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Jerzy Liśniewicz – architekt, autor licznych
projektów zrealizowanych w Poznaniu, m.in.
wieżowców Alfy przy Św. Marcinie

Andrzej Kurzawski – architekt, prezes SARP
w Poznaniu, wykładowca ASP

Chcemy rozmawiać o architekturze, Poznaniu i architekturze w Poznaniu. O tym, jak jest, jak było i jak będzie,
czy raczej – jak chciałoby się, żeby było...
ANDRZEJ KURZAWSKI: Pan Jerzy Liśniewicz to architekt, który bardzo dużo zdziałał w Poznaniu poprzez swoje projekty i liczne realizacje, bardzo znane, choćby takie jak
ciąg wieżowców Alfy przy św. Marcinie, Marago, budynek NOT. Jednak nie wszystkie
projekty udało mu się doprowadzić do końca. Łatwo teraz poddawać tamte koncepcje
krytyce, formułować zarzuty, ale korzystając z pana obecności, chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego pewne założenia zostały
popsute, nie były zrealizowane, w tym także
z powodu transformacji ustrojowej.
Czy nie uważa pan, uwzględniając zwłaszcza uwarunkowania polityczne, że architektura jest dziedziną
zdeterminowaną systemowo?
JERZY LIŚNIEWICZ: Systemowo raczej nie...
Projekt musi mieć jakiś indywidualny wyraz, który do czegoś zobowiązuje i coś niesie. Gdyby architektura była czymś systemowym, bardzo by to ograniczało wyobraźnię architekta, a podstawą twórczości
jest wolna wyobraźnia. Nikt sobie wcześniej
nie wyobraził, że tak właśnie można sobie
wyobrazić...
To prawda, że na przykład masowe systemy
mieszkaniowe zawierały ograniczenia. Ale
trzeba pamiętać, że te wielkie współczesne osiedla zapewniły bardzo wielu ludziom
dach nad głową. Sam mieszkam na Ratajach, przepiękna okolica. Przedtem mieszkałem w Puszczykowie i wtedy nie wyobrażałem sobie, że mógłbym się stamtąd dokądś przenieść.
A. Kurzawski: Architektura jako działalność
praktyczna jest ograniczana z różnych stron:
przez systemy polityczne, finanse, możliwo-

ści techniczne, ale także przez naszą wyobraźnię – przez to, co potrafimy sobie wyobrazić albo i nie potrafimy sobie wyobrazić.
Jest również ograniczona przez inne czynniki, które wynikają z tego, że architektura
służy ludziom przez dziesięciolecia, a nawet
wieki, i ludzie zmieniając się podczas długotrwałego korzystania z tych obiektów, sami
wyznaczają im nowe ograniczenia. A systemy mieszkaniowe doprowadziły jednak do
sztampy, do architektury pozbawionej cech
indywidualnej twórczości.
No właśnie, ta architektura poprzedniej epoki była taka siermiężna.
Blokowiska to wyłącznie sypialnie, to nie
jest miasto, one nawet nie przylegają do
miasta.
A. Kurzawski: Ta architektura wygląda tak
z wielu powodów. Również natury doktrynalnej – kiedyś architektom modernistom
wydawało się, że zbudują miasto doskonale funkcjonalne. Miały być w nim osobne
strefy: tu będziemy mieszkać, tu pracować,
tam wypoczywać, a gdzie indziej kupować.
To był uproszczony sposób patrzenia na nasze życie, ono jest znacznie bardziej ciekawe i skomplikowane. Ale ten model, historycznie, wziął się z krytyki i obrazu miasta
XIX-wiecznego.
Dr ANDREAS BILLERT: Blokowiska to sposób rozwiązywania problemów mieszkaniowych nie tylko w socjalizmie, w całej Europie
zachodniej od lat trzydziestych, nawet dwudziestych. Tyle że w krajach komunistycznych wszystkiego brakowało, więc standaryzacja techniki budowlanej poszła dalej i były braki w infrastrukturze. U praźródeł tych
osiedli leżała modernistyczna utopia, raczej
urbanistyczna niż architektoniczna, pewien
system, który przeniósł wielkie marzenie
człowieka z końca XIX wieku o wyzwoleniu
się z ciasnego, brudnego, śmierdzącego i za-

pewnić niskie czynsze i wysoką dostępność
mieszkań. Te modele więc, socjalistyczny
i zachodnioeuropejski, aż tak bardzo się od
siebie nie różniły ani urbanistycznie, ani kapitałowo, ani co do założeń społecznych.
A. Kurzawski: One miały także swoje szczególne uzasadnienia ekonomiczne, zwłaszcza
na Zachodzie. Te nowe osiedla powstawały
daleko od centrum i pozyskiwano (państwo
albo nowy ruch spółdzielczości mieszkaniowej) tereny pod zabudowę kosztem ziemi rolniczej. Coraz mniej ziemi było trzeba,
żeby się wyżywić i coraz mniej ludzi było zatrudnionych w rolnictwie. W związku z tym
cena gruntu nie była wysoka.
W Polsce ten system skoncentrowanego,
masowego budownictwa został znakomicie
zaadaptowany przez system polityczny. Bo
mieć ludzi razem w jednym miejscu, by móc
ich łatwo kontrolować, wszystko o wszystkich wiedzieć, to były cechy tamtego systemu. Wszystkie „demoludy” przyjęły ten system budowania. Jako przeciwieństwo zdecentralizowanego, zindywidualizowanego,
wolnorynkowego...
Jak na razie panowie prawie
wyłącznie chwalą blokowiska...
A. Kurzawski: Ideę dachu nad głową dla
każdego, budowanie szybko i dużo – to
trudno kwestionować. Ale te dobre cechy
się wyczerpywały, bo nie udało się tworzyć równolegle infrastruktury – usługowej, handlowej, szkół, przedszkoli, miejsc
pracy. Rosła dysproporcja pomiędzy nowymi mieszkalnymi peryferiami a starym
centrum, w którym działo się wszystko to,
co w mieście ważne – kultura, nauka, handel, usługi, rozrywka. Tego na osiedlach
w ogóle nie było! Powstawały więc ogromne problemy transportowe, trwające do dzisiaj, bo masy ludzi wędrują stale do centrum
i z powrotem.

izja i kasa

tłoczonego miasta. I pójście w kierunku nowej wizji miasta, gdzie jest dużo przestrzeni,
zieleni i światła, dużo słońca. To było wielkie
pragnienie przełamania obrazu miasta związanego z symbolem kamienicznika, gruźlicy
i ciasnoty, dzieci bawiących się w ciemnych
podwórkach studniach.
Została zrealizowana?
A. Billert: Znaczna liczba ludzi skorzystała
na tej modernistycznej urbanistyce: zdrowej, radosnej i demokratycznej. Demokratycznej, bo każde mieszkanie miało taki sam
status, były one równe, a to w latach dwudziestych XX wieku było jeszcze nowością.
Wówczas na parterze kamienicy mieszkał
szewc, na pierwszym piętrze najbogatszy
lokator. A im wyżej, tym niższy status i większa bieda. Na strychu oczywiście studenci.
To był nowatorski postulat – dla wszystkich
mieszkania o równym statusie, równe szanse i równy dostęp do słońca i światła.
Te osiedla poznańskie, z czasem dopełnione
bujną zielenią, prezentują się dzisiaj bardzo
dobrze. I są świadectwem epoki, podobnie jak Domy Centrum Alfa. Wtedy zupełnie nowy model architektury i urbanistyki
chciał wejść do śródmieścia i zastąpić starą,
niewydolną substancję. Wierzono jeszcze,
że można zapewnić masom ludzi komunikację ze śródmieściem i że rolę śródmieścia
można zupełnie na nowo zdefiniować.
A czy w obecnym systemie rynkowym, czyli realnie mówiąc deweloperskim, są możliwe inwestycje na tak wielką skalę – Rataje, Winogrady, Piątkowo?
A. Billert: Wszystkie wielkie osiedla mieszkaniowe, zaspokajające potrzeby setek tysięcy ludzi, na Zachodzie – w Anglii, Francji,
Niemczech – były współfinansowane przez
państwo. Realizowane przez prywatnych
inwestorów, ale w znacznej części kosztów
uczestniczył inwestor publiczny. Żeby za-
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Dr Andreas Billert – historyk sztuki, specjalista rewitalizacji i rozwoju miast, wykładowca UAM

Lech Mergler – zastępca redaktor
naczelnej

Do obecnego systemu deweloperskiego ma się to zupełnie nijak, to dwa zupełnie różne światy, które nie mają ze sobą nic
wspólnego.
J. Liśniewicz: Wiele rozwiązań miało iść po
prostu po linii potrzeb człowieka, a człowiek stał się wygodny. Zaczął się urządzać
w swoim środowisku w taki sposób, że wydzielał odrębne enklawy dla zaspokajania
poszczególnych potrzeb, dla jednych miały być jedne miejsca, dla drugich inne, i tak
powoli miasto wówczas się rozrastało i przybierało obecną postać. Ludzie, w masie, skupiali się w ogromnych środowiskach pracy,
a mieszkali na wielkich osiedlach nazywanych teraz sypialniami. Poza tym potrzebowali oderwania się, wypoczynku, skorzystania z usług i zrobienia zakupów. Poznańskie
nowe Domy Centrum, Alfa, miały przedstawiać wszechstronną ofertę dla ludzi pracy,
jak wtedy to określano. Część miasta była
po wojnie zburzona, istniała możliwość wykorzystania tego terenu dla całościowych inwestycji umożliwiających zaspokojenie tych
potrzeb, bo w ciasnych sklepikach przy starym Św. Marcinie już się nie dało. Był zamysł,
żeby wokół osi tej ulicy powstał nowy układ
przestrzenny ustanawiający nowoczesne
centrum, skupiające duże przestrzenie.
Ale co się stało, że dziś Św. Marcin i Domy Centrum Alfa nie żyją? To
był jeden z najnowocześniejszych terenów handlowych w Poznaniu, i bardzo
popularny.
A. Kurzawski: Jest szereg przyczyn, nie tylko po stronie samej architektury. Sklepy
Alfa to był obiekt połączony, poszczególne
z nich tworzyły całość, która działała całą
swoją powierzchnią, kubaturą...Cały szereg
różnych sklepów pod jednym dachem, można było przechodzić od jednego do drugiego. W okresie transformacji ustroju nastąpi-
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ło wydzielanie coraz mniejszych przestrzeni,
może bardziej rentownych. Idea dużej przestrzeni wspólnej została zniszczona, więc
przestało to być atrakcyjne miejsce.
Po drugie – Alfa była początkiem modernistycznej przebudowy tej części miasta i ona
się nigdy do końca nie zintegrowała z otoczeniem. Nie zbudowano też porządnych
parkingów, pasaży, połączeń. Były jakieś
prześwity, które sugerowały, że coś w przyszłości wypełni tę przestrzeń, co jednak nie
nastąpiło. Została taka wyspa, twór, który nigdy się nie zintegrował z otoczeniem. Również w sensie estetycznym – ma po prostu
inną formę.
Po trzecie na kondycji obecnego centrum
ciąży ogromny przyrost powierzchni handlowej na obrzeżach, w hipermarketach. Bardzo trudno konkurować z ideą marketu, bo
została ona wymyślona w diabelski sposób,
perfekcyjnie. To połączenie wielkiego sklepu z ciągiem małych sklepów jednym ciągiem komunikacyjnym, pseudoulicą, pod
dachem. To jest atrakcyjne, wszystko pod
dachem i w jednym miejscu, na parkingu
pilnują samochodu, można zjeść, zajmą się
dziećmi itd. Ale przestrzeń publiczna jest
dużo ciekawsza od przestrzeni hipermarketu, w niej może i powinno dziać się o wiele
więcej. Jednak handlowcy uznali, że lepszy interes robi się w hipermarketach, a nie
w centrum miasta.
Kto ma pilnować klasycznej
funkcji miasta, wiodącej roli jego centrum, przestrzeni publicznej itd.? Zanosi się na to, że Poznań stanie się archipelagiem supermarketów połączonych wewnętrznymi autostradami.
A. Kurzawski: To jest rola władz miejskich.
Inne miasta jakoś sobie radzą, potrafią utrzymać i obronić rolę centrum, bo przecież
miasto bez centrum traci twarz, tożsamość.



Hipermarkety na pewno nie przydadzą Poznaniowi tej tożsamości, bo są ich w Europie
setki. Pamięta się, jak do nich dojechać z autostrady, gdzie skręcić itd. Natomiast centra
miast się pamięta po budynkach, charakterystycznej przestrzeni, ukształtowaniu terenu. Bez własnego centrum znikamy. Wokół
niego skupia się miasto...
Ale czy miasto i jego życie
może skupiać się wokół hipermarketów?
One może są atrakcyjne, ale płytkie i powierzchowne, bez kulturowej, duchowej więzi z miastem. Czy to jest jakieś
zagrożenie?
A. Billert: Jeśli chodzi o problem centrum
– budowanie kosztuje, inwestycja powinna
się zwrócić, przynieść zysk. Inwestowanie
w powierzchnie handlowe w centrum miasta jest skomplikowane i drogie. Na to mogą
sobie pozwolić tylko bardzo bogaci inwestorzy, którzy mogą długo czekać na zwrot
włożonego kapitału. Ale oni lokują pieniądze tylko w takie miejsca, w których zarządzanie przez sektor publiczny jest bardzo
celowe, systemowe i racjonalne. Gwarantuje im przewidywalność przestrzeni publicznej i bezpieczeństwo, w efekcie więc trwałość warunków tych inwestycji. Jeśli nie ma
takich warunków, to powstają tanie centra
handlowe, których okres budowy i zwrotu kapitału jest bardzo krótki. A najłatwiej
zbudować je na peryferiach. Miasto przyjdzie tam samo, więc nie ma problemów
z infrastrukturą.
Najważniejszy problem polega na tym, czy
sektor publiczny, polityka, potrafi skierować kapitały tak, żeby one chciały płynąć
do centrum i śródmieścia i je wzmacniały,
czy też pozwali na działanie swobodnego,
woluntarystycznego rynku i wtedy te środki
popłyną tam, gdzie najszybciej i najprędzej
można je odzyskać i pomnożyć, a budować

najłatwiej – czyli poza miastem. Ten wielki
impet i dynamika inwestycji na peryferiach
wynika z braku narzędzi do zarządzania rozwojem miasta, jakie funkcjonują w Europie.
Polityka nie dała ich gminom.
Obecnie trwa debata nad studium zagospodarowania przestrzennego, które powinno coś rozstrzygnąć...
A. Billert: Studium nie jest prawem miejscowym, można w nie wpisać wszystko. Jeśli
sektor publiczny nie ma narzędzi prowadzenia polityki, to realizowane będzie to, na co
istnieją potencjały inwestycyjne. Czyli obecnie w Poznaniu – deweloperskie, komercyjne budownictwo mieszkaniowe. A inne zapisy studium realizowane nie są, na przykład
dotyczące potrzeb i inwestycji publicznych.
W Polsce generalnie nie ma polityki rozwoju
miast. Jej namiastka polega na tym, że dysponując jedynym instrumentem w postaci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, władza publiczna może
tylko otwierać nowe tereny pod inwestycje
komercyjne. Gminy nie mają instrumentów
prawnych sterowania przepływem kapitałów inwestycyjnych w kierunku centrum
miejskiego. Rządzi woluntaryzm rynkowy.
Czyli pieniądze prowadzą nas
w ślepy zaułek...
A. Kurzawski: Dla mnie największym zagrożeniem jest sytuacja, kiedy zaczyna się wytwarzać pewna monostruktura. Miasto musi
ujawniać całe, bogate spektrum swojej różnorodności. Tak się nie dzieje na przykład
na Starym Rynku, przekształconym w jedną
wielką restaurację czy pub. To taka monostruktura. Niekorzystnie wpływająca, bo zatraca się prawdziwy charakter tej przestrzeni, tam już nie ma normalnych ludzi, instytucji, zwykłych miejsc pracy itd. To się może
oczywiście zmieni. Kiedyś na Rynku instalowały się same banki, każda pierzeja była ob-
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projekty i dokumentacja ze zbiorów architekta Jerzego Liśniewicza

stawiona przez banki. Nie wiem, czemu im
się tam tak podobało? Z powodu tej monostruktury nie ma mechanizmu pączkowania,
rozlewania się normalnego życia z płyty Starego Rynku na sąsiednie uliczki, ten naturalny mechanizm nie działa.
Polityka okazuje się być w centrum problemów z architekturą, inne
problemy generowała za komuny, inne
wytwarza teraz.
A. Billert: Za komuny polityka nie miała dość kasy, żeby doprowadzić do końca
wszystkie koncepcje, które chciała realizować. Na przykład projekt pana Liśniewicza
nowoczesnej modernizacji centrum Poznania nie został w dużej części wykonany. Dzisiaj jest inaczej – polityka umywa ręce i nie
ma żadnej polityki przestrzennej. Skarlała
tylko do jednej czynności – otwierania kolejnych wolnych obszarów pod zabudowę.
I w jej ramach zabudowa nie podlega żadnym normatywom urbanistycznym, każdy
buduje, gdzie chce i jak chce, jakby kształt
przestrzeni miejskiej nie był już kwestią dobra publicznego. Pieniądze idą tam, gdzie
łatwo mogą być pomnożone. Zaspokajane są potrzeby tylko części zamożniejszych
mieszkańców, natomiast miasto jako pewne całościowe dobro publiczne dla polityki
nie istnieje. Nie ma do tego nawet podstaw
prawnych ani wyobrażeń politycznych, one
zniknęły.
J. Liśniewicz: Nie ma się wpływu, jeśli się
nie ma pieniędzy. Głos artykułuje ten, kto
ma pieniądz. W Poznaniu zaczęły się tworzyć ambitniejsze enklawy, jeśli chodzi
o projektowanie. Ale kiedy dochodziło do
realizacji i zaczynało brakować pieniędzy,
przychodził ktoś z kasą i przebijał wizję projektantów. Nie ma zespołów, które gwarantują opracowanie projektu i konsekwentną ich realizację. Zawsze gdzieś, ktoś, coś

urwie, zmieni punkt widzenia, pogląd na
coś, co jest zamkniętą już wizją do realizacji. Projektant pracuje pod określone oczekiwania inwestora. Z jednej strony pracuje
jego wizja, ale z drugiej pracuje pieniądz.
I pieniądz wygrywa z wizją. W Poznaniu od
wojny jedynym konsekwentnie zrealizowanym projektem jest Stary Browar.
Bo w przypadku Starego Browaru kasa i wizja są w jednym ręku. I to
jest warunek dobrej architektury. Plus
polityka i władza, która temu sprzyja.
A niedokończenie projektu Alfy stwarza
w centrum koszmarny dysonans.
A. Kurzawski: Ta architektura ma swój
grzech pierworodny modernistów, którzy
nas chcieli urządzić, proponując jeden język prostej architektury. Ona powstawała
w wielu miejscach i wprowadziła w miasto
pewną anonimowość. Te wieżowce, domy
towarowe itd. zaczęły być tak do siebie podobne, że wykształcił się jakiś uniformizm.
Wszystko jedno, czy wjechaliśmy do Berlina, czy do Brukseli. A teraz, w warunkach
globalizacji jest jeszcze gorzej – w Chinach,
Nowej Zelandii, Poznaniu i gdzie indziej jest
niemal tak samo.
Warto jednak przypomnieć, że wciąż powstają piękne obiekty, bardzo nowoczesne
i także sławne – opera w Sydney, rzecz niepowtarzalna, na wskroś nowoczesna. Muzeum w Bilbao, muzeum wieżowiec w Dubaju, kopuła nad Reichstagiem. One nie przeminą, architektura zawsze należała do mistrzów i dzieła mistrzów przetrwają.
J. Liśniewicz: Ale jednak to pieniądz
o wszystkim decydował... Opera w Sydney
o mały włos nie została rozebrana, bo inwestor uważał, że ona przekracza jego możliwości i założenia. A architekt nie był w stanie przedstawić kalkulacji kosztów co do
grosza.

A. Kurzawski: Pozbyli się go... A ten projekt
był tak nowatorski, że nikt w ogóle nie wiedział, jak go zrealizować, a co dopiero wyliczyć koszty. Sama konstrukcja tych „łupin”
zabrała kilka lat studiów konstrukcyjnych –
jak to w ogóle ma się trzymać. To były pionierskie rozwiązania.
J. Liśniewicz: Umiejętność doprowadzenia do realizacji swoich wizji i wyobrażeń to w architekturze sztuka sama w sobie. Wszystko jedno w oparciu o co – albo
o władzę, albo o pieniądze. Jedno z dwóch.
Za czasów komunistów o wszystkim decydowała władza polityczna, która rządziła zasobami. Bo te budowle i osiedla nie mogłyby zaistnieć obecnie, gdyby przyszedł taki
czy inny inwestor z czołówki najbogatszych
i powiedział – nie, żadne osiedla mieszkaniowe dla ludności, tu sobie trzy banki postawię i już... Tamta architektura powstawała w ramach wizji, które miały oparcie w dostępie do pieniędzy, zasobów...
A. Kurzawski: Architektura jest bardzo złożoną praktyką i nie tylko od architekta ostatecznie zależy to, jaką mamy architekturę.
On jest zakładnikiem całego szeregu uwarunkowań, od których zależy finalny rezultat. Choćby architekt miał najlepsze wizje
i projekty, jeżeli nie nastąpi ten splot sprzyjających okoliczności, to sukcesu, niestety,
nie będzie.
J. Liśniewicz: Każdy z prezydentów Francji zostawiał po sobie oryginalny, nowo zaprojektowany i wybudowany jakby kawałek
Paryża. A dlaczego mógł to zrealizować? Bo
płacił...
Ale musiał też chcieć tego
dzieła!
Rozmawiali: Mariola Zdancewicz
i Lech Mergler
Opracowanie: Lech Mergler



Renomowane duńskie firmy odzieżowe i futrzarskie mają sklepy właśnie przy
Strøget. Amatorom dekoracji wnętrz polecamy sieć sklepów firmy Royal Scandinavia przy placu Amagertorv. Wyjątkowe wyroby srebrne oferuje sklep
firmowy Georg Jensen, a szkło i porcelanę – Royal Copenhagen.
Duńczycy to mistrzowie designu i miłośnicy sztuki użytkowej. Pisząc o duńskim wzornictwie,
nie można zapo-



PEŁNA WRA˚E¡

Zwiedzanie miasta ułatwia jego zwarta
zabudowa i doskonałe połączenie pomiędzy centrum a lotniskiem czy nabrzeżem
promowym. Promy Polferries zawijają w pobliżu pomnika Małej Syrenki, zaledwie kilka
minut spacerem od Nyhavn, malowniczego
portu otoczonego kawiarniami i świetnymi
restauracjami. Z lotniska Kastrup do miejskiego ratusza można dojechać w niecałe
15 minut pociągiem.
Sercem Kopenhagi jest Strøget – długi
deptak, wzdłuż którego usytuowane są eleganckie sklepy. W jednym kierunku prowadzi on do placu Ratuszowego i ogrodów Tivoli, w drugim zaś do Teatru Królewskiego
i eleganckiego placu Kogens Nytorv.
W Kopenhadze wszystko znajduje się
w zasięgu ręki – restauracje w ogrodach Tivoli, pałac królewski Amalienborg, zbiory
klejnotów koronnych w zamku Rosenborg,
pomnik Małej Syrenki.

KOPENHAGA

podró˝e
A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

Stolica Danii, Kopenhaga, to miasto fascynujące, świetnie nadające
się na wakacje lub krótki weekend, bez względu na porę roku.

mnieć o Hotelu Radisson SAS
Royal położonym w centrum miasta. Wyróżnia się on wiernie odnowionym wystrojem wnętrz, które zaprojektował w 1960 r.
Arne Jacobsen. Tutaj właśnie kręcono sceny do filmu Stanleya Kubricka „Odyseja Kosmiczna 2001”.
Dla wielbicieli sztuki to okazja, aby zwiedzić znajdujące się w pobliżu Hotelu Radisson SAS Royal muzeum sztuki Glyptoteka
z kolekcją starożytnej sztuki egipskiej, rzeźbami oraz malarstwem Moneta, Chagalla
i innych wielkich mistrzów. Dalszy spacer
to trudny wybór – można obejrzeć zmianę warty pod pałacem królowej – Amalienborg, skąd jest już tylko kilka kroków do
Małej Syrenki, albo udać się ku rezydencji
Rosenborg.
Warto popłynąć stateczkiem po
urokliwych kopenhaskich kanałach, wzdłuż pałacu królewskiego
Amalienborg, gdzie z jednej strony przeglądają się w wodzie kamienice mieszczan, z drugiej zaś dostojny
gmach parlamentu Christiansborg.
Kiedy wieje zimny wiatr, a pogoda
odstrasza zagorzałych zwolenników spaceru, warto zajrzeć do muzeów. Rozbudowane Królewskie Muzeum Sztuki Pięknej
mieści największą w kraju kolekcję twórców
sztuki tradycyjnej i nowoczesnej. Niedaleko znajduje się Kolekcja Hirschsprunga,
ze zbiorami malarstwa z okresu zwanego
Duńskim Złotym Wiekiem.
Tuż przy zamku Christiansborg,
obecnie siedzibie parlamentu, w Muzeum Thorvaldsena obejrzymy
wspaniałe rzeźby duńskich mistrzów
dłuta, a w niewielkiej odległości od
centrum, w dzielnicy Fre-

podró˝e

deriksberg, znajdziemy słynną fabrykę porcelany Royal
Copenhagen.

Jak dojechać?
Większość międzynarodowych połączeń lotniczych obsługiwana jest
przez Kastrup – Międzynarodowy Port Lotniczy w Kopenhadze. Skandynawskie Linie Lotnicze SAS oferują codzienne bezpośrednie połączenia pomiędzy Kopenhagą a Warszawą, Gdańskiem, Wrocławiem
i Poznaniem.
Więcej informacji o przelotach, serwisie
i aktualnościach: www.flysas.pl.
Liczne połączenia promowe między Polską i Danią dają duże możliwości wyboru
terminu i portu, z którego można rozpocząć
podróż. Dogodnym połączeniem z Kopenhagą dysponuje Świnoujście.

Jak się poruszać po mieście
Najlepszym rozwiązaniem jest zakup
karty kopenhaskiej – Copenhagen CARD.
Karta daje możliwość bezpłatnego podró-

Informacje praktyczne:
www.visitcopenhagen.com
Atrakcje Kopenhagi w języku
polskim:
www.dania.com.pl
Rezerwacja hoteli, propozycje
na weekend oraz informacje
praktyczne o Danii i jej stolicy:
www.visitdenmark.pl
Zapraszamy do Biura Podróży

Ercom:

www. ercom.com.pl
żowania w obrębie tzw. wielkiej Kopenhagi
pociągiem, metrem, autobusami i tramwajami wodnymi w samym centrum.
Karta 24-godzinna kosztuje 199 koron,
karta 72-godzinna kosztuje 429 koron, dla
dzieci są zniżki.

Polecamy:
Od połowy listopada Kopenhaga zmienia się w skandynawską stolicę zimowych
i świątecznych atrakcji. Park Tivoli ponownie
otwiera swe podwoje dla turystów i mieszkańców. Można spotkać pochód ze świętym Mikołajem i reniferami lub pojeździć na
miejskich lodowiskach w centrum miasta.
Zachęcamy do udziału w konkursie Linii Lotniczych SAS i VisitDenmark na stronie www.visitdenmark.pl. Nagrodą główną jest bilet lotniczy dla dwóch osób na
rejs samolotem linii SAS do Kopenhagi
i z powrotem.

R E K L A M A
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DOM,
MIASTO,
OGRÓD,
LUDZIE...
Jak ˝yç
K
i korzystaç
z zasobów
naturalnych
na poczàtku
XXI wieku –
o Programie
Otwarte Ogrody
w Podkowie
LeÊnej i okolicy

DOM,
MIASTO,
OGRÓD,
LUDZIE...

ompleks realizowanych trzeci raz z rzędu przedsięwzięć pod nazwą Program
Otwarte Ogrody, których centrum w dniach
11-16 września br. była Podkowa Leśna, okazał się tak bogaty i różnorodny, że przedstawić tutaj można go tylko skrótowo. Bardziej
jego ideę i sens, niż szczegółowe sprawozdanie. Warto o nim pisać dla inspiracji podobnych działań u nas – poszukiwań optymalnego sposobu życia, rozwoju miasta
i jego okolic. Optymalnego pod względem
ekologicznym, społecznym i kulturalnym.

Historia i okoliczności

Podkowa Leśna, liczące 3,5 tys. mieszkańców miasto położone 25 km na południowy zachód od Warszawy, jest jedyną
w Polsce miejscowością zaprojektowaną
i zrealizowaną na przełomie lat 20. i 30. poprzedniego stulecia od początku do końca, całościowo, właśnie jako miasto ogród.
Zaplanowana została jako miasto idealne, w celu podniesienia jakości życia pod
względem ekologicznym i społecznym. Miasta ogrody możemy uważać za wczesną realizację idei, którą obecnie nazywa się zrównoważonym rozwojem. Dzisiaj ogrody Pod-
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kowy Leśnej, także zieleń miejska, plan urbanistyczny i architektura mają walor zabytkowy. Miast ogrodów jest wokół Warszawy
więcej, najbliższe to Milanówek i Brwinów.
Podpoznańskim odpowiednikiem, najbardziej znanym, jest Puszczykowo.
W Podkowie Leśnej zainicjowany został
Program Otwarte Ogrody. Inspirację dla niego stanowił angielski National Gardens Scheme ufundowany w 1927 roku przez królową
Aleksandrę. Podczas Dni Otwartych Ogrodów najznakomitsze ogrody prywatne udostępniano szerszej publiczności. Dziś w Anglii
i Walii w Dniach Otwartych Ogrodów udział
bierze ponad 4000 ogrodów, które mają
ponad 2 miliony odwiedzających. Otwarte
Ogrody odbywają się również w Europie, Australii i Stanach Zjednoczonych.
Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej zostały zapoczątkowane we wrześniu 2005 r.,
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,
których celem jest udostępnianie publiczne i promocja – na co dzień zamkniętych
lub zapomnianych – wyjątkowych miejsc,
zwłaszcza zabytkowych. Stanowiły dwudniowy festiwal, podczas którego odbyło
się ponad 60 imprez artystycznych, warsztatowych i edukacyjnych. W 2006 r. do impre-

zy przyłączyły się sąsiednie miejscowości
Milanówek i Brwinów, a w obecnym – także
Komorów, Konstancin-Jeziorna i Sadyba na
warszawskim Mokotowie.

Idea
„Otwieramy ogrody, miasta, umysły...” –
piszą organizatorzy w materiałach informacyjnych. Uważają oni idee ekologii, zrównoważonego rozwoju, obywatelskiej odpowiedzialności za środowisko naturalne i zachowanie dziedzictwa historycznego dla
przyszłych pokoleń – za podstawę stylu życia myślących ludzi w XXI wieku. Tematyka
zrównoważonego rozwoju będzie kluczowym zagadnieniem w działalności Programu w następnych latach – radykalne zmiany
klimatyczne, a także sytuacja na rynku energetycznym stawiają ten problem w centrum
uwagi i każą zastanawiać się nad skutkami
globalnego ocieplenia i zmianami w globalnym ekosystemie. Program Otwarte Ogrody
będzie więc kładł nacisk nie tylko na ochronę i promocję zabytków, jak w ubiegłych latach, ale również na zrównoważony rozwój
zielonych miejscowości wokół Warszawy.
Podstawą jest współpraca wszystkich akto-

mi. A potem dom kształtuje nas, nasz sposób życia. Dlatego trzeba projektować domy i miasta w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. W latach 1990-2003 globalne zużycie energii wzrosło
o 19 procent, ale w gospodarstwa domowe skonsumowały jej aż
o 30 procent więcej!
W Wielkiej Brytanii w miastach powstają lokalne firmy energetyczne, których celem jest wytwarzanie energii na potrzeby miejscowe
w oparciu o odnawialne, lokalne źródła. W ciągu dziewięciu lat wejdzie
w życie norma narzucająca najsurowszy rygor oszczędności energetycznej nowo budowanym domom (ok. 1 mln rocznie). Upowszechnia
się idea tak zwanego domu pasywnego, który zużywa kilkunastokrotnie mniej energii niż budynek standardowy. Nowe plany przestrzenne
narzucają burmistrzom robienie projektów redukcji CO2 o 60 procent.
Nowoczesne, zrównoważone miasto minimalizuje marnotrawstwo energii związane z przewożeniem ludzi i dóbr. W systemach transportowych powinien być zrównoważony udział ruchu
pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej i samochodowej.
Należy dążyć do przewożenia ludzi i dóbr na jak najmniejsze odległości – poprzez wykorzystywanie lokalnych źródeł energii, surowców, materiałów i lokalnej żywności. Z drugiej strony – trzeba
kształtować miasta zwarte, żeby odległości między pracą, mieszkaniem, handlem, usługami były jak najmniejsze.
Klimat społeczny wokół kwestii ekorozwoju i rozwoju zrównoważonego w Londynie, i całej Anglii, pokazuje fakt, że konserwatywny lider opozycji bardzo chętnie pozuje fotoreporterom na rowerze, kiedy jedzie nim do parlamentu... Okazuje się, wbrew stereotypowi i niektórym obawom, że nie tylko zamożniejsza klasa średnia jest zainteresowana ekorozwojem, ale także niższe warstwy ekonomiczne. Biedniejsi popierają projekty ekologiczne, chcą zmiany
stylu i jakości życia.

rów życia społeczności lokalnych i dopasowanie Programu do lokalnych problemów,
charakteru i historii miejsc.
Zrównoważony rozwój to pojęcie pojemne. Tematy ekologiczne oraz zachowanie dziedzictwa historycznego są powiązane – jeśli ekologię rozumieć szeroko,
uwzględniając cykl życia budynków, całych
struktur architektonicznych i długoplanowy
zwrot inwestycji energii i materiału w budowę. Ochrona dziedzictwa ma więc również
„zielony” aspekt, szczególnie, gdy bierzemy
pod uwagę miasta historyczne, gdzie budynki zabytkowe stanowią o tkance i charakterze miasta. Konserwacja i ochrona
tego dziedzictwa jest działaniem na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Dlatego Otwarte Ogrody łączą elementy ekologii i ochrony
środowiska z dbaniem o historyczne wartości. Idea „społeczeństwa konserwacyjnego”
(nie konserwatywnego!), które chroni wszelakie zasoby, przyrodnicze i kulturowe, znajduje w takim podejściu pełny wyraz.

Program zdarzeń
Program organizowany i realizowany był
siłami społecznymi i samorządowymi, przy

ekologia

Mówi Jonathan Smales – założyciel i szef interdyscyplinarnej firmy Beyond Green, specjalizującej się w kompleksowych projektach
ekorozwoju, były lider brytyjskiego Greenpeace’u, doradca burmistrza Londynu ds. rozwoju miasta – gość honorowy Programu (skrót
wybranych tez wystąpienia):
Londyn jest miejscem igrzysk XXX Olimpiady w 2012 roku,
więc podejmowane są działania na rzecz głębokich zmian w duchu nowoczesnego, proekologicznego i prospołecznego rozwoju
zrównoważonego.
Precyzyjnie wyliczony „współczynnik 10” mówi, że jeśli przez
lata 2000-2050 na świecie będzie się utrzymywał średni wzrost gospodarczy na poziomie 2,5 procent rocznie, w dotychczasowym
energo- i surowcochłonnym stylu, to zużycie zasobów wzrośnie 10krotnie. Na przykład przy dzisiaj 500 mln samochodów – paliwa, powietrza, dróg, parkingów i złomowisk będzie potrzebować aż 5 mld
aut. Tego nie wytrzyma ziemska biosfera, zwłaszcza klimat. Żeby
przetrwać, musimy głęboko zmienić sposób życia, gospodarkę i kierunki cywilizacyjnego rozwoju. W przeciwnym wypadku będziemy
potrzebować jeszcze dwóch takich planet jak Ziemia.
Wielka Brytania zmniejszy emisję CO2 do 2050 roku o 60 procent. Bez kompleksowych, strategicznych działań na rzecz rozwiązywania globalnych problemów ekologicznych, zwłaszcza dotyczących zmian klimatu, gospodarka światowa będzie tracić około 5
procent wartości rocznie. Biznes ekologiczny (technologie, produkty...) jest jednym z najintensywniej rozwijających się na świecie.
Jedną z bardzo ważnych jego dziedzin stanowi nowoczesna
wiedza na temat projektowania i budowania domów, miast, ulic,
ogrodów, systemów komunikacji i transportu, a także ich użytkowania. Najpierw my, projektując, kształtujemy dom, jego otoczenie,
osiedle i dzielnicę, wieś albo miasto z jego systemami życio-dajny-

wsparciu organów państwowych oraz ciał
UE. Cel stanowi edukacja na temat ochrony
środowiska, dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych, prezentacja ekologicznych technologii dla budynków i ogrodów oraz integracja poprzez tworzenie sieci współpracy miejscowości zielonych wokół Warszawy.
W konferencji wzięli udział znamienici goście: Jonathan Smales, dyrektor firmy
Beyond Green i doradca burmistrza Londynu zajmujący się wsparciem zrównoważonego rozwoju miasta; Karl Kiem, konserwator zabytków z Berlina i specjalista od miast
ogrodów; Misia Leonard, konserwatorka zabytków z Nowego Jorku, prowadząca warsztaty o ginącym detalu architektury; Peter Richards, dyrektor fundacji REEEP (Stowarzyszenia na rzecz Odnawialnej Energii
i Efektywności Energetycznej); Krzysztof
Domaradzki, rekonstruktor Krakowskiego
Przedmieścia w Warszawie; prof. Andrzej
Tyszka, specjalista ds. zrównoważonego
rozwoju. I inni...
Program Otwarte Ogrody obejmuje Festiwal Otwarte Ogrody z odrębnym programem artystycznym, realizowanym w części w na terenie prywatnych zabytkowych
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rozkład lotów

ROZKŁAD LOTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 25.03.2007 DO 27.10.2007

ROZK¸ADROZK¸AD
LOTÓW
SEZON
2006-07
– OBOWIÑZUJE
OD 29
odlot NA
przylot
nr rejsu
samolot
dni PAèDZIERNIKA
tygodnia
LOTÓW
NAZIMA
SEZON
ZIMA 2006-07
– OBOWIÑZUJE
OD 29 		
PAèDZIERNIKA
ODLOTY
Z POZNANIA
ODLOTY
Z
POZNANIA
ODLOTY Z POZNANIA
Dortmund
10:05
11:35
W6 531 *
320
2 4 6
port

DO
PRZYLOTPRZYLOT
NR LOTUNR LOTU
SAMOLOTSAMOLOT
CZ¢STOTLIWOÂå
DO WYLOT WYLOT
CZ¢STOTLIWOÂå
* obowiązuje od 2 października
Dublin
10:05
11:55
FR1975
738
Warszawa
05.50
06.50
LO3942
AT7
1
2
3
52
6-- 3
7 - 6- 5 6-- 7
Warszawa
05.50
06.50
LO3942
AT7
1
10:15
12:05
FR1975
738
2 4
05.55
06.45
E70
- 2 - -- 4 -- - - - 4- - -- 05.55
11:25
13:10
EI 365 06.45LO3942 LO3942
320
-E70
22:00
23:45
EI 365 10.05LO3958 LO3958
320
- AT7
09.05
10.05
AT7
1- - - - -1
5 - -7
09.05
- - 65 -- 7
Frankfurt
08:00
09:55
LO401 / LH2281
AT5
1 - 2 - 33 - 4 6 5- 6
7
09.05
10.05
AT5
09.05
10.05LO3958
12:25
14:20
LO363 / AC6785
/ LH2275LO3958
AT5
1AT52 3 4- - 53 - 6 - 6- 10.30
11.30
J32
- - - -- 4 -- - - - 4- - -7 10.30
11.30LO3946
12:35
14:30
LO363 / AC6785
/ LH2275LO3946
AT5
- J32
12.25
13.25
AT5
- 22 -3 - 4- 2- 5- - - - -7 Kopenhaga
13:35
14:40
SK1756 *13.25LO3948 LO3948
CR2
1AT5
12.25
* w okresie 01 lipca - 12 sierpnia nie operuje
w niedziele
13.25
14.25 14.25LO3944 LO3944
AT5
1 2 3 41
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ogrodów oraz projekt edukacyjny, składający się z konferencji, warsztatów i wystaw.
W zwięzłym skrócie były to:
Prezentacje dobrych praktyk w zakresie
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju z Polski, Niemiec, Anglii, Danii i USA
(Fundacja REEEP, SARP, Solar Cities Poland,
Beyond Green Londyn, Preservation Trades Network oraz inne instytucje i firmy
prywatne);

Sami tego nie dacie rady zrobić...
Nasz program to są w części spotkania adresowane do działaczy
samorządowych i urzędników administracji samorządowej w miastach, które są partnerami. Chodzi o zwrócenie uwagi na rozmaite
problemy i możliwości, uwrażliwienie, dostarczenie wiedzy. Teraz
tematem głównym jest rozwój zrównoważony i rewitalizacja. To
będą tematy główne w najbliższych latach. Za element rozwoju
zrównoważonego uważamy oczywiście ochronę dziedzictwa historycznego, przede wszystkim zabytkowych ogrodów, budynków, układu urbanistycznego.
Skąd wyszedł impuls inspirujący Program? Z samorządu, jakichś instytucji?
Nie, to jest inicjatywa zewnętrzna i oddolna. Jej celem jest między
innymi integracja samorządu, organizacji pozarządowych, środowisk biznesu i społeczności lokalnych w zakresie spraw, o które
nam chodzi.
I jak to się układa?
Samorządy angażują się bardzo. W tym roku po raz pierwszy pojawił się też prywatny sponsor, który sfinansował dużą część Festiwalu Otwarte Ogrody. Mieszka w Podkowie Leśnej i uznał, że nasz
projekt podnosi jakość życia jego i jego dzieci. Mieszkańcy akceptują program i włączają się w realizację. W zeszłym roku w festiwalu wzięło udział 3 tysiące ludzi, z tego pewnie połowa to przyjezdni. Jest dobrze, skoro kolejne miasta się przyłączają. W tym roku
w samej Podkowie Leśnej zostanie otwartych dla publiczności 15
do 20 prywatnych, zabytkowych, pięknych ogrodów i odbędą się
tam koncerty, wystawy, spotkania.

 ztery dwu- lub trzydniowe warsztaty:
C
„Miasto ogród, dialog z otoczeniem” (dla
młodzieży szkolnej), „Dekada Edukacji dla
Zrównoważonego Rozwoju” (dla nauczycieli), „Dom, ogród, miasto – styl życia na XXI
wiek” (dla pracowników i działaczy samorządowych i organizacji społecznych), „Dokumentacja zagrożonego detalu architektonicznego w miastach ogrodach” (Podkowa,
Milanówek, Brwinów, Komorów);

ekologia

Mówi Magdalena Prosińska, kierownik i współinicjatorka Programu Otwarte Ogrody
To pani zrobiła ten Program?
Nie ja jedna! Współtwórcą Programu Otwarte Ogrody jest Łukasz
Wilman. Jest w tym także praca wielu innych ludzi, zaangażowanie organizacji pozarządowych, instytucji, grup nieformalnych.
Wszystko to wokół idei miasta ogrodu, jak Podkowa Leśna, Milanówek i Sadyba, dzielnica Warszawy, i inne.
Chodzi wam o okolice Warszawy?
Chodzi o miejscowości w zielonym pasie albo wokół Warszawy.
Oprócz położenia łączą je wspólne cechy – mają albo chcą mieć
zielony charakter i w części są zabytkowe. Przede wszystkim oferują określoną, wysoką jakość życia. Użyto określenia, że to są
miejscowości rezydencjalne... Nasz pomysł polega na tym, żeby te
miejscowości ze względu na to, że tak wiele je łączy, tworzyły sieci
współpracy, wymiany doświadczeń, bo wtedy jest o wiele łatwiej
cokolwiek osiągnąć, choćby realizować unijne projekty.
Co było dla was bezpośrednią motywacją?
Działamy na obszarze przedmieść Warszawy, które są bardzo
brzydkie. Jest bardzo brzydko, jest hałas i głupie zagospodarowywanie przestrzeni. Chcielibyśmy więc ochronić te ostatnie piękne miejsca, najpierw takie jak Podkowa Leśna, zachować ich stan
i sprzyjać odnowie tam, gdzie to konieczne. Jest wielkie zagrożenie komercjalizacją, na przykład próby szatkowania dużych działek na sprzedaż (w Podkowie minimalna działka ma mieć 1500
mkw. – cena od miliona w górę), zabudowa niezgodna z charakterem miejscowości albo wręcz dzika, bezprawna, dla krótkoterminowego zysku.

 ystawy ekologicznych produktów dla
W
budynków i ogrodów;
K iermasz roślin ogrodowych typowych
dla miast ogrodów;
K onsultacje ogrodników dla szerokiej
publiczności;
Wycieczki po ogrodach i budynkach zaprojektowanych zgodnie z zasadami
ekologii;
S zlak Otwartych Pracowni Rzemieślniczych.
***
Dlaczego o tym warto było napisać? Ponieważ Program Otwarte Ogrody przydałby się u nas. Jako jedna z dróg ochrony takich miejsc, jak Puszczykowo i Puszczykówko albo Sołacz, ale także, perspektywicznie,
sposób działania na rzecz zmiany gospodarki przestrzennej na peryferiach Poznania i wokół miasta, w gminach ościennych.
Idea pierścienia zielonych miejscowości wokół Poznania i takich osiedli na peryferiach,
obok idei klinów zieleni w mieście, wydaje
się bardzo potrzebna w sytuacji rabunkowej, żywiołowej, komercyjnej gospodarki
przestrzenią, z jaką mamy do czynienia.
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rewitalizacja

Małgorzata Maklakiewicz

Warsztaty

Charrette
Żeby było mniej protestów i konfliktów – jak włączać
społeczności lokalne w projektowanie urbanistyczne?

N

a początku września odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Warsztaty Urbanistyczne Charrette. Z inicjatywą wyszła
Politechnika Poznańska, a atrakcyjny pomysł podchwyciły Urząd Miasta Poznania
i jedna z największych firm inwestycyjnodeweloperskich w Polsce Echo Investment.
Tematem warsztatów była rewitalizacja obszarów miejskich Poznania.
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej postanowił pokazać, że proces projektowania wiąże się z wieloma problemami
i obciążeniami. Jednym z podstawowych jest
brak uspołeczniania procesu projektowego.
Planowanie zmian w mieście bez udziału lokalnych społeczności niesie ze sobą fale protestów i konfliktów. Można tego uniknąć, jeśli
tylko obydwie strony podejmą dialog.
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Najbardziej zainteresowana współpracą przy warsztatach Charrotte okazała się
firma z Kielc Echo Investment SA, która powoli zdobywa poznański rynek. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych segmentach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym i hotelowym. Aktualnie
w fazie przygotowania i realizacji znajduje
się siedem zespołów biurowych: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu i Kielcach.
To była jedyna firma, która była zainteresowana, która chciała o tym projekcie rozmawiać. To było bardzo pozytywne. Echo Investment ma świadomość, że istnieje problem
i szuka różnych form, narzędzi uspołecznie-

nia procesu planowania przestrzeni – mówi
mgr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak, sekretarz organizacyjny na Wydziale Architektury PP. W plebiscycie zorganizowanym podczas wrześniowej edycji targów „Nowy dom,
nowe mieszkanie”, które odbyły się na warszawskim Torwarze, Echo Investment otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii jakość
obsługi klienta, a apartamentowiec Mondrian House został uznany za najpiękniejszy
budynek mieszkalny.
Organizatorami warsztatów i seminariów byli: dziekan Wydziału Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
i kierownik Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego dr hab. inż. arch. Ewa
Cichy-Pazder. Wśród współorganizatorów
należy wyróżnić także Urząd Miasta Pozna-
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nia oraz Fundację Twórców Architektury.
W całej akcji czynny udział brali goście honorowi: prezydent miasta Poznania Tomasz
Kayser oraz rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, a także goście z zagranicy: profesorowie i studenci ze
Słowacji i Niemiec, m.in. doc. ing. arch. Ernest Nagy PhD, ing. arch. Miroslava Kollara PhD, ing. arch. Josefa Polgary i dipl. ing.
Sylvia Wanczur. W zajęciach uczestniczyła
młodzież z Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM, Wydziału Zarządzania AE, Wydziału Architektury PP oraz grupa
z ośrodków w Bratysławie i Dortmundzie.
Do zadań studentów należało zaplanowanie obszarów Wzgórza św. Wojciecha,
Starej Rzeźni i terenów przyległych. To miejsca bardzo istotne dla miasta, ale od ponad
50 lat zapomniane i zdegradowane. Strategią warsztatów Charrette było zmobilizowanie do pracy przedsiębiorców, inwestorów,
mieszkańców i innych użytkowników przestrzeni miejskiej. Przede wszystkim jednak
pokazanie, jak ważna jest partycypacja społeczna w procesach planowania i projektowania urbanistycznego.
O celach warsztatów mówi Bartosz Kaźmierczak: To przedsięwzięcie miało wiele
płaszczyzn. Po pierwsze wymiar dydaktycz-

ny. Nasz wydział daje studentom poczucie, że
ich prace nie są projektami do szuflady. Od kilku lat współpracujemy z samorządami lokalnymi, które mają pomysły na zmiany i proszą
nas o pomoc, zostawiając nam wolną rękę
nie tylko co do rozwiązań przestrzennych, ale
i funkcjonalnych. Podobnie było w przypadku warsztatów Charrette. Urząd Miasta Poznania zaproponował nam temat, a studenci zaprezentowali pewne rozwiązania, które
niekoniecznie były gotowymi odpowiedziami na zadany temat, ale prowokowały do rozmowy o wyglądzie i funkcjonowaniu tej części
miasta.
Po drugie wymiar edukacyjny, ale dla społeczności lokalnej. Zależało nam, by pokazać,
że nie zawsze inwestorzy stawiają mieszkańców przed faktami dokonanymi, że społeczność lokalna ma również coś do powiedzenia.
Wyszliśmy z założenia, że musi być alternatywa, która da mieszkańcom poczucie, że mogą
brać czynny udział już w etapie powstawania
koncepcji urbanistycznej. Przy okazji chcieliśmy poprawić wizerunek inwestorów, deweloperów, którzy obecnie często kojarzeni są
z bardzo agresywnymi ruchami podczas zdobywania rynku.
Trzeci aspekt to rewitalizacja obszarów
śródmieścia Poznania. Pragnęliśmy pokazać

świeże spojrzenie na teren Starej Rzeźni czy
Wzgórza św. Wojciecha. Najistotniejsze i najciekawsze było to, że projekty studentów musiały być realne, z zaznaczeniem aspektów
marketingowych i ekonomicznych. Próbowaliśmy uzyskać również odpowiedź, czy urbanista musi być architektem. Warsztaty udowodniły, że praca urbanistów i planistów będzie efektywna, jeśli będzie pracą zespołów
interdyscyplinarnych.
Międzynarodowe Warsztaty Urbanistyczne Charrette są wzorowane na warsztatach planistycznych organizowanych
w Stanach Zjednoczonych i Zachodniej
Europie. Termin “charrette” określa małe
wózki używane przez asystentów paryskiej Akademii Sztuk Pięknych do zbierania rysunków na egzaminach, gdzie podczas transportowania prac dokonywano
ostatnich poprawek wynikłych z burzy
mózgów. Celem tej formy warsztatów jest
współpraca wszystkich, których dany projekt dotyczy: lokalnych władz, społeczności, inwestorów lub właścicieli terenów.
Cała impreza trwa od kilku do kilkunastu
dni i daje szansę poznania i zrozumienia
potrzeb każdej ze stron oraz wypracowania konsensusu. Więcej informacji o warsztatach na stronie www.charrette.org
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KÓR
Kórnik:

gospodarka,
turystyka,
kultura i sport
Mówi Jerzy Lechnerowski,
burmistrz Kórnika

Jakimi inwestycjami może się
pochwalić gmina Kórnik? Czy w tych zrealizowanych projektach korzystali państwo ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej?
Największym projektem inwestycyjnym
realizowanym w naszej gminie w ostatnich
latach jest nowo otwarta obwodnica miasta. Projekt ten został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i podzielony był na trzy odcinki. Pierwszy obejmuje przebudowę i włączenie istniejącej
w Kórniku drogi do nowo budowanej trasy długości 900 m. Drugi, długości 4300 m,
zlokalizowany jest po zachodniej stronie
Kórnika i Bnina, między drogą wojewódzką nr 431 Granowo-Mosina-Kórnik i drogą
wojewódzką nr 434 Kostrzyn-Śrem-Rawicz
i przebiega nową trasą przez obszary rolnicze. Odcinek trzeci, stanowiący część istniejącej drogi wojewódzkiej nr 431 Granowo-Mosina-Kórnik, długości 1900 m, łączy
odcinek pierwszy z drugim. Łącznie firma
Skanska, generalny wykonawca obwodnicy, wybudowała 5200 m nowej trasy i zmodernizowała 1900 m istniejących dróg.
Przy okazji budowy obwodnicy udało się przebudować przepust między jeziorami Kórnickim i Skrzyneckim. Ta budowa kosztowała 630 tys. zł. Na razie nie
przebudowano rurociągu przy mostku,
co uniemożliwia przepływanie większych
łodzi. Kajakiem lub mniejszą jednostką
można przepływać już teraz. Obecnie czynione są starania o pożyczkę w wysokości
700 tys. zł na dodatkową instalację piętrzącą wodę i oczyszczenie połączeń między jeziorami.
W trakcie realizacji jest kolejny projekt
inwestycyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gmi-
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Czy w ostatnich latach przybyło
w gminie inwestorów? Czy bliskość autostrady rzeczywiście działa jak magnes?
Muszę przyznać, że położenie gminy,
graniczącej od północy z Poznaniem, jak
również bliskość autostrady A2 i modernizowanej właśnie trasy katowickiej S11 to olbrzymi atut, który staramy się wykorzystywać. Jesteśmy otwarci na inwestorów w zakresie rozwoju przemysłu, turystyki oraz
handlu. Duże koncerny zagraniczne stworzyły bazy na naszym terenie, przykładem
mogą być: Raben, Kuhne und Nagle, H&M,
Peri, oraz jedno z największych w kraju centrum logistyczne – Panattoni. Do największych firm z kapitałem polskim należą Spółka TFP i Drukarnia Presspublica. Najnowszym inwestorem, który rozpoczął budowę
nowego parku inwestycyjnego w Koninku,
jest Millenium Logistic Parks. Wszystkim staramy się stworzyć optymalne warunki funkcjonowania i dynamicznego rozwoju. Sądzę
więc, że firmy, które zainwestowały w naszej
gminie, nie żałują tego kroku.
Panie burmistrzu, czy mógłby
pan opowiedzieć, co dzieje się w Kórniku w dziedzinie sportu i kultury? Czy organizowane są imprezy o charakterze
cyklicznym?
Zarówno w dziedzinie sportu, jak i kultury mamy czym się pochwalić. Przy szkołach podstawowych i gimnazjach prężnie
działają kluby sportowe, które osiągają znaczące sukcesy na zawodach gminnych i powiatowych. Na szczególną uwagę zasługuje
Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie, cykliczna impreza połączona z festynem rowerowym dla rodzin, organizowana przez Urząd
Miejski w Kórniku, UKS Jedynka Kórnik oraz
Wielkopolski Związek Kolarski. Z roku na rok
impreza ta gromadzi coraz więcej uczestników i widzów, zarówno bardzo młodych, jak
i starszych. Cieszę się, że tak licznie mieszkańcy gminy uczestniczą w tej imprezie.
Jeżeli mówimy o sporcie, to warto wspomnieć o ogólnopolskiej akcji „Polska biega”,

w której nasza gmina uczestniczy od zeszłego roku. Tegoroczna jej edycja została rozszerzona o szkoły i kluby biegaczy, i cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem. Już
niedługo wystartuje „Bieg jesieni”.
Bogaty jest również zestaw propozycji
kulturalnych w naszej gminie. Najbardziej
znane to „Muzyka z Kórnika”, czyli cykl letnich, cotygodniowych koncertów reprezentujących różne nurty muzyczne. W tym roku
już po raz trzeci mogliśmy wysłuchać koncertów organizowanych zarówno w plenerze, jak i na zamku. Równie ciekawy jest cykl
koncertów Akademia Pieśni Polskiej, który
także na stałe zagościł w Kórniku. Koncerty te odbywają się co miesiąc na kórnickim
zamku. Składają się one najczęściej z dwóch
elementów: muzyki oraz słowa, będącego
komentarzem bądź wykładem poświęconym tematowi konkretnego spotkania.
Warto także zwrócić uwagę na działalność Teatru Legion. O tym, że aktywność
uczestników i wkładany wysiłek wynikają
ze szczerego zamiłowania do sztuki, świadczy fakt, że ze swej działalności nie czerpią
oni żadnych zysków. Gdyby nie wsparcie ze
strony naszej gminy i Fundacji Zakłady Kórnickie, ich działalność, służąca również mieszkańcom Kórnika, nie byłaby możliwa. Legion wyróżnia się niekonwencjonalną twórczością, opartą na autorskich scenariuszach.
Swoją pasją członkowie stowarzyszenia zarazić pragną także innych, zapraszając do realizacji przedstawień i umożliwiając sceniczne
występy dzieciom i młodzieży z Kórnika.
Kalendarz przedsięwzięć w dziedzinie
kultury mamy tak bogaty, że każdy z mieszkańców znajdzie dla siebie coś ciekawego.
Szczególnie okres letni obfituje w bogactwo
różnorodnych imprez, od koncertów muzyki
poważnej poprzez muzykę rockową – Rock
w Rok, festyny rodzinne, po Kórnickie Spotkania z Białą Damą, czyli nasze święto
miasta, które co roku gromadzi kilka tysięcy ludzi, nie tylko z naszej gminy.
(red)
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RNIK
nie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Planowany termin
zakończenia realizacji inwestycji to koniec
września 2007.
Następna inwestycja to przystosowanie
budynków gospodarczych w Dziećmierowie na mieszkania socjalne. Jest ona w 30
procentach współfinansowana z dotacji
Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestując w rozwój budownictwa mieszkalnego,
gmina remontuje ze swoich środków także mieszkania komunalne w Dziećmierowie. Już w grudniu ubiegłego roku zostały oddane do użytku pierwsze mieszkania.
Klucze do kolejnych mieszkańcy otrzymają
w czwartym kwartale tego roku.
Jakie inwestycje planowane są w gminie Kórnik w najbliższej
przyszłości?
Obecnie wszystkie działania samorządu zmierzają do polepszenia i rozbudowy
bazy turystyczno-usługowej, w tym oczyszczania jezior, udostępnienia linii brzegowej
jezior Kórnickiego i Bnińskiego dla turystyki
pieszej i rowerowej, budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Kórniku oraz rewitalizacji centrum miasta i przywrócenia mu
dawnej świetności. Dobrze to wpłynie na
wizerunek naszej gminy. Na zadania te gmina zamierza pozyskać środki pozabudżetowe, w tym unijne.
W najbliższych latach planujemy inwestycje w infrastrukturę techniczną, które nie
tylko wpłyną na poprawę konkurencyjności gospodarki lokalnej, ale przede wszystkim podniosą poziom życia mieszkańców,
chroniąc jednocześnie środowisko naturalne. Z takich inwestycji wymienić mogę chociażby: budowę kanalizacji sanitarnej na terenach gminy, budowę chodników i dróg
wraz z kanalizacją deszczową oraz montaż oświetlenia ulicznego, jak również rozwój bazy edukacyjnej w północnej części
gminy.

Kórnicki ratusz
Otwarcie obwodnicy Kórnika.
Od lewej: burmistrz Jerzy
Lechnerowski, Włodzimierz
Draber z Wydziału Infrastruktury
Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, Starosta
Poznański Jan Grabkowski,
dyr. WZDW Marek Kmiecik oraz
dyr. SKANSKA SA OBD-M Poznań
Piotr Sarnowski
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KÓRN
Kórnik – miasto o wielu obliczach
K

orzystne położenie gminy i walory kulturowo-krajobrazowe wyznaczają dwa
zasadnicze kierunki jej rozwoju – to przemysł oraz turystyka.
Północna część gminy, bezpośrednio
przylegająca do granic Poznania, z racji położenia w sąsiedztwie autostrady A2, modernizowanej trasy S11 oraz węzła kolejowego jest niezwykle atrakcyjna dla inwestorów. W ostatnich latach powstało tutaj wiele nowych firm. Większość z nich należy do
międzynarodowych koncernów gospodarczych. Największe firmy działają w branży
magazynowo-logistycznej i przetwórstwa
rolno-spożywczego. Staramy się tworzyć im
optymalne warunki – inwestujemy w infrastrukturę, opracowujemy plany zagospodarowania przestrzennego, mamy także
bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej, łączącą gminę z Poznaniem,
a zainteresowani inwestorzy mogą liczyć na
przychylność i pomoc ze strony władz oraz
korzystne ulgi i zwolnienia podatkowe.
Kórnik to jednak nie tylko wielkie firmy
z udziałem kapitału zagranicznego, ale także prężnie działające średnie i małe lokalne przedsiębiorstwa, o których poziomie
świadczą liczne przyznawane im wyróżnienia i certyfikaty.

Z

dziejami Kórnika nierozerwalnie łączy
się historia słynnego kórnickiego zamku, którego początki sięgają średniowiecza.
Zamek był wielokrotnie przebudowywany, a dzisiejszy jego kształt to dzieło Tytusa
Działyńskiego – neogotycka budowla nawiązująca charakterem do budowli obronnych jest dziś jedną z niewielu rezydencji
w Wielkopolsce, które zachowały niezmienioną formę od XIX w. W murach zamku
mieści się muzeum, w którym można podzi-
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wiać wiele interesujących eksponatów. Zachowane z pietyzmem wnętrza wyposażone są w meble różnych stylów i epok, obrazy, rzeźby, kolekcje numizmatyczne, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra oraz
zbiory etnograficzne i przyrodnicze z Australii i Oceanii.
W zamku ma również swoją siedzibę
Biblioteka Kórnicka, której bogaty księgozbiór szczególnie ceniony jest przez bibliofilów. Utworzona przez Tytusa Działyńskiego,
stanowi jedną z pięciu największych tego
typu placówek w Polsce. Jej zbiory obejmują ponad 350 tys. woluminów książek i czasopism, w tym ponad 30 tys. starodruków,
pergaminowe dyplomy, rękopisy, listy królów i wieszczów, mapy, atlasy, tysiące grafik,
ekslibrisów, starych fotografii, a także muzykalia i numizmaty.
Romantyczny zamek otoczony jest pięknym parkiem, który warto zobaczyć zarówno wiosną podczas kwitnienia magnolii, azalii i bzów, jak i jesienią, gdy złocą się i czerwienią liście. Przyzamkowe arboretum, należące obecnie do Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk, jest zaliczane do najstarszych
w Polsce ogrodów dendrologicznych i posiada najbogatsze w kraju kolekcje gatunków
i odmian drzew i krzewów (ok. 3500).
Spośród wielu innych zabytków Kórnika warto wymienić także oficyny zamkowe z XVIII w., kościoły w Kórniku i w Bninie,
dwa ratusze na kórnickim i bnińskim rynku oraz oficynę na Prowencie, w której urodziła się laureatka Nagrody Nobla Wisława
Szymborska.

K

órnik przyciąga turystów nie tylko zabytkami, ale także pięknymi terenami rekreacyjnymi usytuowanymi wzdłuż jezior Rynny

Kórnicko-Zaniemyskiej oraz rozlewisk Warty.
Dla zapalonych wędkarzy i uprawiających
sporty wodne atrakcją są jeziora – bogate
w różne gatunki ryb, z czynnym latem kąpieliskiem oraz niedawno otwartym przepustem pomiędzy jeziorem Kórnickim i Skrzyneckim. Obecnie przepływać tamtędy mogą
kajaki i inne małe jednostki. Miłośnikom
czynnego wypoczynku proponujemy piesze
i rowerowe wycieczki, jazdę konną po pięknych kompleksach leśnych oraz rekreacyjną
ścieżkę zdrowia na tzw. Zwierzyńcu. Możemy się również poszczycić nowo otwartym
Szlakiem Bobrowym w Czmońcu, który leży
w granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka ta rozpoczyna się przy drodze
ze Świątnik do Niesłabina we wsi Czmoniec
i biegnie przez kompleksy leśne, obszary łąk
nadrzecznych z dębami szypułkowymi, skąd
rozciąga się niepowtarzalny widok na starorzecze Warty i jej naturalne rozlewisko. Posiada dziewięć tablic informacyjnych, na których umieszczone są wiadomości o najciekawszych elementach krajobrazu, jakie można zaobserwować podczas jej przemierzania. Zlokalizowane na trasie ścieżki obiekty
rekreacyjne stwarzają możliwość aktywnego
obcowania z naturą, ucząc jednocześnie zasad korzystania z jej dobrodziejstw. Dla osób
zmotoryzowanych został utworzony parking,
a na końcu ścieżki przy boisku we wsi Czmoniec znajduje się pole biwakowe z zadaszoną
drewnianą wiatą i miejscem na zorganizowanie ogniska.

K

órnik to również miasto oferujące bogatą gamę imprez kulturalnych. W październiku br. zostaną wznowione koncerty
Akademii Pieśni Polskiej – cyklicznej inicjatywy Fundacji im. Antoniny Kaweckiej. Koncerty odbywają się na zamku, raz w miesiącu. Szczegółowy program dostępny jest na
stronie www.fiak.pl.
Całoroczne wystawy prezentujące indywidualny dorobek artystów bądź przegląd
twórczości wielu twórców podziwiać możemy w Galerii Zamkowej w przyziemiach
zamku i w oficynie zwanej Klaudynówką.
Działający w Kórniku Teatr Legion przez
cały rok zaprasza mieszkańców gminy i gości z dalszych stron.

M

ekologia

BOMBY
W WIELKOPOLSCE

ZLIKWIDOWANE

ogilniki są rodzajem betonowych magazynów, w których składowane są niebezpieczne, nierozkładalne substancje i odpady. Prawdopodobnie dlatego najczęściej
nazywa się je bombami ekologicznymi. W Polsce w mogilnikach deponowano najczęściej
przeterminowane środki ochrony roślin.
Od około 1999 roku trwa systematyczne likwidowanie takich miejsc. Prace odbywały
się w ramach przedsięwzięcia „Likwidacja mogilników na terenie województwa wielkopolskiego” i podzielone zostały na dwa etapy. Województwo wielkopolskie w latach 20022004 dokonało całkowitej likwidacji 13 z 26 mogilników.
Pierwsza część działań doprowadziła do usunięcia bomb ekologicznych w następujących miejscowościach: Wagowo – gmina Pobiedziska, Gniezno – miasto Gniezno, Skubarczewo – gmina Orchowo, Hiszpania – gmina Krzymów, Studzieniec – gmina Chodzież, Grabówka – gmina Budzyń, Grabów Wójtostwo – gmina Grabów n. Prosną, Nadziejewo – gmina Środa Wlkp., Mateuszewo – gmina Śrem, Przybyszów – gmina Kępno, Poznań IOR – miasto Poznań, Poznań Fort – miasto Poznań, Zwola – gmina Zaniemyśl. Udało się unieszkodliwić ogromną ilość niebezpiecznych odpadów: 1825,886 Mg netto przeterminowanych
środków ochrony roślin, 259,56 Mg soli hartowniczych, a teren po 13 składowiskach o powierzchni 3,10 ha zrekultywowano. Łączna wartość wykonanych robót w ramach pierwszego etapu wyniosła 21 351 882,02 zł.
Druga część realizacji przedsięwzięcia to likwidacja pozostałych 13 mogilników. Ten
etap prac rozpoczął się w roku 2006. Do połowy lutego 2007 roku usunięto osiem mogilników w miejscowościach: Franciszkowo – gmina Złotów, Górnica – gmina Trzcianka, Rudki
– gmina Ostroróg, Głażewo – gmina Międzychód, Tarnowo Stare – gmina Czempiń, Młynów – gmina Ostrów Wielkopolski, Klotyldzin – gmina Margonin i Piotrkówko – gmina Szamotuły. Z terenu mogilników w Lasocicach – gmina Święciechowa, Niedźwiadach – gmina
Jaraczewo i Nowej Obrze – gmina Wolsztyn wywieziono wszystkie szkodliwe środki, natomiast z mogilników w Prochach – gmina Wielichowo oraz Kopankach – gmina Opalenica
wywieziono przeważającą część przeterminowanych środków ochrony roślin.
Wydobyte i unieszkodliwione w spalarni odpadów niebezpiecznych w Dąbrowie Górniczej odpady osiągnęły masę 2583,314 Mg netto. Po likwidacji siedmiu składowisk udało
się zrekultywować teren o powierzchni 0,8164 ha, a do dalszego wykorzystania przekazano żelbetonową komorę w Piotrkówku.
W całym projekcie wykonawcą robót była firma Segi-At sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W pierwszym etapie partnerował jej Ekolog Systems sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
natomiast w roku 2006 prace realizowała także firma Hydrogeotechnika sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Likwidacja bomb ekologicznych była jednym z ustaleń zawartych w „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego”, „Programie Ochrony Środowiska Województwa
Wielkopolskiego”, „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego”
i „Programie likwidacji mogilników znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego”. Zadanie w całości zostało zrealizowane dzięki dotacjom pozyskanym z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50 procent wartości zadania), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (45 procent wartości zadania) oraz Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (5 procent wartości zadania).
Aktualnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje działania, które umożliwią dokończenie prac na pozostałych pięciu mogilnikach.
opracowała Małgorzata Maklakiewicz
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Informatycy, mechanicy, geodeci, odlewnicy oraz ekonomiści – to zdaniem ekspertów zawody, które mają przed sobą
przyszłość. Najbardziej poszukiwanymi pracownikami na
terenie Wielkopolski
są osoby z dyplomami kierunków technicznych i budowlanych, co wiąże się
z ogólnym popytem
na rynku mieszkaniowym. Problemy
ze znalezieniem pracy mogą mieć absolwenci obleganych
dziś kierunków: psychologii, dziennikarstwa i biotechnologii.

T

akie wnioski wypływają z raportu „Osoby z wyższym wykształceniem na wielkopolskim rynku pracy”, opracowanego przez
zespół pracowników Wyższej Szkoły Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W trakcie badań przeanalizowano
oferty pracy dla osób z wyższym wykształceniem umieszczane na portalach internetowych oraz w prasie lokalnej w drugim półroczu 2006 roku, a także w powiatowych urzędach pracy. Badaniom poddano 1149 słuchaczy ostatnich lat studiów z wybranych uczelni
publicznych i niepublicznych. O to, jakie kierunki mają przyszłość, a jakie trzeba będzie
zamykać, przepytano także rektorów, prorektorów i szefów biur karier z 36 wielkopolskich
uczelni.
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Specjaliści od funduszy europejskich

Mariola Dymarczyk

Jak wynika z badań, wielkopolscy pracodawcy poszukują nie tylko informatyków,
ale także specjalistów w dziedzinie logistyki,
rachunkowości i finansów. – Nową kategorią zawodową, na której przedstawicieli jest
duży popyt, są specjaliści od pozyskiwania
funduszy europejskich – wyjaśnia prof. Renata Suchocka z WSNHiD, kierownik badań.
W przyszłości poszukiwani będą absolwenci kierunków medycznych: lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki, kierunków związanych z sektorem usług finansowych, pracą socjalną (opieką nad osobami starszymi)
oraz z przetwarzaniem i przesyłaniem informacji. Sektorem gospodarki z największą
przyszłością są szeroko rozumiane usługi.
Nie zawsze oferta uczelni nadąża za
zmianami na rynku pracy. Od kilku lat oblegane są takie kierunki, jak biotechnologia, dziennikarstwo i psychologia. Liczba
chętnych przekracza niejednokrotnie 20
osób na jedno miejsce. Tymczasem okazuje się, że absolwenci mają olbrzymie kłopoty ze znalezieniem pracy, głównie biotechnolodzy, gdyż ta dziedzina jest u nas słabo
rozwinięta.
Podobnie psycholodzy. Tak dużej liczby
absolwentów z tytułem psychologa nie jest
w stanie wchłonąć nasz rynek pracy i dlatego część osób podejmuje się zajęć w zupełnie innych zawodach. Z badań wynika, że
wiele uczelni nie interesuje się losem swo-

ZAWODY
PRZYSZŁOŚCI
Poszukiwani
informatycy
i ekonomiści

ich absolwentów. Jedynym strategicznym
celem jest dla nich rozwój uczelni, silniej powiązany z rynkiem usług edukacyjnych niż
z rynkiem pracy. Władze uczelni i studenci
wciąż nie wykorzystują też możliwości, ja-

Inżyniera na budowę zatrudnię

ganiom niewielu absolwentów kończących
studia jest w stanie sprostać.
– Formalne potwierdzenie kwalifikacji
nie jest obecnie jedynym i wystarczającym
czynnikiem decydującym o zatrudnieniu
– pisze w analizie Elżbieta Smolarkiewicz
z WSNHiD, współautorka badań. – Dużą rolę
odgrywa także rzeczywisty poziom przygotowania zawodowego. Pracodawcy na ogół
zwracają uwagę na brak umiejętności zastosowania przez absolwentów posiadanej
wiedzy teoretycznej w praktyce.

W internecie i w gazecie

Według ogłoszeń poszukiwani są głównie inżynierowie, którzy mają wykształcenie
Z analizy ofert pracy zamieszczonych
budowlane. To jest w tej chwili ta dziedzina w prasie lokalnej oraz na portalach intergospodarki, która rozwija się bardzo inten- netowych wynika, że obecnie wśród osób
sywnie i wszędzie brakuje architektów, osób, z wykształceniem wyższym najczęściej poktóre zajmują się nadzorem budowlanym, kie- szukiwani są kandydaci na stanowiska kierowników budów, osób nadzorujących pracę rownicze: menedżerowie, kierownicy, dymaszyn budowlanych bądź kompetentnych rektorzy, a także specjaliści w danej dziew dziedzinie konstrukcji budowlanych.
dzinie i inżynierowie. – Nierównowaga poZ analizy ofert wynika, że idealny kan- daży i popytu na pracę w coraz mniejszym
dydat do pracy powinien charakteryzować stopniu wynika zatem z braku miejsc prasię wysokim poziomem wiedzy teoretycznej cy, a w coraz większym z braku specjalistów
i praktycznej, udokumentowanym doświad- o określonych kompetencjach – mówi Beaczeniem zawodowym, posługiwać przynaj- ta Zięba, współautorka badań.
Coraz powszechniejsze w umieszczaniu
mniej dwoma językami obcymi, najczęściej
ofert
angielskim
i
niemieckim,
dysponować
wieIUSZ_2-3_2007
RIUSZ_2-3_2007 22-3-07
22-3-07 11:11
11:11 Strona
Strona pracy
3636 dla osób z wykształceniem wyżdzą o komputerach, mieć motywację do szym jest korzystanie z usług portali interpracy i dążyć do doskonalenia zawodowe- netowych zajmujących się pośrednictwem
go, cechować się przy tym samodzielnością pracy. Pośród ofert pracy zgłoszonych
i kreatywnością. Tak sprecyzowanym wyma- w pierwszym półroczu 2006 roku do powia-

towych urzędów pracy w Wielkopolsce dla
osób z wyższym wykształceniem najwięcej
było ofert pracy na następujących stanowiskach: specjalista do spraw marketingu
i handlu (sprzedaży), wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych
i opiekuńczych, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
ekonomista. Należy jednak dodać, że w powyższych zawodach zarejestrowano sporo
bezrobotnych.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że
dla osób z wykształceniem wyższym przewidziane są najczęściej stanowiska wymagające dużej samodzielności i związane
z zarządzaniem. Co dziesiąte ogłoszenie
zamieszczone w portalach internetowych
jest ofertą zatrudnienia na stanowisku kierownika. Wśród ogłoszeń oferujących pracę
zamieszczonych w prasie największą część
stanowią ogłoszenia kierowane do inżynierów, m.in.: do spraw sprzedaży, ds. zastosowań, budowy, automatyki, jakości, oprogramowania, produkcji.
Czy jednak boom na inżynierów będzie trwać nieprzerwanie? Na pewno przez
najbliższe kilka lat będzie to zawód cieszący się dużą popularnością wśród pracodawców, gdyż polska młodzież niechętnie wybiera studia techniczne, które są trudniejsze
od humanistycznych. Do tego dochodzi pokusa pracy za granicą. Zachodnie koncerny
zatrudniają naszych fachowców, atrakcyjną
pensją odbierając im motywację powrotu
do kraju.
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kie daje im Deklaracja Bolońska. Od kilku lat
można mieć w kieszeni dyplom licencjacki,
magisterski i doktorski – każdy na innym
kierunku. A pracodawcy zapominają, że aby
zdobyć zawód, najczęściej wystarczą dziś
trzy lata studiów, a nie jak kiedyś – pięć.
Jedną z przyczyn tak silnego podkreślania obecnie preferencji kandydatów co do
wyboru zawodu jest niż demograficzny, którego konsekwencje w postaci zmniejszonego naboru już wpływają na finanse uczelni.

R E K L A M A

L=:C>CC::9
L=:C>CC::9
Eda^XZ
Eda^XZ

6JIDH:GK>8:
6JIDH:GK>8:
..,
..,

HiVc^h¨VlCV\gh`^Hncdl^Z
HiVc^h¨VlCV\gh`^Hncdl^Z

GZhiVjgVX_V
GZhiVjgVX_V
E^lc^XVBjgcV
E^lc^XVBjgcV

21

wywiad

GNIEZNO

Rozmowa z Jackiem Kowalskim, prezydentem Gniezna, m.in. o Kolegium Europejskim i współpracy z ukraińskimi
partnerami
Czym Gniezno dzisiaj przyciąga turystów?
Ludzie chętnie odwiedzają Gniezno
przede wszystkim dlatego, że ma ono niepowtarzalny klimat, łączący bogatą przeszłość
z odważnym spojrzeniem w przyszłość.
Mieszkając tu na co dzień, wielu z nas przywykło już do skarbów i zabytków nas otacza-
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jących, ale gdy przyjeżdża się do nas po raz
pierwszy, to robią one naprawdę niesamowite wrażenie. Wiele osób – zarówno z kraju, jak i z zagranicy – odwiedzających pierwszą stolicę Polski mówi z przekonaniem: „Ale
wy macie piękne miasto”. Nie można im nie
wierzyć.
A co się zmieniło w mieście po
wejściu Polski do Unii?
Przeprowadzonych zostało wiele inwestycji, które pewnie nie zostałyby tak szybko zrealizowane, gdybyśmy musieli opierać
się tylko na budżecie miasta. Najlepszym
przykładem jest prowadzona właśnie rewitalizacja dwóch budynków na terenie byłej
jednostki wojskowej przy ulicy Wrzesińskiej,
finansowana w dużej części ze środków unijnych w ramach ZPORR 2004-2006. Powstanie tam przedszkole, do którego uczęszczać będą przede wszystkim dzieci z rejonu
Pustachowy.
Unia to oczywiście nie tylko pozyskiwane pieniądze, ale także wymiana doświadczeń i współpraca kulturalna. Od momentu wstąpienia do wspólnoty Gniezno jest

wa. Ma długą tradycję i burzliwą historię –
w toku dziejów należało do imperium mongolskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego,
a także do państwa polskiego. Dziś prężnie
się rozwija, inwestując w przemysł i nowoczesne rolnictwo.
Nasze kontakty z Humaniem są wszechstronne, od wymiany naukowej i współpracy na płaszczyźnie edukacji po wspólne
przedsięwzięcia kulturalne, wyjazdowe występy folklorystyczne i obustronne wizyty
władz miasta.
Czy są jakieś ślady kultury, historii czy tradycji ukraińskiej na terenie
powiatu gnieźnieńskiego?
Nie trzeba szukać daleko – kilka miesięcy temu, w maju, odbyło się w Gnieźnie
sympozjum naukowe poświęcone pamięci wielkiego polityka i dyplomaty ukraińskiego oraz mecenasa kultury w Polsce i na
Ukrainie hrabiego Michała Tyszkiewicza.
Inny przykład – od kilku miesięcy wystawiana jest w Teatrze im. Aleksandra Fredry
świetna sztuka „Kto otworzy drzwi?” ukraińskiej dramatopisarki Nedy Neżdany. Takich
polsko-ukraińskich cegiełek zawsze było
w Gnieźnie dość dużo.
Kolegium Europejskie powstało jeszcze przed wejściem Polski
do UE. Wtedy dążyliśmy ku Zachodowi.
Kolegium zawsze działało w kierunku
wschodnim i teraz to owocuje. Jak pan
ocenia tę współpracę?
Kolegium poprzez swoją działalność
świetnie przypomina wszystkim Polakom,
że Europa to nie tylko jej zachodnia część,
ale także i to „wschodnie płuco”, które jest
nieprzebranym bogactwem kultury, często z niewiadomych powodów uważanej
za mniej atrakcyjną. Bałkany, przykładowo,
to przecież jeden z najważniejszych regionów świata antycznego – tam kształtowały
się początki tego, co dziś nazywamy Starym
Kontynentem.
Poza tym większość krajów Europy
Wschodniej to spadkobiercy spuścizny św.
Cyryla i Metodego, których działalność miała ogromny wpływ na kulturalny i cywilizacyjny obraz tego rejonu świata. Tego wszystkiego nie można odrzucić, gdyż bez Europy
Wschodniej nie byłoby Europy. Dlatego gdy
chcemy mówić o otwarciu na świat i poznawaniu historii naszej kultury, to współpraca
z Bułgarią, Macedonią, Albanią, Ukrainą jest
jak najbardziej słuszna i od kilku już lat przynosi niezwykle ciekawe owoce.
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jeszcze bliżej Europy, lepiej układa się nasze współdziałanie z miastami partnerskimi, a turystów przyjeżdżających do pierwszej stolicy Polski jest coraz więcej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych doceniło polsko-ukraiński projekt przygotowywany przez władze miasta i Kolegium Europejskie. Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z Kolegium? Jakie korzyści niesie ze sobą
dofinansowanie i docenienie ze strony
ministerstwa?
Należy podkreślić, że zaangażowanie
podczas tworzenia projektu było obustronne. Ze strony Kolegium nieoceniona okazała
się współpraca z Konradem Dominasem, który wraz z Piotrem Wiśniewskim, p.o. dyrektora Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji,
wiele godzin spędził nad merytoryczną stroną
projektu. Także profesor Aleksander Wojciech
Mikołajczak wiele nam pomógł dzięki swoim
rozległym kontaktom ze stroną ukraińską.
Dobra ocena Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie tylko podnosi rangę i prestiż
projektu, ale także pozwala na podejmowanie w przyszłości kolejnych wyzwań w kwestii współpracy z Ukrainą. Jest to szczególnie cenne w perspektywie zbliżających
się mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro
2012 oraz aspiracji Ukrainy do wstąpienia
do struktur europejskich.
W lipcu odwiedziła Gniezno
trzydziestoosobowa delegacja samorządowców z Ukrainy. Jak wygląda współpraca z sąsiadem? Jakie są wspólne inicjatywy, pomysły?
Pomysłów na wspólne inicjatywy ze stroną ukraińską jest wiele, bo i wspólnych celów
jest niemało. Miasto Gniezno stara się współdziałać z naszym wschodnim sąsiadem na jak
największej liczbie płaszczyzn. Aktywnie bierzemy udział, na przykład, w samorządowym
projekcie edukacyjnym miasta Kraśnika pod
nazwą „Polsko-Ukraiński Ośrodek Edukacji
Publicznej”, mającym na celu usprawnienie
funkcjonowania administracji i rozwój współpracy szczebla lokalnego w Polsce i na Ukrainie. Oprócz tego realizować będziemy program „Gniezno – Humań: polsko-ukraińskie
kadry dla Europy”.
Czy Gniezno ma partnerskie
miasto na Ukrainie?
Partnerskim miastem Gniezna na Ukrainie jest od przeszło dwóch lat Humań. To
przepiękna miejscowość położona w centralnej części kraju, 180 kilometrów od Kijo-
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Jednym z największych bogactw naszego kraju jest jego wielowiekowa historia i kultura. Aby jak najobficiej czerpać z tych wspaniałych darów przeszłości, najlepiej udać się
do miejsc, w których można się zetknąć bezpośrednio z dziedzictwem
naszych pradziadów. Doskonałą do
tego okazją jest z pewnością wizyta
w Gnieźnie – mieście, w którym tradycja tysiąclecia przeplata się z teraźniejszością. Przechadzając się malowniczymi ulicami tego wielowiekowego grodu, możemy napotkać rozliczne zabytki pochodzące zarówno
z epoki pierwszych Piastów, jak i czasów późniejszych.
Nie samą przeszłością żyje jednak
Gniezno. Jest to miasto otwarte także
na wyzwania teraźniejszości. Świadczyć o tym mogą działające tu uczelnie czy organizowane festiwale sztuki
filmowej i rzeźby. Oprócz tego pierwsza stolica Polski kusi pięknem jezior
i parków, stwarzając przyjezdnym
możliwość wypoczynku na łonie natury, a odbywające się cyklicznie różnorakie festyny i imprezy – jak choćby Gnieźnieńskie Spotkania z Historią
– zapewniają turystom niezapomniane przeżycia.
Zapraszamy więc serdecznie do historycznego serca Polski. Pobyt w Gnieźnie łączy w sobie pożyteczną naukę
o dziedzictwie wieków z przyjemnym
w formie wypoczynkiem na łonie natury czy w licznych, kameralnych kawiarenkach i restauracyjkach.

Przeszłość na wyciàgni´cie r´ki

region
S P O N S O R O W A N Y
A R T Y K U Ł
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Gniezno
– tradycja
wieków
otwarta na
przyszłość

Współczesne Gniezno to narodowy skarbiec kultury, pełen
niezwykłych zabytków z okresu,
kiedy Polską władali pierwsi Piastowie. Najcenniejszym z nich
jest oczywiście Katedra Gnieźnieńska, zbudowana w 1342 r.
Ta gotycka budowla, niekwestionowana perła Szlaku Piastowskiego, wpisana na listę
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, powstała dzięki ogromnemu poświęceniu ówczesnego arcybiskupa, Jarosława Bogorii ze Skotnik. Świątynię
budowano przez pięćdziesiąt lat
na miejscu wcześniejszych budowli sakralnych z X i XII wieku. Katedra była w przeszłości
kilkakrotnie przebudowywana
i padała ofiarą pożarów. Mimo
to zdołano zachować jej największe skarby, a wśród nich
przepiękną konfesję św. Wojciecha – srebrny relikwiarz z XVII
zawierający szczątki pierwszego patrona Polski. Szczególną
uwagę należy również zwrócić
na płytę nagrobną arcybiskupa
Zbigniewa Oleśnickiego, dłuta samego Wita Stwosza. Wnętrza katedry prezentują znacznie więcej interesujących miejsc
i zabytków, godnych najwyższego polecenia…
Jednym z największ ych
skarbów naszego miasta są
Drzwi Gnieźnieńskie znajdujące się w Katedrze, uznawane
za najcenniejszy zabytek sztuki romańskiej w Polsce. Ich dwa
skrzydła przedstawiają sceny
z życia pierwszego patrona naszego kraju – św. Wojciecha od
jego narodzin po męczeńską
śmierć i złożenie ciała do grobu. Powstały prawdopodobnie
jeszcze w XII wieku i są jednym
z najlepiej zachowanych zabytków tego typu w całej Europie.
Przed katedrą stoi majestatyczny pomnik Bolesława Chrobrego – pierwszego władcy Polski, koronowanego w Gnieźnie
w 1025 roku. Powstał on dla
uczczenia 900 rocznicy tego

wydarzenia. Zniszczony w czasie
II wojny światowej, odbudowany został w 1985 roku z datków
mieszkańców.
Prowadząca z Rynku do katedry ul. Tumska jest jednym z najstarszych traktów w mieście. Ciągną się wzdłuż niej klasycystyczne
budynki, będące ciekawym przykładem zabudowy mieszczańskiej
z XIX wieku. To niezwykle urokliwe i gwarne miejsce w pogodne dni wypełnione jest turystami
odwiedzającymi tamtejsze kawiarenki i sklepy z pamiątkami.
Rynek i przylegające do niego
uliczki z przepięknymi kamienicami zostały odbudowane w XIX
wieku, po tym jak większość miasta uległa zniszczeniu w wyniku
pożaru. Odbudowana wielkim
nakładem sił mieszkańców przepiękna Starówka dziś stanowi
wspaniałą atrakcję turystyczną.
Gniezno słynie również z wielu zabytkowych świątyń. Wymienić wypada choćby m.in. malowniczy kościół farny św. Trójcy pochodzący z XV wieku czy klasztor
Franciszkanów. Pierwszy kościół
Franciszkanów, znajdujący się
nieopodal gnieźnieńskiego Ryn-

Podróż do pierwszej stolicy Polski to wyprawa w historyczną i kulturową przeszłość do czasów, kiedy rodziło się państwo polskie.
Prawie każdy zakątek tego malowniczego miasta kryje w sobie
wiele tajemnic związanych z wydarzeniami historycznymi i wspaniałymi zabytkami, będącymi świadectwem dziedzictwa naszych
pradziadów – Piastów, a chwile spędzone w tym uroczym miejscu
na długo zapadają w pamięć spragnionych wrażeń turystów.

region

ku, wzniesiono w XII wieku. Od tamtego
czasu był wielokrotnie przebudowywany,
a najstarszą częścią zabudowy jest dzisiaj
średniowieczna wieża. Obok kościoła istniał
kiedyś także zespół klasztorny klarysek, który rozebrano w XIX wieku.
Gotycki kościół św. Jana Chrzciciela jest
chlubą Gniezna, a ze względu na swoją urokliwość i kameralność często bywa miejscem ceremonii ślubnych.
Dolina pojednania, stanowiąca popularne miejsce, w którym organizuje się różnorakie festyny historyczne, położona jest na
północ od Wzgórza Panieńskiego. Rośnie
tam pięć dębów zasadzonych przez prezydentów pięciu państw Europy Środkowej
podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego w 2000 r.
Majestatyczny budynek Poczty Polskiej
wznoszący się przy ul. Chrobrego, jednej
z głównych arterii miasta, zbudowany został już ponad sto lat temu. Naprzeciw niego znajduje się zabytkowy kościół Garnizonowy, pierwotnie wzniesiony jako ewangelicki zbór.
W programie zwiedzania pierwszej stolicy Polski nie może zabraknąć kolejnego,
niezwykle interesującego miejsca, jakim
jest Muzeum Początków Państwa Polskiego. Zajmuje się ono eksponowaniem dziedzictwa polskiego oraz historii Gniezna i regionu, oferując bogaty program wystaw
i prezentując zabytki od pradziejów, przez
średniowiecze i czasy nowożytne, po współczesność. Muzeum słynie również z wystaw
poświęconych historii sztuki. Stałe ekspozycje przedstawiają średniowieczną Wielkopolskę i Gniezno, oręż wieków minionych
oraz galerię portretu i wystawę tkaniny
współczesnej.
Powracając na Wzgórze Lecha, warto
odwiedzić znajdujące się tuż obok katedry
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Muzeum sprawuje pieczę nad skarbcem katedralnym, ponadto zabezpiecza, przechowuje, konserwuje i udostępnia bezcenne dzieła
narodowej kultury.
Gniezno to także długa tradycja szkolnictwa duchownego, którego początki sięgają 1602 roku. Obecnie uczelnia nosi nazwę Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, którą otrzymała za sprawą Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1965
roku.
Wiktor Koliński,
Miejskie Centrum Innowacji i Promocji
Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

Jak mówi piastowska legenda – Gniezno powstało w miejscu wskazanym Lechowi, bratu Czecha i Rusa, przez gniazdo białego orła. Dziś echa podania pobrzmiewają w samej nazwie miasta i herbie, gdzie drapieżny ptak znalazł zaszczytne miejsce.
Źródła archeologiczne jednak dowodzą, że pierwsze ślady ludzkiej aktywności na terenach dzisiejszego Gniezna pojawiły się już około 10 tys. lat p.n.e., a od końca IX w. Gniezno
było już miejscem stałego osadnictwa. Dogodne położenie na Pojezierzu Gnieźnieńskim
sprawiło, że Piastowie wybrali właśnie ten teren na swą centralną siedzibę, budując tu około 940 r. potężny gród warowny, który stał się podstawą do przyszłej lokacji średniowiecznego miasta.
To w Gnieźnie właśnie miało miejsce
jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii – w 966 roku przyjęcie chrztu
przez piastowskiego księcia Mieszka I.
Ten historyczny moment uczynił z Gniezna niezwykle ważny ośrodek chrześcijaństwa, czego symbolem było założenie tu pierwszego biskupstwa. Przybycie
do Gniezna biskupa praskiego Wojciecha,
jego misja chrystianizacyjna do Prus i męczeńska śmierć dały początek kultowi św.
Wojciecha, który po dziś jednoczy i przyciąga do Gniezna pielgrzymów z całej Europy. Jego prochy, złożone w gnieźnieńskiej katedrze, stały się powodem przybycia do Gniezna w 1000 roku cesarza
niemieckiego Ottona III. Spotkanie księcia Bolesława Chrobrego, syna Mieszka I,
z tym ówczesnym niekwestionowanym
władcą chrześcijańskiej Europy zaowocowało w kilkanaście lat później koronacją
Piasta na I króla Polski. Tym samym Gniezno stało się symbolem debiutu młodego państwa Piastów na politycznej mapie Starego Kontynentu, a idee ówczesnego zjazdu gnieźnieńskiego po dziś dzień przyświecają międzynarodowym spotkaniom
głów europejskich państw właśnie w Gnieźnie: mieście symbolu jednoczącej się i solidarnej Europy.
Aż do schyłku średniowiecza Gniezno stanowiło jeden z najważniejszych ośrodków politycznych w Polsce, a ulokowane w nim pierwsze arcybiskupstwo jednoczyło religijnie młode państwo. Katedra Gnieźnieńska była miejscem koronacji jeszcze wielu władców średniowiecznej Polski: Mieszka II, Bolesława Śmiałego, Przemysława II i Wacława II Czeskiego. Dopiero najazd zakonu krzyżackiego w 1331 roku przerwał bujny rozkwit pierwszej stolicy Polski. Gniezno straciło wówczas swoje strategiczne znaczenie, ale historia nigdy nie pozwoliła
zapomnieć o największych chwilach świetności miasta i jego znaczącej roli w kształtowaniu
się państwowości polskiej.

Tam, gdzie
zacz´ła si´

Polska
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Rozmowa
z księdzem Tadeuszem
Isakowiczem-Zalewskim
Jaka była historia powstania
książki „Księża wobec bezpieki”? Niektórzy odbierają ją jako „donos” na duchownych uwikłanych we współpracę ze służbami specjalnymi PRL, inni
zaś uważają, że pokazuje ważne i trudne, a czasem chwalebne wycinki historii
Kościoła w Polsce w ostatnich 20 latach
komunizmu.
Historia powstania książki sięga jeszcze lat 80., kiedy jako młody kleryk zaangażowany byłem w ruch „Solidarności”. Jednak gdy nastały lata 90., uznałem, że dalsze
angażowanie się księży w życie społeczne
i polityczne jest już nienaturalne i nadszedł
czas służenia Kościołowi i ojczyźnie w zupełnie inny sposób. Poświęciłem całkowicie
swój czas Fundacji św. Brata Alberta. W 2005
roku jechałem wraz z moimi przyjaciółmi do
Gdańska na uroczystości 25-lecia podpisa-

nia Porozumień Sierpniowych. Podczas podróży w jedną i w drugą stronę wysłuchiwałem różnych, nieraz wzruszających opowieści byłych opozycjonistów, którzy analizowali swoje akta zgromadzone przez SB. Niektórzy z nich, opowiadając o tym, co znaleźli w teczkach, nie kryli emocji, a nawet mieli łzy w oczach. Odkryli w nich bowiem, że
osoby, którym ufali, nierzadko duchowni,
donosili na nich do SB. Pytali mnie, co oni
mają z tą sprawą zrobić. Wcześniej otrzymałem status pokrzywdzonego, ale nie chciałem występować do Instytutu Pamięci Narodowej o prawo wglądu do swoich akt. Wówczas jednak zdałem sobie sprawę, że jeżeli
sam nie przeczytam esbeckich dokumentów na mój temat, to co mam powiedzieć
przyjaciołom?
Potem był kolejny przełom w tym, co zaważyło na mojej decyzji o powstaniu książki. Ponad rok temu uczestniczyłem w spotkaniu w Nowej Hucie, podczas którego jeden z przyjaciół, zwykły robotnik z wykształceniem zaledwie zawodowym, pub-
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licznie przyznał się do tego, że był tajnym
współpracownikiem SB o pseudonimie „Kałamarz”. Przeprosił też za to swoich kolegów.
Było to wstrząsające. Trochę pod wpływem
tego wydarzenia stwierdziłem, że dobrze
byłoby, by również księża współpracujący
z bezpieką zrobili to samo i oczyścili w ten
sposób własne środowisko. Wypowiadając
te słowa, nie spodziewałem się, że wywołają one lawinę, a ta z kolei spowoduje erupcję wulkanu, z którego lawa musi się wylać
do końca.
W siedzibie krakowskiego oddziału IPN ksiądz dotarł do swoich akt,
które liczyły aż 500 stron. Co było w nich
najbardziej bulwersującego?
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mie niewielki skutek. To zamiatanie prawdy o przeszłości pod dywan może być gorsze niż publikowanie tych danych. Ludzi nie
gorszą błędy przeszłości, ale chęć ich ukrycia i próba manipulacji nimi. A ludzie takich
zawodów, jak politycy, dziennikarze, nauczyciele, a także księża nie powinni mieć
wątpliwej przeszłości.
Myślę, że u podłoża tego sporu w Kościele
leżą trzy powody. Po pierwsze ludzie Kościoła chcą, aby najpierw zostali ukarani sprawcy,
czyli funkcjonariusze SB i inni przedstawiciele systemu totalitarnego. Po drugie – władze
kościelne długo lekceważyły akta SB, licząc,
że problem sam się rozejdzie po kościach, że
choroba sama się uleczy. A trzeci powód jest
taki, że niektórzy współpracownicy SB
porobili kościelne kariery i odsuwając
próbę wyjaśnienia tego negatywnego
zjawiska, przełożeni tak naprawdę usiłowali pokryć farbą zardzewiały materiał. Informowałem władze kościelne
o sprawie arcybiskupa Wielgusa, na
długo zanim doszło do styczniowych
wydarzeń (odwołany ingres arcybiskupa – przyp. red.), ostrzegałem wie-

wiarygodne. Dzielę te dokumenty na dwa
rodzaje. Jedne to te, które bezpieka pisała
dla siebie i każdy, kto bada tego rodzaju dokument źródłowy, powinien być do niego
nastawiony krytycznie. Najwięcej nadgorliwości, naciągania faktów, koloryzowania
materiałów wykazywali funkcjonariusze SB
szczebla powiatowego. Ale już później, na
szczeblu wojewódzkim, to dość szczegółowo weryfikowano. Bezpieka wytwarzała
też w pełni świadomie dokumenty służące
dezinformacji. To była straszna robota, która niszczyła duchownych. To samo działo się
zresztą na uczelniach, w środowisku adwokackim i dziennikarskim.
Czy w dokumentach dawnej
SB można znaleźć informacje
o osobach znanych w Kościele?
SB próbowało zwerbować
każdego i to za wszelką cenę. Pod
koniec lat 60. na Franciszka Macharskiego donosił jego szwagier.
Julian Polan-Haraschin, prawnik
i były sędzia stalinowski, podjął się współpracy w zamian za

milczenia czy odsunięcie od prac nad książką, by uniemożliwić jej wydanie. To jednak
jeszcze bardziej utwierdzało mnie w przekonaniu, że problem tajnych współpracowników w Kościele trzeba rozwiązać. Przypadła mi taka niewdzięczna rola Kasandry, która ostrzegała władców przed koniem trojańskim, a oni nie chcieli jej słuchać.
Skąd według księdza bierze się
ten spór w Kościele dotyczący rozliczenia
się z przeszłością dotyczącą czasów PRLu? Przecież tylko nieliczni duszpasterze
współpracowali z ówczesnym aparatem
bezpieczeństwa...
Kościół nie powinien się bać publikacji
akt dawnej SB. Bo tak naprawdę pokazują
one niezłomność Kościoła. Tylko około 10
procent księży nie postąpiło tak, jak powinno. Przy tej maszynerii, jaka została stworzona do walki z Kościołem, a każdy ksiądz
poddany był inwigilacji, odniosła ona w su-

lokrotnie, że w aktach są informacje na
temat żyjących biskupów, ale nie słuchano tego, co mówiłem. Gdyby kilka lat temu Kościół powołał komisje
historyczne, nie byłoby tego szumu
medialnego. Uważam, że wśród duchownych powinna odbyć się autolustracja, zanim inni wzięli się za lustrację z zewnątrz.
Czy wszystko, co znalazło się w aktach SB, można uznać
za wiarygodne? Przecież funkcjonariusze na własny użytek fałszowali dokumenty, wiele było spreparowanych
i wymyślonych po to tylko, aby skompromitować księży...
Zdaję sobie sprawę, że takie praktyki miały w SB miejsce, jednak ja w swojej
książce nie piszę, że dokumenty nie były
preparowane. Pokazuję, że donosy niektórych tajnych współpracowników były nie-

wcześniejsze zwolnienie z więzienia. Trafił za kratki za branie łapówek i fałszowanie dyplomów
prawniczych. Ksiądz Franciszek
Macharski nie wiedział o podwójnej roli jego szwagra. Mimo to zachował dużą ostrożność i nigdy
nie dopuszczał Polana-Haraschina do najbardziej poufnych spraw
kościelnych.
Julian Polan-Haraschin, pseudonim „Leon”, „Zbyszek” i „Karol”, donosił
między innymi na ojca Piotra Rostworowskiego, kardynała Karola Wojtyłę, księdza
Stanisława Dziwisza czy Józefa Tischnera.
W głównej mierze jednak skupił się na kardynale Macharskim. W archiwum oddziału
IPN w Krakowie zachowało się 12 tomów
akt TW „Leona”, liczących w sumie cztery tysiące stron.
Rozmawiała Mariola Dymarczyk

WYWOŁAŁA LAWINĘ
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Poza aktami obejrzałem kasetę wideo,
później kilkakrotnie prezentowaną w TVP,
która zawierała nagrania, między innymi
wstrząsające sceny z pobicia przez funkcjonariuszy SB. Lecz jedną z boleśniejszych
spraw było to, że mimo zaczernień na dokumentach bezpieki nazwisk tajnych współpracowników, przekazujących na mnie donosy SB, odszyfrowałem z łatwością prawdziwe nazwiska. Odkryłem tam także nazwiska duchownych. Wówczas postanowiłem zwrócić się do władz kościelnych z pytaniem, co powinienem w tej sytuacji zrobić.
Dopiero po drugim moim liście otrzymałem
odpowiedź, że jestem polecany opiece Matki Bożej, a gdy zapytałem wprost: „Co mam
robić?”, usłyszałem, że te dokumenty należy
spalić i że przywoływanie historii sprzed ponad 17 lat nikomu nie służy.
Co ksiądz myślał, gdy władze
kościelne zakazały prac nad książką? Czy
chciał ksiądz przerwać prace nad zbieraniem i weryfikacją materiałów?
To były jedne z najcięższych chwil w moim życiu. Moi przełożeni rzeczywiście sięgali
po różne środki administracyjne, jak nakaz

27

promuje dobry design

Hansgrohe
Barbara Pol

design
S P O N S O R O W A N Y
A R T Y K U Ł
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Dysk prysznicowy
Raindance AIR

Hansgrohe to firma z ponad 100-letnią tradycją.
Powstała w 1901 roku w Schwarzwaldzie, a dziś
jest międzynarodowym koncernem cenionym
za jakość, prekursorskie wzornictwo i rozwiniętą
technologię.
Hansgrohe jest producentem armatury sanitarnej, systemów prysznicowych oraz kolekcji łazienkowych projektowanych przez największe sławy światowego designu, m.in.
Philippe’a Starcka, Antonio Citterio czy Jean Marie Massaud. Hansgrohe jako pierwsza
firma na świecie wprowadziła drążek prysznicowy, główkę prysznicową z regulacją strumienia (1968) i panel prysznicowy.
Siedziba firmy w Polsce mieści się w Tarnowie Podgórnym k. Poznania, gdzie obok
biur, ekspozycji i magazynu funkcjonuje centrum szkoleniowe oraz Galeria Hansgrohe-Aquademia, która promuje polską sztukę współczesną.

Hansgrohe zwycięża w konkursie Dobry Wzór
Produkty Hansgrohe zdobywają międzynarodowe wyróżnienia i nagrody za design.
Firma ma ich już na swoim koncie ponad 100. Również w Polsce coraz częściej pojawia
się temat wzornictwa. Artystyczne uczelnie wyższe kształcą studentów w tym zakresie,
a polscy producenci zaczynają zwracać uwagę na poziom projektowy swojej oferty. Pojawiają się konkursy, jak PRODECO zainicjowane przez magazyn „Elle Decoration” czy Dobry Wzór w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

Dysk prysznicowy
Raindance S AIR 150
D ysk pr ysznicowy
w rozmiarze XXL to przebój, któr ym program
prysznicowy Raindance AIR wkroczył na rynek.
Wszystkie prysznice Raindance są „powered by air”
– oznacza to, że są wyposażone w opatentowany
przez Hansgrohe system
napowietrzania strumienia. Powietrze przywraca
wodzie jej pierwotną witalność, dzięki czemu strumień normalny zyskuje
Rainmaker
miękkość i objętość prawdziwego deszczu. Dysk posiada w sumie trzy rodzaje strumienia oraz
funkcję zapobiegającą osadzaniu się kamienia Rubit i – być może najważniejsze – mimo dużej średnicy zużycie wody nie jest większe niż
w przypadku tradycyjnej główki prysznicowej.

design

Ten ostatni przyjął w tym roku nową formułę. Do udziału dopuszczono zarówno producentów polskich, jak i zagranicznych,
kierując się kryterium dostępności na polskim rynku. Do I etapu zakwalifikowano 80 produktów, do finału – 48. Jest to mniejsza liczba
uczestników niż w największych europejskich konkursach, ale też
pojęcie dobrego designu dopiero się u nas rodzi i wciąż wymaga
doprecyzowania.
W sferze domu godłem Dobry Wzór 2006 jury konkursu wyróżniło
dysk prysznicowy Raindance S 150 AIR firmy Hansgrohe (na zdjęciu).
Autorem projektu jest biuro Phoenix Design. Wystawa pokonkursowa
pokazywana była w siedzibie Instytutu przy ul. Świętojerskiej w Warszawie przez dwa miesiące.

Głowica talerzowa Raindance Royal
– podkreśla prezes Lech Mielnik. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko
inni producenci „inspirują się” pomysłami Hansgrohe, a na rynku pojawiają się podobne do naszych produkty. Wymienię choćby odleg
ły już historycznie zestaw prysznicowy „Unica”, koncepcję „World of
Style/s” czy szczególnie naśladowany program prysznicowy Raindance. Kwestia plagiatów jest bardzo uciążliwa, ale tak dzieje się
niestety na całym świecie. Obserwujemy jednak, że standard życia
polskiego społeczeństwa podnosi się i produkty przestają być postrzegane tylko i wyłącznie przez pryzmat ceny. Zaczyna się liczyć
również jakość. Społeczeństwo odkrywa nowe możliwości i chce je
realizować, a my jesteśmy od tego, aby mu w tym pomóc.

Hansgrohe wspiera młodych projektantów
Firma Hansgrohe została doceniona w konkursie, a sama – doceniając rolę wzornictwa – wspiera młodych projektantów. Firma współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, Warszawie i Krakowie.
Efektem tej współpracy są tematy zajęć semestralnych realizowane
z naszym udziałem, prace dyplomowe oraz inspiracja naszymi działaniami. W wyniku tej współpracy już dwoje studentów odbyło praktyki
w studio projektowym Phoenix Design w Stuttgarcie. Swoimi wrażeniami dzielili się później z innymi na organizowanych przez nas spotkaniach. Obecnie jedna z tych osób jest tam zatrudniona – mówi Lech
Mielnik, prezes Hansgrohe w Polsce.

Od lewej: prof. Bogumiła Jung, prof. Paweł Balcerzak, Eliza
Dyzma, Bartosz Śliwiński oraz laureatki: Marta Krupińska
i Katarzyna Minasowicz

Wyznaczanie nowych tendencji
Firma Hansgrohe od zawsze dba o najwyższą jakość. Oprócz
dobrego wzornictwa równie ważne są kwestie funkcjonalności produktu, innowacyjność oraz zaplecze serwisowe. Nie bez powodu
firma postrzegana jest jako jeden z prekursorów nowych tendencji. Liczy się to, aby nie tylko być „trendy”, ale też wyznaczać trendy

Rozdanie nagród w konkursie Dobry Wzór. Od lewej: Barbara
Pol, Lech Mielnik, Kinga Mielnik
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Identyfikator więźnia
nr 601 z Oflagu XI/B

DRUTAMI

los nas twardy splótł...
Żołnierze polscy w obozach jenieckich, niemieckich i sowieckich, w czasie II wojny światowej.
Wystawa ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum
Wojskowego (wrzesień-grudzień 2007 r.)

Cmentarz obozowy Oflagu II C
Woldenberg

Żołnierze polscy wzięci do niewoli
przez wojsko niemieckie w okolicach
Gorlic, jesień 1939 r.
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Widok Oflagu VII A Murnau
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tysiące żołnierzy kampanii
wrześniowej 1939 r. trafiło do
niewoli niemieckiej, a 180 tysięcy do niewoli sowieckiej. Oto był jej tragiczny bilans.
Dowództwo niemieckie już zawczasu
zorganizowało sieć obozów dla oficerów,
podoficerów, a także szeregowych. W tych
obozach tylko pozornie przestrzegano podpisanej przez Niemcy konwencji genewskiej
z 1929 r. o traktowaniu jeńców wojennych.
Faktycznie jej postanowienia były punkt po
punkcie łamane. Pomocy byli pozbawieni również jeńcy polscy internowani przez
Rosję sowiecką, która tej konwencji nie
podpisała. Miała natomiast wobec nich
swoje własne, zbrodnicze plany, któ-

Tragiczny los polskich oficerów internowanych w Rosji sowieckiej przypominają zgromadzone pamiątki. Najciekawszymi
obiektami są kartki wyrzucane z pociągów
wiozących jeńców na wschód, które dzięki kolejarzom trafiały do oczekujących wiadomości rodzin. Niestety, dla wielu jedyną wieścią była informacja o odkryciu mogił katyńskich wiosną 1943 r. Prezentowane są listy z zawiadomieniem o odnalezieniu zwłok pomordowanych oficerów, kartki przesyłane przez Czerwony Krzyż. Można
zobaczyć przedmioty kultu religijnego wykonane przez jeńców – krzyżyki, ryngrafy,
szkaplerz. Reprodukcje fotograficzne po-

re zrealizowała wiosną 1940 r., by następnie przez całe lata okłamywać społeczność
międzynarodową.
W zbiorach Wielkopolskiego Muzeum
Wojskowego znajduje się wiele pamiątek
po żołnierzach polskich – jeńcach wojennych. Większość z nich nie była nigdy dotąd
pokazywana publiczności. Są to najróżniejsze obiekty – dokumenty, fotografie, znaki
tożsamości, pieniądze zastępcze, przedmioty osobistego użytku, dzieła artystyczne wytwarzane w różnych technikach oraz bogaty zespół korespondencji pokazujący tęsknotę jeńców za rodziną i krajem. Prezentacja tego zbioru oraz przypomnienie wojennych losów wielu tysięcy żołnierzy polskich
to główne cele wystawy, która ma zaprezentować całokształt problematyki związanej
z obozami jenieckimi.

kazujące rozkopane mogiły katyńskie uświadamiają,
jaki dla większej części polskich oficerów był kres niewoli sowieckiej.
Twórcy wystawy, poprzez aranżację, starali się oddać klimat codziennego obozowego życia. Podstawowym zadaniem jeńców,
oprócz próby ucieczki, było zorganizowanie
sobie życia, żeby dotrwać do końca niewoli w dobrej formie psychofizycznej – „nie zardzewieć”. Stąd tak szeroko rozwijano różne
formy działalności oświatowej i kulturalnej.
Świadczą o tym dokumenty o ukończeniu
kursów, zeszyty z notatkami. Działalność
kulturalna jest dobrze udokumentowana
poprzez liczne fotografie, na których widzimy fragmenty z przedstawień teatralnych
lub koncertujące orkiestry.
(wg oprac. Aliny Sokołowskiej)

Zaświadczenie o przetrzymywaniu
w Oflagu II A Prenzlau kapitana
Ignacego Sęka, 14 czerwca 1940 r.

Sanitariuszka Halina Dymińska (druga
od prawej) w towarzystwie koleżanki
oraz dwóch polskich żołnierzy, pacjentów – jeńców w szpitalu wojskowym
w Gostyninie, 15 października 1939 r.

Kartka pocztowa wysłana przez płk.
Jerzego Cegielskiego z obozu
w Starobielsku, do matki. Starobielsk,
27 listopada 1939 r.
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W przededniu finałowego
dwumeczu o Drużynowe
Mistrzostwo Polski pomiędzy Unią Leszno i Unibaksem Toruń żużlowy świat
wstrzymał oddech. Wszyscy fachowcy zgodnie oceniają, że w finale rozgrywek wystąpią godni siebie rywale. Tymczasem kibice leszczyńskich „Byków”
z niecierpliwością odliczają
każdą minutę do rozpoczęcia finałowej batalii o złoto i przygotowują oprawę
zawodów, jakiej w Polsce
jeszcze nie widziano.

LESZNO
- stolica
polskiego
˝u˝la
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a złoty medal Drużynowych Mistrzostw
Polski czekamy aż od 1989 roku. Wtedy
to po raz trzeci z rzędu Unia Leszno została Drużynowym Mistrzem Polski. Najwyższy
czas nawiązać do chlubnych tradycji i zacząć
tworzyć swoje. Mamy wspaniałych sponsorów, wspaniałych kibiców, wspaniałą drużynę. Wierzę, że stać nas na złoto! – mówi
z przekonaniem Ireneusz Igielski, dyrektor
zarządzający Unii Leszno SSA.
Obecnie zarządzająca rozgrywkami ligowymi spółka Ekstraliga Żużlowa wprowadziła nowy standard w polskim żużlu. Ogólna profesjonalizacja speedwaya nie mogła
ominąć Unii. Nowy zarząd wystąpił z ambitną strategią jednoczesnego sprowadzenia
do Leszna żużla na najwyższym poziomie,
jak i stałego rozwoju organizacyjno–sportowego spółki. W tym celu podpisano długoterminową umowę z angielską firmą BSI
– dysponującą prawami do prestiżowego
cyklu Speedway Grand Prix oraz Drużynowego Pucharu Świata – na organizację na
Stadionie im. Alfreda Smoczyka tego, co
w speedwayu najlepsze.
W Lesznie stawiają sobie nowe wyzwania organizacyjne. Nowe wyzwania
to również chęć współpracy z nowymi
partnerami, z którymi Unia Leszno SSA
chce i – jak pokazują doświadczenia kilku ostatnich lat – potrafi kroczyć ku kolejnym spektakularnym sukcesom. Sponsorem generalnym Unii jest Polski Koncern
Mięsny Duda SA, a do szacownego grona
sponsorów zaliczają się też m.in. Lech Pils,
Shell, Poczta Polska, Agromix i BZ WBK.
Unia Leszno poszukuje jednak nowych
partnerów do współpracy, bo nie zasypia gruszek w popiele, a hołduje cenionej
wśród Wielkopolan zasadzie olimpijskiej:
citius, altius, fortius. Dlatego też organizuje dla sponsorów różnorodne formy promocji, prezentacje, pakiety gościnne VIP.
Unia jest jednym z najbardziej zasłużonych dla polskiego żużla ośrodków. Dwanaście tytułów Drużynowych Mistrzów Polski
i dziesiątki medali w innych konkurencjach
mistrzowskich. W Unii Leszno dochowano się Indywidualnych Mistrzów Świata Juniorów oraz Drużynowych Mistrzów Świata. Leszno przede wszystkim żyje jednak
rozgrywkami ligowymi, gromadzącymi na
stadionie każdorazowo kilkanaście tysięcy
widzów:
Region leszczyński to niesamowity teren dla żużla. Tutaj liga jest świętem, a żu-

żel niczym religia przyciąga całe rodziny,
młodszych i starszych – mówi trener drużyny Unii Czesław Czernicki, skądinąd rodowity zielonogórzanin.
Pamiętajmy, że rok 2008 przyniesie
kolejne imprezy najwyższej rangi. Już
w maju na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie odbędą się najbardziej prestiżowe w świecie speedwaya zawody
Grand Prix. Jak pokazał tegoroczny Drużynowy Puchar Świata, żużel potrafi być nie
tylko sportem motorowym, ale i wielkim
świętem, w którym uczestniczą tysiące

rozentuzjazmowanych kibiców na stadionie, jak i miliony fanów przed telewizorami. Nadchodzący rok to również 80–lecie
klubu Unia Leszno, a w Lesznie wierzą, że
„Jedyna” – jak zwą Unię jej kibice – wkroczy w nowy, jubileuszowy sezon jako królowa polskiego żużla.
Na razie przed nami rozstrzygająca walka o tytuł najlepszej drużyny w Polsce w sezonie 2007, a w niej w roli głównej występują żużlowcy z Leszna. Czy upragnione złoto
znajdą już w tym roku? Wiele wskazuje na
to, że tak.
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SZAMOT
Mówi burmistrz Szamotuł
Jacek Grabowski

Szamotuły są historycznie bardzo bogatym miejscem. To znacząco wyróżnia. Jakie działania mogą sprzyjać
kreowaniu kulturalnych propozycji Szamotuł interesujących nie tylko dla mieszkańców, ale może przede wszystkim dla
zaciekawionych historią przybyszów?
Burmistrz JACEK GRABOWSKI: Szamotuły mają historię pełną ciekawych zdarzeń, dla miejscowych będącą powodem do
dumy, a dla przybyszów magnesem, inspiracją do bliższego poznania naszego miasta. A zapewniam, że Szamotuły to miasto
z klimatem. Wystarczy wejść na okazałą Starówkę, znaleźć się pomiędzy pięknymi kamienicami z przełomu XIX/XX wieku. Spacer wąskimi uliczkami zachowującymi dawny układ urbanistyczny wokół Rynku to poruszające doświadczenie dotyku historii. Po
drodze można, na przykład, zobaczyć gotycką kolegiatę, basztę Halszki. Jeśli w uszach
zabrzmią nam nuty Wacława z Szamotuł
albo strofy pierwszego miłosnego listu
w języku polskim, który powstał w pierwszej połowie XV wieku właśnie w Szamotułach, to bez wątpienia poczujemy, że jesteśmy w miejscu wyjątkowym.
I jeśli mówimy o sprawach wyjątkowych,
to taką jest odkrycie, jakiego niedawno dokonano kilka kilometrów od Szamotuł. Szukając kościoła, archeolodzy natrafili na ślady średniowiecznego miasta. W ten sposób
odkryte zostały pierwsze Szamotuły z XII

o tym, że mieszkańcy pierwszych Szamotuł
zakładali nowe, obecne miasto. Co się stało z tym, po którym ślady teraz odkryto? Zapewne odpowiedź dadzą dalsze badania.
Chcielibyśmy tam stworzyć skansen, taki
park edukacji historycznej.
To nie jest jedyne takie odkrycie i przedsięwzięcie w Szamotułach...
Szamotuły bywają nazywane miastem
dwóch zamków. Bo poza znanym zamkiem
Górków są też ślady po pierwszym założeniu zamkowym z XIV wieku. To właśnie tam
zaczynały się te „drugie” Szamotuły. Z wykorzystaniem ścian z dawnego zamku powstał
kościół, a obok niego znajduje się klasztor
franciszkański. Teraz furtę klasztorną można przekraczać, by zwiedzać liczne wystawy, które organizuje tam wspólnie z parafią pod wezwaniem św. Krzyża Urząd Miasta
i Gminy. Docelowo ma powstać w tym miejscu Ośrodek Formacji Intelektualno-Duchowej „Sztuka i Myśl”. Chcemy pozyskać środki zewnętrzne na rewitalizację tego obiektu. Ma on być miejscem realizacji projektów,
których autorami byłyby różne grupy społeczne, stowarzyszenia, organizacje, twórcy
i artyści. Chcemy, żeby toczyła się tam wymiana myśli, żeby odbywały się dyskusje,
spotkania, prelekcje, wystawy i warsztaty
twórcze.
Wspominał pan o projektach
wielokulturowych i wieloreligijnych
spotkań, jakie chciałby pan realizować
w Szamotułach. Kiedy i gdzie miałyby się
one odbywać? Czy w obecnie odnawianych budynkach poklasztornych?

U NAS CIĄGLE

SI¢ COÂ DZIEJE...
wieku! Na specjalistycznych zdjęciach lotniczych widać średniowieczny rynek z zarysami chałup. Co ciekawe, taki sam układ urbanistyczny, nawet z identycznym zakrzywieniem niektórych ulic, widać na zdjęciu z lotu ptaka obecnych Szamotuł. Świadczy to
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Już teraz wydarzenia kulturalne w tym
miejscu przyciągają wielu mieszkańców
i gości. Mieliśmy tam kilkanaście wystaw,
w tym w większości profesorów i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
To miejsce ma wielki potencjał. Jestem prze-

sła w Poznaniu? Czy ten pomysł uda
się wykorzystać w jakiś sposób także
w Szamotułach?
Popieram wszelkie twórcze i innowacyjne pomysły. Zawsze zabiegam o to, aby Szamotuły zyskały na dobrych pomysłach Poznania. Pani wspomina nadanie przywileju
targowego przez Przemysła II. A ja wspomnę, że obecnie Szamotuły znajdują się
w bezpośrednim oddziaływaniu aglomeracji poznańskiej oraz w tak zwanym poznańskim obszarze metropolitalnym. To zobowiązuje obie strony do działania. W przyszłości
zaś przywilejem będzie dla nas współudział
w organizacji Euro 2012.
Młyny, olejarnia, cukrownia,
fabryka mebli mają swój początek w XIX
wieku. Czy obecnie kształtują nadal wizerunek miasta?
Niestety, to już przeszłość. Lukę tę jednakże wypełniają firmy często
o innowacyjnym charakterze, silnie powiązane z życiem

gospodarczym Europy. Bliskość Poznania
i jego oddziaływanie przekłada się na to, co
pragniemy wykorzystać – wdrażanie postępu technologicznego i inwestycje w innowacyjne technologie.
Na jaką najbliższą imprezę zaprosiłby pan czytelników „Merkuriusza”?
Właśnie zakończyliśmy inaugurację roku
kulturalnego w trzech odsłonach – podczas
trzech dni odbyły się trzy wystawy malarstwa, fotografii i starej pocztówki żydowskiej, dwa koncerty i spotkanie z autorem
książki. U nas ciągle się coś dzieje. Zapraszam na naszą miejską stronę internetową
www.szamotuly.pl . Na niej zawsze znajdą
państwo aktualne propozycje kulturalne
w mieście i gminie. A będzie to między innymi wystawa grafik profesorów ASP w Poznaniu, impresja na temat „Ukrzyżowanego” Jarosława Kałużyńskiego, czy wystawa
instalacji artystycznej studentów ASP.
Rozmawiała Mariola Zdancewicz

Jedna z wystaw w dawnym klasztorze

Marszałek Marek Woźniak ogląda znaleziska z klasztoru, które pojawiły się podczas pierwszych prac porządkowych

W tym miejscu, pod ziemią,ukryte
są pierwsze Szamotuły

wywiad

TUŁY
konany, że tak jak przed wiekami, kiedy był
tam zamek, a później klasztor, w przyszłości
może nadawać rytm życiu naszego miasta.
Zarówno w kontekście działań artystycznych, jak i innych przedsięwzięć integrujących pokolenia i narody, przydawać dobrego ducha Szamotułom.
Mają państwo siedem miast
partnerskich w Niemczech, Włoszech,
Francji, Szwecji i Holandii. Co takie partnerstwo konkretnie oznacza? Czy tu należy szukać idei tychże spotkań?
Burmistrzowie naszych miast partnerskich istotnie podjęli tę ideę i liczymy, że
będzie również interesująca dla młodzieży z tych miast. Spotkania, których podstawą i sensem jest wymiana myśli, wspólny udział w wydarzeniach kulturalnych,
kształtowanie wyobrażeń o innych, są bardzo ciekawe i myślę, że będą tam chętnie
podejmowane.
Szamotuły otrzymały od Przemysła II przywilej targowy. Jak się pan
odnosi do odbudowy zamku Przemy-

XVIII-wieczny kafel.
Jedno ze znalezisk
w dawnym klasztorze
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Chemik
Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

w kosmosie
Romantyczny nastrój,
jaki nas ogarnia, kiedy spoglądamy w rozgwieżdżone, nocne niebo, może zakłócić tylko
filozoficzne pytanie: co
wiemy o innych galaktykach, planetach i pustych obszarach kosmosu? Wiedza o kosmosie,
gromadzona przez pokolenia, zdezaktualizowała się w ciągu kilku
ostatnich lat, a momentem przełomowym tego
procesu był dzień 4 października 1957 roku.
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tedy to sygnał bip-bip obwieścił światu początek ery kosmicznej. Sygnał
ten skierowany z kosmosu ze sztucznego satelity Sputnik 1 w kierunku Ziemi informował
ludzkość, że tego dnia człowiek pokonał grawitację i umieścił na orbicie okołoziemskiej
pierwszy stworzony przez niego przedmiot.
Sputnik 1, do momentu spłonięcia w atmosferze, zdążył okrążyć Ziemię aż 1400 razy,
co oznacza, że przebył łącznie ok. 70 milionów kilometrów. Ten szary, jesienny dzień,
od którego mija w tym roku 50 lat, był wydarzeniem nie tylko, jak wtedy sądzono, politycznym, walką o prymat w zdobywaniu
kosmosu, ale – a może przede wszystkim –
historycznym i naukowym. Z punktu widzenia nauki otwierał on możliwości badawcze
nieosiągalne przez wieki na Ziemi. Od pięćdziesięciu lat kosmos i jego poznawanie pełni rolę stymulatora postępu technicznego
oraz staje się motorem rozwoju wielu kierunków nauki. Jednym z tych kierunków jest
kosmochemia – dział astronomii i równocześnie chemii, zajmujący się badaniem składu chemicznego ciał niebieskich, a w szczególności Układu Słonecznym. Dla chemików
wydarzenia z 4 października 1957 roku to historyczny sygnał, że laboratoria analityczne
można przenieść z budynków ziemskich do
sztucznych satelitów wędrujących w kosmosie i stamtąd prowadzić pomiary nie tylko innych planet czy galaktyk, ale również w niespotykany dotychczas sposób śledzić procesy zachodzące tutaj na Ziemi. Nasza planeta, jak i zmiany zachodzące na niej, od tego

momentu mogą być kontrolowane za pomocą systemów pomiarowych umieszczonych daleko od jej granic. Jest to nowa
jakość badań naukowych. Instalacja aparatury badawczej na
sztucznych satelitach wymaga
od konstruktorów i naukowców
ogromnej wyobraźni, jak i wiedzy. Powstające przenośne laboratoria analityczne na sztucznych obiektach
umieszczonych w różnych częściach naszej
Galaktyki lub wędrujących po niej latami nie
tylko muszą być w pełni zautomatyzowane,
lekkie, energooszczędne, ale również bardzo precyzyjne. Dodatkowym wyzwaniem
dla konstruktorów i informatyków jest proces sterowania takimi laboratoriami z odległości setek tysięcy kilometrów od centrum
zarządzania. Dzięki osiągnięciom techniki
kosmicznej współczesny chemik nie musi
być obecny w miejscu pobierania prób na
innej planecie czy przemieszczać się miliony
kilometrów w kosmosie, aby przeprowadzić
dokładną analizę pierwiastków i związków
chemicznych. Przeniesienie laboratoriów badawczych poza atmosferę ziemską to skok
cywilizacyjny, który obserwujemy od 50 lat.
Bez badań kosmosu wiedza o nas samych,
o naszej planecie byłaby znikoma i niepełna. Badania procesów chemicznych zachodzących w kosmosie to dzisiaj jedyna droga
poznania historii Wszechświata, jak również
jego dalszych losów, tak ważnych dla naszej
egzystencji.
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Księgi przychodów i rozchodów

• prowadzenie księgi KPiR
• prowadzenie ewidencji dot. podatku VAT
• prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie
z obowiązującymi przepisami

Ryczałt ewidencjonowany
• ewidencja przychodów
• ewidencja podatku VAT

Księgi rachunkowe

• opracowanie zakładowego planu kont
• prowadzenie księgi głównej
• prowadzenie ewidencji dot. podatku VAT
• rozliczanie różnic kursowych walut obcych
• sporządzanie deklaracji CIT-2, VAT-7
• sporządzanie bilansu i rozliczeń rocznych

Biuro Usług Księgowych

BILANSIK
Kadry i płace

• prowadzenie kadr i płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło
• rozliczenia dotyczące opłacanych składek do
ZUS-u
• s porządzanie deklaracji rocznych: PIT-11,
PIT-40 i wszystkich PIT-ów 30

61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33 | tel: (0-prefix-61) 878 61 64 | fax: (0-prefix-61) 878 61 65 | e-mail: biuro@bilansik.com.pl
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stotą jogi jest dążenie do zachowania równowagi i spokoju, wewnętrznej harmonii w najbardziej karkołomnych sytuacjach.
Asany jogi, w których ciało człowieka bywa
ułożone w sposób dla niepraktykującego
niewyobrażalnie skomplikowany, to także
takie karkołomne sytuacje. Sytuacje cielesne. Kark można w nich oczywiście skręcić
dosłownie – na przykład nieumiejętnie układając łeb na macie podczas praktykowania
pozycji odwróconej – stania
na głowie. W praktykowaniu
asan chodzi o to, żeby w najbardziej trudnej, bolesnej
i wyczerpującej pozycji starać się rozluźnić wszystkie organy i części ciała. Wszystkie
oprócz tych, których napięcie jest absolutnie konieczne
dla utrzymania asany. Zachować przy tym należy głęboki
i spokojny oddech oraz swobodną jasność niezmąconego umysłu.
Jest to dążenie do stanu
dokładnie odwrotnego niż
spontaniczna reakcja na stres,
dyskomfort, dolegliwość itp.
Wtedy napina się całe ciało, oddech spłyca i przyspiesza, a aktywność umysłu zawęża się do kwestii związanych z opresją, co
może prowadzić wręcz do paniki. Zwykła reakcja na stres oznacza o wiele większy wysiłek przetrwania stresu albo poradzenia sobie z nim. Joga natomiast pozwala nauczyć
się pomniejszania różnorakich kosztów długotrwałego przebywania w sytuacjach karkołomnych i wyczerpujących.
Uprzytomniłem sobie to wszystko, siedząc na fotelu dentystycznym, w momencie kiedy nieubłaganie do mojego rozdziawionego otworu gębowego zbliżała się ręka
dzierżąca rozpędzoną bormaszynę... Kiedyś
w tak przerażającej sytuacji reagowałem
skurczem wszystkiego, co się
skurczyć dało. Zwłaszcza skurczem dłoni zaciśniętych na
poręczach fotela. Teraz spróbowałem potraktować sytuację jako niekonwencjonalną asanę. Chodziło choćby o to, żeby
mniej się ze strachu spocić...
W końcu rozwijają nas sytuacje trudne i nowe, a nie łatwe
i znane. Takie, w których mu-

simy dać z siebie więcej i czegoś wyraźnie
innego, niż dotąd bywało.
Ale to wszystko nic, mniej niż nic, wobec
karkołomnych wygibasów bohaterów, albo
antybohaterów, polskiej sceny politycznej.
To jest dopiero joga! Moralna, polityczna
i estetyczna... Być jednym z liderów rządzącego (albo opozycyjnego) ugrupowania,
jego twarzą i alibi, symbolem i charyzmą,
a potem z dnia na dzień zająć tę samą po-

ko jego dość beznadziejnym usiłowaniom...
Rządził, nie rządząc, bo nie miał posady
państwowej, i był w opozycji, będąc liderem
ugrupowania sprawującego władzę.
Elastyczność to wielka wartość, tym niemniej musi ona mieć granice. Inaczej nie
sposób się wzajem porozumieć. Nadmierna joginizacja logiki oznacza triumf logiki
negatywnej, politycznej antylogiki. Jej sposób funkcjonowania najzwięźlej wyraża opinia mojego przyjaciela, traktująca
Lech Mergler o zainstalowaniu niemal w środku
aglomeracji poznańskiej, w Krzesinach, wielkiej bojowej bazy lotniczej samolotów F-16. To jest tak
durne, bezsensowne, powiedział,
że dzisiaj w Polsce aż bardzo prawdopodobne... Antylogika nie jest
prostym zaprzeczeniem logiki, to
byłoby nazbyt proste i przejrzyste.
Antylogika wprowadza w miejsce
reguł sytuację braku reguł. Czyli nigdy nic nie wiadomo... Wtedy łatwiej się rządzi (na pozór), bo nie
sposób ustalić, do czego było się
zobowiązanym, biorąc władzę. I łatwiej też jest być w opozycji, której
nie wiąże rąk żadna konsekwencja
w działaniu.
zycję, ale po drugiej stronie baA wracając do tematu – kiedy
rykady, w partii przeciwników. I nie mieć z tego poprzypadkiem nie uda mi się unikwodu żadnych skurczów,
nąć spojrzenia na telewizyjny monitor i zobaczę gadające głowy
przyśpieszenia oddechu,
o własnoręcznym skręnaparzającej się polskiej elity
ceniu karku nie wspopolitycznej, to mam wrażenie,
minając... Prekursorem
że wszyscy oni spędzili ostattego rodzaju biegłości
nio dużo czasu na fotelu denw praktyce jogi potystycznym, spocili się obficie,
a teraz muszą odreagowywać.
litycznej był nadobNiestety,
w moim telewizorze.
ny Marian lat temu kilka, który jednocześnie
rządził rządem i stał
na czele
oporu
przeciw-
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