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Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu od początku 
swego istnienia zawsze był 
silnie związany z miastem 
i regionem, współpracując 
ściśle z jego władzami na 
zasadach partnerstwa i po-
rozumienia, przygotowu-
jąc ekspertyzy i opinie oraz 
służąc doradztwem różnym 
jego organom. W pracach 
badawczych na temat aglo-
meracji poznańskiej, które 

rozpoczęły się w 2009 roku, uczestniczyło 12 
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu (było to około 20% liczby osób ca-
łego zespołu badawczego).

Rola ekonomistów, w tym specjalistów 
z zakresu zarządzania, w wyjaśnianiu procesów 
zachodzących w aglomeracjach oraz koordy-
nowaniu i usprawnianiu ich funkcjonowania 
jest bardzo istotna, a właściwie można powie-
dzieć, że kluczowa. To właśnie Alfred Marshall 
już na początku XX wieku zidentyfikował ko-
rzyści aglomeracji w teorii ekonomii i to ekono-
miści szczegółowo opisali te korzyści oraz ich 
wpływ na jednostki działające w wielkich mia-
stach. Skuteczne i sprawne zarządzanie skom-
plikowanym systemem jednostek, jakie tworzą 
aglomerację poznańską, a w przyszłości me-
tropolię europejską, wymaga zaawansowanej 
wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu.

Na zorganizowanym 9 czerwca br. przez 
Katedrę Ekonomiki Przestrzennej i Środowi-
skowej UE w Poznaniu seminarium naukowym 

„Aglomeracja poznańska w oczach ekonomisty” 
pokazano wszystkie istotne tematy, jakimi zaj-
mowali się pracownicy uczelni w trakcie badań 
nad aglomeracją. Punktem wyjścia do dysku-
sji był referat prof. R. Domańskiego, w którym 
zwrócono uwagę na ewolucyjny paradygmat 
gospodarki przestrzennej i wskazano ścieżki 
rozwoju polskich regionów, w tym wojewódz-
twa wielkopolskiego. Omówiono rolę metro-
polii w rozwoju regionu, możliwości zarządza-
nia zintegrowanym transportem zbiorowym 
w aglomeracji, rozwój turystyki jako funkcji 
metropolitalnej oraz wyniki badań nad okre-
śleniem strategii marki i produktów metro-
politalnych aglomeracji. Pokazano przykłady 
strategii rozwoju wybranych obszarów me-
tropolitalnych w Europie, a w podsumowaniu 
omówiono postępy nad przygotowaniem stra-
tegii rozwoju metropolii. 

W dyskusji prof. L. Wojtasiewicz i prof.  
B. Gruchman podkreślili znaczenie poznawcze 
prowadzonych badań dla nauk ekonomicznych 
oraz znaczenie aplikacyjne uzyskanych wyni-
ków dla rozwoju aglomeracji poznańskiej. 

prof. dr hab. Marian Gorynia 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu
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Wielkie miasta, a właściwie aglome-
racje, były i będą nadal ogniskami rozwo-
ju społeczno–gospodarczego. Przewaga 
konkurencyjna aglomeracji nie jest jednak 
stała. Aglomeracja poznańska ma obec-
nie określony, wysoki stopień konkuren-
cyjności w systemie aglomeracji polskich. 
Utrzymanie tego poziomu wymaga umie-
jętnego wyznaczania kierunków postępu 
i wejścia na ścieżkę rozwoju metropolital-
nego, w którym gospodarka bazuje na sek-
torach kreatywnych, innowacyjnych, in-
tensywnie wykorzystując kapitał wiedzy. 
Szeroko pojmowana przewaga konkuren-
cyjna aglomeracji jest głównie skutkiem jej 
potencjału gospodarczego, istotnie warun-
kującego poziom zamożności mieszkańców. 
Potencjał ten wiąże się z dotychczasową 
ścieżką rozwoju aglomeracji, a jednocze-
śnie określa dalsze możliwości jej rozwoju1.

Procesy gospodarowania w aglome-
racji są wyjątkowo złożone. Złożoność ta 
wynika głównie z różnorodności (struktu-
ry wielkości, rodzajów własności, branż, po-
ziomu innowacyjności) działających w niej 
podmiotów oraz stopnia zurbanizowa-
nia obszaru i poziomu wyposażenia w in-
frastrukturę techniczną i społeczną, które 
określają warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Podregion Poznania i podregion po-
znański w 2007 roku zamieszkiwało nieco 
ponad 2,9% ludności kraju. Jednocześnie 
te dwa podregiony wytworzyły w tym roku 
4,6% PKB (podregiony Krakowa i krakowski – 
4,2%, Wrocławia i wrocławski – 3,6%, a Ło-
dzi i łódzki – 3,2%). Największym potencja-
łem gospodarczym dysponuje metropolia 
warszawska (nieco ponad 15%), a na dru-
gim miejscu można wymienić konurbację 
śląską, w której podregionach wytworzono 
8,3% PKB. 

W 2007 roku jedynie Warszawa (94,2 tys. zł) 
miała wyższy wskaźnik PKB per capita niż 
Poznań (62,4 tys. zł). Dynamika wzrostu 
w podregionie poznańskim wskaźnika była 
bardzo duża (34,6 tys. zł), a różnice między 
centrum aglomeracji a podregionem były 
wyraźnie mniejsze niż w innych polskich 
aglomeracjach. 

Przeprowadzone analizy pokazały, że 
utrzymywana konkurencyjność gospo-
darcza  aglomeracji poznańskiej w dużym 
stopniu wynika z rozwoju podregionu 

poznańskiego oraz  działającej na jego 
korzyść bliskości geograficznej Poznania. 
Potencjał gospodarczy aglomeracji jest 
oczywiście rozłożony nierównomiernie. 
Szczegółowe analizy są opublikowane w 
odrębnych opracowaniach. Warto podkre-
ślić istotne zmniejszanie się zróżnicowania 
w budżetach dochodów własnych per capi-
ta między gminami aglomeracji w ostatnich 
latach. Obszary peryferyjne mają niższe do-
chody, ale już niektóre gminy bezpośrednio 
przylegające do Poznania uzyskują w tym 
zakresie najwyższe wskaźniki – wyższe niż 
w mieście centralnym.

Interesujące może być wskazanie sil-
nych i słabych stron potencjału gospodar-
czego aglomeracji poznańskiej zidentyfiko-
wanych w trakcie przeprowadzonej analizy. 
Do mocnych stron zaliczono między innymi 
różnorodność branżową gospodarki, która 
przy dużej gęstości przestrzennej jednostek 
pozwala wykorzystywać atuty aglomeracji 
i bliskość geograficzną poszczególnych 
ośrodków, wskazano na duży potencjał 
gospodarczy w skali kraju, zapewniający 
możliwość czerpania z korzyści skali, wy-
soką wydajność pracy w sektorze działów 
pracochłonnych oraz działów technolo-
gicznie intensywnych opartych na techno-
logii innowacyjnej. Innym ważnym atutem 
aglomeracji pozostaje duża grupa podmio-
tów z kapitałem zagranicznym skupionych 
w Poznaniu oraz ich rosnący udział w gmi-
nach podmiejskich, spora liczba jednostek 
badawczo–rozwojowych, różnorodność 
dziedzin naukowych w ośrodku poznań-
skim, bardzo dobra baza kształcenia aka-
demickiego, wzrastająca liczba podmiotów 
otoczenia biznesu i wspierania przedsię-
biorczości, rozwój outsourcingu i usług lo-
gistycznych w aglomeracji. Zauważono też 
aktywne wykorzystywanie    funduszy unij-
nych przez przedsiębiorców na inwestycje 
i szkolenia oraz w pozyskiwanie przez nich 
funduszy infrastrukturalnych ze środków 
Funduszu Spójności, ZPORR, PO Transport. 

Określono również słabe strony poten-
cjału gospodarczego. To między innymi zbyt 
małe znaczenie w strukturze gospodarki 
sektora usług rynkowych, niewystarczają-
co rozwinięte usługi rynkowe dla biznesu 
(szczególnie usługi wiedzy zaawansowa-
nych technologii), brak brokerów technolo-
gii, zbyt mały udział usług w tworzeniu WDB,   

niewystarczające nakłady na działalność ba-
dawczo–rozwojową w wytworzonym regio-
nalnym produkcie brutto, zbyt mały udział 
nakładów innowacyjnych przedsiębiorstw 
na działalność badawczo–rozwojową, sła-
ba (przynajmniej do roku 2009) współpra-
ca naukowców i przedsiębiorców w zakre-
sie działalności badawczo–rozwojowej oraz 
transferu technologii, małe skoordynowa-
nie aktywności jednostek naukowo–ba-
dawczych i jednostek otoczenia biznesu, 
niesprecyzowana komercyjna oferta nauki 
dla biznesu. 

Za najważniejsze wyzwania strategicz-
ne określone na podstawie porównania sil-
nych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 
dla potencjału gospodarczego aglomeracji 
uznano niewystarczającą koordynację roz-
woju potencjału gospodarczego w aglo-
meracji i zbyt małe pobudzanie powiązań 
technologicznych uwzględniających zróż-
nicowanie branżowe w aglomeracji.

W Zielonej Księdze Aglomeracji Po-
znańskiej zaproponowano działania, które 
powinny zostać w związku z tymi wyzwa-
niami podjęte, jeżeli przewaga konkuren-
cyjna aglomeracji ma utrzymać się nie tylko 
w Polsce, ale także w systemie metropolii 
europejskich. Odrębnym problemem ba-
dawczym jest wyjaśnienie wpływu aglome-
racji poznańskiej na rozwój województwa 
wielkopolskiego i odpowiedź na pytanie, 
czy silna metropolia generuje powstanie 
silnego regionu oraz od jakich warunków 
przestrzennych, społecznych i ekonomicz-
nych zależą możliwości wykorzystywania 
impulsów wzrostu aglomeracji przez ob-
szary otaczające.

1 Badania potencjału gospodarczego w pro-
jekcie Funkcjonowanie i kierunki rozwoju 
aglomeracji poznańskiej przeprowadzili:  
W. M. Gaczek, J. W. Komorowski, R. Romanows-
ki i M. Urbaniak, pracownicy UE Poznań.

Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek 
Kierownik Katedry Ekonomiki Przestrzennej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Zajmuje się zagadnieniami ekonomiki miast 
i regionów. Jest członkiem zespołu badawcze-
go uczestniczącego w projekcie Aglomeracja 
Poznańska koordynowanego przez Centrum 
Badań Metropolitalnych.

Wanda Maria Gaczek

Źródła przewagi

5

aglom
eracja



6 Właściwa altenatywa

Właściwa altenatywa
ag

lo
m

er
ac

ja

Z profesorem Maciejem Szymczakiem 
i doktorem Hubertem Iglińskim z Kate-
dry Logistyki Międzynarodowej Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu roz-
mawia Mariola Zdancewicz 

 Przewidywania na najbliższe 
lata są takie, że centrum Poznania gro-
zi wyludnienie. Jednocześnie przybywa 
samochodów...

Maciej Szymczak: Rzeczywiście, wielu 
mieszkańców Poznania wyprowadziło się 
w ostatnich latach na obrzeża miasta, wie-
lu przesiedliło się do podpoznańskich gmin. 
Dominującą przyczyną były atrakcyjne ceny 
położonych tam nieruchomości. Ostatnio 
możemy także bardzo wyraźnie odczuwać 
powolne umieranie niektórych obszarów 
w ścisłym centrum 
Poznania, które jesz-
cze na początku lat 
90. XX wieku tętniły 
życiem. Najlepszym 
przykładem jest re-
prezentacyjna nie-
gdyś ulica Św. Marcin, 
na którą chyba nikt 
nie ma dzisiaj pomy-
słu. Jak jednak pani 
zauważyła, nie doty-
czy to ulic w odnie-
sieniu do ich funkcji 
jako dróg kołowych. 
W tym przypadku ob-
serwujemy znaczny 
przyrost liczby użytkowników. Ruch samo-
chodowy jest coraz intensywniejszy. Mówi-
my o zatorach i korkach, a fachowo zjawisko 
to nazywa się kongestią transportową, któ-
ra w tym przypadku występuje w bardzo za-
awansowanej postaci. Najbardziej dotkliwe 
jest to zjawisko w porannych i popołudnio-
wych godzinach szczytu komunikacyjnego, 
który zresztą także się sukcesywnie wydłu-
ża. Zatem coraz trudniej jest się poruszać 
po mieście samochodem. Niestety – i trze-
ba to sobie wyraźnie powiedzieć – samo-
chód nie jest dobrym środkiem transpor-
tu w aglomeracji miejskiej. Zanim jednak 
przekonają się o tym sami kierowcy i ich 
pasażerowie w takim stopniu, aby z podró-
ży samochodem zrezygnować, miasta będą 
dodatkowo utrudniać życie kierowcom. Tak 
się robi na świecie we wszystkich dużych 
ośrodkach miejskich. Widać to również 
w Poznaniu: nowe ulice o uspokojonym ru-
chu, wiele dróg jednokierunkowych, coraz 
więcej ulic wyłączonych z ruchu, wysokie 
opłaty za parkowanie, rozszerzanie strefy 
płatnego parkowania, „czerwona fala” itd. 
Z jednej strony powinno to napawać miesz-
kańców dumą, bo świadczy o tym, że nasze 
miasto wraz ze swoją aglomeracją realnie 
aspiruje do rangi nowoczesnej metropolii, 

co ostatnio bardzo wyraźnie przebija się 
w mediach, a z drugiej – przekonywać ich, 
że samochód nie jest preferowanym środ-
kiem transportu w podróżach miejskich i na 
terenie aglomeracji. Oczywiście stosowaniu 
instrumentów ograniczania ruchu samo-
chodowego w mieście towarzyszyć musi 
tworzenie możliwości dogodnego alterna-
tywnego przemieszczania się. O ile jednak 
wiele instrumentów ograniczania ruchu da 
się zastosować w krótkim czasie, o tyle na 
stworzenie odpowiednich warunków po-
dróżowania w inny sposób potrzeba znacz-
nie więcej czasu i środków. 

 Jakie są alternatywne rozwią-
zania dla podróży samochodem?

Maciej Szymczak: W zasadzie jest jed-
no, ale za to wielowariantowe. Jest nim 

lokalny transport zbiorowy. 
W warunkach poznańskich 
mamy do dyspozycji tramwa-
je i autobusy. Należy jednak 
dopracować ofertę przewozo-
wą transportem zbiorowym 
tak, aby mogła być konku-
rencyjna wobec samochodu 

dla większości popular-
nych relacji przewozowych. 
W praktyce oznacza to po-
szerzenie przestrzeni ob-
sługiwanej przez transport 
zbiorowy, zwiększenie czę-
stotliwości kursowania oraz 
poprawę warunków po-
dróżowania. Wydaje się to 
proste, ale trudno to wyko-
nać. Tym bardziej że dzisiaj 
transport zbiorowy powi-
nien oferować zintegrowa-
ną ofertę przewozową na 
terenie całej aglomeracji 
miejskiej – zwłaszcza w obliczu tych pro-
cesów demograficznych, o których wspo-
mniałem na początku. Takiej zintegrowanej 
oferty przewozowej w aglomeracji poznań-
skiej na razie nie mamy.

 Co będzie najważniejsze w in-
tegracji komunikacji publicznej w aglo-
meracji? Jakie będą korzyści?

Maciej Szymczak: Trzeba zlikwidować 
to, co dzisiaj utrudnia korzystanie z trans-
portu zbiorowego w relacjach aglome-
racyjnych i nie służy większemu zainte-
resowaniu tą formą przewozów. Są to na 
przykład: różne taryfy przewozowe, duża 

różnorodność biletów i cen, niespójna nu-
meracja linii, różne systemy informacji pa-
sażerskiej, rozmaity tabor czy brak harmo-
nizacji rozkładów jazdy. Często trudno się 
w tym połapać. Na obszarze aglomeracji 
poznańskiej funkcjonuje 13 przewoźni-
ków świadczących usługi na rzecz gmin 
na podstawie stosownych umów. Różne 
są koncepcje świadczenia usług na rzecz 
mieszkańców w poszczególnych gminach 
i różna jest sytuacja oraz możliwości sa-
mych przewoźników. Ogromnym proble-
mem jest brak wsparcia systemu transpor-
tu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej 
przez kolej. Regularna i sprawna kolejowa 
komunikacja aglomeracyjna powinna być 
trzonem tego systemu.

Jeśli pyta pani o korzyści, to trzeba pod-
kreślić, że zintegrowanie publicznego trans-
portu zbiorowego w obrębie całej aglome-
racji poznańskiej przyniesie nową jakość 
w realizacji podróży lokalnych. Mieszkań-
cy aglomeracji, a także goście otrzymają 
możliwość realizacji podróży różnymi ga-
łęziami i środkami transportu w aglomera-
cji w ramach jednego wspólnego biletu – 

tak jednorazowego, jak 
i okresowego. Przede 
wszystkim możliwe sta-
nie się zrealizowanie 
podróży w aglomeracji 
w niemal dowolnej rela-
cji przewozowej z wyko-
rzystaniem publicznego 
transportu zbiorowego. 
Większa liczba miesz-
kańców korzystających 
regularnie z komuni-
kacji miejskiej to niższy 
poziom ruchu i tym sa-
mym mniejsza konge-
stia i niższe koszty wy-

nikające z jej występowania. Powinno się 
to także przyczynić do poprawy wizerunku 
Poznania i całej aglomeracji w oczach przy-
jezdnych i w szczególności samych miesz-
kańców naszego obszaru. Korzyści będzie 
zdecydowanie więcej, lecz ze względu na 
kapitałochłonność zmian z pewnością będą 
one odroczone w czasie – na przykład uno-
wocześnienie taboru, wielofunkcyjne dwor-
ce przesiadkowe. 

 Zintegrowana komunikacja 
wymaga rozmów i zrozumienia oraz 
wsparcia wszystkich beneficjentów. Jak 
wyobraża sobie Pan takie porozumienie, 

Właściwa  alternatywa
prof. dr hab. Maciej Szymczak

dr Hubert Igliński
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skoro dziś nie można dogadać się na 
przykład w sprawie wiaduktu nad tora-
mi kolejowymi w Plewiskach (miasto nie 
wyraża na to zgody)?

Maciej Szymczak: Do tej pory rze-
czywiście nie było trwałych porozu-
mień międzygminnych, a zwłaszcza tych 
o większym zasięgu terytorialnym w celu 
zharmonizowania transportu zbiorowego. 
Widocznym symptomem nadchodzących 
zmian stało się podpisanie 26 październi-
ka 2009 roku przez miasto Poznań, miasto 
Luboń, miasto Puszczykowo, gminę Mosi-
na oraz miasto i gminę Murowana Goślina 
listu intencyjnego w sprawie utworzenia 
Poznańskiego Związku Komunikacyjnego 
(PZK) w formie związku międzygminnego. 
Zapisano, że celem Związku będzie wyko-
nywanie zadań własnych miast i gmin po-
wołujących Związek w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. Jest to wyrazem 
zainteresowania sygnatariuszy tego listu 
rozwojem publicznego transportu zbio-
rowego na obszarze wymienionych miast 
i gmin. Do czasu ukonstytuowania się 
Związku strony wyraziły wolę zawarcia po-

rozumień międzygminnych dla wspólnej 
realizacji zadań przewozowych w trans-
porcie zbiorowym. Do PZK przystąpić po-
winny w szczególności wszystkie gminy 
bezpośrednio graniczące z Poznaniem. 
Stworzy to realną szansę na zbudowanie 
zharmonizowanego i wygodnego systemu 
transportu zbiorowego i będzie podstawą 
jego przyszłego sukcesu. Należy wobec 
tego zachęcać kolejne gminy do przystą-
pienia do Związku. Najlepszym bodźcem 
będą zapewne pierwsze pozytywne efekty 
jego funkcjonowania.

 Co będzie w sytuacji, gdy gmi-
ny takie jak Buk, Kostrzyn czy inne nie 
prowadzą i nie zamierzają prowadzić lo-
kalnego transportu zbiorowego?

Hubert Igliński: Istotnie, wymienione 
przez panią gminy nie prowadzą i według 
deklaracji kompetentnych w tej kwestii 
urzędników gminnych nie planują rozpo-
częcia realizacji przewozów transportem 
zbiorowym. Wydaje się wielce prawdopo-
dobne, że po kilku latach funkcjonowa-
nia PZK i wystąpieniu wskazanych przez 
prof. Szymczaka korzyści mieszkańcy tych 
gmin wymuszą na lokalnych władzach 
przystąpienie do Związku, ponieważ sami 
będą chcieli sprawnie i szybko oraz taniej 
niż własnym samochodem poruszać się 

po obszarze całej aglomeracji. Wejście no-
wych gmin do Związku nie będzie stano-
wiło większego problemu, bowiem postu-
lowana przez nas struktura i organizacja 
Związku będzie otwarta i elastyczna.

 A jak przekonać ludzi, by prze-
siedli się z samochodów do środków 
transportu zbiorowego?

Maciej Szymczak: Ludzie przyzwy-
czaili się do samochodów. Ostatnie kom-
pleksowe badania pokazały, że wskaźnik 
wykorzystania motoryzacji indywidualnej 
w realizacji podróży niepieszych w Pozna-
niu jest jednym z najwyższych w Polsce. 
W 2000 roku wyniósł on aż 61,1% w mie-
ście, a w powiecie poznańskim nieco ponad 
82%. Obecnie wskaźniki te są z pewnością 
wyższe. Badania pokazują, że kto raz wsią-
dzie do swojego samochodu, nie skorzysta 
z transportu zbiorowego niezależnie od ja-
kości oferty. Jak powiedziałem, samochód 
nie daje już poczucia mobilności, jak kiedyś 

– przynajmniej w miastach, ale daje wciąż 
poczucie wygody, swobody, prestiżu. Tego 
w dostatecznym stopniu nie jest w stanie 
zaoferować transport zbiorowy w obecnym 

kształcie. Przyszłościowym rozwiązaniem 
jest indywidualny transport zbiorowy PRT 
(Personal Rapid Transit). Wydaje się, że łączy 
on niemożliwe: zalety transportu zbiorowe-
go z zaletami transportu indywidualnego. 
Powstały już liczne projekty tego typu roz-
wiązań. Jest już także gotowy pierwszy taki 
polski projekt.

 Na ile rozwiązanie problemów 
w aglomeracji zależy od polityki trans-
portowej i przestrzennej, jaką będzie 
prowadził Poznań? 

Hubert Igliński: Miasto Poznań i po-
wiat poznański tworzą coraz bardziej homo-
geniczny obszar. W wielu miejscach, gdyby 
zdjąć stosowne tablice z nazwami miejsco-
wości, coraz trudniej byłoby jednoznacz-
nie stwierdzić, czy jeszcze jesteśmy w Po-
znaniu, czy już w ościennej gminie. Z tego 
też względu tak ważne jest, aby skoordy-
nować planowanie strategiczne rozwoju 
Poznania i sąsiadujących obszarów. Odpo-
wiedzią na tę palącą wręcz konieczność jest 
przygotowana przez Centrum Badań Me-
tropolitalnych Zielona Księga Aglomeracji 
Poznańskiej zawierająca koncepcje rozwią-
zań kluczowych problemów funkcjonowa-
nia aglomeracji. Nie mniej ważne dla zdyna-
mizowania rozwoju i osiągnięcia przyszłego 
sukcesu aglomeracji poznańskiej jest także 

skoordynowanie bieżącego zarządzania 
miastem centralnym i ościennymi ośrod-
kami. Od tego będzie bowiem zależało, czy 
rozwiązanie problemów komunikacyjnych 
Poznania okaże się skuteczne. 

 Miasta Europy Zachodniej 
ograniczyły problemy transportowe 
w obrębie aglomeracji przez konse-
kwentny rozwój transportu zbiorowego 
i rowerowego. Można odnieść wrażenie, 
że w Poznaniu kompletnie nie przywią-
zuje się do tego wagi. Mając pod bo-
kiem berlińską aglomerację, która jest 
dużo bardziej rozległa, przy dobrej in-
tegracji z transportem szynowym ro-
wer osiągnął aż 10-procentowy udział 
w podróżach. 

Hubert Igliński: Berlin jest bardzo do-
brym przykładem doskonale wręcz funkcjo-
nującego transportu zbiorowego w mieście, 
a poprzez utworzenie w 1996 roku związku 
komunikacyjnego z landem Brandenburgia 
i 18 miastami tegoż landu (VBB – Verkehr-
sverbund Berlin Brandenburg) jest także 
przykładem doskonale działającego trans-
portu aglomeracyjnego i regionalnego. Szkie-
let tego systemu stanowi transport szynowy 
tworzony przez kolej regionalną, szybką kolej 
miejską (S-Bahn), metro oraz tramwaje. Trze-
ba jednak pamiętać, że dochodzenie do sta-
nu obecnego trwało kilka dekad i wymagało 
podjęcia znacznego wysiłku inwestycyjnego. 
Miasta niemieckie, a generalnie większość 
miast zachodniej i północnej Europy, dają 
liczne przykłady na to, jak wygodnym, tanim 
i w sumie bardzo szybkim środkiem trans-
portu może być rower. W Polsce, w Poznaniu 
wciąż jednak zdecydowana większość miesz-
kańców i niestety również władz miejskich 
nie dostrzega korzyści płynących z porusza-
nia się po mieście rowerem i preferuje samo-
chód. Uważam, że szczególnie młodzi miesz-
kańcy szybko przekonają się do rowerów, jeśli 
w końcu powstanie spójna i rozległa sieć do-
brej jakości ścieżek rowerowych, które nie 
będą notorycznie zastawiane przez parkujące 
na nich nielegalnie samochody, a także dzię-
ki stworzeniu sieci bezpiecznych parkingów 
dla rowerów. Za to wszystko odpowiedzial-
ne są jednak władze Poznania i radni, którzy 
ustalają wydatki z miejskiego budżetu. Przy-
szłe działania podejmowane w celu uspraw-
nienia przepływu środków w aglomeracjach 
nie mogą się ograniczać li tylko do rozwiązań 
z zakresu transportu zbiorowego czy rozwoju 
dróg rowerowych, ale muszą objąć znacznie 
szerszą paletę wspomnianych powyżej dzia-
łań ukierunkowanych bezpośrednio na ogra-
niczanie kongestii transportowej w mieście. 
Należy pamiętać, że nie da się wiernie sko-
piować berlińskich czy jakichkolwiek innych 
wzorców, trzeba jednak koniecznie czerpać 
z nich inspirację i wprowadzać najlepsze dla 
Poznania rozwiązania. 

Właściwa  alternatywa
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Z prezydentem Wielkopolskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej 
Wojciechem Krukiem rozmawia 
Mariola Zdancewicz

 Często w różnych sytu-
acjach mówimy o spełnianiu ma-
rzeń o poznańskiej aglomeracji. 
O czym zatem marzymy? 

Każdy z nas chce, aby było no-
wocześniej, wygodniej i bardziej 
dostatnio. Możemy tych przymiot-
ników wymieniać bardzo dużo. Jeź-
dzimy po świecie, widzimy, jak zor-
ganizowane jest życie w innych 
miastach, w innych regionach. Każdy z nas zna wiele 
takich przykładów, zauważył wiele rzeczy, które do-
brze byłoby wprowadzić też i u nas. Trzeba czerpać od 
tych najlepszych. Dzisiaj już nie chcemy być w ogonie 
świata, chcemy żyć na miarę naszych marzeń i oczeki-
wań. To wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Wymaga 
tylko – albo aż – dobrego zarządzania.

 Niedawno obchodziliśmy dwudziesto-
lecie uchwalenia władzy samorządowej. Dziś sa-
morządy gminne muszą wyrzec się części swoich 
uprawnień, tak niedawno uzyskanej władzy.

Musimy trochę dorosnąć. Dam przykład małego 
sklepiku spożywczego, którego się nie unowocze-
śnia. Klienci na tym tracą, więc zaczynają go omijać. 
Gdyby sklepikarz podążał za światowymi tendencja-
mi w handlu, dzisiaj byłby częścią sieci, Lewiatanem 
albo Chatą Polską. Czy po pomidory ma jeździć sam 
do hurtowni, czy też będzie kursował jeden samo-
chód i co dwieście metrów przed rożnymi sklepika-
mi wyładowywał po dwie skrzynki pomidorów? Co 
jest tańszym rozwiązaniem? Ludzie w jakiś sposób 
jednoczą się, ponieważ wymusza to na nich konsu-
ment. I my, jako mieszkańcy aglomeracji, także musi-
my na naszych władzach wymuszać pewne działania. 
Gdzieś, na jakimś spotkaniu słyszałem, że miasto ma 
się modernizować i my już nie chcemy, żeby po mie-
ście jeździły śmierdzące autobusy. Prezydent stwier-
dził, że my już nie mamy śmierdzących autobusów, 
one są z Lubonia – czyli właśnie z mniejszego mia-
sta, które swoją komunikację ma jeszcze trochę ina-
czej zorganizowaną i korzysta z innego taboru. Nale-
ży tworzyć większe organizmy, ale w tych większych 
organizmach trzeba zachować też swoją cząstkę. De-
cyzje podejmuje się dla wspólnego dobra, a nie na 
złość komukolwiek.

 Na ile będą reprezentowane interesy 
gmin i kto będzie nad nimi czuwał? 

Przede wszystkim one same muszą tego pil-
nować, same mają się reprezentować. Gminy nie 
mogą jednak zdominować miasta, choć oczywiście 
niedobrze byłoby także, gdyby to miasto chciało 
w całości decydować za gminy. Nie mogą one po-
dejmować decyzji o uczestnictwie tylko w tym, co 
jest dla nich dobre, a w tym, co nie jest, odmawiać 
udziału. Na współdziałaniu i kompromisie polega 
mądrość bycia razem. Dzieci mieszkańców powiatu 
poznańskiego studiują w Poznaniu, gdyż w miejscu 
ich zamieszkania nie ma żadnej szkoły wyższej. Nie 
ma centrum handlowego. Miasto ma wypełniać tę 

lukę, w związku z czym nie moż-
na na przykład budować linii 
autobusowych, tylko do grani-
cy miasta. Ta linia ma jechać na 
przykład aż do Mosiny, zatrzymu-
jąc się po drodze na określonych 
przystankach w Poznaniu. Koeg-
zystencja wymaga racjonalnego 
myślenia.

 Jesteście Państwo or-
ganizatorem Forum Gospodar-
czego Aglomeracji Poznańskiej. 
Jak Pan ocenia jego tegoroczną 
edycję? 

Spotkanie było nietypowe, po-
nieważ wszystkich nas dotknęła wielka tragedia smo-
leńska. Przez to musieliśmy zmienić mnóstwo wcze-
śniej ustalonych terminów. Wiele osób nie przyjechało 
i w związku z tym być może zabrakło nieco tej poli-
tyczno-vipowskiej oprawy. Natomiast nic nie stracili-
śmy na merytoryce przedsięwzięcia. Bardzo dopisała 
nam frekwencja. Przez całe dwa dni trwania forum 
sale konferencyjne były znacznie bardziej wypełnione 
gośćmi niż w zeszłym roku. To jest dobry sygnał. Oczy-
wiście wyciągamy wnioski na bieżąco i wiemy, co jesz-
cze robimy źle. Wiemy, co musimy poprawić w kolej-
nej edycji. Wkrótce zresztą rozpoczynamy rozmowy 
z prezydentem i starostą o szerszym zakresie działań 
w przyszłym roku. Może dobrym pomysłem jest, by 
forum stało się jedną z imprez Tygodnia Przedsiębior-
czości Aglomeracji. Warto byłoby przy tej okazji zor-
ganizować dodatkowo cały szereg innych spotkań 
i imprez, spojrzeć na sprawę bardziej wszechstron-
nie, ponieważ forum merytorycznie pęka już trochę 
w szwach. Nie da się wszystkiego omówić w ciągu tak 
krótkiego czasu, a nie możemy sprowadzić wystąpień 
partnerów do zdawkowych, trwających trzy minuty 
wypowiedzi, gdyż jedyne, co im wtedy pozostanie, to 
pochwalić się sobą.

 Dlaczego spotkania najważniejsze, naj-
więcej wnoszące do tematu aglomeracyjnego, od-
były się dopiero drugiego dnia?

Mieliśmy zapowiedzianych wielu bardzo ważnych 
gości i do nich się dostosowaliśmy, ale zdarzyła się 
smoleńska tragedia i wszystkie ustalenia były nieak-
tualne. W ciągu miesiąca trzeba było uzgodnić jeden 
dzień, w którym jednocześnie powinni pojawić się 
wszyscy.

 Dobrym pomysłem było zaproszenie 
gości z Niemiec i z Barcelony...

Oni mają o wiele więcej doświadczenia niż my, nie 
mieli przerwy w samorządności. Swoje aglomeracje 
budują w sposób bardziej naturalny. Wspominała Pani, 
że gminne samorządy muszą oddać część swoich 
uprawnień. W Barcelonie czy Hanowerze działają one 
od dawna, dzięki czemu są przyzwyczajone do racjo-
nalnych zachowań. Z tego, co wiem, częste są kontak-
ty między Poznaniem a, w szczególności, Hanowerem, 
który jest podobny w swojej strukturze aglomeracyj-
nej. Wielu samorządowców zadaje sporo pytań tam-
tejszym władzom, czerpie z ich doświadczeń. 

 Wyklaruje się współpraca?
Pytanie o ścisłe partnerstwo należy kierować do 

władz aglomeracji poznańskiej. O
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Z burmistrzem Kórnika Jerzym Lech-
nerowskim rozmawia Merkuriusz

 Działania w aglomera-
cji poznańskiej nabrały tempa. Jak 
Pan dziś postrzega aglomerację 
poznańską?

Trzy lata temu podpisana została 
umowa między siedemnastoma gmi-
nami powiatu poznańskiego a miastem 
Poznań, dotycząca wspólnego działa-
nia. Gminy położone wokół Poznania 
nie mogą z nim nie współdziałać, to jest 
oczywiste. Od dziesięciu lat prowadzo-
ne były rozmowy między prezydenta-
mi, wójtami, burmistrzami, natomiast dopiero w momen-
cie podpisania partnerskiego porozumienia udało się te 
działania sformalizować. Kolejne trzy gminy przystąpiły do 
aglomeracji – są to Śrem, Szamotuły i Skoki. Zastanawiam 
się, jak daleko powinien sięgać pierścień aglomeracji, jaki 
obszar ma ona obejmować? Aglomeracja jest otwarta na 
inicjatywy innych gmin czy powiatów, które mogłyby z nią 
w jakiś sposób współpracować czy wręcz stać się jej człon-
kami. Na razie nasz skład obejmuje dwadzieścia dwa pod-
mioty. Są już pierwsze efekty wspólnego działania. Mam 
na myśli związki, których zalążki istniały jeszcze przed po-
wstaniem oficjalnej aglomeracji, jak związek gmin zajmu-
jący się odpadami czy utworzona w 2003 roku Poznańska 
Lokalna Organizacja Turystyczna. Inny przykład to Zwią-
zek Komunikacyjny, do którego jednak nie należy wiele 
gmin. W tym przypadku jest chyba najwięcej kontrowersji, 
a to dlatego, że gminy mają już swoje spółki czy przedsię-
biorstwa autobusowe, których nie chciałyby rozwiązywać 
i tworzyć jednej wielkiej spółki komunikacyjnej. Nie chcą, 
by ich mieszkańcy tracili pracę. Jeśli ma zaistnieć Związek 
Komunikacyjny, to tylko za po-
rozumieniem zawartym między 
tymi poszczególnymi przedsię-
biorstwami. Wspólne przedsię-
biorstwo komunikacyjne mieli-
śmy już przed 1990 rokiem, po 
powstaniu gmin odłączyły się 
one od MPK Poznań, gdyż oka-
zało się, że utrzymanie ich wła-
snej komunikacji jest o połowę 
mniej kosztowne niż dotowa-
nie komunikacji poznańskiej. 
Działania gmin wyprzedziły 
aglomerację i świadczą o tym, 
że chcą one współpracować 
ze sobą i z Poznaniem.

 To, o czym Pan 
wspomina, to chyba jest jed-
no z podstawowych działań 
aglomeracji?

Tak. Jestem zwolennikiem 
utworzenia  wspólnego  bile-
tu i zdecydowanie popieram 
działania zmierzające w tym 
kierunku. Grono fachowców, 
przedsiębiorców, dyrektorów 
spółek transportowych po-
winno przedstawić samorzą-
dom propozycję rozwiązania 

problemu. To oni muszą opracować to 
tak, aby spółki nie straciły, a bilet był 
wspólny, żeby mając jeden bilet, moż-
na było poruszać się po Poznaniu, Kór-
niku czy innych miejscach. Chodzi o to, 
aby ułatwić życie mieszkańcom – to 
jest zadanie aglomeracji. Wiadomo, że 
jeśli mieszkańcy Poznania osiedlają się 
w gminach, to ci mieszkańcy, już po-
tem gminni, pracują w dużej mierze 
właśnie w Poznaniu. Dlatego komuni-
kacja jest elementem bardzo ważnym. 
Kilka miesięcy temu w Kórniku przesą-
dziliśmy większością głosów o tym, że 
z biegiem czasu powinna powstać me-

tropolia Poznań. Miasto Poznań jest kołem napędowym, 
sercem aglomeracji, zawsze tak będzie. 

 Mówi Pan z entuzjazmem o aglomeracji, 
w zasadzie to rzecz nieuchronna. Będzie Pan musiał 
jednak oddać część funduszy.

Jeżeli fundusze będą oddawane, to wraz z pewnymi 
zadaniami. To naturalne, chociaż oczywiście pewnie żadna 
gmina, nikt z nas – wójtów, burmistrzów – nie chciałby od-
dawać pieniędzy. Są one potrzebne na drogi czy oświatę. 
Jeśli jednak będzie to funkcjonowało dla dobra mieszkań-
ców, a tylko tak powinno się dziać, to nie powinniśmy się 
obawiać oddania części środków. Gminy są powołane dla 
ludzi, więc jeżeli miałoby to ułatwić życie mieszkańcom, 
to niech tak będzie.

 Poza usprawnieniem komunikacji – czego 
jeszcze Pan się spodziewa?

Współdziałania w zakresie planowania przestrzenne-
go. Nie może dochodzić do sytuacji, w której przy granicy 
gminy powstaje inwestycja bez zgody gminy sąsiedniej. 
Oczywiście w tej chwili oddaje się do zaopiniowania plany, 

więc nic nie dzieje się całkowi-
cie bez kontroli, jednak na szer-
szą skalę powinno to być skon-
struowane inaczej. 

 Kiedy działa-
nia aglomeracyjne będą 
zintensyfikowane?

To się już dzieje, niedaw-
no dyskutowana była Ustawa 
o metropoliach. Jeżeli chcemy 
coś znaczyć i być konkurencyj-
nie widziani nie tylko w Polsce, 
ale i w Europie, to jedynie przy 
wspólnym działaniu Poznania 
i gmin okalających, przy wy-
korzystaniu ich potencjału. 
Wspólnych działań jest spo-
ro. Poza granicami kraju Po-
znań nie ma jeszcze takiej siły 
przebicia. Jest znany przede 
wszystkim przez Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie, które 
musimy starać się zatrzymać 
jako swoją wizytówkę, jednak 
rozpoznawalne są głównie 
Warszawa, Kraków, Gdańsk. 
Poznań chciałby wśród nich 
zaistnieć i myślę, że tak się sta-
nie. Z 
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Z prezesem Autostrady Wielkopolskiej Andrzejem Patalasem roz-
mawia Merkuriusz

 Autostrada, której zasługą jest szybki transport, zwięk-
sza konkurencyjność aglomeracji, dostępność do rynku pracy 
i usług oraz powoduje większą spójność wewnętrzną regionu. Na 
ile musi ona być powiązana z innymi projektami drogowymi, żeby 
spełniać powyższe funkcje?

Autostrada jest przede wszystkim powiązana z siecią dróg. Poprzed-
ni budowany przez nas odcinek z Konina do Nowego Tomyśla był frag-
mentem przyszłej autostrady. Obecny jest odcinkiem uzupełniającym 
istniejącą konstrukcję sieci. Po pierwsze, trasa od Nowego Tomyśla do 
Świecka jest odcinkiem łączącym Polskę centralną i zachodnią z siecią 
dróg europejskich. Sądzę, że zgodnie z zapowiedzią zostanie wybudo-
wany także odcinek z Łodzi do Warszawy. Wykonanie go wygeneruje zu-
pełnie nową jakość. To uzupełnienie podstawy sieci, z której będziemy 
wszyscy korzystali. Warto byłoby na nią spojrzeć nieco szerzej. Jesteśmy 
w okresie, gdy do naszej autostrady zaczynają być podłączane drogi eks-
presowe, a to oznacza całkowicie nową jakość transportową. Wkrótce 
będziemy dysponowali dużymi fragmentami sieci dróg szybkiego ruchu. 
To korzyść dla nas wszystkich. Prognozy natężenia ruchu oraz dotyczą-
ce sfery opłat bazują na wysokości dochodów ludności, które są coraz 
wyższe. W miarę jak społeczeństwo się bogaci, a wymogi ekonomiczne 
wzrastają, ludzie bardziej cenią swój czas. Potrzebny staje się jeszcze 
sprawniejszy transport. Dla jeżdżących służbowo czy prywatnie bardzo 
ważne jest, by nie spędzać zbyt dużo czasu w samochodzie. Potrzeba 
szybkości ma swoje uzasadnienie także w transporcie samochodów cię-
żarowych. Jest ona możliwa do uzyskania dzięki sieci autostrad. Aglome-
racja Poznania będzie funkcjonować zgodnie z istniejącym planem pod 
warunkiem, że będzie posiadała połączenia komunikacyjne, a co za tym 
idzie – że powstaną obiekty gospodarcze, jak dzieje się to w przypadku 
autostrady A2. Rozpoczęła się już budowa dróg ekspresowych bardzo 
ważnych dla Poznania, obecnie powstaje odcinek drogi szybkiego ru-
chu od Kleszczewa do Gniezna, czyli w stronę Pomorza. Na nas spoczy-
wa obowiązek budowy węzła. Umowa koncesyjna zakłada, że w chwili 
kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) będzie 
budowała drogę ekspresową, my jesteśmy zobowiązani wykonać węzeł 
autostradowy według zakresu ustalonego w umowie.

 18 maja budowę A2 wizytował przedstawiciel Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego, pan Piers Vickers. Dostali Państwo 
bardzo dobrą opinię. Kiedy więc po autostradzie pomkną pierw-
sze samochody?

Jesteśmy mile zaskoczeni tą opinią. Europejski Bank Inwestycyjny po-
życzył nam miliard euro, co stanowi około 60% całej inwestycji. Projekt 
jest realizowany zgodnie z przepisami, które jeszcze w Polsce nie obo-
wiązują. Należało zastosować się do wszystkich unijnych dyrektyw, któ-
re przy takich inwestycjach są obowiązujące – nam się to udało. Pierw-
sza to sporządzenie planu budowy oraz eksploatacji z uwzględnieniem 
warunków środowiskowych oraz socjalnych, drugą jest wymóg bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Dla nas było to niemałym wyzwaniem, stąd 
jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokiej noty. Pan Vickers interesował się 

Autostrada
do nieba?
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również terminem uruchomienia autostrady. Stanie się to z pew-
nością w czasie określonym w umowie koncesyjnej, a więc w li-
stopadzie przyszłego roku. Być może niektóre prace nie zostaną 
zakończone, ale wspólnie z ministrem infrastruktury doszliśmy do 
wniosku, że trzeba jak najszybciej sprostać olbrzymim oczekiwa-
niom społecznym. To jeszcze nie będzie system, za którym tęsknią 
użytkownicy, nie będzie też opłat. Być może na jednym z odcinków 
nie będzie drugiej nawierzchni, gdyż musiałaby być ona położona 
dużo wcześniej, nie bezpośrednio przed okresem zimowym. Ostat-
nio wykonaliśmy fragment nawierzchni betonowej długości około 
18 km. Na tak świeżej nawierzchni nie chcielibyśmy kłaść drugiej, 
z materiałów chemicznych do zwalczania gołoledzi. Dobrze byłoby 
poczekać trzy miesiące, ale mając jezdnie autostradowe o warun-
kach utrudnionych w ponad 80% na całej długości, warto to ryzy-
ko podjąć. Całkowite zakończenie inwestycji, w tym uruchomie-
nie systemu opłat, wykonanie wszystkich pozostałych prac, takich 
jak budowa punktów obsługi podróżnych, nastąpi w późniejszym 
terminie, a więc 20 maja 2012 roku. W tej chwili wyprzedzamy har-
monogram prac – byliśmy jeszcze większymi optymistami, nieste-
ty pogoda zweryfikowała nasze przewidywania. W ciągu dwóch 
sezonów nasi wykonawcy muszą wykonać 84 duże obiekty, takie 
jak przejścia dla zwierząt, wiadukty, mosty, a ponadto około 120 
mniejszych przepustów. Nawierzchnia betonowa to 2 mln metrów 
kwadratowych betonu.

 Kiedyś narzekał Pan, że obrońcy Natury 2000 bar-
dzo opóźniają prace. Z jakimi problemami borykają się Pań-
stwo dzisiaj?

Przez cały okres przygotowania budowy tych problemów na-
rastało dużo. Autostrada przebiega przez teren bardzo bogaty 

przyrodniczo, wiele odcinków rzeczywiście trzeba chronić. Jeste-
śmy każdorazowo zobowiązani do przygotowania raportu środo-
wiskowego, co robimy we współpracy ze specjalistami Instytutu 
Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poszerzono istnie-
jące obszary Natury 2000, a także utworzono nowe, co spowodo-
wało, że musieliśmy przedłożyć dodatkowe opracowania, raporty 
i tworzone przy tej okazji projekty, jak na przykład zbudowanie no-
wych czy poszerzenie istniejących przejść dla zwierząt. Na stronie 
publicznej (GDDKiA) spoczywa obowiązek przygotowania doku-
mentacji kompensacyjnej. Polega ona na odtworzeniu naturalnych 
barier czy siedlisk, przez które przebiega autostrada. To pozwoli 
nam uzyskać dalsze transze finansowe, na które mam nadzieję już 
we wrześniu tego roku.

 Przed Euro 2012 planowana jest rozbudowa obwod-
nicy Poznania.

Rozważana jest budowa trzeciego pasa ruchu. Pierwotnie 
miały powstać dwa razy po trzy pasy ruchu, wykonano jednak 
dwa razy po dwa pasy ruchu. Szybko okazało się, że to za mało. 
Bardzo dobrą decyzją było wprowadzenie ograniczenia wyprze-
dzania dla samochodów ciężarowych. Przejazd lewym pasem na 
trasie między Krzesinami a Komornikami, gdzie kursuje przynaj-
mniej o dziesięć tysięcy więcej pojazdów aniżeli na pozostałych 
odcinkach, był niezwykle utrudniony. W tej chwili ruch dochodzi 
do górnej granicy natężenia, co obliguje nas – w myśl umowy 
koncesyjnej – do wykonania trzeciego pasa. Musimy też w najbliż-
szym czasie zbudować węzły Głuchowo i Kleszczewo. Na odcin-
ku od Głuchowa do Krzesin będziemy budować trzeci pas ruchu. 
GDDKiA wykonuje roboty drogowe i mostowe na dwóch drogach 
ekspresowych.  

R E K L A M A
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Globalizacja, przemiany technologicz-
ne, organizacyjne i demograficzne oraz 
coraz bardziej złożone powiązania funk-
cjonalne i społeczne na obszarach zurbani-
zowanych wywierają wpływ na rodzaj pro-
blemów przestrzennych współczesnych 
miast i aglomeracji.

Metropolizacja jest niewątpliwym osią-
gnięciem technicznym i organizacyjnym. 
Budząc podziw i fascynację, przyciąga no-
wych mieszkańców, inwestorów i klientów, 
a będąc szansą na rozwój ekonomiczny, 
daje możliwość poprawy jakości życia. Jed-
nocześnie jednak nasila się krytyka urba-
nizacji w odniesieniu do ludzkich potrzeb 
i aspiracji, które wbrew oczekiwaniom nie 
doczekały się zadowalających rozwiązań. 
Nowe konflikty wynikają z konieczności 
pogodzenia sprzecznych interesów róż-
nych grup użytkowników aglomeracji: wła-
ścicieli terenu, inwestorów i deweloperów, 
lokalnych społeczności, instytucji reprezen-
tujących określone interesy (ochrona krajo-
brazu, dóbr kultury, ekologia) czy wreszcie 
władz samorządowych odpowiedzialnych 
za lokalną politykę przestrzenną i rozwój 
gospodarczy. Konkurują oni o zasoby aglo-
meracji o różnym charakterze i różnej war-
tości, na przykład o dogodne powiązania 
transportowe, dostęp do istniejącej infra-
struktury technicznej, atrakcyjną lokaliza-
cję związaną z krajobrazem czy też ustabi-
lizowane środowisko społeczne. Jednym 
z najcenniejszych zasobów jest grunt. 
Zmiany w sposobie jego użytkowania wy-
wołują charakterystyczne skutki przestrzen-
ne i środowiskowe, prowadzące do tak 
zwanej suburbanizacji – urban sprawl. To 
zjawisko, w dużych miastach powszech-
ne, związane najczęściej z uzależnieniem 
mieszkańców od samochodu, jest domi-
nującą formą ewolucji przestrzennej więk-
szości aglomeracji miejskich i w rozumieniu 
środowiskowym może być traktowane jako 
przeciwieństwo rozwoju zrównoważonego. 
Badania skali zjawiska na obszarze aglome-
racji poznańskiej oraz jego wpływu na ład 

przestrzenny zostały przeprowadzone w ra-
mach projektu „Funkcjonowanie i kierunki 
rozwoju aglomeracji poznańskiej” koordy-
nowanego przez Centrum Badań Metropo-
litalnych Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu.

Prognozę zmian w użytkowaniu terenu 
wykonano na podstawie analizy zapisów 
zawartych w studiach uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania gmin aglome-
racji poznańskiej. Są one wyrazem lokalnej 
polityki przestrzennej, odzwierciedlają za-
miary, oczekiwania i ambicje władz samo-
rządowych. Porównanie obecnego stanu 
z prognozami dla dwudziestu podpoznań-
skich gmin dało ogólny obraz dynamiki pro-
cesów urbanizacji obszaru metropolitalne-
go. Zapisy wskazują na podobne tendencje 
w zakresie zmian użytkowania terenu. Po-
wierzchnia przeznaczona pod zabu-
dowę zwiększa się z 1% do 36%, to 
oznacza średni przyrost w aglome-
racji o 12,47%. Najwięk-
sze zmiany (powyżej 
20%) zachodzą na tere-
nie Dopiewa, Kleszcze-
wa, Tarnowa Podgórne-
go, Rokietnicy i Kostrzyna, 
natomiast najmniejszy przyrost 
powierzchni zabudowy (poniżej 
5%) planowany jest w Luboniu, 
Puszczykowie, Szamotułach, 
Kórniku, Suchym Lesie i Śre-
mie. Z analizy przewidywanych 
zmian wynika, że do 2030 roku 
całej aglomeracji przybędzie 
31 827 hektarów powierzchni za-
budowanej kosztem gruntów ornych, 
których ilość spadnie o 15,5% na tere-
nie całej aglomeracji. Wzrost pozosta-
łych form użytkowania 
terenu będzie niewielki: 
zieleni o 2,41%, komuni-
kacji o 0,63%. 

Przedstawione po-
wyżej tendencje zmian 
oddają skalę zjawiska 

urban sprawl. Następuje degradacja lokal-
nych, historycznie ukształtowanych ośrod-
ków osiedleńczych (małych miast i wsi), 
jako elementów krystalizujących strukturę 
przestrzenną obszaru aglomeracji. W nie-
wielkim zakresie rolę taką spełniają jeszcze 
Śrem, Buk, Stęszew, Szamotuły, Pobiedziska, 
a śladowo Murowana Goślina i Kostrzyn. 
Zniszczony został dawny moduł przestrzen-
ny (około 10–15 km) charakterystyczny dla 
powiatu poznańskiego, oparty na sieci ma-
łych miast i założeń folwarczno-dworskich. 
Przestrzenna suburbanizacja Poznania na-
biera specyficznych cech. Typowy rozwój 
urban sprawl wzdłuż głównych dróg (kra-
jowych i wojewódzkich) przekształca się 
w model klinowy – wypełnia się przestrzeń 
między drogami biegnącymi do centrum 
aglomeracji. Zjawisko 
to jest najbardziej 

Wojciech Bonenberg

Urban 
sprawl

Aglomeracja poznańska. 
Forma przestrzenna zjawi-
ska suburbanizacji. Progno-
zy rozwojowe na podstawie 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gmin.
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zauważalne w Tarnowie Podgórnym, Ro-
kietnicy, Komornikach, Dopiewie i Klesz-
czewie. Struktura zabudowy podmiejskiej 
posiada charakterystyczne cechy w zakre-
sie podziału na strefy. Tereny położone bez-
pośrednio przy drogach wylotowych z Po-
znania zajmowane są przez przemysł lekki, 
usługi biznesowe i inne, w tym handel wiel-
kopowierzchniowy, a kliny pomiędzy dro-
gami wylotowymi przeznaczane są pod za-
budowę mieszkaniową. W tym kontekście 
interesująco przedstawia się przestrzenny 
rozkład infrastruktury usługowej. Wielko-
powierzchniowe centra handlowe na tere-
nie aglomeracji poznańskiej kierują się spe-
cyficzną polityką lokalizacyjną. Największe 
znaczenie nie ma bezpośrednie sąsiedztwo 
rozległych obszarów zabudowy mieszka-
niowej, czyli bliskość potencjalnych klien-
tów, a dobre połączenie komunikacyjne. 
Bardzo istotnym kryterium wyboru skle-
pu przez klienta jest marka firmy, na którą 
składa się funkcjonalność wyposażenia we-
wnętrznego (interior malls), atrakcyjny wy-
gląd, promocje cenowe czy aktualna moda. 
Dla wielu mieszkańców wizyta w supermar-
kecie, czasem oddalonym nawet o 50 km 
od miejsca zamieszkania, jest formą spę-
dzania wolnego czasu.

Zupełnie inaczej wygląda usytuowanie 
punktów oferujących usługi podstawowe 

– sklepów spożywczych, aptek, ośrodków 
zdrowia, przedszkoli, domów społecznych. 
Stara zabudowa, związana z ukształtowa-
nymi ośrodkami miejskimi i wiejskimi, jest 
wyposażona w usługi podstawowe, do któ-
rych mieszkaniec może dotrzeć pieszo lub 
rowerem (10–25 min). Nowa zabudowa 
deweloperska natomiast bazuje na możli-
wości dojazdu do nich samochodem. Dla-
tego też obiekty usługowe powstają przy 
promienistych drogach dojazdowych do 
Poznania. Mieszkańcy korzysta-
ją z usług podstawowych na 
trasie dom – praca – dom. 
Wpływa to na zanik 
więzi społecznych, 
na anonimowość 
w miejscu zamiesz-
kania, co skutkuje po-
czuciem zagrożenia 
i nasila tendencję bu-
dowy monitorowanych, 
zamkniętych osiedli.

Obserwujemy wiele 
niepokojących tendencji 
w związku z jakością ar-
chitektoniczną nowych 
obiektów. Stylistyka za-
budowy ujednolica się, 
zanikają charakterystycz-
ne formy związane z lo-
kalną tradycją i miejsco-
wymi materiałami. Nowa 

zabudowa mieszkaniowa jest bardziej od-
twarzaniem modnych form międzynarodo-
wych (modernizmu, postmodernizmu czy 
neomodernizmu) niż kreatywną interpre-
tacją wzorów lokalnych. Stosowane mate-
riały i kolorystyka nie nawiązują do krajo-
brazu i w niewielkim tylko stopniu wpisują 
się w tradycję budowlaną Wielkopolski. Ele-
mentem niekorzystnie wyróżniającym ar-
chitekturę obszaru metropolitalnego jest 
nieprzywiązywanie wagi do detalu archi-
tektonicznego. Co ciekawe, wartość archi-
tektoniczna realizacji bogatych inwestorów 
jest zaskakująco niska, czego prawdopo-
dobną przyczyną jest niewystarczający po-
ziom edukacji architektonicznej tej grupy. 
Powszechna edukacja społeczna w Polsce 
praktycznie nie vstosuje „wychowania przez 
sztukę”, realizowanego na przykład w kra-
jach skandynawskich.

Urbanizacyjnie aglomeracja poznańska 
ma zatem kilka minusów: zanik wyraźnych 
granic miasta połączony z degradacją kra-
jobrazu podmiejskiego, zagrożenie form 
przyrodniczych, defragmentyzacja bioce-
noz leśnych. To także powstawanie skupisk 
bezładnej zabudowy podmiejskiej, wcho-
dzenie zabudowy na tereny wiejskie i na-
ruszanie jej tradycyjnych form, zanik toż-
samości i tradycji kulturowej, zbyt niska 
intensywność zabudowy oraz jej chaotycz-
ność i nijakość, brak spójności kompozycyj-
nej i nowych elementów krystalizujących 
strukturę urbanistyczną. Ponadto należy 
podkreślić nieracjonalną strukturę funk-
cjonalną, dostęp do usług podstawowych 
głównie poprzez korzystanie z samochodu, 
spadek wartości przestrzeni publicznych 
oraz permanentna niedrożność zatłoczo-
nych dróg samochodowych. 

Powyższa diagnoza jest podstawą wyko-
nania spójnej koncepcji zagospodarowania 

przestrzennego aglomeracji poznańskiej 
przez Centrum Badań Metropolitalnych. 
Metropolia powinna dysponować kon-
cepcją zagospodarowania przestrzennego 
umożliwiającą sprawną koordynację poli-
tyki przestrzennej poszczególnych gmin. 
Dzięki niej ograniczone zostanie zjawi-
sko urban sprawl, a zachowane będą war-
tości kulturowe, tożsamość i unikatowość 
poszczególnych gmin. Nastąpi optymali-
zacja rozmieszczenia infrastruktury tech-
nicznej. Zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju i specjalizacją funkcjonalną 
gmin zaoferowane zostaną przyjazne wa-
runki inwestowania, polepszy się lokaliza-
cja podstawowej infrastruktury społecz-
nej – na przykład obiektów służby zdrowia, 
opieki społecznej, kultury, edukacji, sportu 
i rekreacji – oraz komercyjnej, między inny-
mi handlu wielkopowierzchniowego i usług 
logistycznych. Powstanie spójna koncepcja 
rozwoju sieci transportowej, a istniejące 
połączenia metropolii z krajowym i euro-
pejskim systemem transportowym zosta-
ną udoskonalone. Mobilność zwiększy się 
dzięki transportowi kolejowemu, samocho-
dowemu i lotniczemu. Komfort miejsca za-
mieszkania zostanie podniesiony przez ra-
cjonalne rozplanowanie sieci transportu 
publicznego. 

Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bo-
nenberg pracuje w Instytucie Architek-
tury i Planowania Przestrzennego Po-
litechniki Poznańskiej. Jest członkiem 
Wielkopolskiej Izby Architektów, Sto-
warzyszenia Architektów Polskich 
(SARP) i Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich (TUP). Jest również członkiem ze-
społu badawczego w Centrum Badań 
Metropolitalnych.

Aglomeracja po-
znańska. Obraz zja-
wiska urban sprawl

Prognoza wzrostuAktualny stan



Na tak postawione pytanie poszukiwa-
no odpowiedzi w ramach cyklu publicznych 
debat „Zamek spotkań”. Gospodarzem pro-
jektu było Centrum Kultury „Zamek”, udo-
stępniając miejsce, odremontowaną salę 

„Pod zegarem” na drugim piętrze. Sala raczej 
kameralna, a spotkania były otwarte, jed-
nak tłoku nie było. Co zachęca lub zniechę-
ca mieszkańców do udziału w publicznych 
debatach? Jeszcze przed pierwszym spotka-
niem słyszałem głosy w kuluarach, że wybór 
miejsca nie gwarantuje otwartości debaty 

– w końcu to „teren podległy magistratowi”. 
Jak się okazuje, to obawy niesłuszne, ale te 
wątpliwości wskazują na coś zupełnie inne-
go, na utrwalony podział na władze i miesz-
kańców, tak jakby zapomniano, że władzę 
ma samorząd. Wątek przepływu informacji 
i współpracy samorządów różnego szcze-
bla z władzami miasta będzie przewijał się 
na każdym spotkaniu. Nie uprzedzajmy jed-
nak wypadków, ważne jest to, że taka pu-
bliczna debata w ogóle się odbyła, bo to ko-
nieczne ćwiczenia z demokracji. 

Miasto jako przestrzeń — rozwoju, 
kreatywności, innowacyjności

„Poznań w sieci wytwarzania i transmi-
sji wiedzy. Poznań, podobnie jak inne duże 
ośrodki miejskie, jest częścią globalnych 
sieci współpracy intelektualnej. Czy jednak 
jest miejscem powstawania i realizacji inno-
wacyjnych pomysłów? Jaką politykę rozwo-
jową powinny realizować władze miasta, by 
osiągnąć pomyślność w sferach społecznej 
spójności i ekonomicznej efektywności? 
Czy w dobie globalnej transformacji ku 
społeczno-ekonomicznym modelom opar-
tym na wiedzy i wymianie informacji nie je-
steśmy przypadkiem na peryferiach tych 
zmian? I jakie zagrożenia niesie ze sobą fa-
scynacja ideą innowacyjności?”. W debacie 
wziął udział Edwin Bendyk (publicysta tygo-
dnika „Polityka”, autor książki Miłość, wojna, 
rewolucja). Ewa Rewers w swoim wystąpie-
niu powtarzała wielokrotnie o „konieczno-
ści bycia kreatywnym”. Cokolwiek to znaczy, 
to mieszkańcy nie są nastawieni na inno-
wacyjność, a na komfort życia, a ich aktyw-
ność będzie na tyle twórcza, na ile będą ku 
temu sprzyjające warunki. Czy ma sens to 
nastawienie na „innowacyjność” dla samej 

„kreatywności”? 
Właściwy problem jest zupełnie in-

nej natury. W Poznaniu nie występuje 

sprzężenie między biznesem, przemysłem 
a potencjałem ośrodków akademickich. 
Chociaż Poznań jest miastem wyższych 
uczelni, to dominują te o profilu humani-
stycznym. Poznańskie uczelnie nie przy-
ciągają specjalnie wielkiej liczby studen-
tów z Europy, barierą jest język. Ponieważ 
nie ma przemysłu, który inwestowałby 
w badania, rozwijają się wyłącznie usługi 
edukacyjne. 

Swoistym centrum innowacyjności 
swego czasu były Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie, jako teren konfrontacji, ale 

też wymiany 
gospodarczej 
Wschodu i Za-
chodu. Główna 
impreza, odby-
wająca się 
w czerw-
cu wysta-
wa prze-
mysłowa, 
zmieniła 
swój cha-
rakter na 
targi tech-
nologii .  Jednak 
w tym przypadku MTP dają tylko „plac” dla 
tej wymiany i miasto jest tu raczej obser-
watorem, statystą, a nie uczestnikiem w tej 
wymianie. 

Od dawna trwają poszukiwania lokalnej 
specjalności. Spore nadzieje wiązano z po-
wstaniem Centrum Designu, ambitny plan 
przewidywał nawet powstanie uczelni o pro-
filu projektowania przemysłowego i wzornic-
twa. Skończyło się na planach. 

O charakterze, spe-
cjalności i innowacyj-
ności zdecyduje aktyw-
ność poznaniaków, a nie 
plany. 

Marek Bańczyk przedstawił „Ranking 
metropolitalności” (Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu). Poznań plasuje się 
w połowie stawki metropolii polskich. Na 
potrzeby swoich badań zestawił wiele ini-
cjatyw poznańskich odnotowywanych 
i zauważanych zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Nie zawsze były to oceny zbieżne 
z oczekiwaniami władz. Ta konkluzja 
wywołała dyskusje na zasad-
niczy temat – satys-
fakcji  miesz-
k a ń c ó w 

z władz, które kon-
struują programy wedle własnego za-

potrzebowania politycznego. Jak łatwo 
się domyślić, wniosek był zasadniczy: ko-
nieczność „wymiany elit politycznych” na 
szczeblu lokalnym. 

Miasto jako przestrzeń działania

Partycypacja społeczna w procesach 
demokratycznych.

„Czy Poznań to miejsce przyjazne ak-
tywności obywatelskiej? Czy wzmocnieniu 

Poznań globalny,   lokalny? 
Andrzej Wilowski
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ulegają mechanizmy partycypacji społecz-
nej w ważnych decyzjach na temat obecne-
go i przyszłego kształtu miasta? Czy miesz-
kańcy Poznania mają realny wpływ na 
jakość i dynamikę zmian w ich mieście? Czy 
też są statystami wobec tych zmian? Gdzie 
są wzorce, do których powinniśmy się zbli-
żać? Czy tylko w Porto Alegre? A może na-

wet nie tam?”. 

Grzegorz Ganowicz w swo-
im wystąpieniu zilustrował procesy de-

cyzyjne z perspektywy przewodniczącego 
Rady Miasta. Faktem jest, że był inicjatorem 
uchwały obligującej zarząd i Radę Miasta 
do konsultowania wszystkich decyzji z za-
interesowanymi radami osiedli. Jednak 
Rada podjęła też kontrowersyjną uchwa-
łę dotyczącą liczby rad osiedli, przyjmując 
dla ich powoływania kryterium liczby re-
prezentowanych mieszkańców. Liczba rad 
osiedli zmniejszy się o połowę. O ile liczba 
radnych w samorządach ma istotny wpływ 
na sprawność konsultacji i decyzji, o tyle 
nadrzędną wartością jest reprezentatyw-
ność tych gremiów. Pewne społeczności nie 

będą więc reprezentowane 
w nowym „układzie”. 

 Lech Mergler repre-
zentujący stowarzyszenie 

„My Poznaniacy”, jako przy-
kład nieskutecznego stano-
wiska mieszkańców wobec 

decyzji rady, zreferował przebieg negocjacji 
związanych z przeznaczeniem terenu parku 
na Sołaczu pod budownictwo mieszkanio-
we. W odpowiedzi Ryszard Ganowicz przy-
znał, że konsultacje były o tyle bezprzed-
miotowe, że teren pierwotnie miał być 
zabudowany, poza tym ograniczeniem jest 
to, że to teren prywatny i miasta nie stać 
na jego wykupienie. Widzi jednak rozwiąza-
nie alternatywne, wygospodarowanie wol-
nego terenu po drugiej stronie ulicy Wito-
sa, gdzie mógłby powstać niewielki park 
miejski. Ulica Witosa jest ruchliwą arterią 
wyraźnie odcinającą Sołacz od Poznania. 
Takie stanowisko jest uzasadnione ekono-
micznie oraz z perspektywy strategii zarzą-
du miasta, ale dla samorządowców oznacza 
to ograniczenie ich suwerenności. 

Powyższy przykład ilustruje, jakim ogra-
niczeniom podlegają rady osiedli, i wyjaśnia 
pośrednio, dlaczego spada zainteresowanie 
pracą w samorządach osiedlowych. Nato-
miast obserwuje się inne zjawisko – orga-
nizowanie się mieszkańców w liczne stowa-
rzyszenia o rozmaitym profilu i programach. 
Wynika to z polityki, nie tylko samorządo-
wej. Zwyczajnie chodzi o „klientelizm”. Sto-
warzyszenia i fundacje aplikują do władz 

różnego szczebla, również o środki unijne, 
na konkretne programy kulturalne i spo-
łeczne. Urzędnikom odpowiada ten styl 

działania, bo można ustalić procedury, 
ogłaszać konkursy i proces decyzyjny pod-
dany regułom formalnym w dużym stopniu 
zwalnia z odpowiedzialności za jakość me-
rytoryczną tak zwanych „projektów”. 

Niestety z tego nie da się skonstruować 
programu atrakcyjnego z punktu widzenia 
miasta, na przykład w staraniach o status 

„Europejskiej Stolicy Kultury”. Z tego żywiołu 
nie zrodzi się też „marka” miasta, cokolwiek, 
dzięki czemu Poznań byłby rozpoznawalny 
w szerszym kontekście. 

Jarosław Urbański z „kolektywu” Roz-
brat, programowy anarchista, nie wierzy 
w możliwość szerszego udziału mieszkań-
ców w procesach decyzyjnych. Apelował 
o wymianę radnych w najbliższych wybo-
rach. Podpisałbym się pod tym postula-
tem chociażby z tego powodu, że samo-
rządy stały się terenem walki politycznej, 

są zawłaszczane przez partie polityczne. 
W obecnej kadencji Rady, na jej początku, 
byli w niej samorządowcy niezależni, a te-
raz wszyscy radni są związani z partiami, 
przy czym dominuje Platforma Obywatel-
ska. Tłumaczy to wstąpienie do PO przed 
wyborami Ryszarda Grobelnego. Jako „bez-
partyjny” nie ma szans na ponowny wybór.

 Zdrowe tętno miasta.  
Ekologia, komunikacja, wspólnota

„Miasto to nie tor przeszkód.
Miasto to sieć komunikacyjna, której 

drożność bezpośrednio wpływa na stan-
dard życia mieszkańców. Większa dostęp-
ność środków na duże projekty komunika-
cyjne i urbanistyczne oraz pojawienie się 
nowych, ekologicznych rozwiązań w sfe-
rze wytwarzania energii czy organizacji 
transportu publicznego prowokują do za-
dania pytania o to, czy i Poznań jest mia-
stem zdrowym, estetycznym, przyjaznym 
mieszkańcom. Od kogo mamy się uczyć 
nowych rozwiązań? Jak mówić o tym, co 
w mieście jest (powinno być) publiczne, 
a co prywatne?”. 

Poważną niedogodnością są rozwiąza-
nia komunikacyjne. Zmienia się organizacje 
ruchu w mieście, modernizuje ulice i w pla-
nach uwzględnia się ścieżki rowerowe, ale 
miasto jest „zaprogramowane” pod kątem 
potrzeb zmotoryzowanych. Jako przykład 
podano półmetrowej szerokości wysep-
ki tramwajowe na przebudowanej ulicy 
Głogowskiej. 

Mit, historia, narracje

Poznań i jego prawdziwe i nieprawdzi-
we tożsamości.

„Tożsamość każdego miasta wyznacza 
jego prawdziwa (zweryfikowana) historia, 
wiele niesprawdzonych podań, miejskie 
legendy i wyobrażenia o tym, kim możemy 
być. Tożsamość miasta to jej ciągłe konstru-
owanie. Na tej zasadzie Poznań funkcjonu-
je jako centrum biznesu, staje się miastem 
sportu, chce być stolicą kultury. Którą toż-
samość wybieramy? To zasadne pytanie 
w mieście, które ma pseudocesarski Zamek 
i zupełnie niekrólewskie Wzgórze, ale za to 
prawdziwie wielkie ambicje i sprzeczne wy-
obrażenia na swój temat. Odpowiadając na 
powyższe pytanie, przyjrzyjmy się histo-
riom miast, które »zaczarowały rzeczywi-
stość« i stały się tym, co sobie wymarzyły”. 

Poznań globalny,   lokalny? 
Poznań globalny,   lokalny? 
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Monocentryzm, policentryzm

Czy metropolia ma jedno serce?
„Duże miasta powinny mieć wyraźne 

centra – takie zdanie do dziś wyrażają czo-
łowi światowi urbaniści. Jednocześnie miej-
ska tkanka wytwarza i rozwija swoje własne 
organy, które pompują w miejski układ nie-
zbędne do życia substancje: energię wital-
ną, twórczość, innowacje. Miejskie centra są 
więc wyznaczane nie przez ośrodki admini-
stracji, lecz kawiarnie, muzea, miejsca han-
dlu, ośrodki nauki. Układ urbanistyczny to 
pochodna funkcjonowania wielu miejskich 
komórek, które przez samo swoje istnienie 
dostarczają pomysłów na dalsze – urba-
nistyczne i architektoniczne – ingerencje 
w całość organizmu.

Czy Poznań jest lub powinien być mo-
nocentryczny czy policentryczny?”. 

Metropolitalność jest funkcją ośrodka 
miejskiego skupiającego różne formy ak-
tywności biznesowej i kulturalnej, miejscem 
wytwarzania nie tylko dóbr, ale i idei. Aglo-
merację wyznacza teren miasta i związane 
z nim obszary, gminy i przyległe miejscowo-
ści. W sposób naturalny miasto, rozwijając 
się, pochłaniało podmiejskie wsie. Współ-
czesne aglomeracje jednak mają ściśle wy-
znaczone granice i łatwo rozpoznać, gdzie 
kończy się teren miasta, chociażby poprzez 
charakter zwartej zabudowy. W przypadku 
nie tylko Poznania, ale wszystkich aglome-
racji polskich mają one charakter amorficz-
ny, wokół miasta wyrastają osiedla rezyden-
cji poznaniaków, uciekających z „centrum”. 

Ryszard Grobelny, prezydent miasta 
Poznania, przedstawił ograniczenia, jakim 
podlega zarząd miasta w tworzeniu kon-
cepcji aglomeracji. W planach inwestycyj-
nych należy brać pod uwagę fakt, że mia-
sto ma swobodę w rozporządzaniu jedynie 
mieniem komunalnym, a ono jest raczej 
skromne. Oczywiście w planowaniu moż-
na do pewnego stopnia wpływać na ak-
tywność prywatnych inwestorów decyzja-
mi administracyjnymi, ale i ten obszar się 
kurczy. Jako przykład takiego zagrożenia 
podał projekt ustawy „automatycznie od-
rolniającej grunty w obrębie miast”. Według 
Grobelnego „odrolnienia gruntów” powinny 
nadal odbywać się w ramach decyzji admi-
nistracyjnych. Stanowisko to podzielił Zwią-
zek Miast Polskich i skutecznie zablokował 
wejście ustawy w życie. Czy słusznie, moż-
na dyskutować. Wiadomo, że taki stan rze-
czy sprzyja spekulacji gruntami. W replice 

uczestnicy spotkania krytykowali zarząd 
miasta za łatwość w pozbywaniu się grun-
tów i nieruchomości. Sprzedaż gruntu na 
Ratajach zniweczyła plan samorządu doty-
czący utworzenia terenu rekreacyjnego. 

Grobelny wskazał na wady obecnych 
przepisów dotyczących planowania, które 
w istotny sposób ograniczają rolę admini-
stracji samorządowej w kształtowaniu pla-
nów przestrzennego zagospodarowania. 
Czy wpływ na inwestycje w mieście jest 
najpoważniejszym problemem?

Wszyscy zgodnie zauważyli niepoko-
jący proces, polegający na wyludnianiu się 
centrum. Wielu mieszkańców aglomera-
cji poznańskiej prowadzi swoją aktywność 
biznesową i zawodową w centrum miasta, 
ale związana jest z podmiejskimi miejsco-
wościami i tym samym, z racji miejsca za-
mieszkania, odprowadza podatki w tamtej-
szych gminach, co ma istotne znaczenie dla 
dochodów miasta, które spadają z tego po-
wodu. Dyskutanci ten proces nazwali „pa-
sożytowaniem okalających miasto gmin na 
Poznaniu”. Centrum Poznania nie jest atrak-
cyjne do zamieszkania, ale też i coraz mniej 
do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Inne funkcje centrum też obumierają, po-
nieważ z racji wysokich dzierżaw za lokale 
nie opłaca się prowadzić zarówno kawiarni, 
jak i księgarni. Skutkiem tych zjawisk cen-
trum pustoszeje i zamiera. 

Grażyna Kodym-Kozaczko, architekt, 
wskazała na niepokojące zjawisko utraty 
własnej tożsamości poszczególnych dziel-
nic miasta, a co za tym idzie – na ich spo-
łeczną i funkcjonalną degradację. Przyczyną 
tego pośrednio jest chaotyczna rozbudowa, 
nieuwzględniająca chociażby terenów zie-
leni, integralnie związanych z charakterem 
konkretnych miejsc. Osobnym problemem 
jest sposób, w jaki przebiega „rewitalizacja” 
starych budynków. Z reguły kończy się utra-
tą przez te obiekty uprzednich funkcji i cha-
rakteru. Ryszard Grobelny usprawiedliwiał 
się, że to domena prywatnych inwestorów 
i że nie ma zbyt wielkiego wpływu na te 
procesy, choć reprezentuje władze miasta. 

Krzysztof Herbst – koordynator Ze-
społu ds. Społecznej Strategii Warszawy 
na lata 2009–2020, przedstawił swoje do-
świadczenia z terenu 
Warszawy. Przez jego 
zespół przewinęło się 
około 800 osób, repre-
zentujących różne śro-
dowiska i dyscypliny. 

Ta szeroka reprezentacja społeczna po-
zwoliła zebrać wszelkie inicjatywy obywa-
telskie i na ich podstawie skonstruować 
program. Zadanie z pozoru niewykonal-
ne, ale wysiłek się opłacał, ponieważ osta-
tecznie uwzględniono faktyczne oczeki-
wania i potrzeby mieszkańców. Strategia 
przeciwna, znana nam z praktyki władz 
Poznania, kiedy zespoły eksperckie „na 
zamówienie” opracowują takie plany, ge-
neruje jedynie konflikty. Scenariusz jest 
taki: urzędnicy wsparci przez eksper-
tów przedstawiają opracowania dopra-
cowane w każdym detalu, kompetentne 
i zgodne z wszelkimi procedurami. Nie-
stety zmienić nic w tej konstrukcji się nie 
da, bo spowoduje to rozsypanie się cało-
ści. Autorzy projektu są zdeterminowa-
ni, aby bronić go za wszelką cenę, wszak 
włożyli w to tyle pracy, no i wiedzą lepiej, 
a tymczasem gremia samorządowe pod-
dają je gruntownej krytyce, i niekoniecz-
nie dlatego, że te plany są złe, ale dlatego, 
że nie są ich, czują się faktycznie wyklu-
czeni z procesu decyzyjnego. Zawsze po-
zostaje procedura demokratyczna, czyli 
głosowanie, ale czy faktycznie jest ona 
demokratyczna? Ktoś zawsze pozostaje 
z poczuciem „przegranej”. 

Okazuje się, że koncepcje urbanistycz-
ne to coś więcej niż tylko plan architekto-
nicznej rozbudowy miasta. Ostatnia w cyklu 
debata zogniskowała wszystkie wcześniej 
omawiane problemy. Powstaje „Strategicz-
ny plan rozwoju miasta do roku 2030”. Ma 
zostać ukończony do jesieni tego roku. Jak 
wszystkie plany długofalowe i długotermi-
nowe, ma zasadniczą wadę: ogranicza ak-
tywność kolejnych samorządów. Jesienią 
czekają nas wybory samorządowe. 

Rezultatem dyskusji było ustalenie li-
sty problemów do rozwiązania w mieście 
oraz wskazanie obszarów konfliktu między 
mieszkańcami a władzami miasta. Czy było 
to satysfakcjonujące dla obu stron, poka-
że czas. Jedno jest pewne – może i myśleć 
trzeba „globalnie”, jak chcą politycy, ale żyje 
się i rozwiązuje problemy „lokalnie”, o czym 
wiedzą mieszkańcy i reprezentujący ich sa-
morządowcy.   lokalny? 

Poznań globalny,  
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Z dyrektorem Departamentu Transpor-
tu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Jerzym Krigerem 
rozmawia Merkuriusz 

 Aglomeracja poznańska rozwi-
ja się, ale jest to w zasadzie jej początek. 
Co powinniśmy zrobić, żeby ukierunko-
wać jej postęp?

Najistotniejsze jest wskazanie na tę 
najważniejszą dla społeczeństwa działal-
ność, czyli na transport publiczny. Będzie 
on decydował o tym, czy ewolucja aglo-
meracji przebiegnie szybko i we właściwym 
kierunku. Nie jest to tylko nasza ocena, ale 
również wniosek z badań Centrum Badań 
Metropolitalnych przedstawiony w Zielo-
nej Księdze.

 Czyli rozwój transportu pu-
blicznego to krok, który należy zrobić 
jako pierwszy?

Tak, ponieważ beneficjentami aglo-
meracji będą oczywiście jej mieszkań-
cy. Dla nich przemieszczanie się do pra-
cy, szkoły, miejsc działalności kulturalnej 
jest niezwykle ważne i świadczy o ich 
mobilności.

 Na czym będą się opierać dzia-
łania transportowe?

Proponujemy, żeby transport publicz-
ny miał swoje podstawy w bezkolizyjnym 
transporcie szynowym, docierającym do 
różnych miejscowości aglomeracji. Nato-
miast transport autobusowy powinien do-
wozić pasażerów do środków transportu 
szynowego. Mówiąc krótko, trzeba posta-
wić na rozwój kolei.

 Nie ma w tej chwili połą-
czeń między transportem miejskim 

a kolejowym, będzie to nowa jakość 
w realizacji podróży lokalnych...

Tak, upatruję tu zmiany w sposobie 
patrzenia na transport aglomeracyjny. 
Obserwując to, co się dzieje, dochodzę 
do wniosku, że wszyscy dojrzeliśmy do 
tego procesu. Chodzi o to, żeby samorzą-
dy gminne otworzyły się na transport kole-
jowy. Dotychczasowe planowanie związa-
ne z koleją jest białą plamą na przestrzeni 
planistycznej miasta czy województwa, 
są to tereny wyłączone. Przez lata nara-
stał pogląd, że nie leżą one w sferze za-
interesowania samorządu, ale rządu. Sy-
tuacja się zmienia, a oznacza to budowę 
nowych przystanków, dróg dojazdowych 
czy parkingów.

 Kto poniesie tego koszty?
Dawne przystanki zostały ukształtowa-

ne w innych miejscach niż powstałe współ-
cześnie osiedla mieszkaniowe, gdzie indziej 
niż nowe zakłady pracy. Ponownie trzeba 
zdiagnozować ich umiejscowienie. Powin-
ny być budowane wspólnymi siłami przez 
Polskie Linie Kolejowe i samorządy, do któ-
rych przynależy dany przystanek.

 Na ile uwzględnione w tych 
planach będą autobusy?

To są samodzielne decyzje poszczegól-
nych samorządów, w które nie chcemy in-
gerować. Powinny one jednak, biorąc po 
uwagę bezkolizyjne połączenia kolejowe, 
nastawić się na dowóz pasażerów do kolei, 
zamiast bezpośrednio do miasta, które bę-
dzie coraz bardziej zakorkowane. 

 Mówi się o stworzeniu tzw. 
unii pilotowej...

Tak, jest ona ukierunkowana na to, by 
podróżny miejski czy z aglomeracji mógł 

kupić jeden bilet – kwestią rozliczenia, jaki 
to byłby bilet, zajęliby się współdziałający 
ze sobą przewoźnicy. 

 Czy w swoich planach mają 
Państwo na uwadze tych ludzi, którzy 
obecnie dojeżdżają do miasta i poru-
szają się po nim samochodami? Może 
stać się to ogromnym problemem wo-
bec globalnego – w sensie regionalnym 

– myślenia.
Nowa forma transportu publicznego 

będzie realizowana pewnymi etapami. Jest 
przeznaczona nie tylko dla obecnie korzysta-
jących z komunikacji publicznej, ale również 
dla tych, którzy mają do dyspozycji indywi-
dualny transport samochodowy, oceniany 
przez nich jako wygodniejszy. Będzie wyma-
gała kosztów, ale trzeba stworzyć takie wa-
runki jakościowe, ilościowe i czasowe, żeby 
poprzez zmianę dostępności spowodować 
przypływ nowych pasażerów i jednocześnie 
zatrzymać stałych, a tym samym uwolnić 
drogi od nadmiernej ilości samochodów. 

 Starania pójdą w kierunku nie-
dopuszczenia samochodów do centrum, 
czy wręcz przeciwnie?

Ten temat jest istotny, natomiast nie 
leży w kompetencji Urzędu Marszałkow-
skiego. Polityka miasta Poznania w zakre-
sie wpuszczania lub niewpuszczania samo-
chodów, wysokości opłat za parkowanie 
itd. powinna, przynajmniej w moim od-
czuciu, być jednym z elementów większej 
całości, jaką jest aglomeracja. Tym można 
sterować poprzez nakaz administracyjny. 
Można postawić znaki zakazu wjazdu do 
centrum, regulować ruch opłatami za par-
kowanie, ale to wszystko leży w gestii pre-
zydenta miasta. 

Trzeba 
postawić 

na rozwój 
kolei

17

aglom
eracja



 O współ-
czesnym boksie ama-
torskim w Polsce w me-
diach mówi się niewiele. 
O zawodowcach słyszeliśmy dzięki wal-
kom Gołoty, Michalczewskiego, ostatnio 
guru w tej dyscyplinie został Tomasz Ada-
mek. Czy boks zawodowy wyprze ama-
torski, czy umiera polskie pięściarstwo?

Skąd. Bardzo dobrze się ma. Nabór za-
wodników do boksu profesjonalnego od-
bywa się poprzez boks amatorski i dlatego 
właśnie będzie trwał zawsze, bo zawsze są 
chętni do uprawiania tej dyscypliny, a do-
bry pięściarz amatorski, przechodząc na 
zawodowstwo, ma od razu dobre wej-
ście. Bez tego doświadczenia początek 

w zawodowstwie byłby trudny, praktycz-
nie nie do wykonania. 

Z Gołotą, Michalczewskim, Adamkiem 
i innymi pracowałem, kiedy byli jeszcze 
amatorami, trenowali na jednej sali. Ada-
mek jest młodszy od pozostałych o kilka 
lat, na profesjonalny boks przeszedł do-
piero chyba w 1999 roku. Andrzej Gołota, 
jak wiemy, był brązowym medalistą olim-
pijskim, wicemistrzem świata juniorów, 
medalistą mistrzostw Europy seniorów. 
Adamek był brązowym medalistą Europy. 
Michalczewski też byłby prawdopodobnie 
mistrzem olimpijskim, ale sześć  miesięcy 
przed olimpiadą w Seulu w 1988 roku pozo-
stał w Niemczech, tym samym zaprzepaścił 
swoją karierę olimpijską.

 Kiedyś polskie pięściarstwo 
było światową potęgą i pewnym punk-
tem na medal olimpijski.

Tak, do 1992 roku z każdej olimpiady 
wracaliśmy z medalami. Zła passa trwa od 
olimpiady w Atlancie w 1996 roku aż do 
chwili obecnej. Ale dawniejsi nasi pięścia-
rze z lat 50. i 60. praktycznie na tle Europy 
byli profesjonalistami. Pracowali na eta-
tach w zakładach pracy i osiem, dziewięć 
miesięcy trenowali na zgrupowaniach 
w Zakopanem, Wiśle czy Cetniewie. 

 Żaden z polskich bokserów 
nie awansował w tym roku nawet do 
ćwierćfinałów mistrzostw Europy. Jest 
Pan trenerem pierwszej klasy, zajmuje 
się Pan boksem od 1964 roku. Jak Pan 
to skomentuje?

To bardzo źle świadczy o boksie amator-
skim. Przyglądając się temu z boku, mogę 
stwierdzić, że obecni pięściarze nie pracują 
tak jak ich poprzednicy. Tamci harowali od 
rana do wieczora – do południa rozgrzewka, 
potem część treningowa, wieczorem indy-
widualne poprawianie techniki. Tutaj zbyt-
nio im się pobłaża, ograniczając niektóre 
zajęcia, i dlatego nasi zawodnicy tak słabo 
wypadają. Wyniki znamy.

 Mówi się, że dzieje się rów-
nież tak z powodu zawieszenia ligi 
bokserskiej...

To prawda, bo kiedy istniała liga, nakrę-
cała sponsorów, rywalizację, wszystko zmie-
rzało ku temu, aby osiągnąć jak najlepsze 
rezultaty. A teraz wszyscy muszą myśleć 
o wszystkim. Profesjonalista ma być profesjo-
nalistą i to jego sprawa, jak to osiągnie. Tre-
ner pracuje jedynie nad techniką i taktyką. 

 Poznańska spółka Piecobio-
gaz została sponsorem strategicznym 
Polskiego Związku Bokserskiego. Co to 
oznacza? Czy dzięki temu możecie osią-
gnąć Państwo coś więcej?

Pan prezes Ryszard Wiśniewski zaintere-
sował się grupą olimpijską, tą wyselekcjono-
waną, która będzie brała udział w kwalifika-
cjach do olimpiady 2012 roku w Londynie. 
My, jako klub, w tym pomagamy, udostęp-
niając miejsce do treningów i zapewniając 
zakwaterowanie zawodnikom. 

 A czy będzie teraz w takim ra-
zie łatwiej zatrzymać tych najlepszych 
bokserów w amatorstwie?

Najlepiej  
w Boxing Teamie

Z Jerzym Baranieckim, trenerem i managerem Boxing Teamu Poznań, rozmawia Merkuriusz
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Będzie łatwiej, bo ci zawodnicy będą 
otrzymywali stypendia, będą mieli zapew-
nione środki niezbędne do utrzymania się 
i tym samym będą mogli poświęcić więcej 
czasu na szkolenie swoich umiejętności.

 Kto może zostać bokserem?
Każdy, tylko wyniki są różne. Uważam, 

że do boksu trzeba mieć charakter, silną 
wolę, a trening jest bardzo ciężki i start rów-
nież. Tutaj na ring wchodzi dwóch zawodni-
ków, a tylko jeden z nich zwycięża. Kara za 
niedotrenowanie jest dosyć sroga. Nie moż-
na sobie pozwolić na komentarze w stylu 

„nie byłem na to przygotowany”, ponieważ 
wszyscy to widzą, a sam zawodnik odczuwa 
to najdotkliwiej.

 A gdyby chciał Pan zachęcić 
do boksowania, do przyjścia do Boxing 
Teamu?

Już zachęcamy, to jest bardzo wspa-
niała dyscyplina, a przy małej urazowości 
można osiągnąć dużą sprawność fizyczną 
i psychiczną.

 Jak to przy małej urazowości?
Wbrew powszechnej opinii urazowość 

w boksie jest mała, najczęstsze są otarcia 
lub pęknięcia naskórka. Bardzo dbamy o na-
szych zawodników. W momencie kiedy za-
wodnik zaliczy nokaut, natychmiast zostaje 
wysłany na sześciotygodniowy urlop, który 

kończą szczegółowe 
badania lekarskie. 

 Ale może 
zdarzyć się uraz 
mózgu.

W piłce nożnej 
też. Proszę poroz-
mawiać z bramka-
rzem, który już kilka 
lat broni. Poza tym 
amatorzy walczą 
w kaskach – osobi-
ście uważam, że są 
one niepotrzebne, ponieważ znacznie ogra-
niczają pole widzenia.

 Czym jest Boxing Team?
Przede wszystkim klubem mającym 

najlepszy obiekt treningowo-widowisko-
wy w Polsce, który szkoli młodzież i junio-
rów. Jeśli chcą, mogą stać się w przyszło-
ści zawodnikami. Pod swoimi skrzydłami 
mamy również pięściarzy profesjonalnych. 
Przychodzą też do nas ludzie, którzy pra-
gną się nauczyć boksować, a nie chcą być 
zawodnikami. Robią to wyłącznie dla sie-
bie. Trenujemy również kobiety. Prowa-
dzimy też zajęcia wspólnie z Akademią 
Wychowania Fizycznego, a młodzież do 
osiemnastego roku życia ma wstęp dar-
mowy do klubu. 

 Macie Państwo jakieś propo-
zycje na wakacje?

Organizujemy lato dla dzieci od czter-
nastego do osiemnastego roku życia. Mogą 
przyjść do nas w godzinach od 10 do 14, 
popróbować zajęć z boksu, zabawić się. Ro-
biliśmy to już wcześniej i to z dużym powo-
dzeniem. Jeżeli w lipcu będzie  podobne jak 
w ubiegłym roku zainteresowanie, to akcję 
powtórzymy również w sierpniu.  

Jerzy Baraniecki
Trener I klasy,  w latach 1980–2000 prowa-
dził szkolenia kadry narodowej seniorów 
do mistrzostw Europy, mistrzostw świata  
i  olimpiad.
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Celine Dion
Through The 
Eyes Of The 
World

Specjalne wydanie filmu 
o Celine Dion Through The Eyes 
Of The World wraz z dodatko-
wą płytą DVD zawierającą cały 
koncert z trasy „Taking Changes”, 
w ramach której artystka zagra-
ła 135 koncertów w 93 miastach 
w 23 krajach, również w Polsce. 
Through The Eyes Of The World 

to Celine, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliście – opowieść wy-
kraczająca daleko poza muzykę, kręcona w rozmaitych lokaliza-
cjach, z udziałem wielu gości. Reżyser Stephane Laporte w prawie 
3-godzinnym filmie pokazał wszystkie aspekty osobowości jed-
nej z najpopularniejszych piosenkarek świata – troskliwej matki, 
perfekcyjnej profesjonalistki, wrażliwej kobiety czy kumpeli „z są-
siedztwa”, opowiadającej za kulisami sprośne żarty. Wszystko to 
ozdobione piosenkami Celine i fragmentami jednej z najbardziej 
widowiskowych tras koncertowych ostatnich lat. Całość wydana 
w eleganckiej, twardej oprawie zawiera także 56-stronicową ksią-
żeczkę i zestaw 5 pocztówek.

Alicia Keys
The Platinum Collection

Trzypłytowy, ekskluzywny box Alicii Keys – amerykańskiej wo-
kalistki, która zadebiutowała w roku 2001, wydając album Songs 
in A Minor, który sprzedał się w nakładzie ponad dwunastu milio-
nów egzemplarzy. Drugi album Alicii, Diary of Alicia Keys, wydany 
w 2003 roku, znalazł ponad osiem milionów nabywców na całym 
świecie. W roku 2007 światło dzienne ujrzało trzecie wydawnic-
two – płyta As I Am, która sprzedała się w ilości ponad sześciu mi-
lionów egzemplarzy. Te trzy muzyczne perełki powinny trafić do 
płytowej kolekcji każdego fana najlepszej muzyki.

Więcej na www.sonymusic.pl

Różni wykonawcy 
RMF Classic – muzyka  
z klasą vol. 2 

Dobrze dobrane 
nuty potrafią unieść 
scenę o kilka pięter. 
Quentin Tarantino: 
Zanim powstało kino, 
działali mistrzowie 
tworzący muz ykę, 
która przetrwała stu-
lecia i wciąż porusza 
nas głębią, harmo-
nią i kunsztem. Dziś 
muzyka w filmie gra 
jedną z głównych ról, 
wydobywa esencję 
obrazu i często zapa-
da w pamięć mocniej 
niż ekranowa intryga. 
Połączenie dźwięku i obrazu to magia. RMF Classic poleca swój dru-
gi album z serii Muzyka z klasą. Posłuchajmy, jak brzmi dobre kino 
i co mówią do nas mistrzowie klasyki sprzed wieków.

Faithless
The Dance

Now y k rą -
żek legendy mu-
zyki tanecznej 
Faithless nosi 
tytuł The Dan-
ce i ukazuje się 
po wieloletnim 
o c z e k i w a n i u . 
W nagrywaniu 
albumu Brytyj-
czyków wspo-
mogli między 
innymi słynna 
wokalistka pop 
Dido, która śpie-
wa w dwóch 
utworach, oraz 
Dougy Mandagi z grupy Temper Trap. Pierwszym singlem pro-
mującym płytę jest przebojowy I’m Not Going Home, który re-
miksowali między innymi Eryc Prydz i Armin Van Buren. Utwór 
nawiązuje klimatem do najwspanialszych, tanecznych dokonań 
grupy sprzed lat. Zespół debiutował w 1996 roku bestsellerowym 
krążkiem Reverence. The Dance to szósty album w ich dyskogra-
fii. Na całym świecie zespół sprzedał dotychczas ponad 12 milio-
nów płyt.

(Wydawnictwo: Isound Labels)

Więcej na www.emimusic.pl
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Instytut Glamour
ul. Łanowa/Rynkowa
Przeźmierowo
tel. 61 8 141 535
www.instytut-glamour.pl

2121

Kiedy ktoś ma pasję, poświęca się 

jej bez pamięci. Oddaje się ulubione-

mu zajęciu, nie czując znużenia, bez 

względu na porę. My w Instytucie 

Glamour mamy przyjemność praco-

wać z człowiekiem, którego twórczość 

kulinarna pozwala nam nazywać go 

artystą. Jakub Ignyś, szef kuchni In-

stytutu Glamour, młody, kreatyw-

ny i pełen werwy, zaangażowaniem 

oczarowuje i mobilizuje swoje oto-

czenie. Zebrane laury są potwierdze-

niem jego dokonań. W tym roku brał 

już udział w konkursie Primerba Cup 

2010 w Poznaniu oraz w prestiżowym 

Kuchnia Mon Amour w Warszawie, 

obecnie przygotowuje się do V Fe-

stiwalu Kuchni Greckiej w Krakowie. 

Nasz szef kuchni nie przestaje jednak 

uczyć się nowych rzeczy, poszukiwać 

nowych możliwości. Poznaje coraz 

to nowe tajniki swojego fachu. Bie-

żące trendy w kuchni są mu dosko-

nale znane, uczestniczył między in-

nymi w kursach kuchni molekularnej 

Jeana Bosa. Nie zapomina o daniach 

tradycyjnych, podaje je jednak w nie-

co unowocześnionej formie. 

Zapraszamy codziennie do restau-

racji Instytutu Glamour, gdzie można 

spróbować między innymi popiso-

wych dań Jakuba, takich jak chłod-

nik, gołąbki z dziczyzny czy „Królicze 

polędwiczki duszone z boczkiem”. 

PASJA ZE 
SMAKIEM
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Z burmistrzem Nowego Tomyśla Henry-
kiem Helwingiem rozmawia  Merkuriusz

 Sezon szparagowy w pełni, 
a Nowy Tomyśl – jak wiadomo – dzięki 
specyficznemu mikroklimatowi i jakości 
gleb słynie z upraw tego „królewskiego 
warzywa”. Ostatnio został Pan uhonoro-
wany przez Polski Związek Producentów 
Szparaga nagrodą Srebrne Szparagi. Co 
takiego jest w tym warzywie, że budzi 
tak wielki entuzjazm?

Specyficzny klimat i lekkie gleby stwo-
rzyły dogodne warunki do uprawy tego 
królewskiego warzywa, nazywanego tak-
że białym złotem lekkich gleb, a rosnący 
popyt na nie zainicjował powstawanie no-
wych plantacji. 

To walory smakowe, niepowtarzalny 
aromat i cudowna konsystencja szparaga 

przysporzyły mu tylu wiernych smakoszy. 
Na pewno bez znaczenia nie jest też okres, 
kiedy warzywo to można zbierać – maj, gdy 
spragnieni jesteśmy po zimie wszelkich wio-
sennych nowalijek, a na naszych stołach po-
jawia się taki specjał, warzywo wykwintne, 
smaczne zarówno solo, jak i jako dodatek 
do innych potraw. Skoro warzywo to po-
kochało nasz nowotomyski klimat, nasze 
słabe gleby, to jak my możemy nie kochać 
szparaga. Bardzo dobrze, że Nowy Tomyśl 
jest postrzegany w kontekście szparagów, 
podobno bowiem przez żołądek najlepiej 
trafić do serca. 

 Jakie szparagowe danie jest 
dla Pana numerem jeden?

Ze szparagów można stworzyć prawdzi-
we kulinarne specjały. Ja jednak jestem tra-
dycjonalistą i ponad wszystko przedkładam 
ugotowane w lekko osolonej i posłodzonej 
wodzie białe szparagi polane przyrumienio-
ną bułką tartą z masłem. No i oczywiście ni-
gdy nie odmówię kremu szparagowego. 

 Nowy Tomyśl to nie tylko szpa-
ragi, od lat kojarzony jest też z wikliną. 
To właśnie tu można udać się w wiklino-
wą marszrutę i zobaczyć wpisany w pej-
zaż największy wiklinowy kosz świa-
ta. Już wkrótce start kolejnego Pikniku 
z Wikliną – jakie niespodzianki czekają 
nas tym razem?

Tegoroczny Piknik z Wikliną odbył się 
w dniach 18-19 czerwca. Na ulicy Mickie-
wicza (zwanej wiklinowym deptakiem) 

naprawione zostały wiklinowe kwiatowe 
kosze, nastąpiła wymiana wiklinowych pa-
rasoli, które zdobią taras jednej z kawiar-
ni, obok muszli koncertowej oplecionej 
wikliną pojawiły się nowe wiklinowe for-
my. W drugi dzień imprezy nowotomyśla-
nie wybrali, już po raz trzeci, Miss Polskiej 
Wikliny.

 ...a pod koniec sierpnia odbę-
dzie się Jarmark Chmielo-Wiklinarski. 
Na co nas Pan zaprosi, żeby już teraz za-
planować wolne dni?

Jarmark Chmielo-Wikliniarski nawiązu-
je do starych tradycji targów chmielarskich, 
które od 1936 roku połączone zostały z po-
kazem wikliny i wyrobów koszykarskich. 
Śladem po dawnych zwyczajach jest ob-
rzęd jarmarkowy nawiązujący do ludowych 
zwyczajów błogosławieństwa wody i oble-
wania nią wieńca. Podczas nowotomyskie-
go jarmarku odbywa się też wiele chmie-
larskich i plecionkarskich konkursów: na 
najpiękniejszą formę wiklinową, na naj-
dłuższą ramkę chmielową, na największą 
szyszkę chmielową oraz na najciekawszą 
witrynę sklepową – oczywiście przybraną 
chmielem i wikliną. Podczas jarmarku pu-
bliczność ma okazję obejrzeć pokazy wy-
platania i podziwiać kunszt rzemieślników 
oraz zakupić szeroki asortyment wyrobów 
koszykarskich. 

Jarmark Chmielo-Wikliniarski to im-
preza łącząca tradycję ze współczesno-
ścią. Odpowiedzią na gusty i preferencje 

Wikliniarski
potentat
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kulturalno-rozrywkowe współczesnego 
odbiorcy są koncerty z udziałem znanych 
i lubianych gwiazd muzyki, prezentacje ka-
baretowe oraz dyskoteki. W tym roku go-
śćmi nowotomyskiego święta będą m.in.: 
Bajm, Paweł Kukiz i Piersi oraz Kabaret Mo-
ralnego Niepokoju. Serdecznie zapraszam 
na ostatni weekend sierpnia do Nowego 
Tomyśla. 

 Jako wikliniarski potentat za-
inicjowaliście Państwo akcję „Zamień fo-
liówkę na wiklinówkę”...

Akcja stanowiła wprowadzenie w ży-
cie konkursowego projektu „Czy koszyk 
wiklinowy zastąpi worek foliowy?”, które-
go autorkami są byłe już uczennice Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu. 
Praca uczennic z Nowego Tomyśla wygra-
ła w konkursie na graficzny projekt przed-
sięwzięcia, które mogłoby uczynić wieś czy 
miasto miejscem bardziej ekologicznym. 
Konkurs zorgani-
zowany został w 
ramach Młodzie-
żowego Szczytu 
Klimatycznego w 
2008 roku. 

Ich pomysł 
został  wdrożo -
ny w życie przez 
nasze władze sa-
morządowe, przy 
udziale nowoto-
myskich stowa-
rzyszeń, organi-
zacji i firm. Duże 
zainteresowanie 
akcją mieszkań-
ców Nowego To-
myśla i utrzymu-
jąca się wysoka frekwencja stanowiły o jej 
sukcesie.Największym jednak osiągnięciem 
o wymiarze długofalowym będzie ograni-
czenie używania toreb foliowych podczas 
zakupów oraz zmiana mentalności poprzez 
kształtowanie postaw proekologicznych. 

Duże zainteresowanie akcją mieszkań-
ców Nowego Tomyśla i utrzymująca się wy-
soka frekwencja stanowiły o jej sukcesie.

 Atrakcyjność 
inwestycyjną doceniło 
wielu przedsiębiorców, 
a jeśli chodzi o miesz-
kańców, można by posłu-
żyć się Państwa hasłem: 
Nowy Tomyśl – „Pomysł 
na życie”. W czym tkwi 
klucz do tworzenia przy-
jaznego klimatu?

Mieszkańcy i samo-
rząd podejmują wysił-
ki prowadzące do osią-
gania wspólnych celów. 

Skuteczne i wytrwałe dążenie do nich 
przynosi korzyści całej gminie. Świadczy 
to o dużym zintegrowaniu nowotomyskie-
go społeczeństwa, które jest też otwarte 
i chętne do współpracy z zewnętrznymi 
inwestorami. Jednocze-
śnie jesteśmy Wielkopo-
lanami. Gospodarność 
i rzetelność mamy we 
krwi.

 Jednym 
z ostatnich wydarzeń 
gospodarczych było 
Forum Gospodarcze 
Aglomeracji Poznań-
skiej. Czy dla Państwa 
jest to ważne przedsię-
wzięcie i czy gmina nie-
co oddalona od aglo-
meracji poznańskiej 
ma zamiar włączyć się 
w to przedsięwzięcie?

Zorganizowana w połowie maja trze-
cia edycja Forum Gospodarczego Aglome-
racji Poznańskiej była rzeczywiście jednym 
z najważniejszych wydarzeń gospodar-
czych regionu. 

Każda inicjatywa, która może wpłynąć na 
integrację środowiska samorządowego i biz-
nesowego, jest godna uwagi i rozważenia. 
Obecnie jednak prowadzona jest wymiana 

doświadczeń i dyskusja na temat projek-
tów inwestycji publicznych i komercyjnych 
w aglomeracji poznańskiej oraz promowa-
nia przedsiębiorczości w kontekście planów 
i strategii rozwoju aglomeracji. Na wszelkie 
deklaracje przyjdzie czas później. 

 Na ile położenie przy autostra-
dzie wpływa na Państwa działania eko-
nomiczne i inwestycyjne?

Znaczenie tego faktu dla rozwoju Nowe-
go Tomysla rosnie obecnie jeszcze bardziej 
ze wzgledu na rozbudowe tej drogi w kie-
runku Swiecka. Kolejnym atutem jest dobrze 
rozwinieta infrastruktura techniczna. Miasto 
jest zwodociagowane, skanalizowane i zga-
zyfikowane. Bogate jest otoczenie biznesu. 
W mieście usytuowane są instytucje o po-
nadlokalnym zasięgu: Starostwo Powiato-
we, Oddział Celny, Urząd Skarbowy, Nota-

riusz, Wydział Zamiejscowy Ksiąg 
Wieczystych, a także banki i insty-
tucje ubezpieczeniowe, słowem 

– organy zapewniające komplek-
sową obsługę osób i podmiotów 
gospodarczych. Jest też właściwie 
przygotowana i przedsiębiorcza 
kadra pracownicza. Dobrze rozwi-
nieta siec szkolnictwa, włącznie ze 
szkołą wyższą, która pozwala na 
kształcenie młodziezy w różnych 
zawodach, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom potencjalnych pra-
codawców. Słabe grunty (V i VI kla-
sa) – to może brzmi jak paradoks 

– obniżające koszty inwestycji, są 
także walorem Nowego Tomyśla.

Zatem nie tylko położenie przy 
autostradzie jest atutem gospodarczym 
tego terenu. Samo położenie, chociaż bar-
dzo ważne, nie jest wystarczające. Na roz-
wój działań ekonomicznych i inwestycyjnych 
wpływa wiele innych przedsięwzięć, wypra-
cowanych przez samorząd lokalny wspólnie 
z mieszkańcami, miejscowym biznesem i or-
ganizacjami pozarządowymi.  

fot. UM Nowy Tomyśl
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Uczestnicy I Kongresu Prawników Wiel-
kopolski, kierując się poczuciem odpowie-
dzialności za spójność i przyjazny obywate-
lowi system prawa, opracowali propozycje 
zmian ustawodawczych, które stanowią 
integralną część niniejszego dokumentu. 
W sześciu zespołach tematycznych przy-
gotowano postulaty zmian w zakresie pra-
wa materialnego i procesowego – w prawie 
cywilnym, karnym, administracyjnym, go-
spodarczym i rodzinnym.

Przedstawione projekty są wspólne 
i zaakceptowane przez wszystkich 
przedstawicieli profesji prawni-
czych pracujących nad ich przygo-
towaniem. Przy ich formułowaniu 
kierowano się wyłącznie troską o ja-
kość polskiego ustawodawstwa i za-
wodowym doświadczeniem praw-
ników – praktyków; opracowane 
projekty pozostają ponad korpora-
cyjnymi różnicami zdań i bez zabar-
wień politycznych.

Uczestnicy I Kongresu Prawni-
ków Wielkopolski apelują do przed-
stawicieli władzy ustawodawczej 
i wykonawczej o zainteresowanie 
rezultatami ich wysiłku i wykorzy-
stanie przedstawionych propozycji 
zarówno przy obecnie trwających 
pracach legislacyjnych, jak i tych 
podejmowanych w przyszłości.

Tak brzmi treść Uchwały Koń-
cowej przyjętej poprzez aklamację 
podczas I Kongresu Prawników Wielkopol-
skich. Wszystko zaczęło się w poniedziałek 
24 maja w największej sali, nr 100, Sądu 
Okręgowego w Poznaniu. Wielkopolscy 
prawnicy zastanawiali się, „Jak udoskonalić 
niedoskonałe prawo”.

Inicjator kongresu, sędzia Krzysztof Jó-
zefowicz, prezes Sądu Okręgowego w Po-
znaniu, serdecznie przywitał gości, w tym 
przedstawicieli centralnych organów, 
przedstawicieli Sejmu i Senatu, Trybunału 
Konstytucyjnego oraz polityków; najser-
deczniej jednak prof. Zbigniewa Radwań-
skiego, przewodniczącego Komisji Kody-
fikacyjnej Prawa Cywilnego, ale przede 
wszystkim Nauczyciela nieomal wszyst-
kich na sali prawników, w tym i prof. Sła-
womiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz, która 

niedawno została sędzią Trybunału Konsty-
tucyjnego (z okazji wyboru do TK wiązankę 
kwiatów, przy serdecznych oklaskach całej 
sali, wręczył jej wiceprezes sądu Krzysztof 
Lewandowski). 

Prof. S. Wronkowska-Jaśkiewicz wygło-
siła wykład „Jak z chaosu przepisów two-
rzyć spójny system prawa”, który był dosko-
nałym wprowadzeniem do kongresu. Prof. 
Z. Radwański z kolei wystąpił z prelekcją 
o „Nowej koncepcji prawa cywilnego i jej 
konsekwencjach”. 

Prace nad organizacją kongresu trwały 
od stycznia. Od marca obradowało sześć ze-
społów roboczych, w których sędziowie, ad-
wokaci, prokuratorzy, radcy prawni, komor-
nicy, notariusze i pracownicy administracji 
państwowej i samorządowej radzili, co trze-
ba zrobić, aby udoskonalić złe prawo. Za-
twierdzano tylko te projekty, które zaapro-
bowali wszyscy bez wyjątku prawnicy. 

 Sędzia Krzysztof Józefowicz podkreśla , 
że wynikiem prac zespołów roboczych jest 
ponad trzysta postulatów obejmujących 
zarówno korekty systemowe, jak i konkret-
ne przepisy prawa. Podstawową wartością 
tej zbiorowej pracy jest fakt, że nie ograni-
czono się w niej do krytykowania rozwią-
zań istniejących i w każdym przypadku 
przedstawiono jednoznaczne propozycje 

poparte stosowną argumentacją. Praca ta 
nie jest jednocześnie próbą przeforsowania 
partykularnych interesów poszczególnych 
korporacji i zawodów prawniczych. Przed-
stawiono w niej jedynie te propozycje, któ-
re znalazły uznanie wszystkich członków 
zespołów reprezentujących pełen wa-
chlarz prawniczych profesji, wspieranych 
przez przedstawicieli nauki prawa. W isto-
cie swojej jest ona wyrazem troski o spój-
ność i przejrzystość przepisów, a zwłaszcza 
o to, by były one przyjazne dla obywateli 

im podlegających i stosujących je w życiu 
codziennym. Na podkreślenie zasługuje po-
nadto fakt, że praca ta ma charakter inicja-
tywy obywatelskiej. Inicjatywy profesjona-
listów całkowicie wolnej od jakichkolwiek 
zabarwień politycznych. Ratio est anima le-
gis. Rozum jest duszą prawa. Stąd nadzieja, 
że choćby w części przedstawione propozy-
cje zostaną wykorzystane w pracach usta-
wodawczych. A wtedy sukces Kongresu bę-
dzie kompletny.

 Właśnie walor otwartej dyskusji praw-
ników różnej orientacji politycznej podkre-
ślali uczestnicy kongresu. 

 Adwokat Eugeniusz M. Michałek po-
wiedział: „ Każde spotkanie, na którym do-
chodzi do wymiany poglądów różnych 
środowisk prawniczych, jest wartością 

Zasiew 
dobrego prawa 

Kazimierz Brzezicki
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nadrzędną, niezbywalną 
i samą w sobie. Jakiekol-
wiek krytyczne uwagi przed 
zakończeniem kongresu są 
przedwczesne i, powiedział-
bym, nie na miejscu. Nawet 
gdyby wnioski de lege fe-
renda wypracowane przez 
zespoły robocze nie były 
przez ustawodawcę wdro-
żone w procedury sejmo-
we, nie zmienia to postaci 
rzeczy, iż stanowią one do-
robek naukowy. Poszukiwa-
nie źródeł i mechanizmów 
ulepszania prawa jest rze-
czą wprost bezcenną. 

Michał Laskowski, sędzia Sądu Naj-
wyższego, oświadczył: Mnie się wydaje, 
że każda inicjatywa zmierzająca do tego, 
aby poprawić prawo, jest dobrą inicjaty-
wą. Powinniśmy debatować, zastanawiać 
się. A ta formuła kongresu jest cenna, bo 
są tutaj zarówno praktycy, jak i przedsta-
wiciele nauki. To jest bardzo dobra droga, 
aby kompleksowo zastanowić się nad róż-
nymi gałęziami prawa. Naukowcy wspólnie 
z praktykami powinni ustalić, co robić, aby 
to prawo było i sprawniejsze, i aby nie tra-
ciło nic ze swojej wartości. Co będzie da-
lej? Tego nie wiemy. Niemniej jeżeli nie bę-
dziemy zgłaszać konkretnych postulatów, 
nie wskażemy obszarów i pól, w których 
prawo powinno być reformowane, i nie 
określimy, w którym kierunku to wszyst-
ko powinno zmierzać – będzie to ozna-
czać, że nie uczestniczymy w dyskusji, że 
nas nie ma. Warto podkreślić, że inicjaty-
wy i postulaty zgłaszają fachowcy, którzy 
wiedzą, jak teoretyczne zmiany sprawdzą 
się w praktyce.

Natomiast prof. A. J. Szwarc, sędzia Try-
bunału Stanu, kierownik Katedry Prawa Kar-
nego UAM, zauważył: „Kongres prawników 
jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem 

i byłoby rzeczą po-
żądaną, aby stał się 
tradycją, aby praw-
nicy wielkopolscy 
reprezentujący róż-
ne prawnicze zawo-
dy mieli sposobność 
dyskutowania ze 
sobą na tematy bar-
dziej generalne do-
tyczące prawa, a nie 
tylko na tematy zwią-
zane z codzienną ich 
aktywnością, prowa-
dzeniem spraw. Ideą 
tego kongresu jest 
kształtowanie pol-

skiego prawa. Osobiście z wielką przyjem-
nością uczestniczę w tych obradach, bo to 
sposobność wysłu-
chania różnych opinii 
i zapatrywań w tym 
względzie; w tym 
znaczeniu, że dys-
kutują tutaj i prak-
tycy, i teoretycy pra-
wa. Wygłoszę referat 
o unijnych instru-
mentach współpracy 
w sprawach karnych. 
To nowość. Unia Eu-
ropejska do tej pory 
nie angażowała się 
w większym stopniu 
w dziedzinę prawa 
karnego i nadal nie 
ma kompetencji sta-
nowienia norm bez-
pośrednio dla państw 
członkowskich. Niemniej trzeba podkreślić, 
że dynamiczne tworzenie stosownych re-

gulacji unijnych to jed-
no, z drugiej strony trze-
ba pamiętać, że mogą 
one funkcjonować tyl-
ko wtedy, gdy te normy 
będą przenikały do pol-
skiego prawa. Byłoby 
bardzo pożądane, aby 
takie kongresy stały się 
tradycją”.

Kongres  pr z yjął 
Uchwałę Końcową re-
komendowaną przez 
Radę Programową Kon-
gresu w składzie: dr Kry-
styna Babiak – dziekan 
Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Po-
znaniu; Marek Jessa 

– przewodniczący Rady Izby Komorniczej 
w Poznaniu; Krzysztof Józefowicz – pre-
zes Sądu Okręgowego w Poznaniu; Tade-
usz Paetz – prezes Rady Izby Notarialnej 

w Poznaniu; Andrzej Reichelt – dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu; 
Sławomir Twardowski – prokurator ape-
lacyjny w Poznaniu; prof. UAM dr hab. To-
masz Sokołowski – dziekan Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu; sędzia NSA Jerzy 
Stankowski – prezes Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu. 

W przyjętej uchwale zapisano mię-
dzy innymi: propozycję uproszczenia od-
pisu elektronicznej księgi wieczystej oraz 
zwiększenie uprawnień osoby poszkodo-
wanej, która w tej chwili ma dostęp do akt 
sprawy tylko wtedy, gdy zdecyduje się być 
oskarżycielem posiłkowym. Uczestniczący 
w obradach kongresu wiceminister spra-
wiedliwości Stanisław Chmielewski poparł 
także pomysł stworzenia instytucji adwoka-

ta osoby nieletniej. Uczestnicy kongresu za-
proponowali także, by jazda pod wpływem 
alkoholu na rowerze ponownie była wykro-
czeniem, a nie przestępstwem.

Uchwała kongresu trafi do ministra 
sprawiedliwości, który nie mógł uczest-
niczyć w obradach. Organizatorzy spo-
tkania podkreślają, że udało się zintegro-
wać środowisko prawnicze Wielkopolski, 
bo przyjęte postulaty są wspólnym gło-
sem wszystkich grup prawniczych. Kon-
gres odpowiedział na postawione pytanie 

– jak udoskonalić niedoskonałe prawo, któ-
re było hasłem dwudniowych obrad.

Te 300 naszych pomysłów można po-
dzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje 
te, dzięki którym uda się usunąć niespój-
ności w prawie, bo przeszkadzają prakty-
kom, druga to proobywatelskie, ułatwia-
jące życie ludziom. Nie chcę oceniać, czy 
któraś z tych grup jest ważniejsza. Istotne 
jest jednak, by prawo, które musi się prze-
obrazić, by nadążyć za życiem, zmieniało 
się rozsądnie i mądrze – powiedział sędzia 
Krzysztof Józefowicz. 

adwokat Eugeniusz Michałek

sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski

prof.  dr hab. Andrzej J. Szwarc z Wydziału Prawa UAM
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Ze Sławomirem Hincem, za-
stępcą prezydenta miasta 
Poznania, rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 Jest Pan autorem 
książki pt. Spór o społeczne 
funkcje edukacji. Z kim się 
Pan spiera? 

Spór ów toczy się w kontek-
ście dwóch założeń socjologii: 
funkcjonalizmu strukturalne-
go i teorii konfliktu. Funkcjona-
lizm zakłada, że jeżeli wszystkie 
instytucje wykonują nałożone 
na nie obowiązki, to społe-
czeństwo cyklicznie się rozwi-
ja, a człowiek ma zapewniony 
awans społeczny i zawodowy 
na gruncie swoich kompeten-
cji. Teoria konfliktu mówi nato-
miast, że światem społecznym 
rządzi walka, a społeczeństwa 

– nawet demokratyczne – pod-
trzymują pewne podziały, mię-
dzy innymi w sferze systemu 
edukacji, którego fundamental-
nymi zadaniami są przekazywa-
nie wiedzy i socjalizacja. Jeżeli 
człowiek jest wykształcony i ma 
wysokie kompetencje, to sys-
tem edukacyjny powinien go 
promować tak, by mógł awan-
sować. Funkcjonaliści twierdzą, 
że szkoły pełnią przydzielone 
im funkcje, a ci, którzy się wy-
kształcą, mają możliwość awan-
su. Teoretycy konfliktu twierdzą 
natomiast, że najwyżej część 
uczniów tę szansę otrzymuje, 
a z reguły podtrzymywane są 
podziały. Przykładowo w syste-
mie amerykańskim daną szkołę 
finansuje się z podatków osób 
mieszkających w jej obwodzie, 
czyli im bogatsza dzielnica, 
tym wyższe podatki i tym lep-
si nauczyciele i sprzęt. Dzieci ze 
szkół bogatych mają lepsze wy-
niki niż te ze szkół uboższych. 
Funkcjonalizm pokazuje także, 
że możemy się jednak o pozy-
cje zmagać. Moja książka po-
święcona jest obecnym prze-
jawom konfliktu społecznego 
oraz temu, co możemy zrobić, 
żeby za sprawą zdobytej wie-
dzy osiągnąć sukces w życiu 
dorosłym. W społeczeństwach 
demokratycznych wiedza jest 
narzędziem sukcesu dla ludzi 
z różnych warstw społecznych, 
dającym im szansę na awans 
niezależnie od barier, które 

ukryta dziś klasa wyższa może 
stawiać. Szkoła powinna socja-
lizować, uczyć pewnych zasad, 
stwarzać warunki, w których 
uczniowie mogliby prowadzić 
doświadczenia na gruncie zdo-
bytej wiedzy oraz funkcjono-
wać w różnych grupach poza 
obowiązkowymi zajęciami lek-
cyjnymi. Im szybciej nauczymy 
młodzież współdziałania, tym ła-
twiej będzie jej wejść w struktu-
ry zawodowe jako ludziom do-
rosłym. Dlatego nie zakładam 
hierarchizowania szkół tylko na 
podstawie wyników końcowych 
uczniów. Interesuje mnie poten-
cjał początkowy grupy i to, co 
udało się z nią zrobić. W społe-
czeństwie wiedzy, podobnie jak 
w sporcie, ważny jest cały pro-
ces „treningu” i jego efektyw-
ność, a nie tylko początkowy 
potencjał „zawodników”, który 
udaje się podtrzymać. 

 Domaga się Pan na-
uczycieli z etosem.

Tak, w mojej książce two-
rzę wizję nauczyciela, który jest 
człowiekiem ze wszech miar 
etycznym, łączącym charyzmę 
z wiedzą ekspercką. Część ludzi 
posiada dar zaskarbiania sobie 
miłości tłumów i skupiania ich 
wokół siebie. Nauczyciel, który 
nie odkrywa u siebie charyzmy, 
powinien uczyć się jej przez do-
skonalenie swoich umiejętno-
ści pracy z grupą. Problem ze 
skuteczną realizacją przez sys-
tem edukacji przypisanych mu 
zadań związany jest przede 
wszystkim z tym, iż w systemie 
szkolnictwa znacznie większą 
wagę przykłada się do dydak-
tyki (czyli do tego wszystkiego, 
co wiąże się z szeroko pojętą 
nauką o metodach nauczania) 
aniżeli do matetyki (gr. mathe-
tes – uczeń, czyli do tego, co po-
kazywałoby edukację i wpisane 
w nią funkcje z punktu widzenia 
ucznia). Matetyka powinna stać 
się naczelnym terminem peda-
gogiki, która miałaby doskonalić 
nauczycieli nie tylko pod kątem 
metodologicznej skuteczności 
przekazywania wiedzy, ale rów-
nież – a może przede wszyst-
kim – powinni oni uczyć się od-
krywać problemy, które mogą 
towarzyszyć uczniom w proce-
sie edukacji (nauka już nie tylko 
metod nauczania, ale głównie 

tego, jak określać i interpretować problemy 
edukacyjne uczniów, czyli doskonalenie pe-
dagogicznej empatii). By taki proces moż-
na było skutecznie realizować, nauczycie-
le nie powinni nigdy zatracić „uczniowskiej 
mentalności”, to znaczy powinni doskonalić 
się i uczyć przez cały okres stania na stra-
ży „edukowania pokoleń”. Nauczyciel ma 
być ekspertem w dziedzinie wiedzy, którą 
przekazuje, a zatem nie może satysfakcjo-
nować go wiedza, którą zdobył przed laty, 
ale powinien nieustannie poszukiwać nowi-
nek, którymi mógłby zafascynować „odbior-
ców”. Powinien przez cały czas charaktery-
zować się nie tylko mentalnością „mistrza”, 
ale również mentalnością „ucznia”, ponie-
waż kiedy będzie doskonalił sam siebie, 
będzie również – na innym poziomie ani-
żeli uczniowie – napotykał pewne trudno-
ści związane z percepcją omawianego ma-
teriału, a to pozwoli mu na komparatywną 
analizę charakteru problemów, z którymi 
mogą się stykać jego uczniowie. 

 Proponował Pan też dodatko-
wą lekcję matematyki w gimnazjach i li-
ceach. To bardzo ważna inicjatywa – czy 
jest realizowana?

W przypadku przedmiotów humani-
stycznych uczeń może nadrobić braki sa-
modzielnie, jeśli chodzi o przedmioty ści-
słe – musi skorzystać z pomocy. Stąd wziął 
się pomysł na dodatkowe godziny, szcze-
gólnie matematyki. Trzeba poszukać tego, 
co może na gruncie rozwiązywania zadań 
sprawiać uczestnikom zajęć przyjemność, 
a także umożliwić rozwój pasji uczniom wy-
bitnie zdolnym. Nauczyciel będący eksper-
tem i pasjonatem potrafi żywo i skutecznie 
przekazać wiedzę. Podczas lżejszych zajęć 
próbujemy eliminować napięcie emocjo-
nalne związane z przedmiotami ścisłymi. 
Dodatkowe godziny przynoszą efekty, wią-
żą się jednak z pewnymi nakładami. Zajęcia 
dodatkowe nakierowane są na uczniów, ale 
powodują również to, że nauczyciele mają 
szansę podnieść swoje wynagrodzenie. 
W kontekście różnych działań dodatkowych 
we wszystkich czterech grupach awansu 
zawodowego nauczycieli przekroczyliśmy 
minimalną wymaganą przez ministerstwo 
płacę średnioroczną. W najbliższym czasie 
będziemy przygotowywali projekt zwią-
zany z dotowaniem zajęć pozalekcyjnych. 
Chcemy, by nauczyciele rozpisali je meto-
dycznie i godzinowo, określili sposób i cel 
ich prowadzenia. Te plany, które otrzymają 
najwyższą liczbę punktów, będą dotowane 
z budżetu miasta. Dążymy do tego, by okre-
ślone szkoły brylowały w danych obszarach 
wiedzy poszerzanej podczas zajęć pozalek-
cyjnych, by przyjeżdżali do nich uczniowie 
z innych placówek. Wszystko to dla przygo-
towania ich do wejścia z impetem w świat 
życia akademickiego. Działania te wynikają SP
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z faktu, iż istotą edukacji – moim zdaniem – 
jest znalezienie przez nauczyciela mocnych 
stron osoby uczącej się i zogniskowanie wy-
siłków młodego ucznia na uzyskiwaniu ko-
lejnych osiągnięć w tej dziedzinie, która 
jest jego „domeną”. Taką definicję wykre-
ował jeden z największych nauczycieli za-
chodniej tradycji, a mianowicie święty Au-
gustyn z Hippony w Dialogu o nauczycielu. 
Jak mniemam, nauczyciele w większości 
świadomi są tego, co stanowi sedno edu-
kacji, ale rzadko pozwala się im, by poświę-
cili swój czas na rozwijanie mocnych stron 
osoby uczącej się, tworząc dla niej kolejne 

„przeszkody” do pokonania. 
 Pod koniec ubiegłego roku 

proponował Pan wyższy dodatek mo-
tywacyjny dla nauczycieli. Jakie są losy 
tego pomysłu?

Kwestia dodatku motywacyjnego dla 
nauczycieli była w poprzednich latach nie-
co zaniedbana w naszym mieście. Postano-
wiłem zatem podjąć negocjacje ze związ-
kami zawodowymi, które pozwoliłyby nam 
wypracować formułę możliwą do „udźwi-
gnięcia” przez budżet miasta. Kompromis 
był konieczny z tego powodu, że musi-
my być świadomi, iż zwiększenie dodatku 
o 100%, czyli z 50 do 100 zł, to być może 
niewiele z punktu widzenia jednostki, ale 
w związku z dużą ilością etatów nauczyciel-
skich w mieście koszt takiej podwyżki liczy 
się w milionach złotych. Na mocy wypraco-
wanego porozumienia zwiększymy dodatki 
docelowo o 200% w stosunku do pierwot-
nej kwoty. To pozwoli nam pracować na po-
ziomie porównywalnym z innymi miastami. 
Podwyższyliśmy też dodatki za wychowaw-
stwo, docelowo również o 200%. Uważam, 
że rola wychowawcy jest bardzo znacząca, 
a jego praca niezwykle ciężka. Jest on dla 
ucznia nie tylko mentorem i mistrzem, ale 
też opiekunem, przyjacielem, autorytetem, 
znającym jego osobowość, mocne i słabe 
strony, osobiste problemy. Ma diagnozo-
wać sytuację wychowanka nie tylko mery-
torycznie, ale i psychologicznie. Porozumie-
nie, które zostało podpisane ze związkami 
zawodowymi, mówi o sposobie zwiększa-
nia dodatków do 2012 roku.

 Od 2012 roku sześciolatki 
obowiązkowo pójdą do szkoły. Wo-
kół projektu dotyczącego naucza-
nia początkowego narosło wiele 
wątpliwości...

Jesteśmy wśród państw 
unijnych krajem, w którym 
wiek dzieci idących po raz 
pierwszy do szkoły jest 
dość późny. Zgod-
nie z ustawą 
w 2012 roku 
nastąpi ob-
niżenie 

wieku szkolnego z 7 do 6 lat. Badania psy-
chologiczne i pedagogiczne mówią, że 
sześciolatki są gotowe, by edukować się 
w szkole podstawowej. Już w ubiegłym 
roku mogły rozpocząć naukę, jeśli tak za-
decydowali ich rodzice – przyjęto w związ-
ku z tym dodatkowe 323 dzieci. W tym roku 
także postanowiliśmy stworzyć w szkołach 
warunki dla dzieci w wieku 6 lat. We współ-
pracy z dyrektorami przedszkoli i szkół 
podstawowych uruchamiane są oddziały 
przedszkolne oraz klasy pierwsze dla dzie-
ci sześcioletnich w szkołach po to, by odblo-
kować miejsce w przedszkolach dla dzieci 
trzyletnich. Dyrektorzy szkół zorganizowali 
sale lekcyjne, w których będą się edukowali 
najmłodsi uczniowie. Przygotowaliśmy 
informator, który został rozkol-
portowany we wszystkich po-
znańskich przedszkolach, ro-
dzice dzieci spoza Poznania 
mogli go pobrać w specjal-
nie wyznaczonych miejscach. 
W szkołach były zaplanowa-
ne co najmniej dwa terminy 
cieszących się ogromnym 
zainteresowaniem drzwi 
otwartych, podczas których 
rodzice mogli spotkać się z dy-
rekcją, z pedagogami, z psycho-
logiem. Pogląd rodziców na to, co 
zostało przedstawione w mediach 
jako trauma dla dziecka czy coś, co 
odbiera dzieciństwo, zauważalnie się 
zmienia. Wielu stwierdziło, że dziec-
ko może iść do pierwszej klasy w wie-
ku 6 lat i nadal być dzieckiem. Ponad 
1,2 tys. dzieci zostało zapisa-
nych do klas pierw-
szych, liczba ta 
wciąż wzrasta. 
W niektórych 
s z k o ł a c h 
m o ż e m y 
u r u c h o -
mić klasy 
złożone 
t y l k o 

z dzieci sześcioletnich. Ponad 1,6 tys. ma-
luchów zostało zapisanych także do od-
działów przedszkolnych funkcjonujących 
w szkołach. Uważam to za wielki sukces 
i sądzę, że kolejny rok będzie jeszcze bar-
dziej udany, pod warunkiem podtrzymania 
obecnego sposobu komunikowania się z ro-
dzicami. Sądzę, że w przyszłym roku rodzi-
ce będą chcieli posyłać swoje sześcioletnie 
pociechy do klas pierwszych również dla-
tego, że jeżeli pójdą one do szkoły dopie-
ro w 2012 roku, jako siedmiolatkowie będą 
w mniejszości w klasach zdominowanych 
przez sześciolatków. Kolejna kampania in-
formacyjna musi eksponować konsekwen-

cje dokonywanych wyborów 
oraz nadal pokazywać 

te szkoły, które są 
p r z y g o t o w a n e 

na przyjęcie sze-
ściolatków. 
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Miejsce spotkań  popytu z podażą

Z Andrzejem Byrtem, prezesem Między-
narodowych Targów Poznańskich, roz-
mawia Mariola Zdancewicz

 Ukończył Pan Akademię Eko-
nomiczną, uzyskał doktorat, został dy-
rektorem naczelnym Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, po czym 
wyjechał Pan do Brukseli, gdzie praco-
wał jako attaché handlowy i radca am-
basady. Wrócił Pan do Polski, aby objąć 
stanowisko wiceministra współpracy 
gospodarczej z zagranicą. Następnie zo-
stał Pan ambasadorem w Kolonii i Berli-
nie, i znów wrócił do Poznania, aby objąć 
stanowisko prezesa Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Można powiedzieć, 
że koło się zamknęło.

Tak, poniekąd. Ponieważ byłem na urlo-
pach bezpłatnych, każdorazowo po powro-
cie z zagranicy czekała na mnie praca na 
Targach. Po powrocie z Brukseli zostałem 
ściągnięty do Warszawy, potem pojecha-
łem do Niemiec. Miałem wrócić na Targi, 
ale otrzymałem ofertę, stanowiska wicemi-
nistra spraw zagranicznych, więc udałem 
się do Warszawy. Znowu wyjechałem i po 
kolejnym powrocie  przyjąłem ofertę pracy 
na MTP w Warszawie. W zeszłym roku wy-
grałem ogłoszony konkurs na prezesa Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich i wró-
ciłem do Poznania. Krótko mówiąc, od 1986 
do 2009 roku moja nieobecność w Pozna-
niu była nieobecnością tylko czasową, po-
nieważ gdziekolwiek byłem, cały czas utrzy-
mywałem kontakt z Targami, bywałem na 
nich przy okazji różnych wydarzeń. Będąc 
wiceministrem współpracy gospodarczej 
z zagranicą w latach 1992-1995, pełniłem 
przez cztery lata funkcję przewodniczące-
go rady nadzorczej świeżo powstałej spół-
ki Międzynarodowe Targi Poznańskie. Pra-
cując w Brukseli, wielokrotnie pomagałem 
naszym wystawcom w przygotowaniach 

do udziału na targach w Belgii – podobnie, 
gdy byłem w Niemczech. Mój związek z Po-
znaniem i z Targami nie zerwał się. Przez kil-
kadziesiąt lat zajmowałem się czymś innym, 
przy czym była to polska polityka zagra-
niczna związana z sektorem gospodarczym, 
a więc dziedzina, w której Targi Poznańskie 
działają.

 Brał Pan udział w negocjacjach 
Polska – Unia Europejska. Co udało się 
łatwo uzyskać, a czego nie?

Dane mi było brać udział w pierwszych 
negocjacjach, jeszcze przed zmianą poli-
tyczną, kiedy ówczesna PRL, Czechosło-
wacja oraz Węgierska Republika Ludowa, 
jako trzy państwa bloku RWPG, handlowa-
ły już ze wszystkimi członkami Europejskich 
Wspólnot Gospodarczych. Formalnie uzna-
ły istnienie tej organizacji dopiero w roku 
1989, po podpisaniu przez rząd premie-
ra Mazowieckiego umowy wynegocjowa-
nej między innymi przeze mnie w latach 
poprzedzających wielki przełom. Wkrót-
ce po tym zaczęły się rozmowy w sprawie 
stowarzyszenia Polski z Unią Europejską, 
w których także brałem udział. W tym dłu-
gim, dwudziestoletnim biegu, zakończo-
nym w roku 2004 wejściem Polski do Unii, 
udało się Polsce osiągnąć zamierzone cele. 
Są pewne obszary, gdzie prawdopodob-
nie było można uzyskać więcej, dotyczy to 
nie tyle spraw finansowych, ile na przykład 
okresów przejściowych. Przypomnę, że jesz-
cze ciągle trwa okres przejściowy, uniemoż-
liwiający zatrudnienie Polaków  w Austrii 
i Niemczech. My w odpowiedzi na to nie ze-
zwalamy przedstawicielom tych państw na 
zakup ziemi rolniczej w Polsce. To są jednak 
drobiazgi w stosunku do tego, co się udało 
osiągnąć. Akces do UE to wielki krok poli-
tyczny, ale również gospodarczy, społeczny, 
tak zupełnie ludzki, jeśli pomyślimy sobie, 
że dzisiaj podróżujemy po Europie bez żad-
nych kłopotów. Sam pamiętam wielokrotne 

graniczne kontrole podczas moich podróży 
do Brukseli. Geograficznie zawsze byliśmy 
członkiem kontynentu europejskiego, ale 
teraz jesteśmy członkiem największej insty-
tucji europejskiej, największego komplek-
su gospodarczego świata, który ma ciągle 
większy produkt brutto niż Stany Zjedno-
czone i Chiny. Stało się tak za sprawą konse-
kwentnej polityki różnych polskich rządów 
prowadzonej od czasów przełomu 1989/90. 
Udało się utrzymać to, co potocznie nazy-
wa się zgodą polityczną ponad podziałami 

– niezależnie od tego, jaki był rząd, uważano, 
że członkostwo w Unii jest słuszne i powin-
no być szybko osiągnięte. Tak też się stało. 

 Czy deklarowana sprzedaż 
udziału Skarbu Państwa w Międzyna-
rodowych Targach Poznańskich ozna-
cza faktyczną ich prywatyzację, czy 
niekoniecznie?

Skarb Państwa chce sprzedać swoje 
60% udziałów w spółce. Ma do tego prawo 
tak jak każdy udziałowiec. Zainteresowany 
jest uzyskaniem najwyższej ceny, wybierze 
zatem ofertę najbardziej korzystną właśnie 
pod tym względem. Będziemy mówili o ko-
munalizacji, jeśli nabywcą zostanie miasto, 
o regionalizacji, jeśli województwo wiel-
kopolskie, albo o prywatyzacji, jeśli więcej 
niż 50% uzyska prywatny inwestor. Żadne 
z tych rozwiązań nie jest samo w sobie ani 
dobre, ani złe, wszystko zależy od od tego, 
co właściciele obecni i nowi będą chcieli ze 
spółką uczynić. Miasto zainteresowane jest 
tym, by  nowy udziałowiec chciał współ-
pracować na rzecz rozwoju Poznania i Tar-
gów, najchętniej samo chciałoby zostać jej 
właścicielem. Dziś posiada mniejszościo-
wy udział w wysokości 40%, ale zgodnie 
ze statutem ma zagwarantowany wpływ 
na wszystkie istotne decyzje. Nie należy się 
więc obawiać destrukcji spółki. Ktokolwiek 
obejmie udziały Skarbu Państwa i jakiekol-
wiek będzie miał intencje, miasto posiada 
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wszystkie narzędzia niezbędne do tego, by 
zapewnić rozwój Targów.

 W przyszłym roku Targi będą 
obchodziły swoje 90-lecie. Czy można 
porównywać ówczesne z dzisiejszymi?

I tak, i nie. Funkcja Targów się nie zmie-
niła. Tak jak niegdyś w starożytnej Grecji, czy 
jeszcze wcześniej w innych cywilizacjach, są 
miejscem spotkania popytu z podażą, tych, 
którzy mają coś do zaoferowania, z tymi, 
którzy poszukują towaru, usługi albo pomy-
słu czy idei. Na tych trzech polach działają. 
Mimo działania zgodnie z tą samą filozofią 
są to jednak zupełnie inne Targi dzisiaj niż 
były przed dziewięćdziesięciu laty. Znajdują 
się w tym samym miejscu, zajmują już jed-
nak o wiele większy obszar. Są znacznie no-
wocześniejsze, jeśli chodzi o infrastrukturę 
i sposób zarządzania.

 Jak będzie obchodzony 
jubileusz?

Odbędzie się uroczystość połączona 
z koncertem oraz seria mniejszych wydarzeń, 
jak wystawa poświęcona rozwojowi Targów 
czy konferencja na temat technologii za-
rządzania nimi. Wydamy album, w którym 
przedstawimy naszą historię, wystawców, 
gości oraz pokażemy postęp, jaki nastąpił, 
i ludzi, którzy z Targami byli związani.

 Byli Państwo na Expo w Szang- 
haju. Czy Targi miały tam swoje ekspo-
zycje? Czy można coś stamtąd przenieść 
na poznański grunt?

Targi Poznańskie mają swojego przed-
stawiciela w Chinach, w Szanghaju. Wyko-
rzystaliśmy Expo, by spotkać się z chińskimi 
firmami, które dla organizatorów wszystkich 
targów na świecie stanowią dziś najbardziej 
atrakcyjną grupę wystawców. Chiny są  na 
trzecim miejscu, jeśli chodzi o wielkość go-
spodarki mierzonej produktem narodo-
wym brutto, a w ubiegłym roku wyprzedziły 
Niemcy, stając się pierwszym eksporterem 
świata. Wszystkie targi niemieckie mają swo-
je przedstawicielstwa w Chinach. Targi z Ha-
noweru, Monachium i Kolonii założyły spółkę 
i w Szanghaju postawiły duże, nowoczesne 
hale targowe, do których przy udziale finan-
sowym Chin doprowadziły z lotniska ko-
lej magnetyczną, mknącą z prędkością 600 
km/h. Od czasu, gdy powstała Chińska Re-
publika Ludowa, chińscy wystawcy zawsze 
byli obecni na targach w Poznaniu. Dzisiaj to 
już jednak nie są ekspozycje pod auspicjami 
rządu chińskiego, tylko prywatne. Z wystaw-
cami chińskimi spotkaliśmy się przy okazji 
Expo również po to, by umożliwić im wejście 
do naszego pawilonu i by pokazać gościom 
trochę Polski tak, jak wyobrażali to sobie or-
ganizatorzy przedsięwzięcia. Pawilon był 
w sumie sympatyczny, ładny w swej struktu-
rze zewnętrznej, choć – prawdę powiedziaw-
szy – nic w nim specjalnie nie było, wewnątrz 
wyświetlano filmy o Polsce. Moje spotkanie 

z przedstawicielami kilkuset chińskich firm, 
izb handlowo-przemysłowych oraz z dzien-
nikarzami trwało pięć godzin. We wszystkich 
moich odsłonach zawodowych odbyłem set-
ki spotkań na wszystkich kontynentach poza 
Antarktydą i nigdy nie przeżyłem takiego 
bombardowania pytaniami jak właśnie na 
tym w Chinach. Zainteresowanie Polską jest 
oczywiście ogromne, ale nie tylko nią – całym 
światem. Chiny dynamicznie się rozwijają, usi-
łują odzyskać należne sobie miejsce. Nie mo-
żemy zamykać oczu na ten wielki rynek. Dla 
nas, czyli dla MTP, oznacza on rosnącą liczbę 
wystawców. Z czasem powstaną w Polsce 
przedstawicielstwa chińskich firm, a my bę-
dziemy z nimi współpracowali, tak jak od lat 
już czynimy to z ich odpowiednikami z inny 
krajów.

 Czy jest możliwe, żeby Poznań 
zorganizował kiedyś Expo?

Na to potrzeba dużo pieniędzy, my ich 
nie mamy. Znam dobrze przypadek Expo 
w Hanowerze – zbudowano gigantyczne 
obiekty, które przeszły na rzecz majątku 
targowego, ale targi nie były w stanie za-
pełnić ich wystawcami. W ubiegłym roku na 
przykład poniosły one straty w wysokości 
250 mln euro, gdyż obiekty, które państwo 
wybudowało, one musiały przejąć, a nie 
mogły ich utrzymać. To klasyczny embar-
ras de richesse, nadmiar bogactwa. Moim 
zdaniem pieniądze, które Polska chciałaby 
przeznaczyć na Expo, znacznie lepiej wydać 
na budowę dróg, kolei czy nawet kanałów 
śródlądowych, na zabezpieczenie przed po-
wodziami. Korzyści z Expo są iluzoryczne, 
mogą okazać się dramatycznym balastem.

 Jakie Państwo mają plany 
inwestycyjne?

Kończymy w tej chwili rozbudowę hali 
numer 6. Zwiększy ona swą powierzchnię 
o dodatkowe 4 tys. metrów kwadratowych. 
W centrum Poznania są jeszcze dla Targów 
ogromne rezerwy zabudowy. Będziemy po-
szerzać halę po to, by imprezy, które organi-
zujemy, mogły się tutaj nadal odbywać. Znaj-
dujemy się przy samym dworcu, w centrum 
miasta. Żadne inne targi w Polsce nie posia-
dają tak dogodnej lokalizacji. Rynek targowy 
i jego potencjał wzrostu targów w Europie 
jest relatywnie ograniczony. Wzrost Targów 
Poznańskich już się ustabilizował, osiągnęły 
one pewnego rodzaju dojrzałość. Rosną jak 
inne, ale przyrost ten jest stosunkowo wolny, 
zgodny ze wzrostem gospodarki, czyli 3–4% 
rocznie. Na początku XXI wieku modernizu-
ją się targi istniejące, ale nie powstają nowe. 
Gwałtowny wzrost ma miejsce  tylko w jed-
nym państwie na świecie – w Chinach. Po 
pierwsze dlatego, że tam targów w takiej ilo-
ści do tej pory nie było, po drugie, poprzez 
otwarcie tego państwa na świat, wejście do 
Światowej Organizacji Handlu (WTC) i zde-
cydowanie się na obniżkę ceł, zaczął kwitnąć 

handel. Buduje się tam ponad 20 nowych 
targów, z czego kilkanaście jest większych 
od poznańskich. Poszczególne miasta Chin 
dysponują środkami, o których my może-
my tylko pomarzyć, i dzięki temu inwestu-
ją w targi.

 Na ile Targi Poznańskie są am-
basadorem polskiej gospodarki?

Program Targów Poznańskich odzwier-
ciedla program najważniejszych branż na-
szego kraju – przemysłu i rolnictwa. Jesteśmy 
bezsprzecznie najbardziej wyspecjalizowa-
nym ośrodkiem ekspozycyjnym, prezentu-
jącym rolnictwo w wielu różnych odsłonach: 
w produkcji surowców, sprzętu, przetwór-
stwa produktów rolnych, wreszcie końco-
wych produktów. Prezentowane są techno-
logie i maszyny, bez których współczesny 
przemysł nie funkcjonuje. Organizujemy naj-
większą związaną z sektorem drewna impre-
zę w Polsce i w Europie Środkowo-Wschod-
niej, prezentujemy w szerokim zakresie 
także budownictwo. Polska jest państwem, 
które gwałtownie się rozwinęło. Jest w trak-
cie przebudowy, która będzie trwała jeszcze 
dziesiątki lat. Dotyczyć będzie ona w głów-
nej mierze obiektów tzw. kubaturowych, czy-
li budynków, oraz budownictwa infrastruk-
turalnego: dróg, lotnisk, kolei. Te wszystkie 
zagadnienia mieszczą się w naszym pro-
gramie, odpowiadającym zapotrzebowa-
niu zarówno kraju, jak i jego komponentów 

– władz samorządowych, centralnych czy też 
poszczególnych spółek oraz przedsiębiorstw 
prywatnych, które wytwarzają niemal 80% 
produktu narodowego.

 Jaka jest rola Targów w rozwo-
ju aglomeracji poznańskiej?

Targi Poznańskie to jedyna duża firma 
Poznania, która przetrwała nienaruszona re-
wolucję przemysłowo-zarządczą lat 1989-90, 
trwającą aż do roku 2000. Nadal są one naj-
większym przedsiębiorstwem targowym 
Polski przynoszącym zyski miastu. Działają 
na jego rzecz tak jak inne firmy, zwiększają-
ce obrót, majątek produkcyjny i usługowy. 
Wzrost każdej aglomeracji odbywa się tak 
samo jak państwa: za sprawą wzrostu wła-
snego potencjału oraz wypracowania nad-
wyżki eksportu nad importem. My wśród  
wszystkich uczestników mamy tylko około 
10% wystawców z Poznania. Reszta przyjeż-
dża z zewnątrz, a to znaczy, że eksportujemy 
usługę. Ten dodatkowy popyt stymuluje roz-
wój miasta. Wokół Targów Poznańskich po-
wstały dziesiątki firm usługowych, dających 
ludziom pracę i generujących przychody.

Targi Poznańskie mają tę zaletę, że znaj-
dują się na obszarze miasta. Każda złotówka 
wydana przez wystawców na terenie MTP 
przynosi cztery złotówki wydane w mieście, 
stąd też Targi są czynnikiem oddziałującym 
bardzo szeroko na gospodarkę naszej aglo-
meracji. 
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Zupę cebulową, zrazów, marynowanych ogór-
ków, śliwek w occie – tych i innych specjałów mo-
gli spróbować goście z Brabancji Północnej, przy-
byli do Poznania z oficjalną wizytą na zaproszenie 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka 
Woźniaka. Komisarz Brabancji Północnej Wim van 
der Donk, tak samo jak towarzyszące mu osoby, 
był zachwycony lokalnymi potrawami podany-
mi podczas zwiedzania pałacu w Baborówku. Nie 
wszyscy wiedzą, że wiele znanych naszej kuchni 
dań ma charakter regionalny. Świadomość po-
chodzenia produktów czy receptur przyrządza-
nia potraw, których mamy okazję próbować w re-
stauracjach i w domach, jest wciąż niewielka, 
a znakomita przecież, typowa dla regionu i będą-
ca częścią dziedzictwa kulturowego żywność za-
sługuje na szczególną uwagę. 

Dopiero od 2004 roku, czyli od chwili przy-
stąpienia do Unii Europejskiej, Polska zajmuje się 
katalogowaniem oraz rejestrowaniem i ochroną 
produktów regionalnych, przez co buduje mar-
kę własnej, tradycyjnej żywności. Produkty uzy-
skują oznaczenia świadczące o ich produkcji przy 
wykorzystaniu tradycyjnych metod i surowców, 
o związku nazwy z miejscem wytwarzania czy po-
chodzeniu. Tym, których przynajmniej 95% składu 
stanowią komponenty wytworzone zgodnie z za-
sadami ekologicznego rolnictwa, nadaje się cer-
tyfikat produktu ekologicznego. Polska Izba Pro-
duktu Regionalnego wprowadziła ponadto znak 

„Jakość i Tradycja”. Krajowa Lista Produktów Trady-
cyjnych obejmuje 746 pozycji, w tym 76 z Wiel-
kopolski. Znajdujące się na liście andruty kaliskie, 
wielkopolski ser smażony, olej rydzowy wraz z ro-
galami świętomarcińskimi posiadają jednocze-
śnie jako jedyne z Wielkopolski oznaczenia unij-
ne. Co podkreśla Arkadiusz Błochowiak, członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Urząd 
Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego 
pragnie położyć nacisk na promocję tego znaku, 
tak aby stał się bardziej rozpoznawalny, a mające 
do niego prawo produkty jeszcze bardziej elitar-
ne. Działania te wpisują się w „Program promocji 

wielkopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych w latach 
2008–2013”. Zadaniem urzędów w Polsce i Europie, narzuconym 
im ustawowo, jest promocja nie firm, nie konkretnych producen-
tów, a samych produktów. W Unii Europejskiej dąży się do tego, by 
dobry produkt mogło wytwarzać jak najwięcej rolników, którzy już 
we własnym zakresie starają się wypromować swoją markę.

Dotychczasowa popularyzacja regionu realizuje się między inny-
mi przez przystąpienie w roku 2009 do Europejskiej Sieci Regionalne-
go Dziedzictwa Kulinarnego, stowarzyszającego 24 regiony z Europy, 
w tym 7 z Polski. Uczestnictwo w programie daje prawo do korzysta-
nia przez producenta ze specjalnego logo, które świadczy o wytwa-
rzaniu żywności na bazie miejscowych produktów czy półproduktów, 
a celem jest aktywizowanie lokalnej produkcji i promocja podmio-
tów do niej należących, czyli przede wszystkim gospodarstw, restau-
racji i innego rodzaju gastronomii. Żywność regionalna, tradycyjna, 
ekologiczna, lokalne rękodzieło prezentowane są na Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich. Ich ekspozycja połączona z kiermaszem 
wpisuje się w targi Polagra Food, podczas których zwiedzający mogą 
się z nimi zapoznać w pawilonie „Smaki Regionów”. W roku 2009 targi 
odwiedziło około 25 tys. firm i klientów indywidualnych. Działania 
informacyjne i promocyjne Urzędu Marszałkowskiego na rzecz regional-
nych produktów oraz ich wytwórców przynoszą widoczne efekty w po-
staci stale rosnącego zainteresowania tradycyjną żywnością, wzmac-
niania marki regionu i jej indywidualnego charakteru, potęgowania 
tożsamości regionalnej oraz rozwoju współpracy między regionami – 
mówi Arkadiusz Błochowiak.

Corocznie od 2004 roku organizowane są przez Urząd Marszał-
kowski świąteczne kiermasze i konkursy, takie jak „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, 

„Konkurs na najlepszy obiekt 
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Od lewej: Komisarz Brabancji Północnej Wim van der Donk, 
Krystyna Święcicka, członek Zarządu Województwa Wielko-
polskiego Arkadiusz Błochowiak, Henryk Święcicki

Delegacja Brabancji w trakcie zwiedzania  
gospodarstwa w Baborówku30
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turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” czy „Polski Produ-
cent Żywności”. Konkurs na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej po-
pularyzuje wielkopolską wieś jako miejsce wypoczynku i podnosi ja-
kość usług turystycznych. Przy ocenie uwzględnione zostają wszelkie 
zalety obiektu, szuka się tego, co odróżnia go od innych i stanowi 
o jego wyjątkowości. Laureaci zostają objęci akcją promocyjną: po-
wstaje na ich temat film, emitowany później w telewizji lokalnej, oraz 
wydawany jest prezentujący te obiekty katalog – chwali się dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Bobrowski. Gospo-
darstwa agroturystyczne cieszą się rosnącą popularnością nie tyl-
ko w kraju, ale także wśród gości z zagranicy. Delegacja z Brabancji 
Północnej miała okazję zapoznać się z wyróżnionym znakiem Dzie-
dzictwo Kulinarne Wielkopolski gospodarstwem agroturystycznym 
wchodzącym w skład kompleksu pałacowego w Baborówku, po któ-
rym oprowadzał ją Arkadiusz Błochowiak, będący wieloletnim wiel-
bicielem i propagatorem wielkopolskich specjałów. W niezwykłej, 
rodzinnej atmosferze tworzonej przez właścicieli obiektu, państwo 
Krystynę i Henryka Święcickich,, goście nie tylko skosztowali produk-
tów z regionalnego stołu, ale i poznali lokalne tradycje, dowiedzieli 
się o możliwościach wypoczynku na wsi, w nowoczesnym, polskim 
gospodarstwie. Aplauz Holendrów, przybyłych dla zapoznania się 
z innowacjami w Wielkopolsce, a tak chętnie odkrywających jej tra-
dycję, oznacza, że jako region posiadamy walory warte wspierania 
i popularyzacji. Komisarz van der Donk, który gościł w Wielkopolsce 
po raz pierwszy, nie krył zdumienia potencjałem naszych wsi. Bra-
bancja Północna, jako jeden z 14 partnerskich regionów wojewódz-
twa wielkopolskiego, współpracuje z marszałkiem w zakresie, jaki 
umożliwia wspólne członkostwo w Unii Europejskiej. Wymiana do-
świadczeń i wzajemne wsparcie są także okazją do zaprezentowania 
regionu jako bogatego w atrakcje turystyczne, wartego odwiedzenia 

prywatnie. Wyrób regionalnej żywności na masową skalę, a co za 
tym idzie – na eksport, nie jest możliwy z powodu niewielkiej ilości 
surowców oraz tradycyjnych technologii wytwarzania, zwykle bez 
użycia maszyn. Przemysłowa produkcja oznaczałaby zanik lokalnego 
charakteru towarów, dlatego też pozostaną one elitarne także pod 
względem ilości i dostępności. 

Wspólnie z producentami żywności Urząd Marszałkowski zaini-
cjował założenie Wielkopolskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego, czego efektem jest wchodzenie produktów 
do stałej sieci sprzedaży. Na obszarze Wielkopolski Urząd Marszał-
kowski wspiera wszelkie akcje promujące rozwój produkcji żywno-
ści regionalnej oraz agroturystyki, za granicą uczestniczy wraz z pro-
ducentami w targach i kiermaszach. Prowadzi również działania na 
rzecz producentów. Niektóre plany – jak budowa punktów sprzeda-
ży wyrobów regionalnych przy odnowionym placu Bernardyńskim 
w Poznaniu – nie zostają zrealizowane z powodu braku chętnych do 
współpracy producentów, co świadczy o ciągle jeszcze niskiej świa-
domości firm dotyczącej konieczności nakładów na promocję ich ma-
rek. Nadal brakuje punktów wyspecjalizowanych w handlu produk-
tami regionalnymi. Można je nabyć w niewielu miejscach, takich jak 
sklepy ze zdro-
w ą  ż y w n o -
ścią lub bez-
pośrednio od 
wytwórcy. Pro-
ducenci o za-
rejestrowanej 
działalności 
gospodarczej 
b ę d ą  m o -
gli oddawać 
swoje produk-
ty do sprze-
daży w skle-
pie ze zdrową 
żywnością, którego otwarcie w Poznaniu planuje wkrótce Fundacja 

„Barka”. Część podmiotów mających swoje wyroby zarejestrowane 
jako regionalne nie prowadzi jednak ich sprzedaży. Według szacun-
ku Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskie-
go kupić można obecnie tylko około 30% ze wszystkich wpisanych 
na listę produktów.  

24–25.07 – Na Szlaku 
Tradycji Lubiń 2010 
Festiwal współorganizo-
wany przez Urząd Mar-
szałkowski w Poznaniu, 
między innymi z okazji 
500. rocznicy pierwszych 
zapisów dokumentują-
cych recepturę likieru 

„Benedyktynka”, będące-
go specjalnością klaszto-
ru w Lubiniu. Równolegle 
z festiwalem odbędzie 
się kiermasz produktów 
z Wielkopolski.

12–15.08 – IV Ogólno-
polski Festiwal Dobre-
go Smaku na Starym 
Rynku w Poznaniu
Pierwszego dnia imprezy 
będzie miała miejsce or-
ganizowana przez Urząd 
Marszałkowski wojewódz-
ka edycja konkursu Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów.

20–22.08 – VII Święto 
Świni w Siedlcu
Degustacje, występy ar-
tystyczne i inne atrakcje 
w gminie słynącej z ho-
dowli trzody chlewnej.

11–16.09 – Ekspozycja 
„Smaki Regionów”
Na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznań-
skich zaprezentują swo-
je specjały producenci 
z Wielkopolski i innych 
regionów.

Wkrótce odbędą się:

Wręczenie upominków
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Premiera Cyganerii 
Giacomo Puccinie-
go 25 czerwca br. 
w nietypowej prze-
strzeni Gazowni 
stanowi inaugura-
cję cyklu plenero-
wych spek-
takli Teatru 
Wielkiego 
w Poznaniu. 
Opera, napi-
sana w roku 
1896, peł-
na jest kla-
sycznych, 
melodyjnych arii 
i duetów, któ-
re skonfrontowa-
ne z industrialnymi 
wnętrzami Gazowni 
stworzą nową, eli-
tarną, a jednak do-
stępną szerszej pu-
bliczności jakość. 
Międzynarodowa, 
specjalnie dobrana 
do spektaklu obsa-
da oraz chór i orkie-
stra Teatru Wiel-
kiego gwarantują 
najwyższy poziom 
wykonania. Cykl sze-
ściu przedstawień 
– kolejne, poza pre-
mierą, odbędą się 
26 i 27 czerwca oraz 
2, 3 i 4 lipca – to 
znakomita i niepo-
wtarzalna okazja do 
uczestnictwa w nie-
zwykłym wydarze-
niu artystycznym. 
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Przychodzi facet do psychiatry 
z depresją. 

– Niech pacjent poszuka sobie inne-
go specjalisty – woła od drzwi przychod-
ni rejestratorka – pan doktor właśnie się 
powiesił…

– Ale ja też do kardiologa jestem tu te-
raz zapisany… 

– Niestety, pan doktor od serca właśnie 
odjechał był na zawał. 

– To co ja mam ze sobą mianowicie zro-
bić obecnie…?

– No, nie wiem, ale prowadzimy w ra-
mach outsourcingu usług także zapisy do 
weterynarza, są właśnie wolne miejsca, 
może pacjent skorzysta...? 

Takie dowcipy najtrafniej chyba odda-
ją klimat życia publicznego, jaki wydziela 
się w nim na okoliczność obecnych, pre-
zydenckich wyborów. Klimat nie do końca 
jawny, na pewno nienazwa-
ny publicznie, maskowany. 
Absurd, tendencyjność, gro-
teskowa quasi-groza zakryte 
deklamacjami, grzecznymi 
deklaracjami, robieniem do-
brych min i głupkowatych 
uśmiechów. Oczywiście za-
leży, co rozumieć przez „pu-
bliczny”. Dziś przekaz telewi-
zyjny i gazetowy, także to, co 

„mówi” salon, kawiarnia i uli-
ca, traci na znaczeniu wobec 
tego, co eksploduje w Inter-
necie, na forach internetowych i portalach 
społecznościowych. Przekaz z Internetu 
płynący, obok oczywistych słabości, ma tę 
zaletę nie do przecenienia, iż jest bardziej 
szczery, po prostu. Mniej fałszywy, nieuda-
jący czegoś, czego nie ma, niehodujący 
pozorów. 

Szyderczą kpinę, że PO jest tak obywa-
telska jak milicja obywatelska, a PiS oznacza 
takie prawo i sprawiedliwość, jak w NKWD, 
albo inną, podobną (lider „partii złodziei” 
versus lider „partii nawiedzonych”), trudno 
znaleźć w obiegu „tradycyjnym”... Od jakie-
goś czasu obowiązuje w nim jeszcze dalej 
posunięta liryczna wizja demokracji. To zna-
czy wszyscy, którzy się liczą, muszą przeko-
nująco udawać, że dla nich w demokracji 
istnieć może tylko front jedności narodu. 
Zgoda. Ojczyzna. Polityka miłości. Nowy 
Kaczor. Lepsza PO. Żadnych konfliktów. 
Żadnych problemów. Żadnych poważnych 
sporów. Okrągłe, dostojne, gładkie lica, jed-
nostkowo wąsate (do tego wrócimy). W naj-
lepszym razie egzaltowany kicz. 

Od tego lukru to się robi niedobrze. 
Déjà vu, późny Gierek. Tylko wtedy za po-
mocą transparentów wdrukowywano w gło-
wy hasła: „socjalizm”, „partia”, „związek ra-
dziecki”.  Teraz, za ciężką unijną kasę, rozlała 
się jak kolejna powódź kampania PRowska 

„idź na wybory”, „masz głos – masz wybór”. 
To czysta propaganda, zaklinanie rzeczywi-
stości, zamawianie jej. Propagowane zacho-
wanie (głosowanie) nic istotnie nie zmienia 
w krajowej rzeczywistości, wręcz odwrotnie 

– ma ją utrwalić, zakonserwować, pod takim 
lub innym szyldem. Zaś całą tę kampanię 
prowyborczą ostatecznie kompromituje 
fakt, że do powszechnego udziału w głoso-
waniu z patriotycznym patosem nawoływa-
ła interesownie strona, która obawia się, że 
przegra przy niskiej frekwencji wyborczej… 
Kiedy przy niskiej wygrała, to głosiła, że nie 
ma sprawy, bo wysoka absencja świadczy 
o zaufaniu do władzy… 

Masz głos – masz wybór... pod warun-
kiem, że wybierzesz POPiSa… W wolnym 
od hipokryzji Internecie – ale wybór, dżuma 
czy cholera. Faktyczna bezalternatywność 
względem konserwatywnego, centropra-

wicowego monopolu, jałowego i nudnego, 
ogłoszona została w propagandzie za wy-
bór faktyczny. Jeszcze młodsi uwierzą, że 
między Kaczorem i Donaldem (albo jego 
człowiekiem) to jest znaczący wybór… 
A ich kłótnie (o krzesła) to demokratycz-
na debata. To nie jest tylko moja napastli-
wa retoryka – badania pokazały, że pomię-
dzy kandydatami do prezydenckiego stolca, 
nie tylko między kandydatami popisowy-
mi, ale wewnątrz całej dziesiątki, nie ma 
wyraźnych różnic programowych w kwe-
stiach istotnych. Tylko kosmetyka, galante-
ria i dekoracja, dezodoranty i wystrój. Nikt 
się nie wychyli poza dominujący centropra-
wicowy bzdet-banał, któ-
ry mało kto z inercyjnej 
publiczności jeszcze 
usłyszy. To wskazu-
je na pewien rodzaj 
zabetonowania albo 
z a h i b e r n ow a n i a 
mentalnego tzw. 
polskiej klasy po-
litycznej i jej elek-
toratu w kon-
sekwencji, 
k t ó r y 
p r ę d k o 
s ię  nie 

skończy. Ale może nie jest aż tak źle, bo 
większość (56%) odmówiła głosowania na 
popisowych kandydatów w sytuacji braku 
istotnych alternatyw, gremialnie nie idąc 
(niestety) na wybory, a mniejszościowo 
głosując na wyborczy plankton z folklorem 
i jednego fircyka w zalotach. 

Wyborcza bezalternatywność realna 
w mniejszej, lokalnej skali jest wyrazistym 
przypadkiem miasta naszego Poznania. 
Można powiedzieć – bezalternatywność 
wieloprzymiotnikowa: kwalifikowana 
(stwierdzona przez utytułowanych jajo-
głowych), politycznie przyklepana (przez 
KW i KM PO), niekontestowana społecz-
nie, medialnie wyartykułowana wielokrot-
nie. W Poznaniu „masz głos – masz wybór”… 
Grobelnego Ryszarda (jak w przypadku for-
da model T, w kolorze dowolnym, pod wa-
runkiem, że będzie to kolor czarny). I co do 

tego nikt wątpliwości u nas nie 
posiada, a wyobraźnia na myśl 
o alternatywie wobec Ryszarda 

– wysiada. 
Żeby wreszcie zakoń-

czyć to polityczne sado-ma-
so z patriotycznego obowiąz-
ku, chciałbym przywołać coś, 
co dobre jest, spoza polityki 
oczywizda. I może zatrzyma 
szykującą się wojnę kierow-
ców z rowerzystami na tutej-
szych ulicach… Coraz częściej, 
kiedy stoję z rowerem przed 

ruchliwą, pełną pędzących samochodów 
ulicą, na przykład dwujezdniową Het-
mańską, spokojnie oczekując, aż przeja-
dą, żeby przejść z jednośladem na drugą 
stronę jezdni, zdarza się, iż jeden samo-
chód z drugim zatrzymuje się i mnie prze-
puszcza. Baranieję z wrażenia i głupio mi 
się robi, że cały sznur samochodów, albo 
i dwa, zatrzymuje się karnie, żebym ja bi-
cykla przeprowadził… Skąd w ludziach, ba, 
w kierowcach, takie cóś się bierze? Żeby ja-
kiś z tego ekstrakt wydestylować i wstrzy-
kiwać potrzebującym. Na przykład kandy-
datom na rozmaite stolce.  
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Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Głogowska 14, 60-734 Poznań
Tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99
e-mail: info@mtp.pl

Polska Izba Przemysłu Targowego 

                           Jesteśmy członkiem :                            

 Międzynarodowe Targi Poznańskie

 31.08-02.09 NEXT SEASON Kontraktacje Salon Odzieży, Obuwia i Dodatków 
  BODY STYLE Salon Bielizny i Mody Plażowej 
  Salon Mody FAST FASHION
 07-09.09 GIFT EXPO Targi Upominków Reklamowych w Warszawie
 09-11.09 EKO-LAS Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony 
   Środowiska - Świebodzin
 12-16.09 POLAGRA - TECH Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych, 
  w tym:
 12-16.09 Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego
 13-15.09 Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności
 13-16.09 Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego
 13-16.09 Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego
 13-16.09 POLAGRA - FOOD Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych 
  GASTRO TRENDY Międzynarodowe Targi Gastronomii 
  TAROPAK Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki
 23-25.09 CEDE Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych 1
 25-26.09 Aktywni 50+ Targi Dla Ciebie
 01-03.10 Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
  DREMASILESIA - MEBELTECHEXPO Targi Maszyn i Narzędzi do 
   Obróbki Drewna w Katowicach 2 
 08-10.10 NECROPOLIS EXPO Targi Techniki Cmentarnej i Usług 
   Pogrzebowych 
 20-23.10 TOUR SALON Targi Regionów i Produktów Turystycznych 
  INVEST- HOTEL Targi Wyposażenia Hoteli 
 22-24.10 ON/OFF Targi Elektroniki Użytkowej i Gier Video 
  Warszawa, Centrum EXPO XXI
  HOBBY Salon Modelarstwa
 08-10.11 SAKRALIA Targi Wyposażenia Kościołów, Przedmiotów 
   Liturgicznych i Dewocjonaliów
 10-13.11 KAMIEŃ - STONE Targi Branży Kamieniarskiej 3
 12-14.11  BOAT SHOW Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych 4
 17-18.11 BTS Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
 23-26.11 POLEKO Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska 
  KOMTECHNIKA Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej 
  GMP Targi Produktów i Usług dla Administracji Samorządowej 
  INVESTFIELD Salon Nieruchomości i Inwestycji
 26-27.11 OPTYKA Targi Optyczne 5
 03-05.12 Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych
 10-12.12 Targi Sprzętu Jeździeckiego

stan na: 14.05.2010

Program wystawienniczy
www.mtp.pl

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o udziale  
w targach prosimy o sprawdzenie aktualnych  
dat na naszych stronach internetowych.

 11-14.01  BUDMA Międzynarodowe Targi Budownictwa 
  CBS Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i Spa
  WINDOOR-TECH - Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad
  GLASS Targi Branży Szklarskiej
 28-30.01 XXXII Olimpiada Gołębi Pocztowych Poznań 2011 
  Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów 6

 01-03.02 EPLA Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 
 10-13.02 FARMA Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 15-18.02 MEBLE POLSKA Targi Mebli 
 25-27.02 GARDENIA Targi Ogrodnicze
 01-03.03 NEXT SEASON Salon Odzieży, Obuwia i Dodatków 
  BODY STYLE Salon Bielizny i Mody Plażowej  
  Salon Mody FAST FASHION 
  TEX - STYLE  Targi Tkanin i Dodatków dla Przemysłu Odzieżowego 
 04-06.03 Targi Edukacyjne  
  Salon Wyposażenia Szkół
  Książka dla Dzieci i Młodzieży - X Poznańskie Spotkania Targowe
 18-19.03 Poznański Salon Optyczny 7

 18-20.03 MOTOR SHOW
 29.03-01.04 POZNAŃ MEDIA EXPO 
  EURO - REKLAMA Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych 
  POLIGRAFIA Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych
 01-05.04 BAKEPOL Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego w Kielcach 
 02-03.04 LOOK Forum Fryzjerstwa  
  BEAUTY VISION Forum Kosmetyki i Solariów
 12-15.04 FURNICA Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli 
  DREMA Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
 13-15.05 FIT-EXPO Fitness & Sport Park 
 17-19.05 EXPOPOWER Międzynarodowe Targi Energetyki
  AUTOMA Międzynarodowe Targi Robotyki, Automatyki i Aparatury Kontrolno - Pomiarowej
  GREENPOWER Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
 18-19.05 OPAKPRINT Lubelskie Targi Opakowań i Poligrafii
 25-26.05. BTS Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
 01-03.06 HOME DECOR Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz 
  LUMINEXPO Salon Oświetlenia i Techniki Oświetleniowej
 02-05.06 ARENA DESIGN 
  MOODFORM Targi Designu
 14-17.06 INNOWACJE - TECHNOLOGIE - MASZYNY POLSKA (ITM - POLSKA), w tym: 
   HAPE Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów
   MACH - TOOL Salon Obrabiarek i Narzędzi
   METALFORUM Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego
   SURFEX Salon Technologii Obróbki Powierzchni
   WELDING 
   NAUKA DLA GOSPODARKI
   BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE
   TRANSPORTA – Konwencja „Transport szynowy XXI wieku dla Polski”

 1 Organizator: Exactus sp. j.
 2 Współorganizator: Międzynarodowe Targi Katowickie
 3 Współorganizator: Geoservice-Christi sp. z o.o. Wrocław
 4 Współorganizator: Interservis sp. z o.o. Łódź
 5 Współorganizator: Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna - KRIO
 6 Organizator: MTP i Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
 7 Współorganizator: Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu
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