-
ga mnie jak magnes. Nie jestem w stanie 
opisać uczuć, jakich doświadcza człowiek 
stojący przed tak potężnym pomnikiem 
możliwości umysłu ludzkiego. To coś niewy-
obrażalnego, to miejsce przyszłych pielgrzy-
mek architektów, architektów z całego świa-
ta, jestem tego pewien.

 Co Pan robi z myślą o jutrze?
Wydaje mi się, że wszystko, co robię, ro-
bię z myślą o jutrze. Od wielu lat staram się 
określać listę priorytetów. Lista z dnia na 
dzień się powiększa i ostatecznie okazu-
je się, że moje życie jest tak poukładane, iż 
żyję z dnia na dzień. A bardziej refleksyjnie 
– myślę, że mamy kawałeczek swojego świa-
ta, w którym próbujemy coś zrobić, czegoś 
dokonać, aby dawało to nam zadowolenie. 
Ostatnio projektujemy w Rosji. Początki byłe 
trudne, ale doświadczenia zdobywane dzi-
siaj chcemy wykorzystać w przyszłości przy 
eksporcie naszych usług.

Rozmawiała Mariola Zdancewicz

KAROL FIEDOR
CDF Architekci  
Biuro Projektowe 
Rok założenia: 1995
Obecnie zatrudnia 21 architektów 

Najważniejsze realizacje:
•  Budynki Biurowe PGK 

Centrum 
• Fabryka VW w Swarzędzu
• CL Amica Wronki 
• Fabryka Koło Sanitec

Obecnie Realizowane:
•  Projekt Urbanistyczno Archi-

tektoniczny Włocławek Rynek 
•  Hotel Bernardyński  

w Bydgoszczy 
•  Apartamentowiec  

nad Maltą
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