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Studiując w Kolegium Europejskim w Gnieźnie – studiujesz na najlepszym polskim
uniwersytecie – UNIWERSYTECIE im. ADAMA MICKIEWICZA
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 stopnia (magisterskie), które odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

ZAPEWNIAMY:

• 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.

Celem Kolegium Europejskiego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest tworzenie
intelektualnej tkanki Polski, Gniezna, Europy.

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

fot. Maciej Męczyński

Kwalifikacje absolwenta komunikacji europejskiej:

• 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.
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Wspólny, pragmatyczny

interes narodowy
Rozmowa z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym
Ambasadorem Ukrainy Olexandrem Motsykiem
rozmawiała Mariola Zdancewicz.
Jak widzi się na Ukrainie dzisiejszą Polskę – po „pomarańczowej rewolucji”, w kontekście starań Ukrainy
o wejście do Unii Europejskiej i wspólnie
organizowanego Euro 2012?
Dziś zarówno Ukraińcy, jak i Polacy popierają naszą aktywną współpracę dwustronną
- 75% obywateli RP akceptuje przystąpienie
Ukrainy do UE. Większość polskich polityków zgadza się z twierdzeniem, że bez wolnej Ukrainy nie ma wolnej Polski. Obecnie to
Polska wśród krajów europejskich przejawia
najbardziej aktywną, proukraińską postawę
i jest naszym partnerem strategicznym, dużym krajem europejskim w NATO. Rzeczpospolita Polska przyjęła za priorytet swojej
polityki wspieranie europejskich oraz euroatlantyckich aspiracji naszego kraju.
Ostatni szczyt UE pokazał zdolność polskich
władz do zdecydowanej obrony własnych
interesów narodowych. Jednocześnie władze RP odeszły od „eurosceptycznej” retoryki, a poziom poparcia członkostwa
Polski w UE wśród mieszkańców jest
najwyższy w całej Unii.
Niezależnie od historii mamy z Polską wiele wspólnego pod względem
pragmatycznych interesów narodowych.
Relacje ukraińsko-polskie nie zależą już od
zmieniających się rządów oraz sytuacji zewnętrznej. Wzmacnia się dialog naszych
krajów w dziedzinie polityki i gospodarki.
Trwa proces pojednania, wzrasta wzajemne
zrozumienie oraz zaufanie pomiędzy zwykłymi mieszkańcami naszych krajów. Zadeklarowane partnerstwo strategiczne nabiera konkretnego i treściowego wypełnienia.
Uważam, że Euro 2012 to ogromnie ważne wydarzenie dla obu naszych krajów,
ponieważ będziemy mogli zaprezentować się w Europie i na świecie. Dla Ukrainy
jest to również niezwykła szansa integracji
europejskiej.



Przeciętny Polak wiedzę o Ukrainie 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 narodach? 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 rozwijanie 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 lokalnymi stowarzyszeniami, na poziomie
zwykłych obywateli.
Współpraca międzyregionalna ukraińskich
jednostek administracyjno-terytorialnych
z zachodnimi partnerami jest jednym z kluczowych elementów integracji europejskiej
naszego państwa. Zwłaszcza w dziedzinie
kultury, edukacji oraz samorządu lokalnego. Uważam, że ukraińsko-polskie doświadczenie w zakresie współpracy międzyregionalnej jest bardzo bogate. Istotna jest przy
tym autonomia mechanizmów instytucjonalnych współpracy międzyregionalnej oraz
współpracy transgranicznej wobec zmian
politycznych wewnątrz obu państw. Realizacja wspólnych projektów międzyregionalnych przybliża Ukrainę do Europy. Istnieje też
potrzeba lepszego współdziałania między
regionami naszych krajów w sferze naukowo-technicznej. To pomogłoby zwiększyć
konkurencyjność Ukrainy i Polski na rynku
ogólnoeuropejskim.
Ukraińska klasa średnia chętnie
jeździ wyprodukowanymi na Żeraniu Lanosami. AwtoZAZ ma udziały w warszaw-

skiej FSO, a Huta Częstochowa jest własnością 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 działać nie tylko na rynku wewnętrznym, ale także na rynkach zewnętrznych. Nabycie aktywów w Polsce jest dla ukraińskich przedsiębiorstw korzystne, ponieważ stanowi krok
w stronę budowania mostu prowadzącego
na rynki Unii Europejskiej. Właśnie w Polsce
realizowane są dwa wielkie ukraińskie projekty inwestycyjne. Na porządku dziennym
– zwiększenie ilości ukraińskich inwestorów.
Takie inwestycje są inwestycjami w nasz potencjał eksportowy, ponieważ zabezpieczają nisze rynkowe dla ukraińskich technologii oraz maszyn. Wiemy, że Polska jest zainteresowana inwestowaniem ukraińskiego
kapitału w stocznie Gdańska i Gdyni. Myślę,
że z czasem inne sektory gospodarcze mogą
zainteresować Ukrainę. A współpraca gigantów produkcyjnych powinna stanowić pozytywny sygnał dla wielu przedsiębiorstw małego i średniego biznesu.
Już teraz na wielką skalę dokonuje się integracja gospodarcza naszych krajów. Coroczny wzrost obrotów handlowych między
Ukrainą a Polską wynosił średnio 40-50%,
a w 2006 r. wysokość wymiany handlowej
wzrosła do 3,5 mln dolarów. Wszechstronny rozwój stosunków handlowo-gospodarczych z Polską jest jednym z ważnych priorytetów polityki Ukrainy. Podpisaliśmy cały
szereg międzypaństwowych i międzyresortowych umów gospodarczych. Powstają odpowiednie podstawy prawne dla współpracy gospodarczej, gruntownie się zmienia
charakter kontaktów. Zostały opracowane
nowe mechanizmy współpracy w dziedzinie
kooperacji produkcyjnej, zakładania wspólnych przedsiębiorstw, obopólnie korzystnej

Wielu wielkopolskich przedsiębiorców inwestuje na Ukrainie. Choćby producent tapicerki samochodowej

– firma InterGroclin czy chemii budowlanej – firma Kreisel. Czym Pan ambasador
chciałby zachęcić biznesmenów z Polski,
a zwłaszcza z Wielkopolski, do inwestowania na Ukrainie?
Polski i ukraiński potencjał inwestycyjny nie
został jeszcze do końca wykorzystany, mimo
dobrych warunków instytucjonalnych. Według statystyk w 2006 r. kapitał polskich inwestorów w ukraińskich przedsiębiorstwach
wynosił niemal 366 mln dolarów (rok wcześniej – ok. 225,5 mln dolarów), co oznacza
wzrost o 62%. Ale w stosunku do innych krajów liczba polskich inwestycji to tylko 1,7%
ogólnej liczby bezpośrednich, zagranicznych
inwestycji na Ukrainie.

Gospodarka Ukrainy jest atrakcyjna ze względu na zasoby naturalne – ziemię, lasy, wody,
grunt, inne bogactwa naturalne. Ponad 60%
gospodarstw rolnych ma wysokiej jakości,
płodne czarnoziemy. W większości regionów warunki pogodowe sprzyjają prowadzeniu działalności gospodarczej przy ograniczonej liczbie wydatków w innych sferach
gospodarczych.
Zasoby ludzkie to największa, konkurencyjna
wartość gospodarki Ukrainy. W 2002 r. Ukraina należała do dziesiątki krajów o najbardziej wykształconym społeczeństwie oraz do
pierwszej dwudziestki państw według poziomu wyszkolenia kadry naukowej. Mamy
zabezpieczenie infrastrukturalne, jesteśmy
w pierwszej piątce państw świata pod wzglę-

zaufania inwestorów do gospodarki ukraińskiej – ponad 60% z nich reinwestuje zyski na
Ukrainie, nie wywożąc ich za granicę.
Strefami priorytetowymi dla zagranicznych
inwestycji na Ukrainie są Region Zachodni (obwody: lwowski, iwano-frankowski, zakarpacki, tarnopolski, wołyński), Region Doniecko-Naddnieprzański (obwody: doniecki,
ługański, zaporoski, dniepropietrowski) i Region Południowy (obwody: odeski, mikołajewski, chersoński) oraz regiony Ukrainy, zanieczyszczone wskutek katastrofy w Czarnobylu. Należy wprowadzić najnowsze technologie i przeprowadzić prace mające na celu
ekologiczne, gospodarcze oraz społeczne
odrodzenie tych terenów. Warto też dokonać unikalnych badań naukowych.

dem długości dróg kolejowych, dróg asfaltowych oraz innych zasobów transportowych
na 1000 km kw., a także w pierwszej trójce
państw świata, jeśli chodzi o poziom telefonizacji, elektryfikacji oraz zużycia zasobów
energetycznych.
Dla inwestora istotny jest charakter systemu fiskalnego państwa. Obecnie są wprowadzane
pewne zmiany, służące i sprzyjające zyskownej działalności inwestorów na Ukrainie. Na
przykład szereg ulg podatkowych dla przedsiębiorców pracujących w priorytetowych
dziedzinach gospodarki. Ulgi są przewidziane
m.in. dla sektora górniczo-hutniczego, budowania statków, samochodów, samolotów oraz
sektora rolniczego. Jest dość wysoki poziom

Na Ukrainie prawie 6,5 miliona rolników otrzymało ziemię, a Wielkopolska od wieków uważna jest za region
o bardzo dobrze rozwiniętym rolnictwie.
Czy widzi Pan pole do współpracy również pomiędzy naszymi producentami
rolnymi?
Ktoś może uważa, że nasze kraje powinny
być konkurentami. Ja natomiast widzę wiele możliwości współpracy w sektorze agrarnym. Rolnictwo na Ukrainie pozostaje jedną
z najważniejszych gałęzi gospodarki. Prawie
jedna trzecia naszego społeczeństwa mieszka lub pracuje na wsi. Rolnictwo przynosi blisko 12% PKB.
Współpraca pomiędzy ukraińskimi i polskimi producentami rolnymi ma duże perspektywy z uwagi na to, że rolnictwo na Ukrainie
ma korzystne warunki naturalne. W latach
1999-2006 inwestycje zagraniczne w sektorze agrarnym wzrosły 27-krotnie!
Wzrasta wysokość wymiany towarowej pomiędzy naszymi krajami w zakresie
zbóż. Największą część ukraińskiego
eksportu stanowią tłuszcze oraz oleje
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, gotowe tłuszcze spożywcze, woski pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
odpady przemysłu spożywczego, karmy dla
zwierząt, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, ocet i inne. Natomiast Ukraina importuje z Polski płody rolne, orzechy, soki owoców
cytrusowych albo skórkę dyni, mięso i podroby, kakao i jego przetwory, żywe zwierzęta,
świeże i przetworzone warzywa i owoce. Ma
też miejsce aktywna współpraca naukowa
między placówkami prowadzącymi kierunki rolnicze.
Władze Ukrainy chcą, by sektor rolniczy był
bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Dokonuje
się prorynkowa transformacja struktury własności ziemskiej w celu przystosowania jej do
standardów międzynarodowych. W najwięk-
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polityki inwestycyjnej, wspólnego wchodzenia na rynki państw trzecich.
W moim przekonaniu, obok już wspomnianych, wielkie szanse ma współpraca w dziedzinie budownictwa, przetwórstwa produktów
spożywczych, obróbki drewna, meblarstwa
i innych. W tych wszystkich dziedzinach jest
szansa eksportu do krajów Europy Zachodniej. 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.
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szym stopniu został zreformowany system fiskalny sektora agrarnego, wprowadzono między innymi rolniczy podatek ustalony, obniżono niemal trzykrotnie obciążenia podatkowe,
skasowano zaległości podatkowe i płatnicze,
wprowadzono kredytowanie na warunkach
ulgowych. I już dziś najwięksi polscy producenci rolni aktywnie współpracują ze swymi
ukraińskimi partnerami. Polska firma PKM
Duda kupiła w obwodzie wołyńskim kombinat mięsny i dalej inwestuje w jego modernizację i rozbudowę. Funkcjonuje projekt zaprowadzenia na Ukrainie pełnego cyklu hodowli indyczek, który w obwodzie lwowskim
realizuje polska firma Indykpol. Działają też
wspólne przedsiębiorstwa produkujące maszyny i części do uprawy ziemi.

W 1997 r. na poznańskim
lotnisku Ławica wylądował największy seryjnie produkowany samolot
transportowy świata – Rusłan An124. Czy dzisiaj jest kontynuowana
na Ukrainie myśl techniczna Olega Antonowa, który w kijowskim biurze zaprojektował m.in. ten niezwykły transportowiec?
Jak rozwija się ukraińska myśl techniczna?
Ukraina zawsze miała silny potencjał naukowy, dziedzicząc cześć dawnego radzieckiego sektora wojskowo-przemysłowego. Oprócz tego nasz kraj należy do czołówki pod względem udziału naukowców
w strukturze społecznej. Ogólna liczba pracowników naukowych, która i tak zmniejszyła się trzykrotnie, wynosi obecnie 200
tys. osób. W różnych dziedzinach gospodarki krajowej i w sferze socjalnej zatrudnionych jest prawie 23 tysiące pracowników
naukowych wyższego stopnia, 70% z nich



bezpośrednio uczestniczy w działalności
naukowo-technicznej.
Odnośnie przemysłu lotniczego, to w tej dziedzinie musi trwać ciągły cykl: inwestycje, wkłady i dochody. Niestety biznes na obszarze postradzieckim obawia się ryzyka, wybiera dziedziny szybciej przynoszące dywidendy. Dlatego naszymi głównymi rynkami zbytu samolotów pozostają – Azja, Rosja, a także w pewnej
mierze Ameryka Południowa i Afryka.
W Polsce znowelizowano prawo
pracy umożliwiające zatrudnienie obywateli Ukrainy na okres trzech miesięcy bez
żadnych ograniczeń. Czy spodziewa się
Pan ambasador dużego zainteresowania
pańskich rodaków pracą sezonową w Polsce czy może Ukraińcy pojadą dalej na
Zachód?
Traktujemy zmiany w kodeksie pracy RP jako
pozytywny krok. Nowe przepisy otwierają drogę tym obywatelom Ukrainy, których
interesuje praca sezonowa w Polsce. Obecnie wielu Ukraińców pracuje w Polsce i innych krajach UE, ponieważ poziom płac na
Ukrainie nie jest tak wysoki jak na Zachodzie. Już w tej chwili Ukraina sama zaczyna odczuwać braki fachowców na przykład
w budownictwie. Sytuacja taka musi zaowocować podwyżką płac także i u nas. Według
danych ekspertów, coraz więcej Ukraińców
szuka możliwości zarabiania u siebie. Jednak, jak już wspomniałem, jesteśmy zadowoleni z uproszczenia przez Polskę procedur
zatrudniania obcokrajowców, w tym także
i naszych obywateli.
Ukraina organizowała w 2005 r.
Festiwal Eurowizji. Teraz wspólnie organizujemy Euro 2012. Jak wyglądają przygotowania 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; przeprowadzono 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 samorządów oraz przedsiębiorców miast, w których będą przeprowadzane mecze.
Razem z tym powinniśmy jeszcze bardzo
wiele zdziałać w drodze do Euro 2012. Przygotowania do turnieju wymagają od Ukrainy poważnej pracy w dziedzinie budownictwa obiektów infrastruktury: hoteli, lotnisk,
budowli sportowych, podniesienia poziomu
serwisu turystycznego, gastronomicznego.

Rząd Ukrainy opracowuje Państwowy Program przygotowania do Euro 2012, w którym
powinna znaleźć się precyzyjna lista obiektów oraz oszacowanie kosztów ich budowy.
Budowa niektórych obiektów została rozpoczęta jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o zwycięstwie Ukrainy i Polski. Mam na myśli przede
wszystkim nowoczesny stadion w Doniecku
o łącznej wartości prawie 500 mln euro i stadion w Dniepropietrowsku. Obecnie są poszukiwani 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 zyska branża budowlana oraz branże
z nią związane. Poważny, pozytywny
wpływ mistrzostwa będą wywierały
na rozwój branży turystycznej. Hotele, które zostaną zbudowane do Euro 2012,
będą wykorzystywane również po zakończeniu mistrzostw przez turystów zagranicznych, którzy, mamy nadzieję, chętnie powrócą do naszego kraju wraz ze swoimi rodzinami oraz kolegami.
Przeprowadzenie Euro 2012 jest historyczną szansą dla Ukrainy w kontekście jej dążeń
europejskich. Już sama decyzja o przeprowadzeniu mistrzostw Europy w piłce nożnej na
Ukrainie świadczy o tym, że nasze państwo
jest postrzegane jako nieodłączna część Europy. I nie tylko w sensie geograficznym, lecz
także politycznym. Powinniśmy tę szansę wykorzystać w całości.
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mają ogromne znaczenie. W czasach studenckich tworzą się różne związki, przyjaźnie,
które mogą zaowocować w przyszłości zmianą nastawienia.

O współpracy pomiędzy uniwersytetami we
Lwowie, Charkowie i Poznaniu mówi prorektor Uniwersytetu Medycznego Wojciech
Dyszkiewicz.
Jak wygląda współpraca między uczelniami medycznymi w Poznaniu
i na Ukrainie? Tym bardziej, że w przeszłości 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-

W jakim kierunku zmierza
współpraca między polskimi i ukraińskimi uczelniami?
Chcielibyśmy, aby miała charakter naukowy. W zakresie nauk farmaceutycznych taka
szansa istnieje. Poszerzamy współpracę również w dziedzinie stomatologii i medycyny.
W tym momencie nie mamy jeszcze stosownych umów, lecz korzystanie z doświadczenia
ze współpracy z Narodowym Uniwersytetem
Farmaceutycznym daje ogromne szanse na finalizację projektu w bardzo szybkim czasie.
Wspomniał Pan, że publikują
Państwo wspólne prace.
Tak, te prace ukazują się w czasopismach zarówno ukraińskich, jak i polskich. Grupa profesora Zaprutki i profesor Bobkiewicz-Ko-

Współpraca
ma ogromny wpływ
na kształtowanie nowych
postaw, poglàdów na Êwiat
i ˝ycie
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 Farmaceutycznym. Poza wzbogacaniem się o doświadczenia naukowe, organizowane są także wymiany studentów, wzajemne ocenianie w ramach sympozjów, zapewnienie nauczycielom badań naukowych, udostępnianie materiałów, 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 bezpośrednie, towarzyskie, wzajemne poznawanie się

ją także nasi magistranci. W 2004 r. podpisaliśmy aneks, który rozszerza i precyzuje obowiązki obu uczelni, szczególnie dotyczące finansowania wyjazdów. Bardzo zależy nam
na możliwościach fundowania stypendiów
dla co najmniej jednego studenta z Ukrainy.
To zapewniałoby wymianę naukową nie tylko na poziomie studenckim i wizytacji profesorskiej, ale konkretne działania w zakresie
doktoratów, które byłyby wspólnymi pracami.
Takie próby już mamy. Studenci ze Lwowa realizują prace magisterskie w roku 2007/2008
u profesora Zaprutki, a student z Poznania pisze pracę magisterską we Lwowie.
Pokusiłby się Pan o ocenę obu
uniwersytetów?
Możemy mówić o wyrównanym poziomie,
jeśli chodzi o nauki farmaceutyczne. Kontakty z kolegami medykami mamy jeszcze
zbyt małe, ale wiemy, że Lwowski Uniwersytet Medyczny, obok uniwersytetów w Kijowie
i Lwowie, jest jednym z najlepszych na Ukrainie. Dlatego myślę, że ten teren jest dla nas
bardzo atrakcyjny.

złowskiej silnie współpracują z Uniwersytetem Lwowskim.
A ze strony ukraińskiej duże znaczenie odgrywa pomoc docentów Lesek, Kazmirchuk,
Shtoyko.

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

Od kiedy współpracują Państwo z Uniwersytetem Lwowskim?
W 1996 roku podpisaliśmy umowę z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym. Umowa jest bezterminowa. Podobnie
jak ta z Charkowem, obejmuje prowadzenie
wspólnych projektów, badania naukowców
z zakresu medycyny, stomatologii i farmacji,
organizację sympozjów, konferencji, uczestnictwo w wykładach, a przede wszystkim
wymianę młodzieży. Co roku wyjeżdża siedmiu polskich studentów i tylu też gościmy
studentów z Ukrainy. W tym roku wyjeżdża-

Czy uważa Pan, że Ukraińcy doceniają rolę Polski jako pomostu między
Wschodem a Zachodem?
Wydaje mi się, że środowiska akademickie
zdecydowanie doceniają taką rolę Polski.
Trudno jednak powiedzieć, jakie jest ogólne przekonanie wśród narodu ukraińskiego.
Środowiska akademickie chcą współpracować i być partnerami we współpracy z Ukrainą. Chcę jeszcze raz podkreślić, że mamy do
czynienia z narodem o ogromnym potencjale, który może przynieść Europie bardzo wiele pożytku, choćby swoją różnorodnością.



O genezie trudnej historii
i nadziei na radykalnà zmian´
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Historia stosunków między Polakami a Ukraińcami była tragiczna. Począwszy od powstania w wieku XVII narodu ukraińskiego do czasów II wojny światowej, dzieliły te dwa dzielne
narody uprzedzenia i nienawiść.
W potocznej polszczyźnie określanie kogoś „ukraińcem” oznaczało obelgę. Tak charakteryzowano człowieka mściwego i zaciętego. Ale jest też sentyment
do Ukrainy zaszczepiony przez
żyjących tam niegdyś Polaków
i przez literaturę romantyczną
Ten tragizm nie wynikał tylko i wyłącznie z ciążącej niczym fatum wzajemnej
niechęci, ale także z faktu, że te oba ceniące nade wszystko wolność narody popadły w niewolę – zostały podbite przez imperium rosyjskie i poddane rusyfikacji. Konsekwentne wysiłki dzisiejszej polskiej dyplomacji, aby robić co się da, żeby Ukraina stała
się członkiem Unii, zdają się być rodzajem
spłacanego długu za błędy historyczne, które popchnęły Ukrainę w objęcia Moskwy.
Dzisiaj entuzjazm dla przywódców pomarańczowej rewolucji dawno się wypalił, a permanentny kryzys polityczny blokuje niezbędne reformy. Dziedzictwo historii
w postaci podziału na Ukrainę wschodnią
– prorosyjską i zachodnią, z ludnością z wyraźnie wykształconą świadomością narodową, stwarza niejasną przyszłość. Największe z krajów Unii - Francja, Włochy, Niemcy - mają najwięcej obaw przed współpracą z Ukrainą ze względu na zachowanie dobrych stosunków z Rosją, która po mistrzowsku 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 organizowane wraz z Polską, mogą być istotnym
etapem na tej drodze Ukrainy. Wejście Ukrainy do Unii - wstępne rozmowy mają się zacząć w 2013 roku - to szansa na powrót do
pewnego momentu historii tej ziemi, w której wiele scenariuszy było otwartych, a zrealizował się najgorszy z możliwych. Historia
to także dzieje faktów, które nie miały miejsca. Kształtowanie się narodu ukraińskiego 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 dzisiaj w rozmowach Polaków powraca sarmacka z ducha megalomania, która każe przypomnieć, że Polska była od „morza do morza”. Jak tak wielkie tereny znalazły się w obrębie Rzeczypospolitej? Musimy cofnąć się
w głąb historii. Kijów to kolebka Rusi, jej macierz. Stąd w mentalności rosyjskiej Kijów
w sposób naturalny jest częścią imperium.
Kluczowy dla całej Rusi był najazd mongolski. Spustoszył on Ruś i uczynił ją terenem
rozpowszechniania się azjatyckich praktyk
i obyczajów społecznych i politycznych, co
oznaczało, że władza jest poza społeczeństwem, istnieje sama dla siebie. Kiedy władcy 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 Litwini, którzy wtedy byli bardzo wojowniczy. 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 Halicko-Wołyńską podbił Kazimierz Wielki. Ziemie te były straszliwie spustoszone przez
najazdy tatarskie. Litwa choć bojowa, była
mała. Co innego zdobyć ogromny teren,
a co innego go utrzymać, skolonizować. Ziemia była prawie bezludna, a nieliczni osadnicy Rusini. Spoiwem ich tożsamości było
prawosławie. Trudno jednak mówić wtedy
o jakimś poczuciu narodowym. Litwa szukała więc innego państwa, które mogło jej
pomóc utrzymać te tereny. To, obok wspólnego wroga, jakim byli wówczas Krzyżacy,
było jedną z przyczyn zawarcia unii polskolitewskiej. Na uwolnione od Tatarów tereny
zaczęli napływać zbiegowie z księstw zależnych od Złotej Ordy oraz osadnicy różnego
pochodzenia. Na tzw. Dzikich Polach tworzyła się wspólnota złożona z różnych etnicznie społeczności. Od połowy XVI wieku
Ukraina zaczęła się zagospodarowywać na
nowo.

Między siczą a futorem
Szczególne znaczenie miało dla Ukrainy powstanie w XV i XVI wieku kozaczyzny.
Nad Dniestrem powstało skupisko zbiegów
ze wszystkich ościennych krajów. Przyby-

Wielka katastrofa
Były więc na przełomie wieku XVI i XVII
okoliczności, które wielce prawdopodobnym czyniły powstanie na ziemiach dawnej Rusi Litewskiej, narodowości ruskiej,
a tym samym powstanie trzeciego narodu
obok Polaków i Litwinów – narodu ruskiego. A powstanie Rzeczypospolitej Trojga
Narodów, uczyniłoby ją państwem zdecydowanie silniejszym. Trzeba było ucywilizować kozaków, aby pokochali Rzeczypospolitą. Lecz w tym decydującym momencie
zwyciężył klasowy egoizm możnowładztwa. Fatalnym posunięciem była, zawarta
w 1596 roku między kościołem katolickim
a częścią ukraińskiego kościoła prawosławnego, unia brzeska, której celem było wprowadzenie na Rusi katolicyzmu, bez zmiany

wschodniego obrządku. Przez większość
Rusinów unia brzeska została potraktowana jako prześladowanie ich wiary i zamach
na to, co najświętsze. Unia brzeska pchnęla później kozaków w objęcia Moskwy. Nie
zdawali sobie oni wtedy jeszcze sprawy, jakie są to objęcia.
Niezadowolenie wywoływały powstające latyfundia. Ukraina stała się przedmiotem
swoistego kolonialnego podboju. Królowie czynili wielkie nadania pustek. Możnowładcy ruscy zamieniali się w największych
w Europie osadniczych przedsiębiorców.
Właściciel futoru – kozak, nie mógł z reguły wiedzieć, że ta ziemia nie jest już niczyją.
A wielmożom nie chodziło o kawałek gruntu, tylko o kilka par rąk do pracy. To stopniowe uzależnianie wolnych kozaków stwarzało ogromne napięcie. To oczywiste, że nie
po to ci ludzie uciekali przed niewolą, aby
teraz w nią popaść.
Kilka powstań kozaków zostało na początku XVII wieku spacyfikowanych. Rozwiązano sicze nierejestrowanych kozaków.
Były pomysły, aby osadzić ich w posiadłościach królewskich na prawie żołnierskim.
W ten sposób powstałaby klasa żołniersko- szlachecka. 60 000 tysięcy bitnego, oddanego Rzeczypospolitej wojska. Możnowładztwo ruskie starało się jednak w 1638
roku o uchwałę, która wszystkich nierejestrowanych kozaków, a tych była zdecydowana większość, zamieniała w niewolnych
chłopów.
Gdy szykowała się wielka wojna polskoturecka, król Władysław IV, w 1647 roku, powiększył rejestr do 12 tysięcy. Oznaczało to
nową politykę względem kozaczyzny.
Błyskawicznie zgłosiło się gotowych do
służby cztery razy tyle kozaków. Możnowładcy uznali jednak, że to wojsko jest po to, aby
zniszczyć w Rzeczypospolitej wolność szlachecką i zmusili króla do zmniejszenia rejestru 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, wzajemne rzezie, nienawiść w wojnie bratobójczej. W wyniku tego powstania krystalizuje
się wyraźnie ukraińska świadomość narodowa. Powstaje naród, który nie chce budować
Rzeczypospolitej, bo nie jest to Rzeczpospolita Trojga Narodów.
Gdy myślimy o Ukrainie i Ukraińcach
warto mieć na uwadze tę zamierzchłą
wspólną historię.
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wali tu Wołosi, Węgrzy, Rusini, Polacy. Niemało było wśród nich szlachty polskiej, która zwykle przewodziła tej etnicznej mieszance. Łączyła ich religia prawosławna. Już
z początkiem XVI wieku kozacy ci zorganizowali się po wojskowemu. Drugim miejscem tworzenia się kozaczyzny była rzeka
Don, na terenach objętych wpływami Moskwy. Główna różnica między Dońcami a Zaporożcami polegała na tym, że ci pierwsi
wystrzegali się rolnictwa. Zaporożcy dzielili swój czas między uprawę roli a obóz warowny zwany siczą. Kozacy kobiet do siczy
nie zabierali. Kozak żonaty wybierał na olbrzymich, jeszcze bezpańskich, przestrzeniach stepu kawał ziemi, gdzie zakładał
sobie futor, mały folwarczek. Zmieniali się;
część była w siczy, zawsze w pogotowiu
wojennym, a część przy rodzinach, na futorach. Za przykładem Moskwy królowie
polscy zaczęli brać ich na żołd. Za Zygmunta Starego wpisano po raz pierwszy do rejestru 2000 kozaków, którzy w ten sposób
stawali się „wojskiem ochrony pogranicza”.
A było co robić, bo ciągle miały miejsce
najazdy Tatarów. Żołnierz to był niezrównany, o czym wiedzieli Turcy, gdyż Kozacy samowolnie łupili kraje tatarskie i tureckie. W tym był problem, bo wojsko to było
dość swawolne. Równolegle na Rusi wcielonej do Korony po unii lubelskiej podnosił się poziom wykształcenia. Działał przykład kultury polskiej. W obrębie Rzeczypospolitej zaczęło powstawać silna, autonomiczna kultura. Wyraz „Moskal” przeszedł
z języka ruskiego do polskiego. Gdy wojska
polskie wybierały się na Moskwę, wybierali
się także kozacy. Gdy na początku XVII wieku, trzeba było bronić południowych granic
przed najazdem tureckim, o sukcesie wojsk
polskich przesądziło 20 tysięcy kozaków.
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O kulisach rozmów o 2012
korzyściach gospodarczych
i pomarańczowej rewolucji
Z Jego Ekselencjà Ambasadorem Polski na Ukrainie Panem
Jackiem Kluczkowskim rozmawiała Mariola Zdancewicz.
Był Pan jednym z negocjatorów w sprawie przyznania Polsce i Ukrainie organizacji mistrzostw Euro 2012.
Na czym polegały największe trudności w staraniach o przyznanie tych mistrzostw i skąd się wziął pomysł na wspólną organizację tej imprezy?
Pomysł narodził
się jesienią 2003 r.
Rozmawiali o nim
wówczas szef
PZPN Michał Listkiewicz i szef Ukraińskiej Federacji
Futbolu Hryhorij
Surkis. Jednak reakcja ówczesnego
kierownictwa polskiego ministerstwa edukacji narodowej i sportu była bardzo 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 wówczas jeszcze bardziej wpływowa niż teraz,
zaproponował, aby Ukraińcy rozpoczęli starania o mistrzostwa wspólnie z Rosjanami.
Nie spodobało się to jednak prezydentowi Rosji, W. Putinowi. Na jednym ze spotkań z L. Kuczmą, ówczesnym prezydentem
Ukrainy, w czerwcu lub lipcu 2004 r., w Jałcie 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 moment, by wrócić do idei projektu polsko–
ukraińskiego. Byłem wtedy szefem doradców nowego premiera, profesora Marka Belki, i z racji moich wcześniejszych kontaktów
na Ukrainie monitorowałem w jego rządzie
wszystkie najważniejsze projekty współpracy Polski i Ukrainy w różnych dziedzinach.
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Po krótkiej naradzie z kierownictwem
PZPN-u i konsultacji z wiceministrem Adamem Gierszczem, ówczesnym szefem polskiego sportu, uznałem, że sprawa nie jest
przegrana. Uzyskałem akceptację premiera
i od razu, jeszcze latem 2004 r., poleciałem
do Kijowa. Głównym celem mojego wyjazdu był rekonesans przed zbliżającymi się
wyborami prezydenckimi na Ukrainie (które, jak wiadomo, zakończyły się później „pomarańczową rewolucją”) i dodanie otuchy
politykom demokratycznej opozycji. Ale
bardzo wygodnym, oficjalnym powodem
było ponowne przeanalizowanie z ukraińskim rządem możliwości wspólnego starania się o futbolowe mistrzostwa. Wiedziałem, że organizacją ME 2012 przez Polskę
i Ukrainę zainteresowani będą politycy, zarówno z rządu jak i opozycji. I tak w istocie
było. Najtrudniejsza jednak była chyba rozmowa z samym Hryhorijem
Surkisem, który wyglądał
na dosyć rozżalonego długim startem
pomysłu. Jednak
gdy się przekonał, że tym razem rozmawiamy serio, odzyskał entuzjazm.
Od jesieni 2005 r.,
gdy zostałem
ambasadorem
w Kijowie, wspierałem ten projekt
już z nieco innej
perspektywy. Muszę
powiedzieć, że zawsze
uważałem, że wielkie imprezy sportowe - takie, jak futbolowe mistrzostwa Europy powinny się odbywać w różnych częściach Europy. Jestem przekonany,
że właśnie ten argument zdecydował o naszym zwycięstwie.

Czy w Pańskim odczuciu korzyści 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 przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego. Mistrzostwa będą oczywistym dowodem jej zbliżenia do Polski i do UE.
Czy oprócz współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą, która dopiero raczkuje, istnieje współpraca w dziedzinie wymiany kulturalnej?
Na pewno nie można
mówić, że współpraca gospodarcza między Polską i Ukrainą
dopiero raczkuje.
Ukraina jest jednym
z naszych najważniejszych partnerów poza Unią Europejską, a obroty
handlowe i inwestycje rosną w tempie ok.
50 proc. rocznie. To jest
rzecz niespotykana w skali naszych stosunków gospodarczych z zagranicą!
Natomiast, jeśli chodzi o wymianę kulturalną, to uważam, że międzykulturowa komunikacja z innymi krajami na poziomie zarówno twórczości artystycznej, oświaty, jak
i tradycji ma ogromne znaczenie w polityce

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 społeczeństwo i myślę, że w konsekwencji nastawienie do naszego kraju stało się jeszcze lepsze. Jednak po opadnięciu euforii pojawiły
się problemy dnia codziennego. Mam wrażenie, że nie wpłynęło to jednak na pogorszenie stosunku do Polski. Ukraina musi teraz przejść ten trudny okres i nie zboczyć
z drogi demokracji. I, przede wszystkim,
musi przeprowadzać niezbędne reformy,
aby jak najszybciej zbliżyć się do UE. Polska i Polacy od dawna są dobrze postrzegani na większości terytorium Ukrainy. Ukraińcy doceniają postawy Polaków w czasie „pomarańczowej rewolucji” i nasze poparcie dla
ich kraju w UE. Niestety, społeczeństwa nasze ciągle zbyt słabo się znają. Pojawia się
tu znowu kwestia zintensyfikowania wymiany 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 Ukrainie 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 producenci z UE nas „zaleją i wykupią”. Z dużym tru-

dem toruje sobie tutaj drogę przekonanie,
że chronić swoją gospodarkę trzeba w sposób ofensywny - popierać przedsiębiorczość
i tworzyć gospodarkę, która będzie w stanie
odnosić sukcesy na rynku europejskim. Na
razie na Ukrainie jest jeszcze wiele barier administracyjnych, które są utrudnieniem dla
działalności gospodarczej. Warto przypomnieć „problem mięsny”. Ukraińcy, podobnie jak Rosjanie, wprowadzili wysokie cła
na produkty mięsne i szereg innych utrudnień dla polskich producentów tej branży.
Głównym zadaniem dla Ukrainy, jeśli miałaby być zbudowana strefa wolnego handlu z Unią Europejską, jest znoszenie ograniczeń celnych, taryfowych i administracyjnych w obrocie gospodarczym.
Mówi się często o wszechobecnej korupcji. Czy Pana zdaniem może
się ona okazać przeszkodą w realizacji Euro 2012 i współpracy polskich firm
z ukraińskimi partnerami?
Z całą pewnością organizacja Euro 2012 stawia przed Polską i Ukrainą duże wyzwania.
Oczywiście, korupcja może się stać przeszkodą we wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Ale sądzę, że jesteśmy w stanie
skutecznie jej przeciwdziałać.

moment, gdy naród musi wyraźnie określić swoją pozycję. Masowa akcja na Majdanie 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 politycznej w tym sensie, że na zawsze skończyła się era, w której ważne dla państwa decyzje podejmowali „polityczni technolodzy”,
a ludzie, wyborcy, byli tylko obserwatorami zakulisowych gier. Rewolucja uskrzydliła
ludzi i myślę, że największą zasługą pomarańczowej rewolucji jest właśnie obudzenie
społeczeństwa z postsowieckiej stagnacji.
Elity polityczne musiały przejść metamorfozę. Zaczęło się liczyć to, co politycy prezentują w swoich programach. Zwiększyła się
społeczna świadomość. Porównanie z wydarzeniami w Polsce w latach 80. nasuwa
się samo.
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międzynarodowej każdego państwa. Nie
zważając na różne konflikty z przeszłości,
Polska i Ukraina zdołały rozwinąć efektywną współpracę. Na pewno jednak zrobiliśmy
zbyt mało w tej dziedzinie.

Jakie zmiany zaobserwował
Pan po ,,pomarańczowej rewolucji”? Czy
można je porównać do tych, które zaszły
w Polsce po 1989 roku?
Znaczenie „pomarańczowej rewolucji” polegało na tym, że pierwszy raz w historii niezależnej Ukrainy jej naród pełnym głosem
opowiedział się za obroną wybranej przez
siebie drogi rozwoju państwa. Jestem przekonany, że ludzie nie powinni ciągle się zajmować polityką, jednak przychodzi taki
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Z Dyrektorem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie dr. Janem Maćkowiakiem
rozmawia Mariola Zdancewicz
Muzeum w Szreniawie corocznie organizuje imprezę poświęconą historii i kulturze polskich mniejszości narodowych. Jakiej grupie została ona poświęcona w tym roku?

wcześniej określali siebie jako Rusnakowie
czy Rusini. O popularyzacji tego określenia
świadczy także tytułowanie czasopism jako
„Łemko” czy np. „Nasz Łemko”. Już po II wojnie światowej nazwa Łemko stałą się dominującą i wyparła inne nazewnictwo.
Jeśli chodzi o korzenie terytorialne, Łemkowie zamieszkiwali pierwotnie tereny na zachód od Pienin i na wschód od Sanu. Typowe
wsie łemkowskie to m.in. Biała Woda, Czarna 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 powojenna Polska miała stać się krajem jednolitym
wewnętrznie, stąd też dla mniejszości łemkowskiej po prostu nie było miejsca.
Czy dziś możemy jeszcze spotkać
Łemków? Jak liczna jest to grupa etniczna?

ożywienie. Zaczęto publikować dwujęzyczne tomiki poezji i wydawnictwa w języku
łemkowskim, powstał zespół tańca „Łemkowyna”, rozwinęła się działalność naukowa mająca na celu zbadanie języka i opublikowanie materiałów do jego nauki. Dwadzieścia cztery lata temu odbył się pierwszy 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 Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Dużą rolę odgrywała w życiu Łemków także Cerkiew, zarówno prawosławna,
jak i greckokatolicka. Pełniła ona nie tylko
funkcję religijną, ale także kulturotwórczą
i integracyjną.

Łemkowie
historia i kultura
...powojenna Polska miała stać się krajem jednolitym
wewnętrznie, stąd też dla mniejszości łemkowskiej po
prostu nie było miejsca

Już po raz trzeci jesteśmy inicjatorem takich imprez w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno=Spoźywczego w Szreniawie. Tegoroczną zatytułowano „Łemkowie – historia
i kultura”. To właśnie Łemkom, propagowaniu
ich kultury, obyczajów i integracji społeczeństwa łemkowskiego poświęcamy cały cykl tegorocznych obchodów.
Jaka jest etymologia samego
słowa określającego tę grupę etniczną
i jak odbywała się ekspansja Łemków na
przestrzeni lat?
Prawdopodobnie nazwa grupy etnicznej pochodzi od słowa „łem”, które używali w swej
mowie Rusinowie. Miało ono charakter przezwiska, a z czasem stało się nazwą funkcjonującą w literaturze naukowej i popularnej.
Sami Łemkowie przyjęli tę nazwę, mimo iż
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Obecnie grupa ta jest rozsiana po całym
świecie. Niewielu wróciło na rodzime ziemie. Jednak, co bardzo ważne, spis powszechny ludności z 2002 roku stanowi,
że mamy w Polsce 5850 osób przyznających się do przynależności do grupy łemkowskiej. Według szacunków organizacji łemkowskiej jest ich w sumie około 80
tysięcy! Możemy ich spotkać głównie w
województwach: małopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Języka łemkowskiego,
co ciekawe, uczy się obecnie 270 uczniów
w 27 placówkach.

Czym trudnili się Łemkowie?
Czy można mówić w ich przypadku o pewnej strukturze aktywności zawodowej?
Łemkowie byli przede wszystkim rolnikami
trudniącymi się pasterstwem wypasowym
i zbieractwem. To była ich podstawowa działalność. Oprócz tego część z nich zajmowała się handlem i produkcją. Głównym tworzywem 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 wykonywania żarna, kół młyńskich i nagrobków.

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

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

A co z hodowlą zwierząt?
Jeśli chodzi o zwierzęta, to można je podzielić na dwie grupy: pierwsze służyły
jako pomoc do pracy, drugą grupę stanowiły zwierzęta hodowlane. Jako siły pociągowej bogatsi chłopi używali wołów, biedniejsi zaś zaprzęgali w tym celu krowy. Hodowano natomiast głównie owce. Niestety, w XIX wieku stada zostały przetrzebione
przez zarazę. Zaprzestano więc zimowania
owiec. Kupowano je na Wielkanoc, a jesienią sprzedawano na targach w Zdyni, Ujściu ruskim i innych wioskach. W miasteczkach węgierskich kupowano z kolei woły
i potem także je hodowano.
Co było źródłem dochodów rodzin łemkowskich?
Jednym z najpewniejszych źródeł pozyskiwania pieniędzy był wyrąb i zwózka drewna. Niestety, gospodarka rolna nie była
zbyt dochodowa, dlatego Łemkowie musieli się chwytać zajęć pozarolniczych. Najprostszą więc metodą na zarobienie grosza
było cięcie drzewa w lecie i wożenie go do
tartaku. Na lepszy zarobek mogli liczyć także rzemieślnicy, który produkowali wyroby
drewniane. Inną forma zarobku było także
ręczne wyrabianie gontów, które w połowie XIX wieku stanowiło masową produkcję. 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 przynajmniej jedną lub dwie owce.
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Charakter tej pracy zmieniał się na przestrzeni lat. Niestety, Łemkowie napotykali wiele problemów. Do lat międzywojennych stosowano tradycyjne metody uprawy, a kultura rolna była niska. Ogromny
problem stanowiło rozdrobnienie gruntów. Gleby i klimat także nie sprzyjały rolnictwu. 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 poprawiła się.
Narzędzia były prymitywne. Siano sprzątano wyłącznie ręcznie, do zboża używano
sierpów, a dopiero później wprowadzono
kosę. Ziemniaki kopano motyką, młócono
cepami.
Uprawiano przede wszystkim rośliny zbożowe, głównie jare: siano, owies, orkisz, jęczmień i żyto (także to dwuletnie, nazywane
krzywicą), proso i grykę. Sadzono natomiast
rzepę, ziemniaki, rośliny pastewne – głównie len i kapustę. Ponadto, blisko domostw
sadzono drzewka owocowe – śliwy, czarne
czereśnie, kwaśne jabłka i gruszki.

A czy aktywność na którymś polu „zawodowym” była szczególna? Czy było to uzależnione od miejsca
zamieszkania?
Były lokalne różnice. Np. w Nowicy, Leszczynach i Przygłupie wykonywano wyroby z drewna: łyżki, akcesoria kuchenne itp.
Mieszkańcy Leszczyn i Nowicy zajmowali
się wędrownym szklarstwem. Szklarz, jeżdżąc po wsiach, wstawiał szyby do niewielkich okien w łemkowskich chatach. W Bielance zaś robiono dziegieć (lepka, gęsta
ciecz, powstająca w wyniku suchej destylacji kory, głównie brzozowej) – wykorzystywano go potem m.in. w ludowej medycynie, a także do impregnacji i uszczelniania,
a w Łosiu – maź drzewną (wykorzystywaną
do smarowania osi wozów). Dziegieć wytapiano przez wiele godzin w specjalnie przystosowanych do tego dołach ziemnych
Jak wyglądał dom Łemków?
Na całym terytorium etnicznym dominowało budownictwo drewniane. Nierzadko wybielane lub malowane. W części mieszkalnej
zagrody stały: szeroki piec połączony z piekarnikiem oraz częścią grzewczą, stół, przyścienne ławy, malowane skrzynie, kołyska,
przenośne łóżko, a zimową porą kołowrotek
lub warsztat tkacki. Przede wszystkim jednak należy podkreślić, że miłowali się Łemkowie 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, wełniane 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 dominowała lniana koszula, lniane lub wełniane spodnie, kamizelka, kurtka czy płaszcz
wykonane z sukna, a także filcowy kapelusz
i skórzane buty.
Czy są wśród osób znanych i podziwianych przedstawiciele Łemków?
Oczywiście! Do wybitnych Łemków należeli przede wszystkim: Andy Warhol (amerykański malarz), Nikifor Krynicki (polski
malarz prymitywista), Iwan Rusenko (pisarz).
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to lubię – w bardzo kameralnej atmosferze
antykwariatu.

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 wydawanie moich książek w obszarze niemieckojęzycznym. Przełom miał miejsce w
2002 roku, kiedy po sukcesie w Polsce mojej
książki Ostatnie terytorium, niemieckie wydawnictwo Suhrkamp podjęło decyzję, że
będzie ją wydawać po niemiecku. Mam nadzieję, że poprzez polskie tłumaczenia także 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 Poznaniu i spotkanie literackie?
Był bardzo intensywny. W odróżnieniu od
innych miast odbyły się tu dwie niezależne imprezy. W Poznaniu trzeba było po prostu ciężko popracować. Bardzo pozytywnie.
Miałem niewątpliwie dobrą okazję, by porozmawiać, postawiono mi też bardzo ciekawe pytania. Udało mi się także poczytać, a ja

Jaką tajemnicę kryje „Tajemnica”, Pana ostatnia książka, która ma się
ukazać w maju 2008 r.?
Każdy czytelnik musi ją rozwikłać sam...
Myślę, że jest to tajemnica przede wszystkim własnego „ja”, tajemnica istnie nia, która powinna pozostać właściwie
nieodkryta.
Która książka sprawiła Panu
najwięcej radości?
Każda na swój własny sposób. Ale w największym „upojeniu” pisałem pierwszą powieść. Pisałem ją wówczas z wielką lekkością, nie będąc jeszcze na tyle doświadczonym i świadomym rozmaitych ograniczeń,
by pisać z takim trudem, jak teraz.
Jak ocenia Pan promocję kultury ukraińskiej na targach książki
zagranicą?
Jak Państwo wiecie, na tegorocznych targach książki w Warszawie, Ukraina była gościem 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 ekspozycja – dziewczyny w wiankach i strojach narodowych, z których żadna nie potrafiła powiedzieć 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. Wszędzie wisiały portrety Janukowycza, który okazuje się być największą ikoną Ukrainy. Przybył na targi wicepremier Tabacznyk, który
pojawił się tam w towarzystwie 25 ochroniarzy. Ten sam człowiek, który na posadzie wicepremiera od spraw humanitarnych Ukrainy, w wywiadzie dla jednej z kijowskich ga-

zet powiedział, że język ukraiński to ostatnio
„nacjonalistyczny margines środowisk dawnej narodowej inteligencji”. Przyjechał jako
gwiazda na targi do Warszawy.... Wszystko to
rzuca złe światło na kulturę Ukrainy.
To są raczej mocne słowa i surowe oceny...
Okazuje się, że ukraińska kultura zachowuje swoje oblicze wbrew wysiłkom ukraińskich rządów i ukraińskich polityków. Zagrali podle wobec nas, ukraińskich autorów,
zaproszonych na targi do Warszawy przez
wydawnictwo „Czarne”. Bo np. podawano
we wszystkich publicznych komunikatach,
że jesteśmy członkami oficjalnych delegacji, ale nikogo z nas nie spytano, czy się na
to godzimy. Na afiszach, z których wynikało, że powinniśmy przychodzić na spotkania z publicznością, podawali nasze imiona
i nazwiska, ale my nie mieliśmy o tym pojęcia. Z jednej strony ogłosili, że jesteśmy
częścią oficjalnej delegacji, a z drugiej sugerowali, że jesteśmy ludźmi niepewnymi,
bo nie jesteśmy w stanie przybyć na te organizowane przez nich spotkania. Ja sam
dowiadywałem się o nich następnego dnia
od dziennikarzy. Czyli zupełnie ubeckie metody organizacji życia kulturalnego w stylu
pana Tabacznyka.
Jakie miejsce w dzisiejszej Europie zajmuje Ukraina?
Moim zdaniem dzisiejsza Ukraina znajduje
się w bardzo specyficznej części świata, która nazywa się Europą Środkowo-Wschodnią. W tej części świata jeszcze nie tak dawno była też Polska, ale po rozszerzeniu Unii
Europejskiej na wschód – Europę Środkowo-Wschodnią z niektórych części jej terenów „wypędzono” poprzez różne unijne
mechanizmy. Teraz ani Polska, ani Słowacja, Czechy albo Węgry nie należą do tej samej części Europy, do której należy Ukraina,

ratuje
nasz
kraj
Zły pokój jest lepszy od dobrej wojny
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fot. Andrzej Lazowski

Tchórzostwo

Co zdaniem Pana stanowi o
wewnętrznej spójności Ukrainy i trwaniu 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 różnych regionów, mówiący w dwóch różnych językach, posiadający dwa różne kulturalne centra 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 komentowały sytuację na Ukrainie, jak Pan ocenia komentarze zachodnich dziennikarzy
na ten temat?
W roku 2004, gdy pisałem „Ukrainę marzeń”,
bezpośrednio przed kampanią prezydencką, było już wiadomo i każdy z nas to odczuwał, że dojdzie do wielkiego dramatu,
a zbliżające się wybory prezydenckie nie
będą zwyczajne. Wówczas niemal codziennie wchodziłem na stronę „Gazety Wyborczej” i śledziłem, jak polskie media obserwują 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. Ukraina przestała istnieć w polskich mediach,
nie mówiąc już o innych – niemieckich czy
francuskich. Co gorsza, był i jest (poza Ukrainą), niedosyt informacji o Ukrainie i o tym,
jak ona się rozwija. Dwa miesiące po objęciu przez Juszczenkę stanowiska prezydenta na rok wyjechałem z kraju. Większość
czasu spędzałem w Berlinie i dostawałem
zaproszenia na dziesiątki wywiadów, w których obecna była polityka. Wielokrotnie musiałem powtarzać takie słowa jak „pomarańczowa rewolucja”, „demokracja”, „społeczeństwo obywatelskie”. I prawie we wszystkich
wywiadach dziennikarze stawiali pytanie
„ A jak Pan myśli, kiedy Ukraińcy rozczarują się rewolucją?”. Jakby oczekiwano od nas
rozczarowania, jakby nas popychano i jakby
mówiono: „rozczarujcie się, prosimy”.

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 IwanoFrankowska (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”.

wywiad

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 atrakcją dla rozwoju właśnie środkowo-wschodniej europejskości.
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A rozczarowania nie miało
miejsca?
Po wyborach parlamentarnych zaczęto do
mnie pisać, że przyszło rozczarowanie i dlatego formacja Janukowicza dostała w nich
najwięcej głosów. Zdawało się, że dziennikarze 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 można wyjaśnić sukcesu Julii Tymoszenko, czyli
elektoratu, który chciał radykalnej zmiany.
Potem nastąpiła zdrada Moroza i utworzenie 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 swoim kraju, przeprowadzili piękną rewolucję,
po której rozczarowali się, wskutek czego
prezydent i jego siły polityczne przegrały w
kolejnych wyborach parlamentarnych. Potem prezydent popełnia zamach stanu, by
odzyskać utraconą władzę. I to jest właśnie
błędny schemat! To właśnie przez ten niedosyt informacji i jej zły przepływ, przez te
schematy, że skoro była rewolucja to i będzie rozczarowanie nią, że reformy będą
wywoływały sprzeciw, więc zwyciężać muszą przedstawiciele poprzednio dominujących sił politycznych. A tak naprawdę dzieje się coś zupełnie innego. I wniosek optymistyczny 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 promocją książki. W pociągu, w nocy z 2 na
3 kwietnia dowiedziałem się, że prezydent
Juszczenko rozwiązał parlament. Pomyślałem 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 wspólnego z „teatrem politycznym”. W tym konflikcie
jestem zdecydowanie po stronie prezydenta i byłem od początku przeciwny przewrotowi parlamentarnemu. Bardzo chciałbym
by doszło do wcześniejszych wyborów i by
cały świat zobaczył, że nie ma żadnego rewanżu na Ukrainie. Bo tak naprawdę chodzi
o zdradę Moroza i 30 innych parlamentarzystów, którzy przeszli na drugą stronę. To
wcale nie odpowiada wyborowi ukraińskiego społeczeństwa.
Rozmawiała Mariola Zdancewicz
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UROPE
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IRECT
Wielkopolski Punkt Informacyjny
Gdzie szukać informacji o Unii Europejskiej?
W Poznaniu istnieje już takie miejsce. To Wielkopolski Punkt Informacyjny Europe Direct. W
uroczystym otwarciu, obok Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka,
uczestniczył także ambasador Portugalii w Polsce – Jose Sequeira e Serpa. Portugalia w tym
półroczu przewodniczy Unii Europejskiej.

P

unktów Informacyjnych ED jest w Europie ponad 400. Ten powstały przy
ul. Kościuszki 95 w Poznaniu jest dziewiętnastym w kraju i jednym z dwóch prowadzonych i współfinansowanych przez samorząd
wojewódzki. Podstawowym zadaniem WPI
jest zapewnienie obywatelom UE najłatwiejszego i najszybszego dostępu do informacji
w zakresie wszystkich dziedzin działalności
Unii. Dlatego każdy zainteresowany poszerzeniem 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 funduszach strukturalnych i studiach za granicą.
Europe Direct zajmuje się również organizowaniem spotkań, dyżurów oraz wykładów
otwartych dla mieszkańców regionu, współR E K L A M A

pracuje także ze szkołami, prowadząc lekcje
europejskie i konkursy dla uczniów. W punkcie znajduje się bardzo bogato wyposażona czytelnia. Znajdziemy w niej m.in. liczne
publikacje wydawane przez instytucje europejskie. Można także bezpłatnie skorzystać
z internetu i serwisów Unii Europejskiej. Dla
mieszkańców, którzy nie będą mogli przyjechać na miejsce, została uruchomiona infolinia 00 800 67 89 1011 oraz strona internetowa 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 pogratulować Poznaniowi, że ma takie miejsce. Duch europejski jest tu bardzo obecny.

Operacja

Borszczów
Z Iwanem Czepiesiukiem – przewodniczącym
Borszczowskiej Rady Rejonowej o możliwościach i problemach regionu położonego na Podolu w zachodniej Ukrainie rozmawiała Małgorzata
Maklakiewicz

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.

Jest Pan z zawodu chirurgiem. Jak to się
stało, że zdecydował się Pan na karierę w administracji państwowej?
Jeszcze wówczas, gdy pracowałem jako chirurg, aktywnie zajmowałem się działalnością społeczną i polityczną. W 2002 roku zostałem wybrany na przewodniczącego Borszczowskiej Rady Rejonowej, zaś w 2005
roku, po wyborze na prezydenta Wiktora Juszczenki,
zostałem mianowany przewodniczącym Borszczowskiej Rejonowej Administracji Państwowej.

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

Czy nadal zdarza się Panu operować?
Tak, wciąż jeszcze zdarza mi się wykonywać
operacje.
Pełni Pan obowiązki przewodniczącego borszczowskiej powiatowej administracji
państwowej. Jaka jest rola dzisiejszego Borszczowa w nie tylko rozwoju regionu, ale także całej
Ukrainy?
Pod względem rozwoju turystyki rejon Borszczowa
stanowi dzisiaj jedno z centrów Tarnopolszczyzny. Jesteśmy liderem także w wydobyciu i przetwórstwie
surowców budowlanych. Problemem w dalszym ciągu 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 gazyfikacji, 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 poświęca się wsi i rolnictwu. Jak zatem wygląda rozwój 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-

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 miejscową szkołą we wsi Cygany aktywnie współpracował
– szczególnie poprzez udzielanie jej pomocy charytatywnej – pan Łukasz Horowski, przedsiębiorca
i mieszkaniec powiatu nowotomyskiego. To właśnie
dzięki niemu udało się nam nawiązać kontakty z władzami 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 współpraca? 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 wycieczek do powiatu nowotomyskiego. Obecnie funkcjonuje w rejonie wspólne Polsko-Ukraińskie Przedsiębiorstwo Rolnicze TOW „Terra” z siedzibą w Cyganach,
które powstało jako owoc współpracy między regionami. W tej chwili Borszczów współpracuje aktywnie także z Grodkowem w powiecie brzeskim na Dolnym Śląsku. W przyszłości planowane jest podpisanie
umowy o miastach partnerskich.
A jak wygląda współpraca władz powiatu z innymi partnerami z zagranicy?
Jeśli chodzi o partnerów zagranicznych, to obecnie
władze rejonowe w Borszczowie współpracują jedynie z Polakami.

wywiad

Bliżej siebie
Rozmowa z Łukaszem Horowskim,
konsulem honorowym Ukrainy w Poznaniu
Jest Pan od wielu lat producentem rolnym i społecznikiem. Został
Pan w tym roku konsulem honorowym
Ukrainy. To zaszczytna, ale i wymagająca funkcja...
Niewątpliwie zaszczytna, ale i zobowiązująca. Prawdę mówiąc, nigdy nie przypuszczałem, że sprawowanie tej funkcji będzie zajmować mi tyle czasu. Ale staram się sprostać wymaganiom. Czy trudna? Niewątpliwie dla mnie tak, ponieważ nie mam żadnych doświadczeń w tej dziedzinie i właściwie wszystkiego uczę się od początku. Ale
ponieważ jestem optymistą z natury, mam
nadzieję, że sobie poradzę.

fot. John North

Kim jest konsul honorowy?
Najprościej mówiąc konsul honorowy to
taka osoba, która reprezentuje interesy
Ukrainy na wyznaczonym obszarze, czy-
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li w moim przypadku we wszystkich sprawach dotyczących obywateli i przedsiębiorstw ukraińskich działających na terenie
Wielkopolski.
Czy w tak krótkim czasie sprawowania nowej funkcji musiał Pan interweniować w sprawach dotyczących gości
z Ukrainy? Może Pan opowiedzieć, co i w jakiego rodzaju sprawie musiał Pan zrobić?
Owszem, zdarzyło się, ale myślałem, że akurat tych spraw będzie znacznie więcej. Co do
szczegółów moich interwencji, to pozostanę
lojalnie dyskretny wobec tych, którym musiałem pomóc, bo to zwykle nie są łatwe, lecz
raczej trudne, ludzkie sprawy.
.
Nasi czytelnicy są niewątpliwie
ciekawi, w jaki sposób zostaje się konsulem honorowym...

Ja tego właściwie nie wiem... Nikt nie ogłasza naboru z propozycją, żeby się samemu
zgłaszać. Ja dostałem już kilka lat temu informację z ambasady, że moja kandydatura jest poważnie brana pod uwagę. Musiałem czekać. Po dłuższym czasie otrzymałem zaproszenie z ambasady, konsul generalny przedstawił mnie ambasadorowi.
I znowu nic... Potem była informacja prasowa, że to Zbigniew Drzymała będzie konsulem honorowym, więc postanowiłem
zapomnieć o sprawie. Kiedy jednak on
się wycofał, sytuacja się zmieniła. Po zgłoszeniu mojej kandydatury, zajęły się mną
i „prześwietlały” ukraińskie służby specjalne, wywiad, MSZ. Po podpisaniu nominacji przez MSZ na Ukrainie, zaczęły mnie
prześwietlać nasze rodzime służby, ponieważ była potrzebna pewność, że można mi ufać.. Jak na razie to zbyt wiele nie

fot. John North
wskórali, ale cała procedura zatwierdzania
i sprawdzania kandydata przez polski MSZ
trwała aż 8 miesięcy.... Myślę, że mnie rekomendowali niektórzy z tych, którzy znali moją działalność biznesową i społeczną
na rzecz Ukrainy albo na jej terenie. Ale to
są tylko domysły...
Znany jest pan ze swoich szerokich kontaktów oraz sympatii do naszego wschodniego sąsiada. Czy Pana zainteresowanie ma jakieś głębsze uzasadnienie, np. rodzinne?
Moje zainteresowanie Ukrainą jest konsekwencją wizyt, jakie składam tam kilkakrotnie w ciągu roku od 1996 r. Im bardziej poznaję mieszkańców i ich problemy, tym bardziej chciałbym im jakoś pomóc. Bo nie ulega wątpliwości, że 10 czy 11 lat temu różnica 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 Ukrainą. Ja nawet uważam to za plus, ponieważ jest mi dużo łatwiej patrzeć na stosunki polsko–ukraińskie bez żadnych obciążeń
historycznych.

Jakie perspektywy widzi Pan,
jeśli chodzi o wzajemne kontakty międzyludzkie i międzypaństwowe. Czy historię na jakiś czas trzeba będzie odłożyć ad acta?
W tej chwili stosunki między Polską a Ukrainą 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 konfliktów ku zadowoleniu obu stron. A nie
czekać, aż napięcia i konflikty nabrzmieją.
Historii nie należy odkładać ad acta, należy o niej pamiętać, wyciągać z niej wnioski
i nie dopuszczać do powstania nieporozumień i konfliktów, których potem wcale nie
jest łatwo rozwiązywać. Niebagatelne zna-
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czenie ma też fakt bliskich związków kulturowych i językowych. Tak naprawdę już po
kilku dniach pobytu na Ukrainie można się
wzajemnie zrozumieć – bariera językowa
zanika.
W Polsce niezwykle gorącym tematem są roszczenia niemieckie do majątków utraconych w Polsce wskutek wywołanej wojny. Czy podobne sprawy mogą
zaistnieć pomiędzy Polską i Ukrainą?
Nie jestem prawnikiem, więc trudno mi się
na ten temat wypowiadać. Roszczenia niemieckie biorą się z zaniedbań poprzednich
rządów, które sprawy zalegalizowania własności na ziemiach zachodnich, Pomorzu
oraz na Warmii i Mazurach powinny uregulować dużo wcześniej. Dziś nie byłoby żadnych problemów z roszczeniami. W żadnym
innym kraju nie słyszałem o tego typu problemach, ale tak na „chłopski rozum” to te
roszczenia powinny przejąć na siebie państwa, które doprowadziły do takiego, a nie
innego podziału Europy po II wojnie światowej. Bo ani my, ani Niemcy nie mieliśmy
nic do powiedzenia w tej sprawie. Uważam więc za niewłaściwe, abyśmy my ponosili konsekwencje takiego podziału Europy . 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 zainteresuję. Nie znam bowiem obowiązującego prawa ukraińskiego w tym zakresie.
Intensywnie popieramy Ukrainę
w jej dążeniach do wstąpienia do Unii Europejskiej. Czy Ukraińcy cenią sobie polskie
poparcie na arenie międzynarodowej?
Jestem przekonany, że tak, chociaż nie mam
kontaktów z najwyższymi władzami Ukrainy. Można jednak to zauważyć w wypowiedziach przedstawicieli władzy ukraińskiej .
Dobrze, żeby tak już zostało.
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Wywiad z Iwanem Stojko,
gubernatorem Tarnopola

by przedsiębiorstw (44), stworzonych przy udziale polskich
osób prawnych oraz fizycznych. Według stanu na 1 lipca
2007 roku, polskie inwestycje
zajmują trzecie miejsce, wyprzedzając Wielką Brytanię, Australię oraz Niemcy, i stanowią
14,2% ogólnej wartości zagranicznych inwestycji w obwodzie tarnopolskim.
Zwracamy dużą uwagę na rozwój współpracy w dziedzinie
nauki i kultury Tarnopola i Polski. Co roku odbywa się w Tarnopolu festiwal Tarnopolskie
Wieczory Teatralne, w którym
biorą udział polskie zespoły
zawodowe. Tarnopolskie Muzeum Krajoznawcze regularnie prezentuje
swoje eksponaty na wystawach w Europie,
także w Polsce - w grudniu 2006 roku odbyły się one w Przemyślu i Jarosławiu. Tradycyjnie w Muzeum Literatury im. J. Słowackiego

ciu Karpackiego Jarmarku Turystycznego,
na którym odbyła się też prezentacja naszego obwodu.
Głównym tematem rozmowy szefa naszej
delegacji Anatola Wychruszcza z wicemarszałkiem województwa podkarpackiego
Bogdanem Żoncą było nawiązanie współpracy międzyregionalnej. Chodziło o podpisanie umowy ramowej o współpracy ekonomiczno-handlowej, naukowo-technicznej
i kulturalnej. Okazało się, że strona polska
nie może jeszcze jej podpisać z powodów
proceduralnych, ale województwo podkarpackie jest zainteresowane sfinalizowaniem
porozumienia i pod koniec roku 2007 umowa będzie podpisana.
Pierwsze wspólne projekty mogą być poświęcone współpracy turystycznej oraz naukowo-kulturalnej. Zaczęło się od zaproszenia na występ z solowym koncertem do filharmonii w Rzeszowie solisty Tarnopolskiego Akademickiego Teatru Dramatycznego
im. T. Szewczenki Borysa Przepky. Następnym krokiem, we wrześniu, będzie przy-

Obwód

TARNOPOLSKI
blisko polskich partnerów
Co Pan sądzi o obecnych stosunkach polsko-ukraińskich w kontekście historii Tarnopola i obwodu
tarnopolskiego?
Iwan Stojko: Zbliżenie Ukrainy do Unii Europejskiej jest jednym z priorytetów dla władz
polskich. W Polsce ukazuje się wiele prac naukowych o Ukrainie. Polska jest inicjatorem
politycznych, naukowych, kulturalnych i biznesowych przedsięwzięć, skierowanych na
poszerzenie wiedzy o naszym kraju na Zachodzie i pokazanie europejskiego pochodzenia cywilizacji ukraińskiej. Stosunki ukraińsko-polskie rozwijają się coraz lepiej, także
te lokalne z obwodem tarnopolskim.
Bliskość narodów sprzyja rozwojowi związków ekonomicznych. W naszym obwodzie
działa ponad 100 przedsiębiorstw z kapitałem zewnętrznym, w tym polskich. Polska jest na pierwszym miejscu według licz-
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w Krzemieńcu odbywają się międzynarodowe imprezy sztuki literackiej pod tytułem
„Dialog dwóch kultur”, sprzyjające rozwojowi stosunków ukraińsko-polskich. Na Tarnopolszczyźnie funkcjonują trzy stowarzyszenia kulturalne krzewiące polską tradycję narodową. Polska mniejszość ma u nas wszelkie możliwości harmonijnego rozwoju własnej kultury i edukacji.
Niedawno odwiedził Pan Polskę
w celu nawiązania kontaktów gospodarczych. Czy wizyta okazała się owocna?
W sierpniu 2007 r. delegacje obwodu tarnopolskiego, wołyńskiego i iwano-frankowskiego zwiedziły Karpacki Jarmark Turystyczny, odbywający się w Ustrzykach Dolnych. Podczas tej wizyty delegacje brały
udział w prezentacji ośrodka turystycznego
Jeziora Solińskie oraz w uroczystym otwar-

jazd na Ukrainę delegacji województwa
podkarpackiego.
Czy sądzi Pan, że obwód tarnopolski 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: Krzemieniecko–Poczajowski i Bereżański (na całej
Ukrainie jest takich dziesięć), a także kompleks zabytków – „Zamki Tarnopolszczyzny”.
W tym najmniejszym z obwodów Ukrainy
zachowała się ponad jedna trzecia wszystkich ukraińskich zamków i pałaców, ponad
sto drewnianych cerkwi z różnych epok,
dziesiątki unikalnych kamiennych cerkwi
i kościołów. Ponadto, znajduje się tutaj piąta część wszystkich ukraińskich rezerwatów

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 przygotowaniu 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, rozbudowa punktów odprawy celnej, nawiązanie 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-

ję, że będą one głębsze i bliższe niż dotąd.
Ostatecznym celem jest oczywiście pełne
członkostwo w Unii Europejskiej. Jest pytanie, czy Unia gotowa jest już do otwarcia
swoich drzwi dla tak dużego kraju jak Ukraina z 47 milionami mieszkańców, mozaiką narodowościową oraz całym szeregiem
własnych problemów? Ostatnie wydarzenia – odrzucenie Konstytucji Europejskiej
oraz dyskusja wewnątrz UE pokazują, że w
najbliższym czasie nie należy się spodziewać rozszerzenia Unii.
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. Więc, jeżeli wy uważacie, że
z Ukrainą można i warto współpracować, to
mamy prawo liczyć na poszerzenie współ-

wywiad

przyrody. Turyści najczęściej zwiedzają miasta, gdzie zachowała się dawna architektura
– Bereżany, Buczacz, Krzemieniec, Zbaraż,
Trembowlę, Wiśniowiec.
Pasma górskie, kaniony, wodospady, unikalne według światowych standardów ściany
geologiczne, wyjątkowa roślinność, obecność praktycznie wszelkich rodzajów mineralnych wód leczniczych, klimat zbliżony do
subtropikalnego, śródziemnomorskiego –
to wszystko stanowi podstawę turystycznorekreacyjnych walorów Tarnopolszczyzny.
Rozwija się unikatowa na skalę europejską
turystyka religijna. Bazą dla niej są największe zabytki cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej – Ławra Poczajowska, świątynia Zarwanycia, a także kompleks budynków katolickiego Zakonu Sióstr Niepokalanego Poczęcia we wsi Jałowiec w okolicach Buczacza.
Zainteresowanych speleoturystyką przyciąga

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.

cały kompleks jaskiń, które znajdują się w rejonie czortowskim, borszczowskim i zaleszczyckim. Na przepięknych rzekach Dniestr
i Seret rozwija się turystyka wodna, organizowany jest wypoczynek zimowy. Na wybrzeżach Dniestru, gdzie panuje klimat śródziemnomorski, zagospodarowywany jest obszar rekreacyjny. Mamy niestety wciąż jeszcze niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę
turystyczną – za mało hoteli, restauracji i kawiarni, a także niezadowalające drogi.
Na ile, Pana zdaniem, poprawi się współpraca Polski z Ukrainą dzięki

go potem zostanie zaprezentowany przez
komitety organizacyjne obu państw. Wspólny 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 temat podpisania nowej umowy z Unią Europejską, która określi przyszłe stosunki między UE a naszym krajem. Mamy nadzie-

pracy z całą Unią. Polska zaproponowała
wzmocnienie strategicznej roli Ukrainy na
obszarze europejskim jako państwa energetyczno-tranzytowego, w tym przedłużenie gazociągu Odessa-Brody do państw
członkowskich UE.
Całkowicie podzielam zdanie Prezydenta
Ukrainy Wiktora Juszczenki, że „Polska jest
naszym głównym partnerem w Unii Europejskiej oraz ważnym nośnikiem wartości
europejskich”.
Przygotowanie, rozmowa, opracowanie
– zespół „Merkuriusza”
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Zrozumienie
to klucz do

sukcesu

Od prawej: prof. A. W. Mikołajczak
i prof. W. Wasylenko
O współpracy UAM z Ukrainą z prof. dr.
hab. Aleksandrem Wojciechem Mikołajczakiem, dyrektorem naukowym Kolegium
Europejskiego im. Jana Pawła II w Gnieźnie rozmawiała Mariola Zdancewicz.
Jaką ma genezę idea współpracy Kolegium Europejskiego w Gnieźnie
z partnerami ukraińskimi?
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. Ta specjalizacja Kolegium spowodowała, że badania oraz zajęcia, które prowadziliśmy, zawsze były nastawione na dialog międzykulturowy ze szczególnym uwzględnieniem tradycji wschodniej. W związku z tym, że Gniezno podpisało
umowę z miastem partnerskim Humaniem,
otworzyła się możliwość podjęcia współpracy z tamtejszym pedagogicznym Uniwersytetem, który ma szerokie horyzonty humanistyczne. Podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy wymianę studentów, doprowadzając
w konsekwencji do corocznej wymiany naukowców i studentów. Zorganizowaliśmy
szkołę letnią, która zgromadziła studentów
ukraińskich i polskich. Poznawali oni wspól-
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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 staraniach o wejście do Unii i w samym funkcjonowaniu w obrębie UE. Doświadczenia
Gniezna okazały się bardzo dobre.
A współpraca z prezydentem miasta Gniezna Jackiem Kowalskim i Radą Miasta zaowocowała wspólnym projektem: „Gniezno
– Humań: polsko-ukraińskie kadry dla Europy”, finansowanym przez MSZ w ramach pomocy rozwojowej.
Jaki to jest projekt?
Polegać on będzie na przyjeździe studentów
z Humania, którzy mają uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach
dotyczących pisania grantów europejskich,
zajęciach językowych, wykładach z kultury
ukraińskiej i polskiej oraz niełatwych stosunków polsko-ukraińskich. Chodzi nam o przełamanie pewnych stereotypów i barier historycznych. Potem studenci wyjadą na Ukrainę
i druga część zajęć odbędzie się w Humaniu.
W zajęciach będą brali udział także wykładowcy. Mamy także nadzieję na zawiązanie
się związków osobistych. Jest to kontynuacja różnych naszych działań, np. od kilku
lat mamy w Kolegium studentów ze szkoły
z wykładowym językiem ukraińskim w Górowie Iławieckim. Objęci są oni specjalnym programem prowadzonym przez profesora Wołodymira Wasyłenkę, wykładowcę z Ukrainy,
i te działania zaowocowały różnymi inicjatywami: są wyjazdy studentów, istnieje stro-

na internetowa. Chcielibyśmy, aby studenci
z Ukrainy mogli mieszkać razem ze studentami z Polski. Taki sposób integracji jest najbardziej korzystny i jest najlepszy na przełamywanie problemów i wszelkich kompleksów.
Czyją przede wszystkim zasługą jest realizacja tego projektu?
Ta współpraca z Ukrainą to w dużej mierze
zasługa naszych ukraińskich wykładowców:
profesora Wołodymira Wasyłenki – filologa
słowiańskiego oraz profesora Oresta Krasiwskiego – 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, prawem. To wszystko powoduje, że współpraca miasta z Ukrainą i współpraca Uniwersytetu bardzo harmonijnie się rozwija.
Jesteście Państwo chyba najważniejszym ogniwem, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie w polskim szkolnictwie wyższym. Żaden z uniwersytetów
nie może pochwalić się tak dobrze rozwiniętą współpracą i takim poziomem osobistych relacji.
Staramy się, żeby ta współpraca miała wiele
wymiarów. Przede wszystkim naukowy – tutaj w grę wchodzi m.in. organizowanie konferencji – 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-

Można powiedzieć, że to jest nasz podstawowy cel. Nasze działania ukierunkowane
są w stronę integracji, chcemy ją stymulować i wspomagać. Temu służą szkolenia,
wspólne spotkania. Pragniemy, by doświadczenia Polski przekazać partnerom ukraińskim. Będziemy te kontakty jeszcze intensyfikowali, myśląc w perspektywie o Euro
2012. Gniezno mogłoby stać się centrum
szkoleniowym, w którym można by zająć

Czy Ukraińcy również mają
szansę?
Oczywiście. Szansą jest współpraca. Tutaj
wszyscy będą wygrani. We wspólnocie możemy dużo zyskać, a przemiany na Ukrainie
po „pomarańczowej rewolucji” bardzo optymistycznie nastrajają na dalsze współdziałanie. Chyba w historii po raz pierwszy stało
się tak, że Polacy i Ukraińcy potrzebują siebie nawzajem, potrzebują i darzą ogrom-
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wija. Muszę powiedzieć, że mimo, iż Ukraina 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 finansową z różnych źródeł. Trzeci obszar działalności to przybliżanie społeczności Gniezna
i Wielkopolski kultury i tradycji ukraińskiej
i budowanie więzi międzyludzkich. Udaje
nam się to przede wszystkim dzięki znakomi-

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 greckobizantyjskim Wschodem.
tej współpracy z miastem, ale również dzięki 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?

się odpowiednim szkoleniem i nauczaniem.
Właśnie ze względu na posiadane kontakty i dobrze rozwijającą się współpracę, nasze miasto jest idealnym miejscem na tego
typu działania. Mam na myśli studia, szkolenia dla np. służb mundurowych, przygotowanie społeczeństwa pod kątem kulturowym, językowym. Bo zrozumienie obu nacji
to klucz do sukcesu.

nym szacunkiem. Jest to wielka nadzieja na
przyszłość.
Jakie są najbliższe wspólne
przedsięwzięcia?
8 września wyjeżdżamy do Humania, gdzie
będziemy rekrutowali studentów do wspólnych przedsięwzięć dotyczących współdziałania polsko-ukraińskiego.

R E K L A M A
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historia

Wołodymyr Wasyłenko

Przyjąć
los ojczyzny
jak
własny
Rola hrabiego Michała Tyszkiewicza
(1857-1930) w tworzeniu paƒstwa
ukraiƒskiego
H

rabia Michał Tyszkiewicz urodził się we
wsi Andruszowce w powiecie lipowieckim na Kijowszczyźnie. Pochodził ze starego ukraińskiego, z czasem spolszczonego
(co nieraz pod panowaniem Korony zdarzało się na ziemiach wschodniosłowiańskich)
rodu magnackiego.
Ród ów miał długowieczne tradycje.
Swój udokumentowany początek wywodził
od Kalenika Miszkowicza, jednego z czołowych działaczy Księstwa Kijowskiego w dobie panowania wielkiego księcia litewskiego Swidrygajły Olgierdowicza (1430-1432),
rodzonego brata króla polskiego Jagiełły
(1386-1434). Z rąk Swidrygajły Kalenik otrzymał gramotę na władanie wielkimi majątkami ziemskimi na Kijowszczyźnie i Podolu.
Jeden z synów Kalenika, Tymoteusz (zdrobniała forma imienia – Tyszko) był hetmanem
litewskiego księcia. Jego portret z ogoloną
głową i czubem „osełedcem” (charakterystyczną fryzurą kozacką) do dzisiaj znajduje się w Muzeum Narodowym w Wilanowie.
Od Tyszka wzięło się początkowo przezwisko, a z czasem i oficjalne nazwisko Tyszkiewicz. Potomkowie protoplasty wchodzili
często w układy rodzinne z potomkami takich ruskich (praukraińskich) rodów, jak ród
Włodzimierza Wielkiego, Chrzciciela Rusi
czy też Konstantyna Ostrogskiego.
Michał Tyszkiewicz, o którym przede
wszystkim jest tutaj mowa, był szóstym
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i ostatnim dzieckiem marszałka szlachty
umańskiej Stanisława Tadeusza Tyszkiewicza i Heleny Koliszkownej.
Średnie wykształcenie Michał zdobywał
w Warszawie i w Wilnie. Posiadając niepoślednie zdolności artystyczne, za namową
matki, wstąpił do Akademii Sztuk w Petersburgu, gdzie rozpoczął studia na kierunku
malarstwo. W swojej twórczości zajmował
się przede wszystkim pejzażem i portretem,
a pod swoim obrazami stawiał podpis „Malarz Malenik”. Szkołę artystyczną zakończył
ze srebrnym medalem, ustępując jedynie
samemu Henrykowi Siemiradzkiemu. Właściwie 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 późniejszym, po otrzymaniu w spadku kilku majątków ziemskich, Tyszkiewicz opłacał naukę
w Akademii kilku utalentowanym studentom, 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 bogacza, ani też pragnienie arystokraty popisania się we własnym otoczeniu efektownym
gestem – w licznych aktach dobroczynnych
przejawiała się przede wszystkim postawa

życiowa człowieka o wielkim sercu, jego życiowe credo, którego dotrzymywał zawsze,
nawet wówczas, gdy trudno było dzielić się
z drugim. Wnuk hrabiego tak pisze o swoim wybitnym dziadku: „Michał Tyszkiewicz
dzielił jak mógł i umiał części swojego serca, rozumu i dorobku pomiędzy, jak sądzę,
w równej mierze mu bliskie, Polskę i Polaków oraz Ruś (dzisiejsza Ukrainę) i Rusinów.
Należał do tych, którzy sami siebie nazywali
„gente Rutenus, natione Polonus”, obywatelami Rusi, polskiej narodowości”. Taka obywatelska postawa była ugruntowana poczuciem odpowiedzialności za przeszłość,
teraźniejszość i – w ujęciu perspektywy historycznej – przyszłość swego kraju.
Nietrudno zrozumieć, że w świecie wewnętrznym Michała Tyszkiewicza była ona
determinowana podwójnym polsko-ukraińskim rodowodem, choć nie tylko tym genealogicznym, potwierdzonym przez herby, tytuły i pieczęcie urzędników. Także tym
prawdziwie szlacheckim, zrozumiałym dla
wszystkich ludzi dobrej woli, kiedy szlachectwo oznacza szlachetność i wielkość
ducha.
Nie można nie wspomnieć o wpływie,
jaki wywarł na Tyszkiewicza inny wielki Polak (i nie mniejszy Ukrainiec) – Wołodymyr
Antonowycz, ukraiński historyk polskiego
pochodzenia, nauczyciel takich późniejszych historyków jak Mychajło Hruszewski

W latach wojny Michał Tyszkiewicz stanął na czele kampanii na rzecz uwolnienia
z rosyjskiego zesłania metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Tych dwóch ludzi wielkiego
formatu łączyła praca na rzecz potrzeb duchowych rodaków. W ich postępowaniu nie
trudno zauważyć poświęcenie i zdolność robienia rzeczy wielkich. Łącząc się z Szeptyckim w patriotyzmie jako postawie czynnej,
Tyszkiewicz zwierzał się: „Wybrałem ciernistą drogę obrony mego zaprzepaszczonego
kraju i ludu, idąc śladami niedoścignionego
metropolity Szeptyckiego i z podniesioną
głową będę podążał tym szlakiem”.
Szczyt proukraińskiej działalności Michała Tyszkiewicza przypada na drugie i trzecie
dziesięciolecie XX wieku. Wtedy występował
on w zupełnie nowej dla siebie roli dyplomaty. Już nie jako zwyczajny dobroczyńca,
ale oficjalnie upoważniony przedstawiciel
nowopowstałej Ukraińskiej Republiki Ludowej (UNR, 1918-1920). W tej funkcji Tyszkiewicz dał się poznać jako oddany rzecznik
UNR na arenie międzynarodowej.
Swoim nasyceniem wydarzeniami politycznymi i tragizmem wydarzeń te trzy lata

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

i bezlitosnej wojnie, której towarzyszył masowy terror i zezwierzęcenie, starli się liczni
pretendenci do władzy na Ukrainie i w całym byłym imperium i z bronią w ręku decydowali, kto i jaka forma władzy zastąpić ma
stary ustrój” – konstatuje kanadyjski naukowiec Orest Subtelny. Dalej dodaje: „W najnowszej historii Europy żaden kraj nie przeżył takiej wszechogarniającej anarchii, takiej
zaciekłej walki domowej, takiego ostatecznego rozpadu władzy, jakie było dane przeżyć Ukrainie”. Prawdą historyczną jest to, że
nowo utworzone państwo, ze względu na
konflikty wewnętrzne, skrajnie niesprzyjające warunki sytuacji powojennej oraz jedynie
powierzchowne rozumienie jego potrzeb
przez możnych tego świata, nie miało szans
na zachowanie swojej niepodległości. Moralną zaś prawdą jest to, że odpowiedzialni
za te starania działacze zrobili wszystko, co
od nich zależało i zarzucając im dzisiaj, z dalekiej perspektywy czasowej, te albo inne
błędy polityczne, nie mamy żadnych podstaw by, choć w najmniejszej mierze, traktować 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 Skoropadskiego odnośnie zbliżenia z Rosją (ten drugi był swego czasu adiunktem wojskowym
cara Mikołaja II). Mówił: „Po dwustuletnim
doświadczeniu straszna pomyłka 1654 roku
byłaby przestępstwem w roku 1918”. Hetmanat Skoropadskiego upadł w ósmym
miesiącu swego istnienia.
15 lutego 1919 roku rząd Dyrektoriatu UNR wyznaczył Michała Tyszkiewicza
przewodniczącym misji dyplomatycznej przy tronie rzymskim. Tyszkiewicz
spotkał się z papieżem Benedyktem XV.
Szczegółowo, z wykorzystaniem materiałów archiwalnych, w tym i z Watykanu,
pisze o tym L. Hentosz w szkicu Kontakty dyplomatyczne Ukraińskiej Republiki Ludowej ze Stolicą Apostolską w latach 19191921 w kontekście polityki wschodniej kurii
rzymskiej.
Michał Tyszkiewicz stanął także na czele
ukraińskiej delegacji podczas paryskiej konferencji pokojowej (1919-1920). Zastąpił na
tym stanowisku mało efektywnego Hryhorija Sydorenkę.
Po zakończeniu wojny na Ukrainie i po
nieudanych zabiegach dyplomatycznych
na rzecz uznania niepodległej Ukrainy, gdy
władzę ostatecznie przejęli bolszewicy, Tyszkiewicz przeniósł się do rodzinnych stron
swojej żony w Wielkopolsce. Początkowo
mieszkał w Bydgoszczy, później w Gnieźnie.
Zmarł 3 sierpnia 1930 roku.

historia

czy Dmytro Bahalij. Warto raz jeszcze zajrzeć
do Spowiedzi W.B. Antonowycza, gdzie pisze
on, że ten, kto żyje na Ukrainie i uważa siebie 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 „chłopomanów”, wśród których był Tadej Rylski,
ojciec przyszłego wybitnego poety Maksyma Rylskiego, tłumacza „Pana Tadeusza”.
Jedynie wówczas możemy zrozumieć środowisko towarzyszy Tyszkiewicza i prawidłowo ocenić wybór, jakiego dokonał, a także wierność swojej decyzji. „Michał Tyszkiewicz – podkreśla lwowska badaczka Liliana
Hentosz – był jednym z pierwszych chłopomanów-arystokratów, który odważył się zerwać ze spolonizowanymi krewnymi i jeszcze w młodości powrócić do swych ukraińskich 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 rozdał miejscowej ludności tysiąc egzemplarzy wspomnianego poematu Mickiewicza,
a dwadzieścia lat wcześniej (w 1888) utworzył przy lwowskiej „Proświcie” fundację swojego imienia „Mychajłowa”, w celu nagradzania najlepszych utworów prozatorskich
i dramatycznych, dotykających problemów
historii Ukrainy. W 1899 roku Tyszkiewicz
pomagał przy otwarciu na Podnieprzu sanatorium dla księży, artystów i literatów.
Z okazji setnego jubileuszu Tarasa Szewczenki (1914) podarował Ukraińskiemu
Towarzystwu Naukowemu w Kijowie
20 000 karbowańców. Minęły jeszcze trzy lata (1917), kiedy został wybrany 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 szczodrego mecenasa. Na uwagę zasługuje
także jego działalność na rzecz zbliżenia
narodowego, która zdecydowanie przerastała wymiar lokalny. Myśląc propaństwowo, pragnął zrobić dla Ukraińców i Ukrainy
znacznie więcej, tak jak zrobił to później Jerzy Giedroyć, wiążąc bezpośrednio sprawę
ukraińską z interesem Polski.
W 1909 roku Michał Tyszkiewicz przeprowadził 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 publikował szkice z historii Ukrainy.
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ROZK¸AD LOTÓW NA SEZON ZIMA 2006-07 – OBOWIÑZUJE OD 29 PAèDZIERNIKA
ODLOTY Z POZNANIA
DO

WYLOT PRZYLOT

Warszawa

* 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
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Frankfurt
07.40
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12.55
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Dublin
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PRZYLOTY DO POZNANIA
Warszawa

* 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
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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

07.35
07.35
08.45
10.55
16.35
19.50
22.45
22.45
Frankfurt
10.25
16.00
Monachium 09.30
10.55
15.05
21.20
Kopenhaga 12.30
Dublin
06.20
16.10
16.15
16.35
06.00
Londyn Luton 08.00
13.35
14.45
Londyn Stan. 12.40
12.30
Liverpool
11.05
11.25
12.00

08.40
08.40
09.50
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23.50
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11.25
12.25
16.35
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19.45
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11.05
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15.30
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14.40
15.15
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AT7
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AT5
LO3945
J32
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AT5
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AT5
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AT5
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AT7
LO3941
E70
LO402 / LH2280 AT5
LO364 / LH2274 AT5
LO370 / LH2270 AT5
LH3170 / LO5368 DH4
LH3168 / LO5370 DH4
LO372 / LH2236 AT5
SK1755
DH4
EI364
320
EI364
320
FR1974 *
738
FR1974
738
FR1974
738
W6 510
320
W6 510
320
W6 510
320
FR2336 **
738
FR2336
738
FR9628 *****
738
FR9628 ***
738
FR9628 ****
738
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– zwierciadło krzywych
umysłów władzy PRL

treści zapisane przez służby operacyjne PRL
trzydzieści lat temu. „Poetyka” raportów jest
zaiste schizofreniczna, mająca wspólne korzenie z fabułami np. powieści Franza Kafki czy Fiodora Dostojewskiego. Socrealizm
z patetycznym wielbieniem socjalistycznej
idei i państwa przeplata się z opisami inwigilacji, kontroli, szantażu, rewizji, śledztwa,
prowokacji, użycia przemocy, pobić i nieuprawnionego wnioskowania o winie – nieraz tak tragikomicznego i absurdalnego, że
nie dziwi salwa śmiechu nie do powstrzymania, często z nagła rozpalająca się na widowni, by chwilę później nagle wygasnąć
za sprawą ponurej męki ducha dręczonych
podczas np. przesłuchań inteligentniejszych
i silniejszych poczuciem własnych racji bohaterów – aktorów.

ECZKI

W dokumentach tych znajdujemy następującą charakterystykę: „Warte podkreślenia 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 omawianiu koncepcji działań. Przekonuje młodych członków teatru o głupocie tych, którzy są członkami partii, działaczy partyjnych
i państwowych, funkcjonariuszy MO i służby bezpieczeństwa. Wszystko to podkreśla,
używając bardzo wulgarnego słownictwa. Włączyć do sprawy”.
Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu powstał
Teatr Ósmego Dnia uznawano za jako zespół studencki w 1964 roku. Piętnasumienie PRL od lat 70. Jego spekta- ście lat później uzyskał status sceny zawodokle nie były wprost polityczne, domi- wej. W 1985 r. został formalnie rozwiązany,
nowały w nich formy metaforyczne, a większość grupy wyemigrowała do Włoch.
które dla widzów były tak zaskakujące Reaktywowany został w 1989 r. Sukcesy zai oryginalne, że tłumami wystawali po czął osiągać po objęciu kierownictwa przez
nocach, aby zaspokoić swój głód ich Lecha Raczaka w 1968 r. On to, opierając się
poznania. Znakomicie przewrotne ha- na metodzie aktorskiej Jerzego Grotowskiesła ze spektaklu „Teczki”: „My jesteśmy go, stworzył oryginalny teatr polityczny. Wielita, a ja jestem elita elit” albo: „My dowisko „Jednym tchem” (1971) nawiązywamamy prawo mówić, a wy macie pra- ło do krwawo stłumionych demonstracji na
wo słuchać. Wszyscy mamy prawo się Wybrzeżu. Kolejne: „Musimy poprzestać na
z tym zgodzić”, „Teraz mamy wolność tym, co tu nazwano rajem na ziemi” (1975),
absolutną. Każdy należy do wszyst- „Przecena dla wszystkich” (1977), „Ach, jakkich, a wszyscy do jednego” – brzmią że godnie żyliśmy” (1979), „Więcej niż jedno
jak deklaracja totalitaryzmu i wiele życie” (1981) były ironicznymi komentarzamówią o stosowanych aluzjach i meta- mi do rzeczywistości PRL. Teatr, nazywany
forach w tym teatrze, który z popiołów sumieniem lat siedemdziesiątych, nieustannie borykał się z cenzurą. W stanie wojennym
wyjął papierową kukłę socjalizmu...
W latach 70. aż 46 TW dwoiło się występował nielegalnie – na ulicach i w kośi troiło wraz z armią innych funkcjo- ciołach: „Raport z oblężonego miasta” (1983),
nariuszy, by przejąć nad 10-osobo- „Cuda i mięso” (1984), „Piołun” (1985). Od powym zespołem teatru pełną kontrolę. wrotu do kraju zespołem kieruje Ewa Wójciak.
Jednak społeczeństwo i społeczność Powstały m.in. „Requiem”
zbliżona do „Ósemek” była tak silnie (1992), „Szczyt” (1998)
nastawiona na opór, że działalność i „Arka” (2000).
agentów okazała się za mało skuteczna. Pazerność na władzę nad duszami
kreatorów buntu wyrażanego przez
artyzm musiała ponieść klęskę... Nie
było to jednak łatwe zwycięstwo prześladowanych aktorów...
W „Teczkach” aktorzy: Ewa Wójciak
– kryptonim operacyjny „Nana”, Adam
Borowski – „Adam”, Tadeusz Janiszewski – „Judasz”, Marcin Kęszycki – „Herkules”, siedząc na wysokich stołkach,
czytają z akt leżących na pulpitach

ECZKI

Dramat na poły w szatach ironii i komizmu, zrealizowany jako synteza pierwszych
spektakli Teatru Ósmego Dnia z fragmentami raportów służb bezpieczeństwa z czasów
PRL. To swoisty wykład historii, w której na
ludzi niekonwencjonalnego, zbuntowanego, a właściwie alternatywnego aktorstwa
narzucano pajęczą sieć donosicieli, agentów, a oddawano w końcu widzimisię nader
skrupulatnych w służbistości i dociekaniach
oficerów śledczych, budzących dziś śmiech
przez łzy... Ze współczesnej perspektywy rezultat szperania w teczkach i wybierania co
smakowitszych kąsków nonsensownej gry
psychologicznej aparatu przymusu widzowie odbierają jako obraz ze zwierciadła krzywych umysłów władzy lat 70. A że jest to też
obraz twarzy prześladowców, z których spadają maski...
O tych czasach i wyborze formuły zbuntowanego teatru Ewa Wójciak w udzielonym mi wywiadzie mówi: - Nie kalkulowaliśmy swojego życia. Wtedy nam się zdawało, że dryfujemy w jakimś kierunku... Nie myśleliśmy o małym fiacie, rodzinie... Zaś o samym scenariuszu spektaklu zdecydowałam po tym, jak otrzymaliśmy około tysiąca
stron kopii esbeckich materiałów o Studenckim Komitecie „Solidarności”. Przeważały
materiały dotyczące komitetu krakowskiego. Byliśmy związani z tymi ruchami. Nie widzieliśmy w tym naszej roli jako bohaterów.
O nich teraz się mówi, że stanowili opozycję, ale temu zaprzeczają fakty, gdyż wtedy działały małe grupy, które były związane przeważnie ze scenami studenckimi, jak
np. Teatr Ósmego Dnia. W materiałach zaskoczył mnie tekst krytyczny o naszej „Przecenie dla wszystkich”. Firmował go swoim
podpisem podpułkownik krakowskiej Służby Bezpieczeństwa Jan Bill. To taka groteska,
że trudno się powstrzymać od reakcji. Stąd
też wynikła pierwotna inspiracja. Logiczne
następstwo stanowiło otwarcie teczek peerelowskich służb bezpieczeństwa zgromadzonych w dzisiejszym Instytucie Pamięci
Narodowej. Przygotowania trwały dość długo. To wynika z procedury. Długo składa się
te wnioski, długo się czeka. A efekty są średnie... Ilość tych materiałów była mała, to dowodzi chyba niedoskonałości w ich gromadzeniu i odzyskiwaniu”.

kultura

„Teczki”

Stefania Golenia

„Teczki” – wybór tekstów: Ewa Wójciak i Katarzyna Mitzner; realizacja
zespołowa, aranżacja: Jacek Chmaj;
spektakl premierowy – 10 stycznia
2007 r., Teatr Ósmego Dnia, Poznań
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Sierhij Tatusiak, Przewodniczący
Obwodowego Winnickiego Oddziału Towarzystwa „Ukraina-Polska”
opowiada o swojej drodze życiowej,
współpracy z Polską i wzajemnych
związkach obu krajów.

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.
Pana życiowe credo brzmi „Pracować dla ludzi, w imię Ukrainy, dla dobra Winnicczyzny”. Jak przebiegała Pana
kariera zawodowa?
Pracę zawodową rozpocząłem jako trener w
szkole sportowej w Winnicy. Później byłem
starszym inżynierem w budownictwie i pracowałem w winnickim Komsomole. Zawsze
(i do dzisiaj) byłem związany z organizacjami i klubami sportowymi, w tym stowarzyszeniem „Kołos” i klubem piłkarskim Nywa.
W 1997 roku zostałem wiceprzewodniczącym Winnickiej Obwodowej Administracji
Państwowej. W październiku 2005 r. wybrano mnie na posła do Sejmu Ukrainy. W Ra-
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polskich
przyjaciół
ma dla nas wielkà wag´
dzie Najwyższej Ukrainy pracowałem w komitecie do spraw budownictwa państwowego oraz samorządu lokalnego. Byłem
jednym z inicjatorów Ustawy o samorządach studenckich, brałem udział w opracowaniu prawa o decentralizacji i rozszerzeniu
uprawnień samorządu terytorialnego. Od jedenastu lat kieruję Partią Narodowo-Demokratyczną w Obwodzie Winnickim, od niedawna jestem zastępcą szefa partii. Od 2003
r. stoję na czele Winnickiego Obwodowego
Oddziału Towarzystwa „Ukraina-Polska”, byłem też szefem Międzynarodowej Organizacji Społecznej „Ukraina-Polska-Niemcy”, powołanej z inicjatywy niemieckiej w lutym br.
Ona otwiera nowy etap w rozwoju stosunków społeczno-ekonomicznych między naszymi trzema zaprzyjaźnionymi krajami.
Winnicki Obwodowy Oddział
Towarzystwa „Ukraina-Polska” istnieje
już 4 lata. Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju przedsięwzięcia udało się wam dotąd zrealizować?
W tym dość krótkim czasie podjęliśmy wiele spraw i tematów. W latach 2004-2007,
w ramach wizyt integracyjnych, Polskę odwiedziło ponad 150 delegacji z naszego obwodu. Ich skład był różny: przedstawiciele
organów samorządu lokalnego i różnych
szczebli władzy wykonawczej, ludzie świata nauki i medycyny, społecznicy... Mieli oni
okazję zapoznać się z pracą administracji
państwowej RP, naocznie poznać wyniki reformy administracyjnej, nabyć praktyczną
orientację w pracy urzędników państwowych. Mogli zapoznać się ze wskazówkami metodycznymi, dotyczącymi organizacji 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 realizacji projektów u nas, dotyczących budowania dobrych kontaktów między władzą
i społeczeństwem. Zorganizowaliśmy cały
szereg konferencji naukowo-praktycznych,
„okrągłych stołów”, seminariów oraz szkoleń poświęconych prezentacji polskich doświadczeń. W tym roku odbywają się one na
poziomie samorządów terytorialnych, także
wsi, po to, żeby jak najszerzej te doświadczenia upowszechnić.
Dobrą praktyką są wyjazdy chorych ukraińskich dzieci na leczenie do Polski. Z kolei
polskie dzieci przyjeżdżają do nas. Młodzi
sportowcy biorą udział w międzynarodowych turniejach piłki nożnej. Dzięki naszemu wsparciu z koncertami do Polski rokrocznie przyjeżdżają zespoły muzyczne –
zawodowe i amatorskie. Na Winnicczyznie
jako pierwsi w kraju zainaugurowaliśmy
„Rok Polski na Ukrainie”. Wspieramy inicjatywy Dni Kultury Polskiej, które obchodzone
są w różnych zakątkach naszego obwodu.
Jakie są zadania Towarzystwa we współpracy z administracją
i samorządem?
Podstawowe zadanie to nawiązywanie kontaktów z polskimi partnerami. I tak, dzięki
naszej inicjatywie, współpracę z polskimi
samorządami podjęło już ponad 100 jednostek terytorialnych obwodu winnickiego. Podpisano ok. 80 umów o partnerstwie
pomiędzy rejonami, miastami, wsiami Winnicczyzny i powiatami, miastami i gminami
siedmiu województw RP – świętokrzyskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, opolskiego. Chodzi o to, by dzięki bezpośrednim
kontaktom uczyć się od polskich kolegów,
jak prawidłowo ma działać samorząd. Wasze doświadczenie jest tak cenne, ponie-

Czy mógłby Pan ocenić współpracę z wielkopolskimi samorządami?
Winnicczyzna ma długą tradycję współpracy z różnymi polskimi regionami - pierwszą
umowę partnerską z dawnym województwem kieleckim podpisano niemal 50 lat
temu. Obecnie naszym najbardziej poważnym i efektywnym partnerem jest właśnie
województwo wielkopolskie. To dzięki bliskim przyjaciołom, którzy stanowią siłę napędową rozwoju naszych stosunków, przede wszystkim Zenonowi Siwińskiemu, przewodniczącemu Konińskiego Oddziału Towarzystwa Melioracyjnego oraz Maciejowi Kozikowi, dyrektorowi Wielkopolskiego
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS). Mógłbym przywołać jeszcze z dziesięć nazwisk ludzi z Wielkopolski,
którzy przyczynili się do naszych sukcesów
– mamy bowiem najlepsze na Ukrainie wyniki współpracy międzyregionalnej.
WOOT „Ukraina-Polska” współpracuje m.in. z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych. Jak wygląda i na czym polega ta
współpraca?
Umowę o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami podpisaliśmy w zeszłym
roku. Mamy podobne cele – rozwój samorządu terytorialnego i umocnienie społeczności lokalnych. WOKiSS pomaga nam
w kontaktach pomiędzy przedstawicielami
społeczności lokalnych województwa wielkopolskiego i obwodu winnickiego. Średnio
co kwartał organizujemy wyjazdy przedstawicieli samorządu lokalnego, władzy wykonawczej, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Podczas takich spotkań ukraińscy
i polscy partnerzy mają możliwość wymiany doświadczeń i ustalenia form przyszłej
współpracy. Na przykład w lutym i lipcu
br. wyjechała do Wielkopolski 40-osobowa delegacja miejscowych władz. W ciągu tygodnia pobytu w Poznaniu i okolicy
była okazja, by przekonać się o konieczności reformy administracyjnej i jej pozytywnych rezultatach. W maju zaś do Winnicy
przyjechała delegacja WOKiSS-u, a efektem
spotkań były umowy o współpracy i pro-

jekty wspólnych, polsko-ukraińskich programów. 9 września czeka nas kolejna wizyta polskich samorządowców z kierownictwem WOKiSS-u. Wybraliśmy słuszną drogę współpracy z partnerami zagranicznymi
– poprzez wymianę doświadczeń kulturalnych i socjalno-gospodarczych.
W czerwcu na czele 130-osobowej delegacji WOOT „Ukraina-Polska”
brał Pan udział w obchodach Dnia Koła i
Powiatu Kolskiego. Jak się Państwu tam
podobało?
Niejednokrotnie odwiedzałem Koło i powiat kolski, bardzo mi się tam podoba mile wspominam zarówno miejsce, jak
i ludzi, z którymi udało mi się zaprzyjaźnić. Są otwarci i pełni szacunku dla nas.
Byłem także w innych miejscach Wielkopolski. Bardzo podoba mi się stara część
Poznania, Turek, Leszno, a także okolice
Słupcy. Wiele jest u was miejsc ciekawych
dla Ukraińców. W przyszłości planuję wybrać się ponownie do kolebki polskiej
państwowości.
A jakie zdanie mają mieszkańcy Winnicy o Polsce?
Widzę przyjazne nastawienie i zainteresowanie Polską. Świadczą o tym chociażby częstsze staże w Polsce młodych ludzi i wzrost
wymiany doświadczeń w różnych sferach
życia. Polska jest dla nas krajem atrakcyjnym, który przyciąga uwagę swoją kulturą, historią, spuścizną duchową, zabytkami,
a przede wszystkim życzliwymi ludźmi.
Czy na Winnicczyznie organizowane są imprezy poświęcone kulturze
polskiej?
U nas, tak jak i na całej Ukrainie, od dawna
żyły wspólnoty Polaków. Do dzisiaj pozostali oni ważnym elementem społeczeństwa
ukraińskiego, strażnikami polskiej kultury
i duchowości. Uważam, że znajomość dziedzictwa kulturowego jest podstawą budowy porozumienia w przyszłości. Bardzo staramy się sprzyjać rozwojowi polskiej kultury. Zapraszamy do nas na koncerty zespoły
taneczne, muzyczne i grupy twórcze z różnych regionów Polski. Szczególną aktywnością wyróżniają się one na Dniach Kultury Polskiej w Barze, Chmielniku, Żmerynce
i Koziatynie.
Małymi krokami zbliżamy
się do Euro 2012... Jak wygląda rozwój
współpracy w dziedzinach sportu i kultury 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 turnieje młodzieżowe. W tym roku trzy zespoły
juniorów z naszego regionu uczestniczyły w
turnieju w Kole. Pragniemy zorganizować zawody w takich konkurencjach, jak piłka nożna, siatkówka, hokej na trawie, gimnastyka
czy lekka atletyka. Staramy się pomagać naszym miejscowym zespołom w wyjazdach
do Polski i chętnie podejmujemy w naszych
ośrodkach gości z Polski.
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waż przeprowadzając na Ukrainie reformę
samorządową, powinniśmy poznać, obok
sukcesów, także niepowodzenia tych, którzy początki mają już za sobą. Dzięki temu
unikniemy w przyszłości rozczarowań i niepotrzebnych kosztów. Wasze doświadczenie
służy utworzeniu na ukraińskiej wsi demokratycznych form władzy, a z czasem – budowie przyszłości europejskiej w regionie
i w całym kraju.

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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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 Klubu 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.

Poznań mój biznes

Od ponad roku, co miesiąc, w poznańskich kawiarniach odbywają się śniadania biznesowe. Podczas półtoragodzinnych spotkań przedsiębiorcy mają okazję zaprezentować profile swoich firm, wymienić się wizytówkami i szkolić się pod okiem profesjonalnego trenera. A wszystko to przy smakowitych specjałach przygotowanych przez szefa kuchni. Klub Networking ma w swoich szeregach niemal 150 członków.
Poniżej prezentujemy sylwetki niektórych klubowiczów.
CreativeMedia, organizator śniadań, na co dzień
oferuje wysokie kwalifikacje oraz bogate i bardzo
różnorodne doświadczenie zawodowe w zakresie
identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, a także budowania polityki Humen Resources (HR) zarówno
w korporacjach, jak i mniejszych przedsiębiorstwach.
Pracownicy CreativeMedia szczycą się nie tylko profesjonalnym przygotowaniem do zawodu, ale przede wszystkim pasją, z jaką wykonują swoją pracę, niezwykłą kreatywnością oraz sumiennością, dlatego prowadzone audyty, opracowywana polityka HR oraz szkolenia, otrzymują najwyższe oceny i wyrazy
uznania (ankiety ewaluacyjne oraz referencje do wglądu). Zdecydowana większość 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 przeprowadzania rekrutacji i diagnoz psychologicznych z wykorzystaniem metod testowych i development/assessment centre. Posługują się biegłą umiejętnością stosowania profesjonalnych testów psychologicznych (własny, szeroki zestaw).
www.creativemedia.com.pl
tel./fax 061 622 69 06, biuro@creativemedia.com.pl
.
Agencja reklamowa Grupa Collective powstała w czerwcu 2003 roku. Przez niemalże cztery
lata intensywnej pracy zdobyła doświadczenie i stabilną pozycję na rynku. Zespół Grupy Collective to kilkanaście osób,
profesjonalistów, a zarazem pasjonatów, dla których praca nie jest tylko rzemiosłem czy rutyną. Wręcz przeciwnie: każde zlecenie staje się swego rodzaju wyzwaniem. Firma proponuje korzystną współpracę w realizacji: kampanii reklamowych, identyfikacji wizualnej, prezentacji multimedialnych, serwisów internetowych, spotów telewizyjnych i radiowych, filmów wizerunkowych, reklam prasowych, plakatów, billboardów, katalogów i wszelkich drukowanych materiałów reklamowych, kalendarzy artystycznych i wielu innych 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 upominków reklamowych. Do dyspozycji klienta są tysiące wzorów czołowych polskich producentów i importerów zawarte w kilkunastu katalogach. Firma proponuje szeroki asortyment artykułów reklamowych, które zapewnią prawidłową oprawę każdego spotkania z klientem i gościem oraz pozostaną jego miłym
wspomnieniem. Na życzenie klienta agencja wykonuje znakowanie upominków 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 reklamową. Więcej informacji na stronie internetowej www.parplus.poznan.pl
Małgorzata Czarkowska
Poznań, ul. Spichrzowa 37
tel./fax 0-61 835 11 67
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„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 zespół kreatywnych ludzi, tworzących komercyjne serwisy internetowe, prezentacje multimedialne oraz produkty branży poligraficznej. Wiedza w zakresie marketingu, dbałość o formę przekazu, nowoczesne rozwiązania i pasja współpracowników świadczą o profesjonalizmie firmy. Agencja
oferuje kompleksowy zakres usług reklamowych. Wiedza, zaangażowanie,
kreatywność oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji wielu projektów, pozwalają oferować wysokiej jakości usługi, spełniające nie tylko oczekiwania Klientów, ale zapewniające im przewagę nad konkurencją. Sześć lat
obecności na rynku umożliwiły firmie zdobycie miana agencji solidnej, uczciwej 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 program”. Oferta firmy kierowana jest do różnych segmentów rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera ona zarówno oprogramowanie finansowo-księgowe, do obsługi sprzedaży i magazynu, jak i zaawansowane 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 świadczenie najlepszych usług konsultingowych w Polsce i, poprzez ciągłe doskonalenie, radykalne zwiększanie zysków klientów oraz całej polskiej gospodarki. Celem jest
oferowanie klientom najbardziej kompleksowych usług w Polsce w zakresie
doradztwa strategicznego, doradztwa inwestycyjnego i szkoleń. Budowa firmy 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 prawo do sprzedaży na terenie Polski szwedzkich mebli
biurowych Kinnarps oraz zajmuje się kompleksowym projektowaniem i aranżacją wnętrz biurowych, współpracuje z 27 dostawcami krajowymi i zagranicznymi. 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 bogatego wyboru mebli wysokiej jakości. Przez lata firma opracowała także szeroki
zakres usług serwisowych. Co więcej, do większości usług mają Państwo dostęp automatycznie, bez żadnych dodatkowych kosztów. Wszystko zawarte
jest w cenie.
Poznań, Al. Solidarności 46
tel. 0-61 657 93 55-57
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a warszawskim Bemowie zbudowano mini tor Formuły 1 – odwiedzany przez tysiące mieszkańców stolicy posłużył on w dniach17-19 sierpnia wyścigom i pokazom szybkich samochodów.
Uczestniczył w nich w ramach zespołu
BMW Sauber Robert Kubica. Przy tej okazji odbyła się konferencja prasowa polskiego mistrza kierownicy. Odpowiedział
on na szereg pytań przedstawicieli różnych mediów i na kilka naszej redakcji.
W kwestii powstania w Polsce toru wyścigowego Formuły 1:
Pewnie powstanie, w perspektywie 10 lat.
Wprawdzie teraz wydaje się to nieprawdopodobne, ale gdyby 10 lat temu mówiono,
że kierowca Formuły 1

będzie pochodził z Polski – śmiech pewnie
by nie ustawał. Trzeba wierzyć, że tor możemy wybudować i zrobimy to. Jest mi obojętne, 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 wolny, na Węgrzech trudno było przebić się do
przodu. Żadnego z wyścigów nie wspominam 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 sporcie zdarzają
się w ypadk i, pr z yda rzył się on i

mnie. Ale jeżdżę
nadal jakby go nie
było. Nie zmieniłem z tego powodu podejścia do
Formuły 1. Każdy
dzień to ćwiczenia refleksu, wytrzymałości,
mięśni karku, ciężka praca, czasem wyjazdy
i spotkania, choćby takie jak to w Warszawie. Jeśli nic się nie przydarzy, będę nadal
jeździł w Formule 1. Mam 22 lata, duże doświadczenie w cartingu, mógł-bym też służyć wiedzą, ale na razie nikt się jakoś nie
zgłosił, aby z niej skorzystać, chociaż... jeden mój podopieczny wygrał cartingowe
mistrzostwa Europy.

sport

Lubię
polskie flagi
powiewające
podczas Grand Prix...

ROBERT KUBICA mówi

fot. Miłosz Małys

pytał
Stale czwarte miejsce....
Przyparty do muru przez „Merkuriusza” Robert 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 medycyny lotniczej, który wydał taką właśnie opinię... Człowiek, który ma normalnie 80 kg,
waży wtedy... ponad dwie tony!!! Kubica
jest jednak cały i zdrowy. Wyraźnie zaprzeczył, iż podczas wypadku mógł być poddany tak wielkiemu przeciążeniu. Tyle nie było,
powiedział, nie aż tyle....
Dziękujemy pani redaktor Beacie KubiszynPuce za możliwość wykorzystania materiałów z konferencji prasowej
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wywiad
Rozmowa ze Starostą Kościańskim Andrzejem Jęczem

Wybór miejsca dożynek wojewódzko-archidiecezjalnych to znaczące
wyróżnienie, ale i obowiązek dla wybranych. Czym trzeba się wyróżnić, by otrzymać propozycję organizowania tak doniosłego przedsięwzięcie?
Myślę, że propozycja złożona przez marszałka województwa, który jest głównym organizatorem tej imprezy, wypływała i z przekonania, i wiedzy, że ziemia kościańska to
jest rdzenna Wielkopolska, która ma głębokie tradycje, jeśli chodzi o kulturę rolną. Na
terenie naszego powiatu pracował i tworzył zręby nowoczesnego gospodarowania generał Dezydery Chłapowski, którego
wizerunek umieściliśmy na plakatach i zaproszeniach informujących o uroczystości.

Pełnię ten urząd

piąty rok

Dzięki współpracy wszystkich samorządów
lokalnych ziemi kościańskiej sporo udało
nam się zdziałać

Wybudowane Centrum Sportu i Rehabilitacji
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Moim zdaniem ta tradycja była pierwszym
powodem. Drugi powód to rolnictwo, które w naszym powiecie jest bardzo mocno
rozwinięte. Rolnictwo i cały przemysł przetwórczy, bazujący na produktach rolnych,
jest u nas bardzo istotnym obszarem działalności gospodarczej.
W Kościanie znakomicie funkcjonuje spółdzielnia mleczarska, która podbija kolejne
nowe rynki i stale udaje jej się promować
nowe produkty. Wyroby naszej spółdzielni
są rozchwytywane w najpoważniejszych sieciach handlowych w Poznaniu (masło, maślanka, mleko, jogurty). Cieszą się także powodzeniem najnowsze wyroby wytwarzane
na podstawie tradycyjnych receptur. Nie są
one tanie, ale dobre i znajdują swoich nabywców. Na terenie powiatu działa również
kilka dużych przetwórni mięsa, m.in. firma
Agrohandel, która liczy się na rynku krajowym. Jest znakomita stacja hodowli roślin
Danko, mająca tradycje sięgające jeszcze
wieku XIX. To spółka, która swoimi produktami zdobywa rynki europejskie i światowe.
Wyhodowanymi nowymi odmianami zbóż
podbija rynek niemiecki, austriacki, rynki 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 powierzyć nam organizację uroczystości dożynek. Traktujemy to jako ogromne wyróżnienie i docenienie wysokiego poziomu rolnictwa na ziemi kościańskiej.
Czym będziecie państwo kulturalnie i smakowo podejmować swoich
gości?
Uroczystość dożynkowa ma swoją tradycję
i jako taka ma pewien stały scenariusz. Rozpocznie się mszą świętą na rynku w Kościanie, później nastąpi przejście w formie korowodu na stadion miejski. Zapewniamy
wiele atrakcji m.in. przejazd wierzchowców,
bryczek, zaprzęgów, inscenizację pracy na
roli, występ orkiestry dętej. Następnie odbędzie się część rozrywkowa z zespołami
folkowymi. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Raz Dwa Trzy. Zaprezentują się gospodarstwa agroturystyczne, zorganizowana
zostanie wystawa rolna pokazująca działalność firm, serwowane będą produkty i regionalne wyroby.
Dożynki się skończą. Co ciekawego 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-

Minęły trzy lata od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jak Pan ocenia
ten czas dla siebie, dla miasta?
Staramy się być aktywni. Uzyskaliśmy wsparcie ze środków unijnych. Zrealizowaliśmy
już w dużym stopniu pięć inwestycji drogowych. Otrzymaliśmy pomoc w zakresie programów społecznych ukierunkowanych na
osoby niepełnosprawne, na działanie przeciw bezrobociu, pomoc finansową związaną z oświatą. Stworzyliśmy dobrze wyposażoną pracownię, która pozwala młodzieży
kształcącej się w zawodach mechanicznych
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dalonych od Kościana, również z zagranicy.
Po pierwsze XI-wieczne Opactwo Benedyktynów w Lubiniu, niedawno przepięknie
odnowione. Przyciąga ono wielu turystów,
również ludzi chcących przemyśleć swoje życie w zaciszu klasztoru. Organizowane są spotkania, dni medytacyjne, podczas
których (pod dyskretną opieką mieszkających tam benedyktynów) można zastanowić się nad biegiem życia. Przyjeżdżają tam
ludzie z całej Polski, ludzie różnego pokroju i o różnych doświadczeniach życiowych.
W Cichowie znajduje się miejscowość Soplicowo, gdzie została zainstalowana scenografia z filmu „Pan Tadeusz”. Tam też można obejrzeć oficjalny dokument przekazujący tę scenografię środowisku lokalnemu,
podpisany przez twórców: laureata Oscara
Allana Starskiego i Andrzeja Wajdę. Scenografia jest zainstalowana w parku nad Jeziorem Cichowskim. Organizowane są tam liczne spotkania, imprezy firmowe i rodzinne.
Miejsce to stało się bardzo modne.
Kościan jest miejscem atrakcyjnym także
pod względem turystycznym i rekreacyjnym, dlatego udaje się nam przyciągnąć
także tych, którzy chcą przebywać na łonie
natury. W naszym powiecie mamy wiele jezior, nad którymi jest bardzo dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna, np. Jezioro Dębieckie czy Jezioro Wonieskie, gdzie
występują liczne gatunki ptaków. Mamy dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych.
Pracujemy nad koncepcją „romantycznych
ścieżek rowerowych”. Trasa związana byłaby ze śladami i świadectwami obecności
Adama Mickiewicza na ziemi kościańskiej.
Atrakcji jest naprawdę wiele i uważam, że
każdy odwiedzający ziemię kościańską znajdzie tu coś dla siebie.
Mamy też wiele atrakcyjnych terenów
pod zabudowę. Kościan i przyległe gminy
zostały objęte założeniami obszaru metropolitarnego miasta Poznania. Myślę,
że nasze miasto będzie takim miejscem,
w którym poznaniacy będą chętnie chcieli osiadać.

zapoznać się z nowoczesnymi metodami
projektowania. Udało nam się pozyskać wiele środków i jesteśmy przygotowani, żeby
absorbować następne. Działa urząd pełnomocnika do spraw funduszy strukturalnych,
a zatrudnione tam osoby mają wszelkie niezbędne kompetencje w zakresie pozyskiwania środków z UE.
Jak na ziemi kościańskiej
przedstawia się sytuacja pod względem
bezrobocia?
Bardzo cieszy obniżanie się poziomu bezrobocia. W ciągu ostatnich czterech lat spadło ono z 17% do 7%, czyli nie tylko poniżej
średniej krajowej, ale także poniżej średniej Wielkopolski. W chwili obecnej mamy
zarejestrowanych 10 tys. firm, podmiotów
gospodarczych na 80 tys. mieszkańców. To
oznacza, że co ósmy statystyczny mieszkaniec powiatu ma swoją firmę. Zdecydowana większość to oczywiście firmy jednoosobowe, ale świadczy to tylko o przedsiębiorczości i pozytywnych cechach mieszkańców
ziemi kościańskiej.
Co proponujecie Państwo firmom, by uznały, że u was jest dobre miejsce do inwestowania?
Na pewno bardzo korzystne jest nasze
położenie. Kościan leży przy linii kolejowej łączącej Poznań z Wrocławiem, a także Szczecin ze Śląskiem. Przez centrum
powiatu przebiega droga krajowa nr 5,
projektowana w niedalekiej mam nadzieję przyszłości jako droga ekspresowa. Dla inwestorów są to bardzo ważne
zalety. Myślę, że decyzja o budowie drogi ekspresowej spowoduje zdecydowany
wzrost zainteresowania naszym terenem.
Zamierzamy stworzyć specjalne strefy
aktywności inwestycyjnej, podjąć działania w zakresie urbanistycznym, zapisania
tych stref w planach zagospodarowania
przestrzennego.
Powiat kościański jest także miejscem eksploatacji złóż gazu ziemnego. Jest on przesyłany na teren zagłębia miedziowego. Dzięki staraniom lokalnych władz, szczególnie
wójta, udało się uzyskać decyzję o przekierowaniu tego gazu do sieci lokalnych. Dzięki temu cena gazu jest niższa i mamy gwarancję jego dostaw. Istnieje koncepcja, żeby
te nieeksploatowane kopalnie stanowiły naturalny rezerwuar gazu dla Polski. Taki podziemny magazyn.
Na ile lat możliwości eksploatacyjnych określa się te złoża?
Jeśli z gazu, którego złoża znajdują się na
naszym terenie, miałaby być zasilana cała

Wyremontowana ulica Śmigielska
w Kościanie
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 zasilane gazem z tych złóż.
Co udało się już Panu jako staroście osiągnąć?
Starostą kościańskim jestem piąty rok, to
już moja druga kadencja. Przede wszystkim staram się być bardzo aktywny, jeśli
chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. W ciągu minionych czterech lat udało się zdobyć 12 mln złotych środków zewnętrznych. W tym roku mamy już ponad
4 mln, w tym m.in. z funduszy europejskich
prawie 2 mln złotych. Udało nam się zrealizować wiele inwestycji drogowych, udzieliliśmy pomocy i zrealizowaliśmy inwestycje na rzecz osób niepełnosprawnych, otworzyliśmy jadłodajnię dla ubogich, zmodernizowaliśmy jeden z domów pomocy
społecznej (drugi jest w trakcie modernizacji). Ponadto zmodernizowany został
kościański szpital, a także zbudowaliśmy
centrum sportu i rehabilitacji przeznaczone dla dzieci i młodzieży (dostaliśmy za ten
obiekt nagrodę Ministerstwa Sportu). Sporo udało nam się zdziałać – dzięki współpracy wszystkich samorządów lokalnych
ziemi kościańskiej.
Rozmawiała Mariola Zdancewicz

Wyremontowane oddziały SP ZOZ
w Kościanie
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region

Warto zobaczyç

Odkryj Powiat
Kościański
W samym sercu Wielkopolski
w Powiecie Kościańskim jest wiele
miejsc wartych zobaczenia i poznania. Każda z pięciu gmin powiatu ma coś, co przyciąga, miejsce,
któremu warto poświęcić wolny
czas.

K

ościan to zadbane powiatowe miasto, które między innymi przyciąga urokiem swojej zieleni. Usytuowane wzdłuż kanałów Obry
zadrzewione ścieżki spacerowe są miejscem,
w którym można odetchnąć choćby po spotkaniu ze sztuką gotyku, w największym kościańskim kościele pw. NMP Wniebowziętej, gdzie blaskiem 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 osiemnastowieczna budowla to siedziba stadniny koni,
gdzie oprócz rekreacyjnego jeździectwa i hipoterapii, można skorzystać z gościnności pięknie położonego zaplecza hotelowego. Entuzjaści jazdy
konnej, polowań, kuligów i wycieczek krajobrazowych znajdą tu swoją przystań. W przypałacowej powozowni wyjątkową atrakcją turystyczną
jest znajdujący się tam powóz, w którym Ignacy
Jan Paderewski po przyjeździe do Poznania entuzjastycznie witany przez Polaków przybył do
hotelu BAZAR. Dzień później wybuchło powstanie wielkopolskie. Nieprzeciętne walory Racotu
przyciągają gości z kraju i z zagranicy. Wielkopolska Organizacja Turystyczna przyznała w 2005
roku zgłoszonemu przez Starostwo Powiatowe
w Kościanie racockiemu ośrodkowi pierwsze
miejsce w kategorii „turystyka jeździecka”. Uroku temu miejscu przysparza jego historia. W racockim 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 prezydenta Rzeczypospolitej.
http://www.palac-racot.pl/
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Nieopodal Racotu, w Gryżynie, zapraszamy do
zwiedzenia ruin kościoła św. Marcina, wzniesionego w XIII w. Fotografia przy ścianach wzniesionych setki lat temu z kamieni polnych będzie
z pewnością miłą pamiątką.
Kilka kilometrów dalej, w ginie Krzywiń, na malowniczym wzgórzu, od tysiąca lat stoi Opactwo
Benedyktynów. Miejsce, w którym - w myśl legendy – Gall Anonim pisał swoją kronikę. Klasztorny kościół był pierwotnie romański. Przebudowano go w XV i XVI wieku. Obecny kształt
kościoła pochodzi z epoki baroku. Znajduje się
w nim wiele wspaniałych zabytków. Na sąsiednim wzgórzu stoi perełka romańskiej architektury Wielkopolski – kościółek pw. św. Leonarda 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 scenografię do filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”. Autorem projektu jest znany w świecie scenograf
Allan Starski (laureat „Oscara” za scenografię do
filmu „Lista Schindlera”). Filmowy skansen tworzą lamus, wozownia, stajnie, spichlerz, stodoła,
kurnik, żuraw, studnia oraz płoty. Wszystko to,
z zachowaniem historycznej wierności, wykonane 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, stacyjka. 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 wiedzie 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 przejazdy specjalne, firmowe, z urozmaiconym składem
(również towarowym) i programem towarzyszącym – rajdy, przejażdżki bryczką i inne.
Informacja, tel.: 0 65 518 00 10.

Jeśli jeszcze ktoś nie widział na żywo symbolu naszej państwowości, orła bielika lub innych
drapieżnych ptaków, to zapraszamy do Czempinia, w którym znajduje się Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego. Stacja organizuje polowania i oferuje dobrą kuchnię oraz pokoje jedno i dwuosobowe o wysokim standardzie.
Jest to jedyna w Polsce i jedna z trzech istniejących w Europie placówka zajmująca się badaniami naukowymi związanymi z hodowlą kuropatwy, sarny, zająca oraz z funkcjonowaniem zwierzyny łownej we współczesnym krajobrazie rolniczym. Przy stacji działa ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych oraz ośrodek wolierowej hodowli 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

ludzie

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

Potrafimy
się dzielić
Ponad 15 tysięcy mieszkańców Poznania i okolic otworzyło swoje serca i na
koncert przyszło z „biletem wstępu” w formie porcji żywności. Dzięki temu w stolicy
Wielkopolski udało się zgromadzić rekordową ilość, bo aż 11 ton pożywienia! Do akcji przyłączyli się artyści estradowi z pierwszych miejsc list przebojów. Pod słowami
Kayah: Każda bieda jest smutna, ale gdy dotyczy 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 Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.
W publikacji „Niedożywione dzieci
w Polsce – na drodze skutecznego rozwiązania problemu. Raport otwarcia” z czerw-

ca br., Anna Giza-Poleszczuk z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przestrzega przed konsekwencjami niedożywienia: Niedożywienie obniża odporność organizmu, zmniejsza jego wydolność, podnosi ryzyko pojawienia się przewlekłych chorób
i dysfunkcji. W sferze społecznej – szczególnie, jeśli jest powiązane z ubóstwem, niesie ze
sobą niebezpieczeństwo wykluczenia z grupy rówieśniczej, a także gorsze wyniki w szkole, co z kolei przekłada się na szanse na rynku pracy, a w dalszej perspektywie – także na
pozycję społeczną. W sferze psychologicznej
powiązane z ubóstwem niedożywienie prowadzić może do obniżonego poczucia własnej wartości i wycofania się z życia społecznego. Dlatego tak ważne jest, by każde dziecko 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 najbardziej potrzebujących dzieci w całej Polsce.
Warto wspomnieć, że pomoc nie skończyła
się w momencie zakończenia koncertu. Każdy z nas może nadal dzielić się posiłkiem,
kupując we wrześniu i październiku produkty Danone oznaczone talerzykiem „Podziel się Posiłkiem”. Część zysku ze sprzedaży 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 jednak pamiętać, że w rozwiązywaniu problemu niedożywienia dzieci wiodącą rolę powinno odgrywać państwo.
Co trzecie dziecko w Polsce jest niedożywione, ale wcale nie musi tak być. Wystarczy, że każdy z nas będzie dzielił się posiłkiem.
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Oczywiście
przyniosłem swój
kubek do kawy...
Rozmowa Merkuriusza z Adamem Winogradzkim, prezesem Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.,
nowej firmy zajmującej się rozsyłką gazu
Objął Pan stanowisko prezesa
już w Wielkopolskim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego w momencie znaczących zmian. Co to oznacza dla firmy,
dla klientów i dla Wielkopolski?
Wielkopolska Spółka Gazownictwa to jedna
z sześciu spółek-córek PGNiG. Zgodnie z dyrektywą energetyczną prawa Unii Europejskiej, która zakłada liberalizację rynku gazu,
nastąpił podział przedsiębiorstw zintegrowanych na te, które zajmują się sprzedażą
i na te, które zajmują się dystrybucją. Oznacza to, że nie sprzedajemy już gazu, a jedynie go przesyłamy. Wszystkich naszych
klientów przejmuje spółka obrotu, a wspólnym celem stała się sprzedaż jak największej
ilości gazu. Spółka odpowiada za doprowadzenie gazociągu do klienta, oraz decyduje, w jakich okresach i gdzie realizowana będzie inwestycja związana z gazyfikacją konkretnego obszaru.
Czy zmiany te wymuszone są
tylko przez kwestie dostosowania się do
przepisów unijnych? A może ma to bezpośredni związek ze stanowiskiem rządu, który uważa, że z punktu widzenia

36

bezpieczeństwa energetycznego wprowadzenie firmy na giełdę i sprzedaż akcji
były błędem?
To są dwa obszary, których nie należy ze
sobą wiązać. Część sprzedanych akcji to jedno zagadnienie, natomiast podział spółekcórek to już zupełnie inna historia. Spółkicórki nie miały swoich akcji na giełdzie. Podział związany jest więc wyłącznie z dyrektywą Unii Europejskiej.
Jest Pan osobą dobrze zorientowaną w strategii i sytuacji polskiego
gazownictwa. Jakie są plany wykorzystania złóż krajowych, w tym Wielkopolski?
To bardzo duże i poważne zagadnienie, tak
naprawdę strategiczne dla państwa. Spółka jako podmiot w tym nie uczestniczy. Nasza obecność w tych zagadnieniach sprowadza się wyłącznie do oceny możliwości
technicznych i zdolności przesyłowych naszego systemu dystrybucyjnego. Jesteśmy
przygotowani do dystrybucji gazu zarówno ze złóż krajowych, jak i z kierunku północnego. Natomiast zagadnienia związane
z projekcją struktury gazu w systemie polskim są omawiane wyłącznie przez zarząd
spółki PGNiG.
Jakie znaczenie ma Pana zdaniem transfer z Norwegii?
Moim zdaniem północny kierunek zasilania gazem ma ogromne znaczenie i powi-

nien być realizowany. Są klienci, do których można dostarczać większe ilości gazu,
a z pozyskiwaniem gazu występują okresowe problemy. Zaopatrzenie gazem norweskim z pewnością umożliwi rozwój spółek:
zarówno, gdy mowa o obrotach, sprzedaży,
jak i dystrybucji.
Jak ocenia Pan przedsięwzięcie, które będzie realizowane właśnie
w Świnoujściu?
Nowe ilości gazu, które pojawią się na tym
obszarze, spowodują zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tego miejsca i każdego obszaru w Polsce dla potencjalnych
inwestorów.
Czy w Europie występują podobne platformy?
Oczywiście m.in. w Anglii, Portugalii, Hiszpanii czy we Włoszech.
Jakie były Pana pierwsze kroki
na stanowisku prezesa?
Nie czułem się do końca obco, bo od maja
byłem już przewodniczącym rady nadzorczej spółki. Od tamtego czasu skupiłem się
na analizie strategicznej, na odpowiedzi na
pytanie, jak spółka będzie wyglądała po podziale. Po objęciu stanowiska prezesa zapoznałem się z kadrą i jej doświadczeniem,
dużo czytałem. No i oczywiście przyniosłem
swój kubek do kawy.

ARCHITEKTURA
to pieniàdze i polityka

Zastanawiam się czasem nad
budynkiem, który jednoznacznie kojarzyłby 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 odwiedzających nasze miasto gości.
Czy w Poznaniu dba się o architektoniczny wizerunek miasta? Na
przykład BWA i Muzeum Wojska Polskiego były pomyślane jako budynki jednoznacznie tymczasowe, a stoją do dziś,
stanowiąc zgrzyt pośród zabudowy Starego Rynku... Co na to architekci?
Nie jest prawdą, że budynki galerii BWA
i Muzeum Wojska Polskiego były budowane jako tymczasowe. Już w zamyśle miały
się wyróżniać na tle reszty zabudowy. Stanowiły zerwanie kontynuacji odbudowy
miasta według koncepcji architekta Zbigniewa Zielińskiego. Z pewnością należy przeprowadzić debatę środowiskową
w sprawie BWA, rozpisać konkurs i znaleźć
pieniądze na jego realizację. Dużo podróżuję po Polsce i nie wydaje mi się, że Poznań
nie dba o swój wizerunek architektoniczny.
Architektura to pieniądze, to polityka. Proszę przypomnieć sobie, jak wyglądało nasze
miasto kilka lat temu. Teraz na tle nowych
realizacji zwracamy uwagę na mankamenty, z którymi wcześniej potrafiliśmy bez oporów żyć. Zmiany wymagają czasu, pieniędzy
i kompetencji decyzyjnej ludzi rządzących
Poznaniem.
Najsłynniejsi architekci to ci,
którzy budują w miastach. Czy nie istnieje pewna sprzeczność pomiędzy koniecz-
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Mówi architekt Karol Fiedor,
prowadzący firmę CDF
Architekci Biuro Projektowe

nością dbania o myśl architektoniczną,
o etos i o sławę? W katedrze św. Stefana
w Wiedniu architekt i budowniczy skromnie 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 architekturę wernakularną, tworzoną bez projektów, według tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, mamy po prostu do czynienia z różnymi zleceniami, niezależnie od
miejsca, w jakim położona jest działka. Owszem, istnieją liczne wymagania, jakie według przepisów musi spełniać architektura
miejska, ale mogą one w podobnym stopniu ograniczać projektanta, jak na przykład
warunki geograficzne, czy indywidualne życzenia inwestora.
Czy tego rodzaju konieczności
krępują architektów?
Moim zdaniem nie. Ograniczenia narzucane przez miasto, czy przez otoczenie przyszłej budowli, definiują w pewien sposób jej
kształt, ale na pewno nie blokują możliwości prezentowania w projekcie własnej filozofii. Zawód architekta to jest twórcza praca, która ma jednak przede wszystkim zastosowanie praktyczne. To jest utylitaryzm.
Prawdziwa misja architektów to tworzenie
przestrzeni – środowiska życia, a filozofia
architektoniczna jest sposobem osiągnięcia celu.
Postawa budowniczego katedry św. Stefana
jest odbiciem mentalności średniowiecznej,
pełnej pokory wobec Stwórcy świata. Błędem byłoby jednak uważać, że każdy fundator kościoła w wiekach średnich był równie
skromny. Znamy przecież imiona i nazwiska
wielu z nich, nie muszę chyba wymieniać
opata Sugera, któremu zawdzięczamy gotyckie sklepienia Saint-Denis. Próżność lub
skromność to kwestia charakteru, a nie tylko
czasów, w których przyszło nam żyć.
Co Pan myśli o projektach architektonicznych, które dla mniej przygotowanego odbiorcy wydają się być
przede wszystkim „dziwaczne”?
„Dziwaczne” projekty wzbudzają zainteresowanie, są chętnie oglądane. Są pożyteczne w tym sensie, że sprowadzają pieniądze. Niezależnie od tego, czy podobają się
czy nie, kontrowersyjne obiekty przyciągają
uwagę, istnieją w życiu społecznym.
W tym jednak tkwi pewien problem – określenie „inna” nie zawiera informacji o jakości
estetycznej samej architektury. Nie wiadomo, czy jest efektowna, czy po prostu efekciarska. Ważne jest, by nie stracić wyczucia
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i rozeznania. Wiele „oryginalnych” projektów
psuje wygląd miasta, narzucając się ze swoją wulgarną estetyką, podczas gdy niektóre eleganckie realizacje budzą aprobatę wąskiego kręgu zainteresowanych.
Czy tradycja jest dla Pana
ważna?
W kontekście architektury tradycja oznacza
dla mnie coś, co ma charakter ponadczasowy, nieomal wieczny. Szacunek dla dokonań innych wynosi się z uczelni, jednak
przede wszystkim z rodzinnego domu. Według mnie dokonania największych współczesnych architektów już w wkrótce będą
stawiane w jednym szeregu z dokonaniami
architektury antycznej, gotyku czy renesansu. Mam jednak wątpliwości, czy przy całym
rozmachu nowoczesnej architektury, doczeka ona setek lat westchnień i zachwytów.
W takim razie, który ze współcześnie zaprojektowanych i zbudowanych obiektów wzbudza w Panu tego rodzaju emocje?
Mam takie dwa: jeden znajduje się w Rzymie, to wspaniała budowla z czasów imperium zachowana do dnia dzisiejszego we
wspaniałym stanie – Panteon.
Drugi budynek to współczesny i jeszcze nie
dokończony wieżowiec Burj Dubai w Emira-
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tach Arabskich. Obydwie budowle od powstania 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 przyciąga mnie jak magnes. Nie jestem w stanie
opisać uczuć, jakich doświadcza człowiek
stojący przed tak potężnym pomnikiem
możliwości umysłu ludzkiego. To coś niewyobrażalnego, to miejsce przyszłych pielgrzymek architektów, architektów z całego świata, jestem tego pewien.
Co Pan robi z myślą o jutrze?
Wydaje mi się, że wszystko, co robię, robię z myślą o jutrze. Od wielu lat staram się
określać listę priorytetów. Lista z dnia na
dzień się powiększa i ostatecznie okazuje się, że moje życie jest tak poukładane, iż
żyję z dnia na dzień. A bardziej refleksyjnie
– myślę, że mamy kawałeczek swojego świata, w którym próbujemy coś zrobić, czegoś
dokonać, aby dawało to nam zadowolenie.
Ostatnio projektujemy w Rosji. Początki byłe
trudne, ale doświadczenia zdobywane dzisiaj 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 Architektoniczny Włocławek Rynek
• Hotel Bernardyński
w Bydgoszczy
• Apartamentowiec
nad Maltą

