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pozostawionych kosztuje nas bardzo du-
˝o, a te pieniàdze moglibyÊmy przecie˝
zainwestowaç w urzàdzenia turystyczne,
które zwi´kszy∏yby komfort zwiedzania!
Na Zachodzie obok kar finansowych za
wykroczenia jest te˝ inna mentalnoÊç,
przyrod´ szanuje si´ bardziej, ka˝dy za-
biera Êmieci ze sobà.
Czy wspó∏praca z poznaƒskimi uczelnia-
mi przebiega równie˝ na polu badaƒ na-
ukowych?

Parki Narodowe powo∏ane sà mi´-
dzy innymi do tych celów – ró˝ne bada-
nia prowadzone sà u nas od samych
poczàtków. Najwi´cej badaƒ realizuje
u nas Uniwersytet imienia Adama Mic-
kiewicza, potem Akademia Rolnicza,
Akademia Wychowania Fizycznego i Wy˝-
sza Szko∏a Ekonomiczna – sà to prace se-
mestralne, magisterskie, doktoraty i pra-
ktyki. Badania dotyczà g∏ównie istniejà-
cych u nas unikalnych gatunków flory
i fauny czy zanieczyszczenia jezior. Wiel-
kopolski Park Narodowy nale˝y do naj-
lepiej opracowanych naukowo. Biblio-
grafia prac naukowych wykazuje prze-
sz∏o 700 pozycji i oko∏o 300 artyku∏ów
popularnonaukowych.

Co uwa˝a Pan za najpilniejszà spraw´
do rozwiàzania w Parku?

Z pewnoÊcià powstanie jednoznacz-
nych instrukcji i podstawy prawnej, co do
stworzenia jednolitego planu ochrony par-
ków narodowych. Wa˝ne jest te˝ uchwa-
lenie ustawy proekologicznej zwiàzanej
z zagospodarowaniem przestrzennym.
Czy wejÊcie Polski do Unii Europejskiej
odby∏o si´ z korzyÊcià dla Parku? Czym
jest dla Paƒstwa Natura 2000?

Natura 2000 zaprojektowana jest na
teren  wi´kszy ni˝ Park Wielkopolski, który
nazywa si´  „Ostojà Wielkopolskà”. To po-
zytywne, pozwala ocaliç wiele cennych
przyrodniczo miejsc.  W planach jest te˝
wprowadzenie dyrektywy ptasiej, obok
ju˝ istniejàcej siedliskowej. JesteÊmy na
etapie uzgadniania szczegó∏ów. JeÊli zaÊ
chodzi o dofinansowania unijne, to nie-
stety jednostki Skarbu Paƒstwa nie mo-
gà z nich korzystaç, choç w pewnym za-
kresie gminy mogà wystàpiç w naszym
imieniu np. na rozwój turystyki.
Co uznaje Pan za swój osobisty sukces
podczas kierowania Parkiem?

Jestem dyrektorem drugi raz, najpierw
by∏y to lata 1998-2002, obecnie jestem

na tym stanowisku od maja 2005 roku.
Jest to stanowczo za krótki okres, by wy-
ciàgaç jednoznaczne wnioski. JeÊli uda mi
si´ doprowadziç do stworzenia jednolite-
go planu ochrony, uznam to za wielki suk-
ces. Od dawna w parku mówimy o resty-
tucji dropi – dzikich kuraków i stopniowe
wprowadzanie ich do Êrodowiska natural-
nego. Mamy ju˝ zgod´ ministra  Êrodowi-
ska na utworzenie oÊrodka hodowli dro-
pia i wybraliÊmy miejsce, teraz pozostaje
ju˝ tylko zdobycie Êrodków na ten cel.
Ten Park to nie tylko zabytek przyrodni-
czy, ale i historyczny – znajdowa∏y si´
tu dwory wybitnych Polaków.

To prawda. Obszar zwany Osowà Gó-
rà  i Górkà nale˝a∏ do Zamoyskich, nad je-
ziorem Góreckim mia∏ zameczek Tytus
Dzia∏yƒski, na terenie Parku znajduje si´
te˝ zabytkowa wie˝a widokowa. Pi´knych
ruin jest du˝o, jednak brak nam pieni´dzy
na ich odrestaurowanie, a to le˝y g∏ównie
w gestii wojewódzkiego konserwatora
przyrody. Choç nawet w takim stanie,
w jakim si´ znajdujà, stanowià mi∏y do-
datek do krajobrazu. 
Na pewno b´dziemy polecaç Park wszyst-
kim. Dzi´kujemy za rozmow´!
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Ta najwi´ksza atrakcja przyrodnicza
Wielkopolski znajduje si´ oko∏o 15 km na
po∏udnie od Poznania i obejmuje swoim
zasi´giem cz´Êç Pojezierza Wielkopolskie-
go oraz fragment Poznaƒskiego Prze∏omu
Warty. Tereny nale˝àce do Parku po∏o˝one
sà w trójkàcie ograniczonym przez trzy
miejscowoÊci: Luboƒ, Mosin´, St´szew
oraz „Trzcieliƒskie Bagno” w okolicach To-
mic. Wielkopolski Park Narodowy zajmu-
je obszar 7584 ha, wokó∏ którego znajdu-
je si´ dodatkowo strefa ochronna, tzw. otu-
lina o powierzchni 7256 ha. Najwi´kszy
obszar Parku zajmujà lasy (4589 ha),
znacznie mniejszy – 2183 ha – pola, ∏àki
i pastwiska, a wody ju˝ tylko 462 ha.

Na ukszta∏towanie Parku istotny
wp∏yw mia∏o ostatnie, wiÊlaƒskie zlodo-
wacenie, którego pozosta∏oÊcià sà jezio-
ra, oczka, kemy i ozy. Popularnym frag-
mentem ozu sà „Szwedzkie Góry” w po-
bli˝u Jeziora Budzyƒskiego, a najwi´k-
szym g∏azem – przywleczony przez làdo-
lód skandynawski „G∏az LeÊników”, któ-
ry zosta∏ obj´ty ochronà jako pomnik
przyrody. W okolicach Szreniawy znajdu-
je si´ pagórek kemowy z zabytkowà wie-
˝à. Od po∏udnia wysoczyzn´ morenowà
zamyka Osowa Góra (132 m. n.p.m.),
gdzie rozciàga si´ malownicza Dolina
Warciaƒsko-Odrzaƒska.

Na obszarze Wielko-
polskiego Parku Narodo-
wego potwierdzono wy-
st´powanie 1120 gatun-
ków roÊlin naczyniowych,
148 gatunków mszaków,
150 gatunków porostów, 500 gatunków
glonów i oko∏o 800 gatunków grzybów.
Flor´ Parku reprezentujà tak˝e gatunki
Êrodkowoeuropejskie (dàb bezszypu∏kowy,
grab pospolity, naparstnica zwyczajna, pi´-
ciornik bia∏y), eurosyberyjskie (sosna zwy-
czajna, czworolist pospolity, konwalijka
dwulistna) i gatunki o charakterze atlan-
tyckim (wiciokrzew pomorski, wàkrota
zwyczajna). Przedstawicielem roÊlin pó∏-
nocnych jest m. in. zimozió∏ pó∏nocny,
a goêdzik piaskowy i mieczyk dachówko-
waty nale˝à do gatunków po∏udniowych.
Z gatunków endemicznych lub subende-
micznych na terenie Parku wyst´pujà:
brzoza czarna, kostrzewa ametystowa, je-
˝yna g∏owkowata i je˝yna mosiƒska, z ro-
Êlin górskich – koz∏ek lekarski i przytulia
okràg∏olistna. Bory sosnowe, sosnowo-d´-
bowe bory mieszane, kwaÊne dàbrowy
i lasy d´bowo-grabowe tworzà najwi´ksze
zbiorowiska leÊne. 

W Parku roÊnie równie˝ 79 obcych ga-
tunków drzew, krzewów i pnàczy, z czego
ponad 40 jest tam trwale zadomowio-

nych. Obecnie obserwuje si´ proces spon-
tanicznego odnawiania i rozprzestrzenia-
nia si´ obcych gatunków roÊlin, a jednym
z najbardziej spektakularnych jego przeja-
wów jest ekspansja niecierpka drobno-
kwiatowego. W wielu przypadkach obce
gatunki roÊlin przyczyniajà si´ do zubo˝e-
nia runa lasów liÊciastych. Do gatunków
ekspansywnych nale˝à tak˝e dàb czerwo-
ny i robinia akacjowa. W wyniku nieinge-
rowania w Wielkopolski Park Narodowy
i pozostawiania martwego drewna, poja-
wi∏y si´ tam gatunki grzybów, wàtrobow-
ca czy mchów, uwa˝ane za bardzo rzad-
kie lub nawet wymar∏e. 

Najcenniejsze i najbardziej zagro˝one
roÊliny Parku w∏àczono do tzw. gatunków
specjalnej troski. Obecnie zalicza si´ do tej
grupy 106 gatunków roÊlin. Dla pi´ciu naj-
bardziej rzadkich gatunków flory naczynio-
wej stworzono specjalne programy ochro-
ny gatunków. Programem ochronnym ob-
j´ta zosta∏a m. in. kostrzewa ametystowa,
wyst´pujàca w Uroczysku Górka, gorycz-
ka wàskolistna, porastajàca Uroczyska
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¸ódê, goêdzik siny, nienotowany w ˝adnym
innym Parku Narodowym w Polsce.

Interesujàca jest tak˝e roÊlinnoÊç je-
zior. Ca∏kowicie zanurzone w wodzie sà:
wyw∏ócznik k∏osowy i rogatek sztywny.
Na powierzchni wody wyst´pujà lilie
wodne z grà˝elem ˝ó∏tym i grzybieniem
bia∏ym, a brzegi jezior zajmujà oczeret
jeziorny, pa∏ka wàskolistna, tatarak zwy-
czajny i trzcina pospolita. Wyjàtkowo od-
miennà jest flora nad jeziorem Skrzynka
– jedynym w Parku jeziorem dystroficz-
nym (pozbawionym pewnych sk∏adników
mineralnych). Torfowisko, które ekspan-
sywnie opanowuje powierzchni´ jeziora,
stanowi skupisko roÊlinnoÊci owado˝er-
nej. Torfowiskami niskimi z przewagà
trzciny pospolitej sà „Bagno D´bienko”
nad Trzebawkà oraz „Trzcieliƒskie Ba-
gno” nad rzekà Samicà. 

Faun´ Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego tworzy ponad trzy tysiàce gatun-
ków owadów. WÊród licznych chrzàszczy
wyst´pujà zarówno gatunki chronione (je-
lonek rogacz), jak i szkodniki drzew (ce-

tyniec wi´kszy, cetyniec
mniejszy). Owady prosto-
skrzyd∏e, a wi´c pasikonik
zielony, Êwierszcz polny,
mrówka rudnica, zasie-
dlajà miejsca suche i cie-

p∏e. W Parku ˝yjà przedstawiciele intere-
sujàcych gatunków paj´czaków: tygrzyk
paskowany i pajàk topik. Bogaty jest tak-
˝e w Parku Êwiat mi´czaków. Wyró˝nio-
no 104 gatunki tych zwierzàt, m. in. ma∏-
˝´ racicznic´ zmiennà i Êlimaka przydro˝-
nego. W jeziorach wyst´puje 26 gatun-
ków ryb, wÊród nich okonie, leszcze, li-
ny, szczupaki, w´gorze. Swoich reprezen-
tantów na terenie Parku majà tak˝e p∏a-
zy. Nie nale˝y zapominaç równie˝ o 5 ga-
tunkach gadów i 220 gatunkach ptaków.
Z tych ostatnich spotkaç mo˝na sowy, ka-
ni´ rudà, b∏otniaka stawowego, a na je-
ziorach – kaczk´ krzy˝ówk´. WÊród 40
gatunków ssaków wyst´pujà ryjówki, ga-
tunki nietoperzy i gryzoni oraz drapie˝ni-
ki (kuna leÊna, borsuk, lis). Na obszarze
Parku odnotowano tak˝e pojawienie si´
wydry, ∏osi, a nawet jenota.

Wielkopolski Park Narodowy to
prawdziwy raj dla jak˝e licznie przyby-
wajàcych turystów. Park przecina pi´ç
szlaków turystycznych: czerwony, niebie-
ski, ˝ó∏ty, zielony i czarny. Szlakami tymi

przebiegajà liczne trasy wycieczkowe,
a wÊród nich najciekawsze: prof. Adama
Wodziczki, Cyryla Ratajskiego, Bernarda
Chrzanowskiego, Kosynierów oraz 40-le-
cia WPN. W Parku majà swój poczàtek
Êcie˝ki rowerowe, które prowadzà do
oÊmiu z podpoznaƒskich gmin (Brodni-
cy, Dopiewa, Komornik, Kórnika, Lubo-
nia, Mosiny, Puszczykowa i St´szewa),
które tworzà Mikroregion Wielkopolskie-
go Parku Narodowego. 

W siedzibie Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego od 1998 roku istnieje OÊrodek
Muzealno-Dydaktyczny, na który sk∏adajà
si´ Muzeum Przyrodnicze, LeÊna Szko∏a,
sala wizualna i Êcie˝ki dydaktyczne.

Rok 2007 ma szczególne znaczenie
dla osób zwiàzanych z Wielkopolskim
Parkiem Narodowym. Mija 50 lat od
utworzenia Parku. 18 kwietnia odb´dà
si´ uroczystoÊci rocznicowe pod honoro-
wym patronatem wojewody wielkopol-
skiego Tadeusza Dziuby i metropolity po-
znaƒskiego ksi´dza arcybiskupa Stanis∏a-
wa Gàdeckiego. Obchody rozpocznie
msza Êwi´ta w koÊciele pw. Matki Bo˝ej
Wniebowzi´tej w Puszczykowie, po czym
uroczystoÊci zostanà przeniesione do sie-
dziby dyrekcji Parku w Jeziorach.

Serdecznie zapraszamy do Wielko-
polskiego Parku Narodowego!
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Wiosenne s∏oƒce zach´ca do space-
rów i wypraw w poszukiwaniu nieska˝o-
nych zakàtków przyrody. W Poznaniu
i okolicy amatorów wypoczynku kuszà nie
tylko zabytkowe budowle, ale tak˝e prze-
pi´kne parki, szumiàce rzeki, jeziora oraz
cieniste lasy. WÊród tych zielonych en-
klaw o du˝ych walorach krajobrazowych
spotkaç mo˝na rezerwaty oraz roÊliny
uznawane za pomniki przyrody. Zacho-
wanie tych przyrodniczych skarbów
w nale˝ytym stanie wymaga nieustannej
opieki oraz nak∏adów na zapewnienie im
nale˝ytych warunków rozwoju. Od kilku-
nastu lat przedsi´wzi´cia te wspiera Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

– Nasza dzia∏alnoÊç kojarzy si´ naj-
cz´Êciej z budowà oczyszczalni Êcieków,
sk∏adowisk odpadów czy termomoderni-
zacjami obiektów. RzeczywiÊcie, wspoma-
gamy finansowo wiele tych wa˝nych in-
westycji, poprawiajàcych infrastruktur´
komunalnà w regionie, ale ka˝dego roku
Fundusz przeznacza tak˝e znaczne Êrod-
ki na wspieranie dzia∏aƒ chroniàcych
przyrod´ oraz edukacj´ ekologicznà i po-
szerzanie wiedzy o najcenniejszych i naj-
ciekawszych zakàtkach Wielkopolski. Do-
finansowujemy badania i publikacje na-
ukowe na ich temat, a tak˝e foldery tury-
styczne oraz wydawnictwa dla dzieci
i m∏odzie˝y. Edukacja ekologiczna, która
jest jednym z ustawowych obowiàzków
WFOÂiGW, obejmuje ró˝ne dziedziny

i prowadzimy jà we wspó∏pracy z wielo-
ma instytucjami, szko∏ami i organizacja-
mi spo∏ecznymi. Dzi´ki naszym Êrodkom
Zespó∏ Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Wielkopolskiego rozwija dzia∏al-
noÊç OÊrodków Edukacji Przyrodniczej,
w których m∏odzie˝ w ciekawej formie po-
znaje tajemnice przyrody oraz zasady
ochrony Êrodowiska. Szczególnà popular-
noÊç zyska∏y zielone szko∏y, na których do-
finansowanie przeznaczyliÊmy w ubieg∏ym
roku ponad 400 tysi´cy z∏otych. Umo˝li-
wiajà one tysiàcom uczniów bezpoÊredni
kontakt z przyrodà. Podczas w´drówek
Êcie˝kami dydaktycznymi, urzàdzonymi
cz´sto tak˝e dzi´ki naszym dotacjom, mo-
gà oni poznaç zagro˝one wygini´ciem ro-

Êliny i zwierz´ta, dowiedzieç sí  sporo o ich
zwyczajach oraz zachowaniu w naturalnym
Êrodowisku – opowiada Ewa Hoffmann,
wiceprezes WFOÂiGW w Poznaniu.

Z pomocà Funduszu organizowane sà
konkursy i imprezy ekologiczne oraz po-
wstajà ksià˝ki, foldery i czasopisma, po-
pularyzujàce pi´kno wielkopolskiej przy-
rody. WÊród ubieg∏orocznych wydawnictw
warto zwróciç uwag´ na album m∏odego
fotografika – Macieja Fiszera, przedsta-
wiajàcy niezwyk∏e uroki Warty oraz prac´
naukowców z uniwersytetów w Poznaniu
i Toruniu, omawiajàcà dzieje ziemi wiel-
kopolskiej i kujawskiej.

Najwi´ksze zainteresowanie wzbu-
dzajà dzisiaj prezentacje multimedialne.
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Wydawnictwa poszerzajàce wiedz´ o przyrodzie Wielkopolski

Amatorów wypoczynku przyciàga sztuczny zbiornik Radzyny

Zielone wygrywa – WFOÂiGW w



Wspó∏praca ich twórców z Funduszem
równie˝ przynosi dobre wyniki. Z jego
pomocà powsta∏ w Poznaniu, lubiany
przez dzieci i nagradzany na ró˝nych
przeglàdach, film o Felku, który zach´ca
do segregowania odpadów. Do mi∏oÊni-
ków turystyki skierowane sà natomiast
film i ksià˝ka o wielkopolskich rzekach
i kana∏ach, którymi mo˝na op∏ynàç nasz
region. Popularyzacja szlaku turystycz-
nego, nazwanego wielkà wodnà p´tlà
Wielkopolski, uzmys∏awia rol´ rzek
w rozwoju regionu i przyczynia si´ do
wi´kszej dba∏oÊci o ich stan. W zagro˝o-
nej stepowieniem Wielkopolsce w∏aÊci-
we gospodarowanie zasobami wodnymi
jest szczególnie wskazane. 

– Majàc na uwadze te zagro˝enia, do-
finansowujemy monitoring oraz badania
naukowe nad jakoÊcià wielkopolskich wód,
a tak˝e budow´ zbiorników retencyjnych
na rzekach. W ubieg∏ym roku Wielkopol-

sce przyby∏y dwa sztuczne akweny na Or-
li i Powie. Ponad po∏owa naszych Êrodków
przeznaczana jest na wspieranie przedsi´-
wzi´ç chroniàcych wod´ oraz poprawiajà-
cych gospodark´ jej zasobami w regionie
– zapewnia Przemys∏aw Gonera, Prezes
Zarzàdu WFOÂiGW w Poznaniu. 

Dla Êrodowiska oraz turystyki równie
cenne jak woda sà obszary leÊne. Dzikie

ost´py mo˝na spotkaç ju˝ niedaleko od
Poznania. Tu˝ za jego po∏udniowymi ro-
gatkami rozpoczynajà si´ tereny Wielko-
polskiego Parku Narodowego. Na ich
ochron´, a tak˝e u∏atwianie turystom ko-
rzystania z tych naturalnych „zielonych
p∏uc”, ka˝dego roku przeznaczane sà
znaczne dotacje WFOÂiGW. Kierowane sà
one mi´dzy innymi na modernizacj´ ozna-
kowania szlaków, tablic informacyjnych
oraz przygotowanie folderów i przewodni-
ków. W ubieg∏ym roku na wyposa˝enie
w specjalistyczny sprz´t i ochron´ terenu
w∏àczonego do obszarów Natura 2000 –
Ostoja Wielkopolska, WFOÂiGW przeka-
za∏ 44 tys. z∏. Prawie dwa razy wi´cej
przeznaczono na utrzymanie leÊnych
szkó∏ek, piel´gnacj´ m∏odniaków oraz za-
bezpieczenie lasu przed po˝arami. Dzi´ki
wieloletniej wspó∏pracy Funduszu z WPN,
nak∏adom na monitoring i badania nauko-
we, jego obszary sà dzisiaj niezwykle

atrakcyjne przyrodniczo oraz turystycznie,
a liczni przybysze mogà bezpiecznie dla
siebie oraz Êrodowiska poznawaç skarby
wielkopolskiej przyrody.

Nie mniej ciekawa ni˝ w´drówka
szlakami WPN mo˝e okazaç si´ wypra-
wa na pó∏nocne obrze˝a poznaƒskiej
aglomeracji, do Puszczy Zielonka lub nie-
co bardziej odleg∏ej Puszczy Noteckiej.

Lasy sà bezcennym skarbem i wszystkim
zale˝y na zachowaniu oraz pomna˝aniu
ich zasobów. Dlatego Fundusz dofinan-
sowuje badania naukowe oraz wspiera
dzia∏alnoÊç edukacyjnà prowadzonà
w jednostkach podleg∏ych Regionalnym
Dyrekcjom Lasów Paƒstwowych w Poz-
naniu i Pile.

Opiekà sà otaczane tak˝e mniejsze
enklawy zieleni. Chlub´ wielu miejsco-
woÊci stanowià parki, majàce cz´sto
wielowiekowà histori´. W minionych la-
tach wiele z nich popad∏o w zapomnie-
nie lub uleg∏o dewastacji. Obecnie, dzi´-
ki dotacjom WFOÂiGW, wiele parków,
zw∏aszcza zwiàzanych z narodowymi
dziejami, odzyskuje dawny blask. Od kil-
ku lat odnawiany jest park w Dobrzycy,
otaczajàcy zabytkowy pa∏ac i s∏ynàcy
z ogromnego platana. Wraz z nim mo-
dernizowane sà tak˝e okoliczne stawy.
Dzi´ki wsparciu WFOÂiGW wspania∏y

kompleks pa∏acowo – parkowy znów sta-
je si´ per∏à wÊród wielkopolskich zabyt-
ków. Z pewnoÊcià nale˝y do nich tak˝e
Go∏uchów. Tamtejszy OÊrodek Kultury
LeÊnej i park – arboretum wielokrotnie
by∏y wspierane przez Fundusz.

Ârodki Funduszu kierowane sà po-
nadto na odnow´ parków i cennych oka-
zów przyrody. Samorzàdy, a tak˝e ko-
Êcio∏y i klasztory, wokó∏ których powsta-
∏o niegdyÊ sporo pi´knych parków, majà
dzisiaj wiele k∏opotów z nale˝ytym ich
utrzymaniem. Z pomocà przychodzi
WFOÂiGW. Dzi´ki jego wsparciu odzy-
ska∏y blask ogrody przy klasztorach sióstr
urszulanek w Pniewach i Otorowie. Re-
nowacji poddawane sà miejskie parki
w Ostrowie, Grodzisku, Kaliszu oraz Po-
znaniu, a w wielu gminach podj´to ak-
cje ratowania kasztanowców. 

Nasadzenia drzewek, wykonanie ale-
jek czy instalacja tablic informacyjnych
wydajà si´ niekiedy ma∏o istotnymi dzia-
∏aniami. Nie tak spektakularnymi jak
zbudowanie oczyszczalni Êcieków czy ko-
lejnego sk∏adowiska odpadów. Jednak
dziesiàtki tych drobnych dzia∏aƒ prowa-
dzonych w wielkopolskich miastach
i gminach ma znaczàcy wp∏yw na nasze
Êrodowisko. Dzi´ki nim lepiej doceniamy
jego bezcennà wartoÊç dla nas i przy-
sz∏ych pokoleƒ oraz uÊwiadamiamy so-
bie, ˝e wspólnie ponosimy odpowiedzial-
noÊç za jego stan.

Walerian Ignasiak 9
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Odnowiony dwór w Chalinie, na skraju Puszczy Noteckiej

W wspomaga przyrod´ i turystów



Na ich proÊb´ Radio Wolna Europa nadawa-
∏o co tydzieƒ audycj´ z muzykà punk-rocko-
wà. Równie˝ co tydzieƒ musieli meldowaç si´
w siedzibie SB w KroÊnie. A i tak greccy emi-
granci polityczni przywozili im z Aten najnow-
sze p∏yty Sex Pistols. Czy˝by dlatego, ˝e swój
pierwszy koncert zagrali dla wi´êniów Zak∏a-
du Karnego w Moczarach?

TrzydzieÊci lat temu, w 1977 roku bu-
dowaliÊmy „drugà Polsk´” pod kierunkiem
jedynej s∏usznej partii. Na listach przebo-
jów PRL-u królowa∏o Boney M. ze swojà
dyskotekowà muzykà oraz dystyngowana
ABBA. Coraz wi´cej osób mog∏o na chwi-
l´ otrzymaç paszport, by zobaczyç krajo-
braz na zachód od ¸aby. Na polskich dro-
gach pojawi∏y si´ te˝ masowo „Maluchy”.
A w Ustrzykach Dolnych zacz´∏y obowià-
zywaç nowe rejestracje samochodowe
KSU. Zaledwie 11 kilometrów od granicy
ze Zwiàzkiem Radzieckim, w mieÊcie,
które przy∏àczono do Polski dopiero w
1951 roku, nastoletni kumple z podsta-
wówki: Bohun, Siczka, Burek, PtyÊ i Pla-
ster postanowili zabiç prowincjonalnà nu-
d´ i za∏o˝yli kapel´ rockowà. Poczàtkowo
grali covery Led Zeppelin, Black Sabbath
czy Deep Purple, ale chyba marnie im to
wychodzi∏o.

– W koƒcu dosz∏y do nas jakieÊ s∏u-
chy, ˝e zaczà∏ pojawiaç si´ punk-rock –
mówi Siczka. – Po us∏yszeniu kilku utwo-

rów stwierdzi∏em jednak, ˝e muzyka ta
jest na tyle prostacka, ˝e a˝ wstyd jà graç.
W szczególnoÊci nie podoba∏y mi si´ b´b-
ny. Co innego gitary – to mi „przypasi∏o”.

Sporo czasu sp´dzali w kawiarni Ja-
gódka, gdzie z wspólnie z miejscowà bohe-
mà drwali, smolarzy i bieszczadzkich za-
kapiorów kosztowali tanie wina i snuli m∏o-
dzieƒcze plany bycia gwiazdami rocka. W
piwnicy kawiarni urzàdzili sobie sal´ prób,
gdzie powsta∏y ich pierwsze utwory – Z∏o-
dziej, Jabol Punk, czy Ustrzyki. Nadszed∏
czas, by zagrali swój pierwszy koncert.

– Zupe∏nie przypadkiem poznaliÊmy
si´ z Siczkà – mówi Wies∏aw Stebnicki,
pierwszy manager zespo∏u. – By∏o to
w Przedsi´biorstwie Budownictwa Komu-
nalnego. Siczka by∏ stolarzem, ja by∏em
kierownikiem budowy. Zaprosili mnie na
jednà z prób i doszed∏em do wniosku, ˝e
to jest zupe∏nie coÊ nowego. Zapropono-
wa∏em im, ˝e zorganizujemy koncert.

Z miasta przysz∏o niewiele osób, za
to najliczniejszà publicznoÊç stanowili

wi´êniowie z Z.K. w Moczarach, którzy
na ustrzyckich budowach odpracowywa-
li swoje z∏e uczynki. Stebnicki obieca∏
im, ˝e jeÊli dobrze wywià˝à si´ z roboty
na budowie, to w nagrod´ pójdà na kon-
cert. I tak te˝ si´ sta∏o. Podobno przez
wiele lat wspominali to wydarzenie.
A debiutanci – có˝, znowu spijali w „Ja-
gódce” sennà atmosfer´ bieszczadzkiej
prowincji. Chcieli graç wi´cej i lepiej,
a w radio mogli us∏yszeç tylko ABB¢,
Boney M., no i Marka Grechut´. Napisa-
li wiec list do Radia Wolna Europa, któ-
ry, dla bezpieczeƒstwa, wys∏a∏a z Kana-
dy do Niemiec ciotka jednego z muzy-
ków. Prosili w nim, by Radio nada∏o mu-
zyk´ Nowej Fali. Po miesiàcu us∏yszeli
pierwszà audycj´ z nowego cyklu, dedy-
kowanà s∏uchaczom z Bieszczad.

– Pamí tam, by∏ taki kwietniowy dzieƒ,
kilka tygodni do matury – mówi Bohun,
za∏o˝yciel zespo∏u. – W mojej klasie po-
jawi∏ si´ dyrektor z panem w prochow-
cu i poprosili mnie do gabinetu. To by∏10
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KiedyÊ dadzà ci karabin, ka˝à równo staç,
KiedyÊ ka˝à za∏adowaç, potem oddaç strza∏.
Si∏à wp´dzà do okopu, b∏oto wbijà w twarz,
Potem padnie rozkaz „Umrzyj!” i skoƒczy si´
czas.

Rozkaz, rozkaz idziemy ze Êpiewem!
Rozkaz, rozkaz a sztandar powiewa
Nasz.

Tamten frajer z drugiej strony
to odwieczny wróg,

Rozkaz pada, rzucasz granat,
on ju˝ jest bez nóg.

Mia∏ 20 lat jak ty i chcia∏ rzuciç te˝.
Ty dostaniesz wielki order,

z niego tryska krew.

Rozkaz, rozkaz idziemy ze Êpiewem!
Rozkaz, rozkaz a sztandar powiewa
Nasz.

Deszcze niespokojne potarga∏y sad,
A my na tej wojnie ∏adnych par´ lat.
Do domu wrócimy, w piecu napalimy,
Nakarmimy Szarika, a potem Gustlika.

Legenda Bieszczad
Legenda Rocka



pracownik S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, który
dokona∏ pierwszego przes∏uchania mo-
jej osoby. Przyczynà by∏ list do Wolnej
Europy i nasza dzia∏alnoÊç w Ustrzy-
kach, która nie mieÊci∏a si´ ani w nor-
mach, ani w obyczajowoÊci, ani w kra-
jobrazie tego miasteczka.

Nagrane wówczas na szpulowym ma-
gnetofonie kawa∏ki z Wolnej Europy, nie
mog∏y im jednak wystarczyç. Poprosili
o pomoc swych, mieszkajàcych w Biesz-
czadach greckich rówieÊników, którzy ja-
ko dzieci emigrantów politycznych mogli
co roku wyje˝d˝aç na wakacje do swojej
ojczyzny. Póêniej, we wrzeÊniu, przywo-
zili ch∏opakom z KSU najnowsze p∏yty
Sex Pistols, The Damned, czy Wire.
W podobny sposób pomaga∏ im nastolet-
ni fan z Warszawy – Kazik Staszewski –
który mia∏ ciotk´ w Londynie. To równie˝
Kazik przekona∏ swych warszawskich ko-
legów, ˝e na I Ogólnopolskim Festiwalu
Zespo∏ów Rockowych Nowej Fali nie mo-
˝e zabraknàç, ju˝ wtedy legendarnej gru-
py z Bieszczad, zespo∏u KSU. I tak na
scenie ko∏obrzeskiego amfiteatru, w oto-
czeniu funkcjonariuszy SB z Krosna, po
raz pierwszy z dala od domu, wystàpili

punkowcy z Ustrzyk Dolnych. By∏ to pa-
mi´tny sierpieƒ 1980 roku.

– Po powrocie z Festiwalu dosta∏em
wezwanie do wojska i tu si´ dopiero za-
cz´∏o – mówi TuptuÊ, wieloletni perkusi-
sta zespo∏u. – Nasz klawiszowiec PtyÊ
próbowa∏ mi siekierà odciàç nog´ – ˝e-
bym tylko do wojska nie poszed∏. Nie-
stety trafi∏ jedynie w lustro. No i koniec
koƒców pojecha∏em do tego wojska.

Wkrótce równie˝ Siczka zosta∏ wcie-
lony do armii, do Pierwszego Warszaw-
skiego Pu∏ku Czo∏gów Ârednich im. Bo-
haterów Westerplatte, znanego wszyst-
kim z serialu „Czterej pancerni i pies”.
Jako ch∏opak, wychowany na przygo-
dach za∏ogi Rudego, nie móg∏ wówczas
nie napisaç, bodaj najs∏ynniejszego ka-
wa∏ka KSU – „1944”. Stanowi on reflek-
syjnà ironi´ z misji dzia∏onowego, jakà
powierzy∏a mu ojczyzna. Ta pacyfistycz-
na ballada sta∏a si´ hymnem niejednego
pokolenia m∏odych Polaków. Po powro-
cie ch∏opaków z wojska, zespó∏ praktycz-
nie nie istnia∏. Siczka wspólnie z rezer-
wistà Tuptusiem i ich nowym basistà
z Ustrzyk – D˝ord˝em, grywali spora-
dycznie kilka koncertów. Siczka utrzymy-
wa∏ si´ g∏ównie z organizacji dyskotek,
a pozostali Bóg jeden wie z czego. Mimo
to, dzi´ki wysi∏kom Stebnickiego, Bohu-
na i WiÊniowskiego ze Studia RSC, na-
grali swojà pierwszà p∏yt´ „Pod Pràd”,
która rozesz∏a si´ w nak∏adzie ponad
100 tys. egzemplarzy, a liczne utwory
okupowa∏y pierwsze miejsca polskich list
przebojów, z Listà Przebojów Trójki na
czele. By∏ to ju˝ 1988 rok – apogeum
polskiego buntu rockowego. Jak˝e od-
miennego od opozycyjnej dzia∏alnoÊci lu-
dzi pragnàcych w∏adzy. Jak˝e wa˝nego
dla milionów m∏odych Polaków. 

Nowe czasy zanadto ich nie rozpiesz-
cza∏y. Troch´ pomaga∏a im Martyna Ja-
kubowicz, z którà Siczka blisko si´ za-
przyjaêni∏ i przez kilka miesi´cy wspólnie
jeêdzi∏ po Polsce. Martyna za∏atwi∏a im
kilka wa˝nych koncertów za ca∏kiem
przyzwoite pieniàdze. KSU trafi∏o równie˝
niestety pod „opiek´” Krzysztofa Ro˝eja,
za którego sprawà ukaza∏o si´ ponad 30
pirackich kaset. Skoƒczy∏o si´ na tym, ˝e
idole m∏odzie˝y musieli od kumpli z
Ustrzyk po˝yczaç kas´ na wino. Póêniej
nagrali kilka wa˝nych p∏yt m. in. „Bez
Pràdu”, „Moje Bieszczady” czy „Ludzie
bez twarzy”, ale sformatowane media nie
raczy∏y tego do dzisiaj zauwa˝yç. Mimo
to, ka˝dy wyst´p zespo∏u jest wielkim wy-
darzeniem. Na ich koncerty przychodzà
nierzadko rówieÊnicy zespo∏u wraz ze
swoimi dzieçmi – bo, jak mówià, chcà im
pokazaç idoli swojej m∏odoÊci. I zawsze
publicznoÊç wspólnie z zespo∏em odÊpie-

wuje ca∏y kultowy repertuar. Dzisiaj trud-
no wyobraziç sobie histori´ polskiej kontr-
kultury bez KSU, tak jak te˝ trudno wy-
obraziç sobie bez nich Bieszczady. 

Jerzy Jernas

Zespó∏ za∏o˝yli:
Bohdan „Bohun” Augustyn (Êpiew, saksofon),
Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk (gitara), Leszek
„Plaster” Tomkow (gitara basowa), Wojciech
„PtyÊ” Budurkiewicz (instrumenty klawiszo-
we), Waldemar„Burek” Kuzianik (perkusja) za-
stàpiony wkrótce przez Mirka Weso∏kina,
a nast´pnie Bogdana „Tuptusia” Tutaka.
Przez zespó∏ przewin´∏o si´ ponad 30 muzy-
ków, ale tylko Siczka jest nadal wierny swoim
idea∏om. Jest on autorem wszystkich kompo-
zycji, a wi´kszoÊç kultowych tekstów napisa∏
brat Bohuna – Maciej Augustyn – u˝ywajàcy
pseudonimu Maciej Broda. 11
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Pod pràd

Nie próbuj nigdy iÊç pod pràd
Nie próbuj nigdy szukaç przyczyn
Z szeregu nie wy∏amuj si´
Bo jesteÊ k....., niczym
Nie próbuj nigdy mówiç nie
Nie próbuj nigdy szukaç przyczyn
Jednostka wszak˝e zerem jest
Ty tak˝e jesteÊ niczym

Nie po to urodzi∏eÊ si´
By z góry patrzeç na t∏um szary
JesteÊ niewielkim elementem
Z numerem w aktach zapisanym
Idê pod pràd!
Idê pod pràd!

Nie próbuj nigdy iÊç pod wiatr
Wiatr zawsze g∏upcom wieje w oczy
WÊród t∏umu ukryj swojà twarz
Bo wy˝ej dupy nie podskoczysz
Nie próbuj g∏owà waliç w mur
Bo tylko w∏osy swe okrwawisz
Jak balon czaszka p´knie twa
I Êlad po tobie nie zostanie

Nie po to urodzi∏eÊ si´
By z góry patrzeç na t∏um szary
JesteÊ niewielkim elementem
Z numerem w aktach zapisanym
Idê pod pràd!
Idê pod pràd!

Moje Bieszczady

Góry a˝ do nieba
I zieleni krzyk 
Polna droga poÊród kwiatów 
I z∏amany krzy˝ 
Strumieƒ skryty w mroku 
I zdzicza∏y sad 
Stara cerkiew pod modrzewiem 
I p´kni´ty dzwon 
ZaroÊni´ty cmentarz 
Na nim dzikie bzy 
Ile ∏ez i ile krzywdy 
Ile ludzkiej krwi 
Ksi´˝yc nad Otrytem 
Niebo pe∏ne gwiazd 
Taƒczà szare popielice 
San usypia nas 

To w∏aÊnie sà 
To w∏aÊnie moje Bieszczady

ZaroÊni´te olchà 
Pola dawnej wsi 
Kto je ora∏ kto je zasia∏ 
Nie pami´ta nikt
Skrzypià martwe Êwierki 
To drewniany p∏acz 
Âwiat si´ koƒczy w Sokolnikach
Dalej tylko las 
Druty na granicy 
Dzielà nacje dwie 
Dzieli Êciana nienawiÊci
I przera˝a mnie 
San jest taki p∏ytki 
Gdzie Beniowej brzeg 
Dzieli ludzi, dzieli myÊli 
Straszny jego gniew

To w∏aÊnie sà 
To w∏aÊnie moje Bieszczady !



Ostatnie lata charakteryzujà si´ syste-
matycznym wzrostem liczby ludnoÊci oraz
post´pem cywilizacyjnym. Powstajà no-
we fabryki i osiedla mieszkaniowe. Ludzie
zmieniajà swój styl ˝ycia. ¸àczy to si´ cza-
sami tak˝e z niekorzystnymi zjawiskami.
Rabunkowa eksploatacja zasobów natu-
ralnych, wprowadzanie do Êrodowiska no-
wych substancji chemicznych, lawinowy
wzrost iloÊci odpadów bytowych i produk-
cyjnych to tylko kilka z nich. Sà one
powodem stopniowych, ale nieodwracal-
nych zmiany w przyrodzie. Dzia∏ania pro-
ekologiczne stajà si´ zatem koniecznoÊcià.

Potrzeb´ zmian dostrzega tak˝e po-
wiat poznaƒski, jeden z najwi´kszych
w Polsce. Selektywnà zbiórk´ odpadów
komunalnych rozpocz´to tutaj ju˝ kilka lat
temu od kupna pojemników na papier,
szk∏o i plastik. Potem przysz∏a pora na po-
praw´ stanu technicznego, nale˝àcych do
powiatu, budynków u˝ytecznoÊci publicz-
nej. Okaza∏o si´, ˝e ich ogrzewanie po-
ch∏ania znacznie wi´cej energii ni˝ w in-
nych krajach. èle ocieplone Êciany i stro-
py, wadliwa wentylacja i przestarza∏a sto-
larka okienna powodowa∏y du˝e straty
ciep∏a i energii. Sposobem na ich ograni-
czenie by∏a kompleksowa modernizacja
budynków wraz z wymianà instalacji
grzewczej. Przeprowadzono wi´c ocieple-
nie Êcian zewn´trznych i stropodachów,
wymian´ stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizacj´ istniejàcej instalacji central-
nego ogrzewania i ciep∏ej wody. 

W efekcie o 54% zmniejszy∏o si´ zapo-
trzebowanie na energi´ (z 9340,3 MWh/
/rok na 4258,3 MWh/rok). Zredukowano
emisj´ zanieczyszczeƒ: SO2 – 98%, NyOx
– 49%, CO – 73%, CO2 – 58%. Dzi´ki te-
mu spad∏y te˝, o oko∏o 770 tys. z∏ w skali
roku, koszty utrzymania obiektów. 

Za przeprowadzenie, w latach 2005
– 2006, „Termomodernizacji budynków
u˝ytecznoÊci publicznej powiatu poznaƒ-

skiego” oraz „Termomodernizacji OÊrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nie-
widomych w Owiƒskach” powiat poznaƒ-
ski otrzyma∏ dyplom od Ministra Ârodowi-
ska, a od Przewodniczàcego Narodowej
Rady Ekologicznej tytu∏ „Powiat przyjazny
Êrodowisku”.

W 2006 roku powiat podjà∏ si´ reali-
zacji kolejnego proekologicznego programu
– utylizacji azbestu. Ten pionierski na ska-
l´ kraju projekt przeprowadzany by∏ zgod-
nie z rezolucjà przyj´tà przez nasz kraj w
1997 roku oraz, obowiàzujàcym od 2002
roku, programem usuwania azbestu i wy-

robów go zawierajàcych. Azbest to przecie˝
jeden z najbardziej szkodliwych dla zdro-
wia zwiàzków chemicznych. Powszechnie
stosowany by∏ w naszym kraju w budow-
nictwie (w postaci np. eternitu) i w energe-
tyce (np. do izolacji termicznej). Do dzisiaj
istnieje wiele budynków, których zadasze-
nia wykonane sà z tworzyw zawierajàcych
azbest. Na terenie powiatu poznaƒskiego
zinwentaryzowano do tej pory od 2 500
m2 do 128 000 m2 tego zwiàzku chemicz-

nego, w zale˝noÊci od gminy. Dlatego te˝
realizacja projektu by∏a tak wa˝na.
Umo˝liwi∏y to Êrodki Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska, fundusze po-
wiatowe i gminne. W konsekwencji zde-
montowano z dachów ok. 16 500 m2 p∏yt
cementowo-azbestowych. ¸àcznie uniesz-
kodliwiono 455 398 kg wyrobów azbesto-
wych, a ca∏a operacja kosztowa∏a ponad
330 tysi´cy z∏otych. Na utylizacj´ czekajà
jeszcze tony tego materia∏u. 

Powiat poznaƒski realizuje tak˝e inne
zadania, majàce na celu ochron´ Êrodowi-
ska. W 90 % finansowana jest utylizacja
zwierzàt pad∏ych na terenie regionu. Z my-
Êlà o ochronie Êrodowiska przygotowywa-
ne jest corocznie Forum Ekologiczne dla
Dzieci i M∏odzie˝y, organizowane sà kon-
kursy z zakresu prawid∏owej gospodarki od-
padami i ochrony wód oraz wydawane ma-
teria∏y informacyjne takie jak: „Felka rady
jak segregowaç odpady”, „Zielono nam…
czyli lasy i ochrona przyrody w powiecie
poznaƒskim”, „Segreguj odpady. Starosty
Dobre Rady”.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznaƒ
tel. 48 61 841 05 00, fax 48 61 848 05 56
e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl
www.powiat.poznan.pl
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Powiat poznaƒski, tworzàc z mia-
stem Poznaniem aglomeracj´ poznaƒ-
skà, rozwija si´ bardzo dynamicznie,
zgodnie z zasadami zrównowa˝onego
rozwoju. Stopa bezrobocia spada, 
a mieszkaƒcy powiatu majà ∏atwy dost´p
do pracy, edukacji, miejsc wypoczynku,
kultury i opieki zdrowotnej. Du˝a liczba
mieszkaƒców powiatu nie stwarza zagro-
˝enia dla Êrodowiska naturalnego, lecz
pozytywnie oddzia∏uje na rozwój szkol-
nictwa i us∏ug komercyjnych. (Strategia
Rozwoju Powiatu Poznaƒskiego na lata
2006-2013, s. 64).

Szanowni Paƒstwo,
Poznaƒ i gminy powiatu poznaƒskie-

go sà ze sobà ÊciÊle powiàzane. W ostat-
nich latach te relacje mocno si´ nasili∏y,
m. in. dzi´ki intensywnemu przep∏ywo-
wi towarów i wymianie us∏ug. Podstawo-
wym jednak spoiwem integrujàcym po-
zostajà ludzie, którzy mieszkajàc  w po-
wiecie pracujà, bàdê uczà si´ w Pozna-
niu. Coraz cz´Êciej obserwuje si´ tak˝e
zjawisko odwrotne. Zmierzajàc do pracy,
szko∏y czy na zakupy ludzie nieustannie
przemieszczajà si´ na trasie miasto –
podpoznaƒskie gminy. To w∏aÊnie z my-
Êlà o nich postanowi∏em rozpoczàç dzia-
∏ania majàce na celu stworzenie i wdra-
˝anie „polityki aglomeracyjnej”, tym bar-

dziej, ˝e pojawiajà si´ problemy i spra-
wy, które rozwiàzaç mo˝na tylko dzi´ki
dzia∏aniu trzech podmiotów: miasta, po-
wiatu i gmin. 

Widzàc koniecznoÊç wspó∏pracy, po-
wiat poznaƒski przystàpi∏ do przygoto-
wania projektu „Aglomeracja poznaƒ-
ska”, którego celem b´dzie wspólne re-
alizowanie spraw  z zakresu inwestycji,

dróg, ekologii, zdrowia, komunikacji i in-
nych. Dzia∏ania rozpoczynamy od badaƒ
opinii mieszkaƒców powiatu poznaƒ-
skiego na podejmowany przez nas te-
mat. Zostanà one przeprowadzone, na
nasze zlecenie, przez firm´ Pentor Rese-
arch International Poznaƒ Sp. z o.o. Bo-
gatsi o informacje od mieszkaƒców,
przystàpimy do dalszej pracy. Do roz-
wiàzywania wspólnych spraw zaprosi-
my m. in. w∏adze wszystkich jednostek
samorzàdowych, tworzàcych aglomera-
cj´, ekspertów w danych dziedzinach
i dziennikarzy. 

OczywiÊcie nie od razu uda si´ nam
wszystko zrobiç. W niektórych dziedzinach
efekty naszej pracy mogà byç widoczne
dopiero za kilka lat. Liczymy, ˝e nasza ak-
cja, wspierana przez media, przyczyni si´
do upowszechnienia „myÊlenia aglomera-
cyjnego”, które w okresie rozwoju nasze-
go kraju oraz konkurencji ze strony innych,
coraz silniejszych regionów, jakimi sà:
szczeciƒski, wroc∏awski czy warszawski
jest nam bardzo potrzebne. 

Przyznajcie Paƒstwo sami, 
Racja w dzia∏aniu aglomeracyjnym

jest po naszej stronie.

Jan Grabkowski
Starosta Poznaƒski 
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Piszecie w swoim folderze, ˝e od czasu po-
wstania spó∏ki w 1992 roku, zajmujecie si´
realizacjà pierwszej w Polsce p∏atnej auto-
strady A2 na odcinkach Nowy TomyÊl – Ko-
nin oraz Nowy TomyÊl – Âwiecko. Jest to
najwi´ksze przedsi´wzi´cie inwestycyjne
w naszym kraju. Co wi´cej, w moim odczu-
ciu, jest to swego rodzaju nerw, który po-
winien do Wielkopolski sprowadzaç i firmy
i pieniàdze. Tym bardziej niepokoi fakt, ˝e
prace nad autostradà zosta∏y wstrzymane.
Jak d∏ugo musimy jeszcze poczekaç na za-
koƒczenie prac?

Musz´ przyznaç, ˝e coraz bardziej nik∏a
jest szansa, ˝ebyÊmy zakoƒczyli prace
w 2009 roku. Negocjacje ze stronà rzàdo-
wà sà d∏ugotrwa∏e i trudne, choç ostatnio
pracujemy intensywnie w powo∏anych do te-
go celu zespo∏ach roboczych. Obecnie g∏ów-
ne ryzyko nie dotrzymania terminów spoczy-
wa po stronie rzàdowej, poniewa˝ to w∏a-
Ênie nasz publiczny partner odpowiada za
wydanie decyzji Êrodowiskowych, lokaliza-
cyjnych oraz pozwoleƒ na budow´. Tempo
rozmów, a co za tym idzie rozpocz´cie budo-
wy, zale˝y w du˝ej mierze od stopnia mobi-

lizacji takich instytucji jak Ministerstwo Trans-
portu, Ârodowiska, czy Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. Z naszej strony
robimy wszystko, by na poczàtku 2010 r.
kierowcy mogli bezpiecznie dojechaç auto-
stradà do naszej zachodniej granicy.
Jak dosz∏o do takiej sytuacji?

B∏´dy zosta∏y pope∏nione ju˝ w samym
programie budowy autostrad, którego pod-
stawowà wadà jest zmiennoÊç. Chc´ tu
przypomnieç, ˝e na poczàtku minionego ro-
ku mówi∏o si´, ˝e pieni´dzy na autostrady
jest du˝o, a prywatni inwestorzy, czyli kon-
cesjonariusze, nie sà nam potrzebni. DziÊ
wiemy, ˝e nie by∏a to prawda – mimo wyso-
kich dotacji z Unii Europejskiej, wynik ma-
my doÊç mizerny. BoleÊnie odczu∏a to rów-
nie˝ Wielkopolska, kiedy odsuni´to do dal-
szej realizacji odcinki dróg ekspresowych S5
i S11. Zatem program siedmioletni to nie
tylko sukcesy, ale i niestety kl´ski. 
Co Pan rozumie przez kl´ski?

Jednym z wi´kszych b∏´dów by∏o za∏o-
˝enie o powszechnym wprowadzeniu winiet
dla pojazdów ci´˝arowych powy˝ej 3,5 t.
Mimo, ˝e od poczàtku mówiliÊmy, ˝e taka
ustawa nie ma szans na przejÊcie w Sejmie,
wstrzymano z nami rozmowy. Kiedy ustawa
przepad∏a, przygotowaliÊmy studium ruchu
i przychodów dla zarzàdzanego przez nas
odcinka A2, a nast´pnie przed∏o˝yliÊmy je

stronie rzàdowej. Wtedy, czyli w 2005 ro-
ku, nastàpi∏a kolejna zmiana ustawowa, wy-
nikajàca z dyrektyw unijnych. 
Na czym polega∏a ta zmiana?

W Polsce pobierano, niezgodnie z pra-
wem unijnym, podwójne op∏aty za przejazd
drogami krajowymi (do których zaliczane sà
równie˝ autostrady) od kierowców samo-
chodów ci´˝arowych. Powsta∏a zatem po-
trzeba zmiany przepisów, co doprowadzi∏o
do przyj´cia w 2005 r. nowej ustawy o spo-
sobie rozliczania si´ pomi´dzy spó∏kami au-
tostradowymi a skarbem paƒstwa. Co dziw-
ne, pomimo, ˝e nie byliÊmy jej inicjatorami,
dzisiaj jesteÊmy z tego powodu obcià˝ani.
To wstrzyma∏o oczywiÊcie post´p prac przy-
gotowujàcych inwestycj´ do Âwiecka i zmu-
si∏o do opracowania dokumentacji opartej
na nowych zasadach prawnych, w tym
m.in. studium ruchu.
Czym w∏aÊciwie jest takie studium ruchu? 

Studia ruchu przygotowujà wybrane fir-
my – renomowane i, co najwa˝niejsze, ak-
ceptowane przez banki, które póêniej udzie-
lajà kredytu. Koszt takiego studium to oko-
∏o 400 tysi´cy z∏otych. Nasze studia ruchu
opierajà si´ przede wszystkim o analiz´ ma-
kroekonomicznà. Dzi´ki temu, w momencie
budowy autostrady, mo˝emy si´ mniej wi´-
cej orientowaç, jak b´dzie si´ kszta∏towaç
poziom ruchu na autostradzie w trakcie

trwania koncesji. WejÊcie Polski do Unii Eu-
ropejskiej pozwoli∏o nam na pokonanie ko-
lejnej, niezwykle trudnej bariery – bariery
celnej. Do tej pory Âwiecko by∏o najwi´kszà
przeszkodà na trasie do Berlina, gdzie ∏àczà
si´ autostrady biegnàce we wszystkich kie-
runkach Europy. Ârodowiska samorzàdowe
powinny równie˝ doceniç korzyÊci p∏ynàce
z posiadania autostrady. Za przyk∏ad mo˝e
pos∏u˝yç tutaj województwo lubuskie, gdzie
z inicjatywy samorzàdów odbywajà si´ cyk-
liczne spotkania marsza∏ka z burmistrzami
majàcymi ÊwiadomoÊç, jakà szans´ dla po-
szczególnych gmin stanowi autostrada. Nie-
stety, w Wielkopolsce, z niezrozumia∏ych dla
mnie przyczyn, nie obserwuj´ takiej deter-
minacji, by ten odcinek zrealizowaç. 
Mówi Pan, ˝e brakuje determinacji, a jed-
nak blisko 150-kilometrowy odcinek auto-
strady zosta∏ ju˝ oddany. Dlaczego tak ci´˝-
ko jest dokoƒczyç autostrad´ do Âwiecka?

MyÊl´, ˝e g∏ówny problem tkwi w odbio-
rze zewn´trznym. Dla instytucji mi´dzynaro-
dowych, w tym przede wszystkim banków,
jesteÊmy wiarygodnà spó∏kà, poniewa˝ jako
jedyni w Polsce wybudowaliÊmy w pe∏ni wy-
posa˝onà autostrad´, spe∏niajàcà wszystkie
wymogi autostrady p∏atnej. Nale˝y pamí taç,
˝e realizujemy projekt budowy i eksploatacji
autostrady w Programie Partnerstwa Publicz-
no – Prywatnego i wszystkie nasze decyzje14
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zwiàzane z projektem wymagajà akceptacji
rzàdu. Obecnie rozmowy ze stronà rzàdowà
ruszy∏y do przodu, ale nadal uwa˝amy, ˝e
powinny toczyç si´ w szybszym tempie, o co
nieustannie wnioskujemy.
Dlaczego?

G∏ówny problem tkwi w niejednolitym
systemie eksploatacji autostrad w Polsce.
Nasza autostrada zosta∏a wybudowana we-
d∏ug doÊç klasycznego systemu: pobieramy
kredyty, budujemy autostrad´ a nast´pnie
z poboru op∏at sp∏acamy kredyty. Troch´
inaczej by∏o w przypadku odcinka Katowi-
ce – Kraków, który zosta∏ przygotowany
przez paƒstwo, a koncesjonariusz wybudo-
wa∏ jedynie punkty poboru op∏at. Co inne-
go z fragmentami autostrad wybudowany-
mi w ca∏oÊci przez paƒstwo. Wszystkie sà
niekompletne i, co gorsza, nie pobiera si´
na nich op∏at. Taka sytuacja dziwi tym bar-
dziej, ˝e umowy kredytowe, które zawiera-
no w 1995 roku (m.in. dotyczàca odcinka
Wroc∏aw – Nogawczyce), zak∏ada∏y, ˝e sp∏a-
ta kredytów b´dzie nast´powa∏a z poboru
op∏at za przejazd. Nigdy do tego nie dosz∏o
i ju˝ od kilku lat kredyty sp∏acane sà z pie-

ni´dzy podatników. Z tym problemem b´-
dzie musia∏ zmierzyç si´ w najbli˝szym cza-
sie Minister Transportu. Ponadto, w 2010
roku, planowane jest w Europie wprowa-
dzenie powszechnego elektronicznego sys-
temu poboru op∏at za przejazd autostrada-
mi. Najprawdopodobniej w samochodach
zainstalowane zostanà specjalne urzàdze-
nia, które u∏atwià nam odp∏atne korzysta-
nie z autostrad. Nie oznacza to jednak ca∏-
kowitej likwidacji kas – nadal korzystaç
z nich b´dà kierowcy, których pojazdy nie
b´dà mia∏y zainstalowanych owych czujni-
ków. Projekt ujednolicenia op∏at jest obec-
nie opracowywany w Brukseli, a my musi-
my go braç pod uwag´ w naszych planach.
Na jakim etapie w chwili obecnej sà Paƒ-
stwa prace zwiàzane z autostradà?

Na prze∏omie listopada i grudnia z∏o˝y-
liÊmy wszystkie dokumenty, które sà nie-
zb´dne do ustalenia tzw. warunków komer-
cyjnych inwestycji. Wówczas dowiedzieliÊmy

si´, ˝e strona rzàdowa nie przygotowa∏a
jeszcze projektu zmiany systemu poboru
op∏at za przejazdy autostradami. Szkoda, ˝e
prace te idà bardzo wolno. Z naszej strony
zrobiliÊmy ju˝ naprawd´ sporo. WydaliÊmy
oko∏o 7 milionów euro na przygotowanie od-
cinka autostrady do Âwiecka, mamy wszyst-
kie potrzebne drafty umów, a tak˝e projekt
budowlany dla 18-kilometrowego odcinka
A2, biegnàcego jeszcze w Wielkopolsce.
Rozpocz´liÊmy prace zwiàzane z mapami
numerycznymi i badaniami geologicznymi.
No i najwa˝niejsze – mamy nowy raport Êro-
dowiskowy, oparty na ustawie Natura 2000.
Dzi´ki temu zaoszcz´dzamy naprawd´ du-
˝o czasu. W przypadku uzgodnienia kwestii
finansowych, moglibyÊmy ju˝ niebawem wy-
stàpiç o pozwolenie na budow´ i rozpoczàç
prace choçby za trzy miesiàce. MyÊlimy rów-
nie˝ o tym, by ewentualnie rozpoczàç pro-
jektowanie autostrady od strony Âwiecka.
Co zatem przeszkadza w rozpocz´ciu prac? 

Jak Pani sobie przypomina, zarzucano
nam, ˝e budujemy zbyt drogo. DziÊ okazu-
je si´, ˝e koszty budowy autostrad przez
paƒstwo sà nawet o 60% wy˝sze od na-

szych (∏àcznie z pe∏nym wyposa˝eniem
w infrastruktur´ autostradowà). Na cen´
sk∏ada si´ oczywiÊcie wiele czynników, w
tym m. in. materia∏y i robocizna. Teraz do-
chodzi problem wzrostu cen i braku ràk do
pracy, bo robotnicy powyje˝d˝ali na Zachód
i tym, którzy zostali, trzeba wi´cej zap∏aciç.
W naszym przypadku dodatkowym obcià˝e-
niem jest ponadto nowa ustawa Natura
2000, która wymusza realizacj´ kilkunastu
dodatkowych obiektów ochrony Êrodowiska,
które nie by∏y uwzgl´dniane. Koszt robót do-
datkowych przekracza znacznie 100 milio-
nów euro. To nie jest bez znaczenia dla na-
szego projektu, poniewa˝ po ustaleniu ceny
nie mamy mo˝liwoÊci jej zmiany i ca∏e ryzy-
ko spoczywa na nas. Cen´ zwi´kszyç mo˝e
jedynie administracja paƒstwowa. 
Czy jednak nie mo˝na tego robiç dwutoro-
wo? Dokonaç uzgodnieƒ, rozpoczàç budo-
w´ autostrady, a wszelkie przeszkody niwe-
lowaç ju˝ w trakcie? 

Ca∏kowicie si´ z tym zgadzam. Wszyst-
ko idzie zdecydowanie zbyt wolno. Na
szcz´Êcie, wed∏ug harmonogramu przed-
stawionego przez Ministra Transportu, ne-
gocjacje powinny zakoƒczyç si´ w drugiej
po∏owie tego roku, a budowa powinna roz-
poczàç si´ niemal automatycznie po pod-
pisaniu umów finansowych. 
Jak zatem b´dzie teraz wyglàdaç Paƒstwa
wspó∏praca z rzàdem?

ZaproponowaliÊmy stronie rzàdowej
znacznie korzystniejszy projekt realizacji
odcinka do Âwiecka. Przy jego akceptacji,
mo˝emy zrezygnowaç nawet z dodatkowe-
go dofinansowania. Chodzi o to, ˝e konce-
sjonariusz musi si´ czuç bezpiecznie w oto-
czeniu prawnym, jakie byç mo˝e w Polsce
powstanie. Sà to przecie˝ prywatne pienià-
dze wy∏o˝one przez wiele firm. Nie mo˝e
byç tak, ˝e ka˝dy nast´pny rzàd zmienia
podejÊcie do programu autostradowego.
ZmiennoÊç programowa jest karygodna, bo
autostrady to najbardziej wra˝liwe na zmia-
ny inwestycje. 
Kiedy zatem planujecie rozpocz´cie bu-
dowy? 

Na dokoƒczenie prac potrzebujemy
dwóch pe∏nych sezonów budowlanych. Naj-
dalej w paêdzierniku br. musimy dostaç po-
zwolenia na budow´ na przynajmniej po∏o-
w´ robót. Obawiamy si´ o dzia∏anie oÊrod-
ków centralnych, zarówno w Ministerstwie
Ârodowiska, jak i w Ministerstwie Budownic-
twa, poniewa˝ do realizacji projektu potrzeb-
ne sà zarówno decyzje lokalizacyjne, jak i
Êrodowiskowe. Zwróci∏em si´ w tej sprawie
na piÊmie do ministra budownictwa, odbyli-
Êmy tak˝e spotkanie, które licz´, ˝e zaowo-
cuje decyzjà sprawnej wspó∏pracy. JeÊli za-
czniemy budowaç, tak, jak to sobie zaplano-
waliÊmy, to zakoƒczenie prac przypadnie na
koniec 2009 roku. ChcielibyÊmy, ˝eby ukoƒ-
czenie budowy nastàpi∏o nie póêniej ni˝ paê-
dzierniku 2009 roku, poniewa˝ trzeba jesz-
cze doliczyç czas na uzyskanie pozwoleƒ na
u˝ytkowanie. Niestety, termin ten z ka˝dym
dniem staje si´ coraz mniej realny.

rozmawia∏a Mariola Zdancewicz 15
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– Od chwili, kiedy piloci przelatujà nad
„point of no return”, lotnisko docelowe jest
bli˝sze od tego, z którego wystartowali. Od
tego punktu nie mo˝na ju˝ zawróciç. Au-
torem powy˝szych s∏ów jest Rainer
Schwarz zarzàdzajàcy Berliƒskimi Porta-
mi Lotniczymi. Wydaje si´, ˝e w ten sam
sposób mo˝na mówiç o rozpocz´tej reali-
zacji projektu ze snów przedsi´biorców
niemieckich, in˝ynierów, wreszcie samych
mieszkaƒców Brandenburgii. Sen nazywa
si´ BBI, a spe∏ni si´ w 2011 roku. G∏ów-
ni zarzàdzajàcy budowà, czyli Prezes Za-
rzàdu Kolei Niemieckich Hartmut Meh-
dorn, Nadburmistrz Berlina Klaus Wowe-
reit, Federalny Minister Transportu Wolf-
gang Tiefensee, szef Berliƒskich Portów
Lotniczych dr Rainer Schwarz, Premier
Brandenburgii Matthias Platzeck oraz Pre-
zes Zarzàdu BBI Thomas Weyer, ju˝ jà za-
inaugurowali – szeÊç ∏opat zosta∏o wbitych
w ziemi´, prace ruszy∏y!

Mieszkaƒcy Brandenburgii wieÊç
o budowie przyj´li bardzo entuzja-
stycznie. Nied∏ugo powstanie dla
nich specjalna wie˝a widokowa,
z której b´dà mogli podglàdaç po-
st´py w budowie.

Czym b´dzie to lotnisko XXI wieku?
„Welt Berlin” napisa∏, ˝e katapultà, która
wyniesie stolic´ do nowej ligi. Minister
Transportu Wolfgang Tiefensee podkreÊla,
˝e ostatecznie potwierdzi ono wysi∏ek od-
budowy wschodniej cz´Êci Niemiec. Od-
zywajà si´ te˝ g∏osy, ˝e nowy port lotniczy,
dzi´ki swej architekturze, czerpiàcej od
Schinkla a˝ po Bauhaus, stanie si´ sym-
bolem Brandenburgii. Co jednak najwa˝-
niejsze – dzi´ki niemu ruch lotniczy landu
zostanie skupiony w jednym miejscu, a nie

w trzech, jak to by∏o do tej pory. Pozwoli
to pasa˝erom na wi´kszà mobilnoÊç, skró-
ci czas podró˝y, b´dzie przyjazne Êrodowi-
sku, a tak˝e da prac´ tysiàcom ludzi i po-
zwoli im zarobiç, organizujàc liczne prze-
targi, dajàce szans´ mniejszym przedsi´-
biorcom. Pomys∏odawcy budowy nowego
lotniska zadbali tak˝e o drobiazgowy plan
troski o Êrodowisko naturalne. Obejmuje
on m. in. sadzenie nowych drzew, elimi-
nacj´ ha∏asu, odzysk energii cieplnej i cià-
g∏y nadzór ekologów.
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Zgodnie z za∏o˝eniami, przepusto-
woÊç budowanego lotniska sytuowaç si´
ma w granicach 22 milionów pasa˝erów
rocznie, jednak inteligentny projekt lot-
niska pozwoli w ka˝dej chwili na jego
modyfikacj´ i tym samym podwojenie
wspomnianej liczby.

BBI to nie tylko wielki wybór po∏à-
czeƒ dalekodystansowych, ale i mocno
rozbudowany segment Low-Cost. Z tej
niesamowitej oferty korzystaç b´dzie a˝
6 tysi´cy osób na godzin´. 

Oko∏o 60% oferty BBI b´dà stano-
wi∏y po∏àczenia low-costowe, to ewe-
nement na skal´ europejskà.

Koszty budowy nowego portu lotni-
czego wyniosà 2 miliardy euro – to nie-
wiele, bioràc pod uwag´ rozmach przed-
si´wzi´cia. Wykorzystane zostanà naj-
nowsze techniki (m. in. automatyczna
odprawa pasa˝erów), wybudowane licz-
ne sklepy, hotele i restauracje, zapewnio-
na doskona∏a komunikacja z miastem.
Dzi´ki podpisaniu umowy mi´dzy BBI
a Kolejami Niemieckimi podró˝ pocià-
giem Airport-Shuttle do Berlina trwaç b´-
dzie oko∏o 20 minut, zaÊ przejazd auto-
stradà zajmie nieca∏e pó∏ godziny! Tajem-
nicà tego miejsca jest to, ˝e krzy˝uje ono
ze sobà drogi powietrzne i szynowe.

Warty podkreÊlenia jest równie˝ fakt,
˝e ca∏y projekt obj´ty jest dzia∏aniem an-
tykorupcyjnego programu Transparency
International. 

Lotnisko budowane jest po „11 wrze-
Ênia”, a zatem solidnie zabezpieczo-
ne – ca∏y teren jest pilnie strze˝o-
ny, aby zachowaç p∏ynnoÊç ruchu
wybudowano dwie bramy wjazdowe
i wyposa˝ono ka˝dy z samochodów
w system GPS. Ponadto ˝yciorys
ka˝dego pracownika budowy prze-
Êwietlany jest 10 lat wstecz! 

Zarzàd budowy BBI szczyci si´ eko-
nomicznym projektem wykonania i za-
mierza mocno oprzeç si´ na znajomoÊci
rynku. W przysz∏oÊci lwià cz´Êcià docho-
dów ma byç tzw. dzia∏alnoÊç oko∏olotni-
skowa. A zatem: wynajem powierzchni
na sklepy, restauracje i wszystkie te miej-
sca, gdzie pasa˝erowie przed wylotem
sp´dzajà czas i wydajà pieniàdze. 

Wreszcie Berlin i Brandenburgia wy-
ciàgn´∏y r´ce po tytu∏ trzeciego wa˝nego
oÊrodka przemys∏u lotniczego i kosmicz-
nego w Niemczech!

Mariola Zdancewicz

O wyjaÊnienie kilku najciekawszych
kwestii poprosiliÊmy mened˝era
projektu BBI,
Burkharda Kiekera
Czy po∏àczenia z Polskà b´dà tanimi po-
∏àczeniami?

Bardzo tanimi! Wynika to zresztà
z ogromnego zainteresowania okazywane-
go przez Niemców i Polaków. Niestety, ze
wzgl´du na niewielkà odleg∏oÊç dzielàca
oba te miasta, cz´ste po∏àczenia z Pozna-
niem nie b´dà mo˝liwe. Mimo to chcemy
nawiàzaç wspó∏prac´ z Wielkopolskà i pro-
mowaç jà turystycznie! 

Z naszych statystyk wynika, ˝e po roz-
budowie BBI, w 2011 roku, 60 % Pola-
ków z zachodniej cz´Êci kraju b´dzie wy-
bieraç w∏aÊnie nas! Nie bez powodu – za-
decyduje o tym du˝a iloÊç tanich po∏àczeƒ
i solidne przygotowanie na polskich pasa-
˝erów (po polsku b´dà np. napisy informa-
cyjne). Istnieje ju˝ nawet strona interneto-
wa (www.viaberlin.com/PL), dzi´ki której
b´dzie mo˝na, jak g∏osi jej podtytu∏, zapla-
nowaç podró˝ skàdkolwiek dokàdkolwiek
– zawsze z przystankiem w Berlinie! 

Tym spoÊród Poznaniaków, których
niepokojà narodziny BBI, chcia∏bym przy-
pomnieç sytuacj´, jaka mia∏a miejsce kil-
ka lat temu. Gdy rozbudowywano lotnisko
w Monachium, wiele mniejszych portów
austriackich upatrywa∏o w tym swojej za-
g∏ady. Tymczasem sta∏o si´ wr´cz na od-
wrót! Monachium okaza∏o si´ dobrym ol-
brzymem – rozbudzi∏o infrastruktur´ i za-
interesowanie tym rejonem. W∏aÊnie dzi´-
ki niemu mniejsze porty uros∏y w si∏´.
Z projektu wynika, ˝e lotnisko b´dzie po-
siadaç tylko dwa pasy. Jak to mo˝liwe?

Powstanie jeden pas startowy i jeden
do làdowania. Mog´ wszystkich zapew-
niç, ˝e bez problemu „poradzà” sobie
z du˝à iloÊcià przylotów i odlotów. 
Niemcy sà najwí kszym p∏atnikiem w Unii
Europejskiej. Czy dostajà Paƒstwo z tego
tytu∏u jakieÊ dofinansowania?

Od Unii dostaniemy dotacje na po∏à-
czenia kolejowe. JeÊli chodzi o budow´
wjazdu na autostrad´, wesprze nas fun-
dusz programu JednoÊç – Zjednoczenie
Niemiec. Dodatkowo potrzebna b´dzie
rozbudowa obwodnicy berliƒskiej, za-
mkni´tej od 1999 roku.
Jak lotnisko wykorzysta gigantyczny po-
st´p techniczny ostatnich lat?

Na wiele ró˝nych sposobów. Bilet b´-
dzie mo˝na kupiç przez Internet i wydru-
kowaç w domu. To znacznie przyÊpieszy
odpraw´. Pasa˝er odda tylko baga˝e do
automatu, a identyfikacji i kontroli doko-
najà nowoczesne urzàdzenia.
Jak BBI zadba o komfort okolicznych
mieszkaƒców?

Mi´dzy innymi poprzez wymian´ zwy-
k∏ych okien w domach w promieniu 20 km
na dêwi´koszczelne. Póki co, nie mo˝emy
podaç konkretnej liczby, ale zapewniam, ˝e
nowych okien b´dzie sporo!
Co stanie si´ z pozosta∏ymi dwoma lot-
niskami po ich zamkni´ciu?

Lotnisko Tempelhof pozostanie w takim
stanie, w jakim znajduje si´ obecnie. JeÊli
zaÊ chodzi o Tegel, jeszcze nie istniejà kon-
kretne koncepcje co do jego przysz∏oÊci. 
B´dziecie Paƒstwo pot´˝nym pracodaw-
cà. Jaki procent Polaków planujecie
Paƒstwo zatrudniç? Jakie zawody b´dà
najbardziej poszukiwane?

W Niemczech panuje przekonanie, ˝e
po wejÊciu w ˝ycie uk∏adu z Schengen,
zza wschodniej granicy zacznà nap∏ywaç
t∏umy. W tej chwili 30% pracowników lot-
niska stanowià obcokrajowcy. Poza tym,
jako najwi´kszy plac budowy w Europie,
og∏aszamy mnóstwo przetargów i liczymy,
˝e wezmà w nich udzia∏ tak˝e firmy z Pol-
ski! Trzeba przyznaç, ˝e nasi sàsiedzi ze
Wschodu coraz rzadziej pracujà na czar-
no. Cz´sto zak∏adajà dzia∏alnoÊç gospo-
darczà i rywalizujà z Niemcami.

Rozmawiali: Mariola Zdancewicz
i Jerzy Jernas



Ju˝ niemal od roku pe∏ni Pan bardzo odpowiedzialnà funkcj´
prezesa Portu Lotniczego Poznaƒ ¸awica. Z jakimi planami obej-
mowa∏ Pan to stanowisko?

Przede wszystkim chcia∏em zrealizowaç dwa, trzy kluczo-
we dla ¸awicy projekty. Po pierwsze – zwi´kszenie liczby tanich
lotów (oczywiÊcie przy za∏o˝eniu, ˝e nie ograniczy to podstawo-
wej oferty Poznania jako miasta biznesowego). Powa˝nym pro-
blemem, z jakim si´ spotka∏em, jest fakt, ˝e przewoênicy nisko-
kosztowi nie deklarujà si´ do koƒca, o jakim konkretnie po∏à-
czeniu myÊlà. Wszystko zale˝y od posiadanego przez nich sprz´-
tu, czyli samolotów – ka˝dy z nich nastawia si´ na ich maksy-
malnà eksploatacj´. My mo˝emy tylko pokazywaç nasz poten-
cja∏, stwarzaç dogodne warunki i przyciàgaç pasa˝erów, co za-
ch´ca konkretne linie do wspó∏pracy z nami. Z tego powodu,
od poczàtku rozmów o uruchomieniu nowej linii do startu pierw-
szego samolotu na danej trasie, mija niekiedy od pó∏tora roku
do dwóch lat! To bardzo d∏ugi czas. Obejmujàc funkcj´ preze-
sa, zale˝a∏o mi tak˝e na zwi´kszeniu oferty LOT-u, jednak do
tej pory nie uda∏o mi si´ tego osiàgnàç.
Ile w tym czasie uda∏o si´ Panu za∏atwiç nowych po∏àczeƒ dla
lotniska? Czy linia Poznaƒ-Sztokholm b´dzie tanim po∏àczeniem?

Po∏àczenie z Liverpoolem dzia∏a od paêdziernika 2006 roku.
JeÊli natomiast chodzi o tras´ Poznaƒ-Sztokholm, to mog´ powie-
dzieç, ˝e ju˝ ostatecznie ustaliliÊmy warunki dla tej linii i b´dzie

to tanie po∏àczenie. W tej chwili wspó∏pracujemy z trzema prze-
woênikami niskokosztowymi – liniami Wizz Air, Ryanair i Aer Lin-
gus – dzi´ki nim latamy do dwóch portów londyƒskich – Luton
i Stanstead, a tak˝e do wspomnianego wczeÊniej Liverpoolu i do
Dublina. Poza tym oferujemy tradycyjne po∏àczenia z Kopenha-
gà, Monachium, Frankfurtem i Warszawà. JesteÊmy trzecim por-
tem w Polsce w zakresie lotów czarterowych do Palma de Mal-
lorca, Heraklionu, Hurgady i innych miast turystycznych. Mo˝na
zatem powiedzieç, ˝e stoimy na trzech mocnych nogach. Szczy-
cimy si´ tym, ˝e jako jedyny port regionalny w Polsce mamy prze-
wag´ po∏àczeƒ tradycyjnych nad low-cost’owymi. W najbli˝szych
planach mamy starania o loty za ocean oraz skomunikowanie
z Francjà. Port Lotniczy Poznaƒ- ¸awica le˝y na przed∏u˝eniu wie-
lu korytarzy komunikacyjnych, a to daje nam i – rzecz jasna – po-
dró˝ujàcym ogromne mo˝liwoÊci. Jest to równie˝ mocny argu-
ment w rozmowach z ewentualnymi partnerami. Póki co, chcia∏-
bym si´ pochwaliç przed Wielkopolanami, ˝e ju˝ nied∏ugo wpro-
wadzimy do rozk∏adu co najmniej cztery tanie trasy, jednà trady-
cyjnà i tak˝e – od dawna oczekiwanà – tras´ lokalnà, tzn. po∏à-
czenie z Krakowem!
Trudno jednak nie zauwa˝yç, ˝e Kraków ma pi´çdziesiàt po-
∏àczeƒ lotniczych, a Poznaƒ tylko osiem. Skàd biorà si´ te dys-
proporcje?

Kraków to przypadek szczególny – on si´ po prostu sam
sprzedaje! W rankingach góruje nawet nad Pragà i jest piàtym
z kolei najbardziej po˝àdanym turystycznie miastem w Europie.
Choç w naszym mieÊcie przybywa zwiedzajàcych, Poznaƒ to ra-
czej biznes, a Kraków – g∏ównie turystyka. Jego ofert´ tworzy w∏a-
Êciwie sama atrakcyjnoÊç miejsca, nie przebierajàc w s∏owach –
to prawdziwy samograj. Weêmy te˝ pod uwag´ zbiorowà emigra-
cj´ rodaków za pracà do Wielkiej Brytanii i Irlandii, z jej powodu

port dysponujàcy du˝à iloÊcià tanich lotów – a takim jest Kraków
– cieszy si´ du˝à popularnoÊcià. Gwarantuje wyje˝d˝ajàcym mo-
bilnoÊç i przyciàga ich z powrotem. Nie mo˝emy ˝ywiç si´ bez-
robociem, chcemy, by pasa˝er, ruszajàc na weekendowà eskapa-
d´ do Poznania i okolic, chcia∏ za nià godziwie zap∏aciç. Aby to
osiàgnàç, musimy po∏àczyç si∏y z miastem, samorzàdami, izba-
mi turystycznymi – wspólny, widoczny marketing jest tu koniecz-
noÊcià. Harmonijny rozwój portu lotniczego musi si´ odbywaç po-
przez Êwiadomà polityk´ miasta i województwa, opartà na dobrej
ofercie oraz wieloletnich planach inwestycyjnych.
ByliÊmy z redakcjà na targach turystycznych w Berlinie na za-
proszenie Berliƒskich Portów Lotniczych. Pomiƒmy ju˝ fakt,
˝e stoisko reprezentujàce Poznaƒ by∏o doÊç ma∏ych rozmiarów
(1m x 1m). Bardziej jednak zaniepokoi∏ nas brak Paƒstwa re-
klam! Jakie sà plany promocji lotniska?

Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e co najmniej 400 tysi´cy naszych
potencjalnych klientów – Wielkopolan, wybiera port berliƒski
ze wzgl´du na jego bardzo szerokà ofert´ w ruchu przesiadko-
wym. Nie zamierzamy za wszelkà cen´ z nim rywalizowaç. Za-
mierzamy raczej znaleêç swojà nisz´. To paradoksalne, ale ofer-
t´ tworzy tak naprawd´ przewoênik! Chcemy zatem przekonaç
partnerów, ˝e jesteÊmy korzystniejszà lokalizacjà dla po∏àczeƒ
point to point, czyli bezpoÊrednich. Dlatego te˝ na targach w
Berlinie prezentowaliÊmy liniom lotniczym i innym portom ofer-

t´ ¸awicy oraz studium popytu na po∏àczenia do i z Poznania.
Nasze plany nieco utrudnia fakt, ˝e jesteÊmy lotniskiem miej-
skim, nie mo˝emy pozwoliç sobie na budow´ wielkich, tanich
parkingów czy zajmowanie bardzo du˝ej powierzchni. JeÊli uda
nam si´ namówiç przewoêników do wzbogacenia oferty i po-
∏àczyç port z miastem za pomocà zbiorowego transportu ko-
munalnego, jestem pewien, ˝e poznaniacy i Wielkopolanie za-
cznà nas wybieraç! Do tej pory mamy 700 tysi´cy pasa˝erów
rocznie. Dodajmy do tego „zagubione” czterysta i liczby te po-
winny nastrajaç nas znacznie bardziej optymistycznie.
Poznaƒski port lotniczy jest doÊç nieszcz´Êliwie usytuowany po-
mi´dzy Warszawà, która jako stolica jest poza konkurencjà i Ber-
linem, który dzisiaj jest na trzecim miejscu w Niemczech i na-
dal planuje zwi´kszyç przepustowoÊç do 40 milionów. Jaka b´-
dzie wi´c strategia poznaƒskiej ¸awicy?

Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e porty berliƒskie liczà Wielkopolsk´
jako „swój” teren i ˝e nastawiajà si´ na polskiego klienta. To
zjawisko zupe∏nie normalne. Mimo to chcemy tworzyç konku-
rencyjnà ofert´, zbudowaç tzw. airport city, mamy plany bazy
samolotowej dla przewoêników. Budowa takiej bazy zale˝y od
umowy handlowej z linià lotniczà, która chce nocowaç samo-
loty i za∏ogi w danym porcie. W tym zakresie jesteÊmy otwar-
ci na ka˝dà mo˝liwoÊç. Rozwój ¸awicy b´dzie zmniejsza∏ „za-
gro˝enie” wynikajàce z atrakcyjnoÊci Berlina. Ogólnie rzecz bio-
ràc, chcemy rosnàç razem z rynkiem.
Niemcy sugerujà, ˝e Poznaƒ powinien zacieÊniç wspó∏prac´
z Monachium, Kolonià i mniejszymi portami w Niemczech. Co
Pan o tym sàdzi?

Jestem zaskoczony tà propozycjà, bo prawda jest taka, ˝e tej
chwili do Monachium latamy cz´Êciej ni˝ do Warszawy! W∏aÊnie
tam znajduje si´ nasz g∏ówny port przesiadkowy, który pozwala18
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Po pierwsze – tanie loty
Rozmowa z Mariuszem Wiatrowskim, prezesem Portu Lotniczego Poznaƒ-¸awica



na wysokà intermodalnoÊç – Monachium daje mo˝liwoÊç wielu
dalszych po∏àczeƒ drogà lotniczà, ale tak˝e kolejà czy samocho-
dem, oferujàc tym samym szereg sposobów kontynuowania po-
dró˝y do wielu miast w Europie. Obecnie pracujemy w ramach
programu Europlane – jest to projekt zajmujàcy si´ dehubizacjà
po∏àczeƒ lotniczych, czyli popierajàcy rozwój mniejszych lotnisk,
konkurujàcych z wielkimi portami przesiadkowymi (tzw. huby),
takimi jak Frankfurt czy Amsterdam. Poznaƒ oferowa∏ bezpoÊred-
nie loty do Dortmundu, Stuttgartu i Zurychu ma∏ym biznesowym
samolotem – obs∏ugujàca je linia niestety zbankrutowa∏a. Odpo-
wiadajàc jednak na pytanie, powiem tak – nasza wspó∏praca
z Niemcami jest sprawà oczywistà! W∏aÊciwie nie mamy alterna-

tywy, mo˝emy jedynie zaczàç kooperowaç z mniejszymi portami,
co w efekcie zmniejszy cen´ biletu, której wysokoÊç jest odwrot-
nie proporcjonalna do liczby pasa˝erów. Czyli – im wi´cej b´dzie
lataç pasa˝erów, tym taƒsze b´dà bilety. Zamierzamy dzia∏aç tak,
by daç poznaniakom i Wielkopolanom mo˝liwoÊç wyboru mi´dzy
nami a portem berliƒskim. 
Z ust rzecznika prasowego dowiedzieliÊmy si´, ˝e poznaƒski port
dostanie 25 milionów euro dofinansowania z Unii Europejskiej
na rozwój lotniska. 

WartoÊç naszego projektu zg∏oszonego w ramach tzw. eu-
ropejskiej sieci portów TEN-T opiewa na 49 milionów euro,
a Ministerstwo Transportu udost´pnia nam zdobycie Êrodków
z Unii Europejskiej, która oferuje dotacje do 50%. Upraszcza-
jàc, mo˝na powiedzieç, ˝e po∏ow´ wspomnianej kwoty otrzy-
mamy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Âro-
dowisko, pod warunkiem, ˝e najpierw sami sfinansujemy wszyst-
kie wydatki – mi´dzy innymi ze Êrodków po˝yczonych zgodnie
z celem inwestycyjnym.
Wa˝ne dla dalszego rozwoju portu sà grunty. Jak wyglàda spra-
wa przekazania gruntów po by∏ej bazie wojskowej na ¸awicy?

Obecnie korzystamy z oko∏o 20 hektarów terenów dawnej
bazy, które zosta∏y w∏àczone do tzw. cz´Êci „lotniczej” lotniska –
znajdujà si´ tam mi´dzy innymi hangary. Prowadzimy rozmowy
z Agencjà Mienia Wojskowego na temat sposobu, w jaki te tere-
ny mog∏yby wejÊç w nasze posiadanie. Przewidujemy znalezie-
nie ostatecznego rozwiàzania w czasie nie d∏u˝szym ni˝ pó∏tora
roku. Mo˝liwe te˝, ˝e pozytywnie zaskoczà nas zmiany legisla-
cyjne. Otó˝ spodziewane jest uznanie tych terenów drogà usta-
wowà jako niezb´dnych portowi i przekazanie ich nieodp∏atnie
na ten cel samorzàdom.
Z jakimi nadziejami rozpoczà∏ Pan 2007 rok?

Przede wszystkim z nadziejà na zwi´kszenie liczby po∏àczeƒ
czarterowych i tras oferowanych przez tanie linie, bez szkody
dla tych tradycyjnych. Najpilniejszà kwestià jest dostosowanie
lotniska do wymogów uk∏adu z Schengen, to znaczy rozbudo-
wanie infrastruktury lotniskowej, zapewnienie separacji ruchu
i w∏aÊciwej odprawy, poprzez w∏àczenie portu w europejski sys-
tem informatyczny. W czerwcu ubieg∏ego roku podj´liÊmy dzia-
∏ania, które doprowadzà lotnisko do po˝àdanego stanu najpóê-
niej do 1-go marca 2008 roku. Tym samym pasa˝er spoza ob-
szaru Schengen, trafiajàc do naszego portu i przechodzàc kon-
trol´ paszportowà, b´dzie wkracza∏ ju˝ na teren Europy. Mamy
te˝ plany dotyczàce poprawy warunków dla postoju i manew-
rów samolotów: zwi´kszenie dróg ko∏owania, p∏yt postojowych,
wyd∏u˝enie drogi startowej oraz zainstalowanie nowego oÊwie-
tlenia. Chcemy tak˝e, jak ju˝ wspomnia∏em, wybudowaç air-
port city z hotelem, centrum kongresowym i rozbudowanà ba-
zà handlowà. Koncepcje w tym wzgl´dzie sà bardzo ciekawe,
szykujemy si´ do stworzenia konkretnego biznesplanu. Rozu-
miemy wag´ dzia∏alnoÊci oko∏olotniskowej – jest ona przecie˝
w stanie zmieniç struktur´ przychodów! Od kiedy objà∏em sta-
nowisko prezesa, mia∏em czas przede wszystkim na wytycze-
nie g∏ównych kierunków rozwoju poznaƒskiego lotniska. Na mo-
je pomys∏y mam ju˝ zgod´ i pozytywne nastawienie w∏aÊcicie-
li oraz ustalone êród∏a finansowania. Pozwolà one przyjàç wie-
loletni Program Inwestycyjny. Generalnie, musimy przejÊç przez
trzy etapy: finalizowanie z sukcesem negocjacji z liniami lotni-
czymi (tzn. zapewnienie przychodów), przygotowanie wniosków
do instytucji finansujàcej ze Êrodków unijnych i – wreszcie –
przez etap wyboru i zawierania konkretnych umów z wykonaw-
cami. Droga do osiàgni´cia naszych za∏o˝eƒ jest – jak widaç –
doÊç skomplikowana. Zapewniam jednak, ˝e determinacja, z ja-
kà dzia∏amy, pozwala mi g∏´boko wierzyç w ich realizacj´.
Bardzo dzi´kujemy za rozmow´. 19
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Stary Rynek, kamienica nr 73-74.
Otwieramy drzwi i nieomal od wejÊcia
otacza nas specyficzny klimat, a w powie-
trzu unosi si´ zapach Êwie˝o warzonego
piwa... – i historii – dodaje pani El˝bieta
Jakubiak, dyrektor Brovarii, której jeste-
Êmy goÊçmi.
Czy nazwa Brovaria nawiàzuje do
mieszkajàcych tu w XVII wieku piwowa-
rów?

W∏aÊnie tak. By∏o to dla nas niezwy-
kle cenne odkrycie,  browar prawdopo-
dobnie mieÊci∏ si´ w podwórzu. Jednak
historia obu kamienic si´ga XIV, XV wie-
ku. Natomiast w XVIII wieku nale˝a∏y
one do Greków, którzy urzàdzili w tym
miejscu prawos∏awnà kaplic´. Znajdo-
wa∏a si´ tu tak˝e siedziba ko∏a Spiewac-
kiego oraz cechu krawieckiego. Przypo-
minajà o tym zdobiàce fasad´ freski,
zwiàzane z tradycjà szwalniczà oraz ta-
blica pamiàtkowa ko∏a.

Niestety te najstarsze kamienice ule-
g∏y niemal ca∏kowitemu zniszczeniu.

W 1908 roku na tym miejscu powsta∏
reprezentacyjny Bank  Przemys∏owców.
Projektem budowy zajà∏ si´ znany wów-
czas poznaƒski architekt Roger S∏awski,
który w 1929 roku by∏ równie˝ naczelnym
architektem Powszechnej Wystawy Kra-
jowej (PWK). Rozwiàzania architektonicz-
ne musia∏y sprostaç zarówno randze ban-
ku, jak i oczekiwaniom nowego otoczenia,
którego cz´Êcià mia∏ si´ staç. Ze starych
fotografii wiemy, ˝e budynek zdobi∏y dwie
alegoryczne postacie, przedstawiajàce
Handel i Przemys∏.

Efektowna fasada zaprasza∏a do luk-
susowego wn´trza. Ze smakiem urzàdzo-
ne sale przyciàga∏y wzrok bogatymi zdo-
bieniami oraz dekoracjà sufitu, wzorowa-
nà na charakterystycznych, kolistych me-
dalionach Andrea Palladiego. 

Niestety, w 1945 roku budynki ule-
g∏y ca∏kowitemu zniszczeniu. Odbudowa-
no je po dziesi´ciu latach w stylu prze-
∏omu XVII i XVIII wieku wed∏ug projektu
Leonarda Ko∏akowskiego. 

W latach 80. dzia∏a∏ tu, przy Stowa-
rzyszeniu OÊwiatowo-Kulturalnym Poz-
naƒskiej Spó∏dzielni Pracy, klub ,,Mozai-
ka”. W 2003 roku kolejni w∏aÊciciele,
z niezwyk∏ym pietyzmem i dba∏oÊcià
o najmniejsze nawet detale, rozpocz´li
realizowaç tu swojà wizj´ hotelu, restau-
racji i mini browaru. Prace remontowe
prowadzone by∏y zarówno w kamienicy
od strony Starego Rynku, jak i w kamie-
nicy dochodzàcej do ulicy Sierocej. 

Teraz, po ukoƒczeniu prac, goÊci za-
chwyca po∏àczenie historii i nowoczesno-
Êci tego miejsca.

Co wyró˝nia to miejsce spoÊród innych
na Starym Rynku?

Du˝à atrakcjà z pewnoÊcià jest piwo
wa˝one w naszym browarze w sposób
tradycyjny, wed∏ug receptury sprawdzo-
nej przez pokolenia polskich piwowarów.
Jest naturalnie, m´tne nie tracàc nic  ze
swojej intensywnej bursztynowo-ciemnej
barwy i delikatnego, aksamitnego sma-
ku i, co wa˝ne, posiada pe∏en zestaw wi-
tamin, jak ˝adne z ogólnie dost´pnych
piw. Niestety, nie sprzedajemy go na wy-
nos, gdy˝ jest niepasteryzowane. Pragn´
dodaç, ˝e jesteÊmy jednym z trzech mi-
ni browarów w Polsce, zaraz po Wroc∏a-
wiu i Warszawie.

Ciekawostkà jest to, ˝e w sali na pi´-
trze mo˝na wprost uczestniczyç w pro-
cesie wa˝enia piwa i oczywiÊcie w degu-
stacji.
Jakà kuchni´ proponuje Pani swoim go-
Êciom?

Podejmujemy ich kuchnià europejskà
w wydaniu klasycznym, ale w moim od-
czuciu – a zwiedzi∏am ju˝ kawa∏ek Êwia-

ta – najatrakcyjniejsze dla goÊci sà dnia
kraju, który zwiedzajà. I w∏aÊnie takie
dania serwujemy w sali restauracyjnej
lub w stylowych piwnicach.

Chcia∏abym podkreÊliç, ˝e naszych
goÊci traktujemy indywidualnie. Chcemy,
aby smakowali nie tylko potrawy i piwo,
ale równie˝ wyjàtkowà atmosfer´ tego
miejsca. A wyjàtkowoÊç polega te˝ na
tym, ˝e kolacj´ mo˝emy zjeÊç w restau-
racji, piwo wypiç w gorzelni przy  nowo-
czesnych kadziach, a drinka przy naj-
d∏u˝szym barze w Poznaniu i to wszyst-
ko bez wychodzenia z budynku. 
Opowiada pani o tym wszystkim z ta-
kim zaanga˝owaniem i pasjà...

Tak, nale˝´ do tych szcz´Êliwych lu-
dzi którzy robià to, co kochajà. Jestem
perfekcjonistkà, zdarza si´ ˝e rano oglà-
dam i bior´ w r´k´ dostarczone  pomido-
ry, badam ich Êwie˝oÊç , dobieram kwia-
ty i muzyk´, witam goÊci.
Czy mo˝na powiedzieç, ˝e jest Pani
spe∏nionà osobà.?

Tak i to pod ka˝dym wzgl´dem.
Rozmawia∏a Mariola Zdancewicz 
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Pog∏oski o zlikwidowaniu prac magi-
sterskich czy zmniejszeniu roli PAN-u,
niech´ç wielu Êrodowisk. Wyglàda na to,
˝e w polskiej oÊwiacie nie dzieje si´ naj-
lepiej. PostanowiliÊmy o tym porozma-
wiaç z ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego, Micha∏em Seweryƒskim.

Czy uwa˝a Pan, ˝e wy˝sze szkolnictwo
polskie i europejskie jest tak skostnia∏e
i kastowe, ˝e nie tylko nie generuje na-
gród Nobla, ale i nie dopuszcza m∏odej
kadry, co wydaje si´ byç podwójnie
szkodliwe?

Absolutnie nie podzielam tego poglà-
du – m∏ode kadry majà szans´ rozwoju,
tak˝e w tym systemie badaƒ, który ma-
my. Nie wierz´ te˝ w bajk´ o wielkich
profesorach-feuda∏ach, blokujàcych asy-
stentom drog´ do kariery. Dla ka˝dego
nauczyciela najwi´kszym szcz´Êciem jest
sukces podopiecznego – jeÊli mistrzowie
wyroÊli na mistrzów, to przecie˝ tylko
dlatego, ˝e wczeÊniej i oni mieli swoich
mistrzów! Zdolna jednostka zawsze mo-
˝e si´ wybiç, braç udzia∏ w badaniach
naukowych i korzystaç z honorariów za
nie. To nawet bardziej sprawiedliwe –

nagradzamy najpracowitszych, wedle za-
s∏ug, nie wedle stopnia naukowego.
Obecnie uruchomiliÊmy program poma-
gajàcy m∏odym doktorom w znalezieniu
pracy, zapraszamy wszystkich do zainte-
resowania si´ nim.
Jakie sà mo˝liwoÊci zatrzymania m∏odej
kadry naukowej? Obecnie najlepsi wy-
je˝d˝ajà, nie widzàc tu dla siebie mo˝-
liwoÊci awansu.

Ale˝ oni wyje˝d˝ajà z zupe∏nie innego
powodu – to m∏odzieƒczy p´d do wiedzy,
nowych doÊwiadczeƒ, znany od wieków.
Kwestie materialne te˝ grajà tu pewnà ro-
l´, lecz nie dysponujemy panaceum na
ten problem, brak nam nadal na to Êrod-
ków, by p∏aciç takie same wynagrodzenia,
jak na Zachodzie. Tych zn´conych lepszy-
mi warunkami pracy za granicà, zach´ca-
my do powrotu stypendiami, ofertami za-
trudnienia, rozmaitymi grantami. Staramy
si´ stworzyç nowy system badaƒ nauko-
wych i znacznie bardziej przyjazne ni˝
obecnie Êrodowisko dla m∏odych naukow-
ców. Póki co, w fenomenie „uciekinierów”
widz´ równie˝ pozytywnà stron´, bo jeÊli
do nas wrócà, to z pewnoÊcià bogatsi
w nowà wiedz´ i umiej´tnoÊci, które wy-
korzystajà ju˝ w Polsce. 

Kszta∏cimy dobrych studentów i Êwietnà
kadr´ naukowà. Ale kiedy zawalczymy
o wspó∏prac´ z renomowanymi uczelnia-
mi, takimi jak Sorbona, Oxford czy Cam-
bridge?

Polskie uczelnie wspó∏pracujà z wie-
loma partnerami zagranicznymi. Istnieje
jednak problem na p∏aszczyênie relacji
mi´dzyludzkich. Podpisany papier jest
fundamentem, ale niestety nie gwarantem
rzeczywistej kooperacji – stàd ciàg∏e prze-
tasowania, wygasanie jednych uk∏adów,
powstawanie nowych. Rzeczywistà sytu-
acj´ mo˝na oceniç, przyglàdajàc si´ z bli-
ska poszczególnym uczelniom. Umowy
istniejà. Do pe∏nej wspó∏pracy potrzebna
jest jednak tak˝e zmiana w mentalnoÊci.
Polacy, wychowani w systemie komuni-
stycznym, kojarzà zawód naukowca z eta-
tem. Na zachodzie badacz jest zatrudnia-
ny do wykonania konkretnego zadania.
Umowa si´ koƒczy, a on szuka dalej – ten
system ma dobroczynny wp∏yw na kadr´
naukowà, stymuluje jà, popycha do nie-
ustannego rozwoju.
Który system kszta∏cenia wydaje si´ Pa-
nu lepszy, efektywniejszy – ten rodem
ze Starego Kontynentu, czy ten ze Sta-
nów Zjednoczonych? Podczas rozdania

tegorocznych nagród Nobla Europa do-
sta∏a pokaênego prztyczka w nos.

Nie mo˝emy si´ porównywaç do Sta-
nów Zjednoczonych – kraju o wielkim po-
tencjale ekonomicznym, ludzkim i nauko-
wym. Podczas mojej ostatniej tam wizy-
ty dowiedzia∏em si´, ˝e same agencje ba-
dawcze rocznie przydzielajà naukowcom
oko∏o 100 miliardów dolarów! Do tego
dodaç nale˝y ogromne sumy p∏ynàce
z sektora prywatnego. Wobec tych da-
nych nie dziwi omini´cie Europy w przy-
znawanych nagrodach. Dlatego mierzmy
si´ raczej z tymi, którzy sà nam podobni
i skalà, i historià. Musz´ przyznaç, ˝e je-
steÊmy Êwiadkami niesamowitej rzeczy –
obecny rzàd co roku przyznaje znacznie
wi´cej pieni´dzy z bud˝etu na badania.
Obecnie sà to niemal cztery miliardy z∏o-
tych, a z Unii dostaniemy kolejne dwa.
Polska, póki co, nie jest w stanie realizo-
waç Strategii Lizboƒskiej z 2000 roku
i przeznaczaç 3% PKB na sektor nauko-
wy, ja jednak patrz´ w przysz∏oÊç z opty-
mizmem. Po Noblach z literatury, czeka-
jà nas i naukowe!
I my na nie czekamy. Dzi´kujemy za roz-
mow´!

Rozmawia∏a Mariola Zdancewicz22
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Czekam na Nobla...
Rozmowa z ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego Micha∏em Seweryƒskim
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ROZK¸AD LOTÓW NA SEZON ZIMA 2006-07 – OBOWIÑZUJE OD 29 PAèDZIERNIKA
ODLOTY Z POZNANIA

DO WYLOT PRZYLOT NR LOTU SAMOLOT CZ¢STOTLIWOÂå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** do 11 XI 2006

**** od 18 XI 2006

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

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

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

*** do 11 XI 2006

**** od 18 XI 2006

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

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

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

• Najlepsze ceny
• Bogactwo wra˝eƒ kulinarnych
• Luksusowe pokoje i apartamenty
• Nowoczesne sale konferencyjne



24 kwietnia 1927 roku, o godzinie piàtej
po po∏udniu, z woli Wielkopolan przemó-
wi∏o „Radjo Poznaƒskie” – wówczas trze-
cia rozg∏oÊnia radiowa w Polsce. Czym by∏
ten fakt dla tutejszej spo∏ecznoÊci?

Przede wszystkim potwierdzi∏ on sa-
modzielnoÊç w podejmowaniu decyzji
i przedsi´biorczoÊç Wielkopolan. 

Pierwszy program radiowy wyemito-
wano w Stanach Zjednoczonych w 1920
roku, przez nast´pne lata radio przyjmo-
wa∏o si´ w Europie. Warszawa otworzy∏a
ogólnopolskà rozg∏oÊni´ w 1926 roku,
dwanaÊcie miesi´cy póêniej Kraków szczy-
ci∏ si´ stacjà regionalnà Polskiego Radia,
a zaledwie miesiàc po nim zacz´∏o nada-
waç „Radjo Poznaƒskie”.

Polskie Radio S.A. w Warszawie nie
mia∏o w planach szybkiego otwarcia roz-
g∏oÊni regionalnej w Poznaniu. Wielkopo-
lanie wzi´li wi´c spraw´ w swoje r´ce i,
odpowiadajàc na apel starosty poznaƒskie-
go Stanis∏awa Zio∏eckiego, powo∏ali do ˝y-
cia „spó∏k´ z ograniczonà por´kà”, która w
ciàgu roku uruchomi∏a jednà z najnowo-
czeÊniejszych pod wzgl´dem technicznym
stacji nadawczych w Europie. Aparatura
by∏a firmy Western Electric Company, spo-
ro urzàdzeƒ Philipsa, a maszty, pobudowa-
ne w Zak∏adach Cegielskiego, stan´∏y na
obecnej ulicy Bukowskiej. Studio radiowe
ulokowano przy Placu WolnoÊci, tam gdzie
znajduje si´ dzisiaj Teatr Ósmego Dnia.
Jaka by∏a misja radia w tamtych czasach?

Na pewno poszerzanie dost´pu do
kultury. Transmitowano opery, koncerty
i odczyty profesorów uniwersyteckich.
„Radjo Poznaƒskie” pierwsze dziejach
polskiej radiofonii transmitowa∏o msz´
Êwi´tà, mecz pi∏karski, nadawa∏o gimna-
styk´ porannà i lekcje j´zyków obcych.
Wszystko to by∏o nie tylko czymÊ niezwy-

k∏ym, ale tak˝e dawa∏o lokalnej spo∏ecz-
noÊci poczucie wspólnoty. 
Radio Merkury jest spadkobiercà „Radja
Poznaƒskiego”. Do czego zobowiàzuje ta-
ka tradycja?

Ogólnie mo˝na by to ujàç tak: do pil-
nowania jakoÊci. Trudno porównywaç
tamto radio do dzisiejszego – inna jest
dzisiaj d∏ugoÊç poszczególnych form, in-
na muzyka oferowana s∏uchaczom. Jed-
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Lata 50. ubieg∏ego wieku. Ekipa reporterskPrzy fortepianie Krzysztof Komeda, z saksofonem Jan Ptaszyn-Wró-
blewski, podparty Jerzy Milan

Rok 1996. Jan Nowak-Jezioraƒski przekazuje w rozg∏oÊni archi-
walne nagrania Wolnej Europy
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nak – jak dawniej – staramy si´ dbaç
o poprawnà polszczyzn´ na antenie,
o wysoki poziom audycji i – jak dawniej
– u∏atwiaç s∏uchaczom dost´p do szero-
ko rozumianej kultury. Wielkà pomocà sà
tu nasze bogate zasoby archiwalne, li-
czàce kilkanaÊcie tysi´cy godzin dêwi´-
kowej dokumentacji
Jednak utrzymanie wysokiego poziomu
radia w sytuacji, gdy znaczna cz´Êç
abonamentu trafia do telewizji, nie mo-
˝e byç ∏atwe. Jak Radio Merkury sobie
z tym radzi?

RzeczywiÊcie, telewizja, chocia˝ wie-
le zarabia na reklamie, zjada ponad po-
∏ow´ „tortu abonamentowego”. Ale pod-
stawowy problem finansowania radia pu-
blicznego polega na tym, ˝e abonamen-
tu nie p∏aci 60% osób fizycznych i 94%
firm. Wszystko to boleÊnie si´ na nas od-
bija. Z roku na rok dostajemy coraz mniej
funduszy. To abonamentowe b∏´dne ko∏o
od dawna domaga si´ w Polsce przerwa-
nia i naprawy.
KiedyÊ Rozg∏oÊnia Poznaƒska nadawa-
∏a zaledwie cztery godziny programu
dziennie, ale by∏a jedynà stacjà regio-
nalnà w Wielkopolsce. Po 1990 roku
jak grzybów po deszczu przybywa∏o
Wam konkurentów. Czy nie czujà si´
Paƒstwo zdradzeni przez ludzi, którzy
kiedyÊ s∏uchali tylko Was, a dzisiaj wy-
bierajà tak˝e inne stacje?

Nie. Prawid∏a rynku sà takie, a nie
inne. Najwa˝niejsze jest to, by nie zatra-
ciç indywidualnego charakteru rozg∏oÊni.
„S∏upki s∏uchalnoÊci” nie mogà byç fety-
szem, choç oczywiÊcie trzeba o nie dbaç.
Jakà roĺ  pe∏ni rozg∏oÊnia regionalna i czym
ró˝ni si´ od stacji ogólnopolskiej?

Rozg∏oÊnia regionalna interesuje si´
tym, co dzieje si´ na okreÊlonym geogra-

ficznie obszarze. W naszym przypadku
jest to Wielkopolska, choç dzi´ki Interne-
towi docieramy daleko poza jej teren –
s∏uchajà nas np. we Francji, Hiszpanii,
Meksyku, Stanach Zjednoczonych czy
Nowej Zelandii. Z nazwy jesteÊmy „regio-
nalni”, ale multimedialnoÊç daje nam za-
si´g globalny. 

Do 2014 polska radiofonia i telewi-
zja majà przejÊç na nadawanie i odbiór
cyfrowy. My jesteÊmy do tego ju˝ przy-
gotowani. W 1993 roku rozg∏oÊnie re-
gionalne sta∏y si´ odr´bnymi spó∏kami
i dzi´ki uzyskanej samodzielnoÊci wyko-
na∏y olbrzymi skok – w technologi´ cy-
frowà weszliÊmy znacznie wczeÊniej ni˝
Warszawa. Ze sporzàdzonego niedawno
raportu wynika, ˝e rozg∏oÊnie regionalne
radia publicznego w Polsce sà na wy˝-
szym poziomie technicznym, ni˝ tego ty-
pu stacje amerykaƒskie, brytyjskie czy
francuskie. Radio najbli˝szej przysz∏oÊci
to radio cyfrowe, to bezzak∏óceniowoÊç
w odbiorze dêwi´ku, to tak˝e tworzenie
kana∏ów tematycznych, czy radia „na ˝à-
danie”, które dostarcza s∏uchaczowi tyl-
ko tego, co go interesuje.
Jest Pan filologiem, dziennikarzem, licen-
cjonowanym specjalistà od zarzàdzania.
Która z tych specjalnoÊci jest w Pana pra-
cy najprzydatniejsza?

Wykszta∏cenie humanistyczne przy-
da∏o mi si´ najbardziej. Ono ukszta∏to-
wa∏o mój sposób myÊlenia i patrzenia na
Êwiat. Studia filologiczne na UAM da∏y
mi ponadto mo˝liwoÊç zetkni´cia si´
z tak wybitnymi ludêmi jak profesor Zbi-
gniew Osiƒski, z którym wspó∏pracowa-
∏em w Teatrze Ósmego Dnia i który wy-
war∏ na mnie najwi´kszy wp∏yw, czy pro-
fesorowie Jerzy Ziomek, W∏odzimierz
Dworaczek, Edward Balcerzan. 

Inne moje „sprawnoÊci” to tylko narz´-
dzia do wykonywania pracy.
Patrzàc wstecz, która ze zrealizowanych
audycji sprawi∏a Panu najwi´kszà frajd´?

Z wielkimi emocjami pracowa∏em
w 1981 roku nad cyklem poÊwí conym Po-
znaƒskiemu Czerwcowi ’56. Jego zwieƒ-
czeniem by∏a audycja dokumentalna
w I Programie Polskiego Radia pt. „Cztery
Pory Roku”. Przygotowujàc jà w warszaw-
skim studiu, by∏em poddany Êcis∏ej kon-
troli. Audycja musia∏a przejÊç przez cen-
zur´ paƒstwowà, wojskowà i s∏u˝by bez-
pieczeƒstwa. Na koniec zaprowadzono
mnie do gabinetu prezesa, który musia∏ jà
ostatecznie zatwierdziç. Uda∏o mi si´ obro-
niç audycj´ w ca∏oÊci. Potem przyszed∏
stan wojenny i oryginalna taÊma gdzieÊ si´
zawieruszy∏a. Na szcz´Êcie mia∏em audy-
cj´ nagranà z anteny i wkrótce zacz´∏a ona
˝yç w∏asnym ˝yciem w drugim obiegu. 
Jest Pan wieloletnim pracownikiem radia
i jego prezesem od prawie pi´tnastu lat.
Czy jest to trudny kawa∏ek chleba?

Z pewnoÊcià nerwowy. Choç, otacza-
jàc si´ odpowiednimi ludêmi, dobrymi
dziennikarzami, mo˝na wiele stresu so-
bie oszcz´dziç. 
By∏ Pan wielokrotnie nagradzany i doce-
niany przez wa˝ne gremia. Czy czuje si´
Pan spe∏niony?

Tak. Mimo tego, ˝e nie zawsze rzeczy
sz∏y po mojej myÊli. 

Na koniec zapytaliÊmy prezesa Fry-
dryszka o to, czym by si´ zajmowa∏, gdy-
by nie pracowa∏ w radiu. „Nie wiem” od-
powiedzia∏ szczerze i uÊmiechnà∏ si´
przepraszajàco.
Dzi´kujemy za rozmow´!

Rozmawiali: Mariola Zdancewicz
i Jerzy Jernas

80 LAT NA FALI
Rozmowa z prezesem Radia Merkury Piotrem Frydryszkiem

25

Starosta Stanis∏aw Zio∏ecki. Inicjator Rok 1938. Pierwsza aparatura do na-
grywania p∏yt mi´kkich

ortersko-techniczna na nagraniach w tzw. terenie Plac WolnoÊci. Otwarcie Radja Poznaƒ-
skiego i s∏uchanie pierwszej audycji
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Jak postrzega Pani kobiety sukcesu? Czy
sukces odnoszony przez kobiety jest rze-
czà naturalnà?

Kobiety sukcesu oceniam bardzo wy-
soko. JeÊli kobieta osiàgn´∏a sukces, to
znaczy, ˝e jest naprawd´ wyjàtkowa, ma
coÊ w sobie. Tym bardziej, ˝e w dalszym
ciàgu kobiety nie majà równego startu
z m´˝czyznami.
Czy uwa˝a Pani, ˝e sukces osiàgni´ty
przez kobiet´ wp∏ywa na jej ˝ycie ro-
dzinne?

MyÊl´, ˝e tak. Sukces zawodowy, bo
o takim myÊl´ w tej chwili, na pewno
wp∏ywa na ˝ycie rodzinne, ale sàdz´ te˝,
˝e je˝eli kobieta osiàgn´∏a sukces, to ma
takie cechy, które pozwolà jej to jakoÊ po-
godziç, po∏àczyç. Jasne, ˝e ˝ycie rodzin-
ne kobiety sukcesu wyglàda nieco inaczej
ni˝ kobiety, która zajmuje si´ domem.
Niemniej nie oznacza to, ˝e kobieta suk-
cesu nie mo˝e godziç tych dwóch sfer ˝y-
cia. Powiem nawet wi´cej: moim zdaniem
udane ˝ycie rodzinne jest gwarancjà suk-
cesu zawodowego.
Jest Pani zarówno wiceprezesem firmy,
jak i dyrektorem do spraw sprzeda˝y. To
bardzo wysokie stanowiska. Jak si´ Pani
sprawdza w firmie: równie dobrze jak
m´˝czyzna, czy nawet lepiej?

Nie widz´ potrzeby zastanawiania si´
nad tym, czy jakiÊ m´˝czyzna poradzi∏-

by sobie lepiej z mojà pracà. Po prostu
robi´ to, do czego mam predyspozycje.
Od dziecka mia∏am w sobie tzw. ˝y∏k´
handlowà. Wybór studiów (skoƒczy∏am
zarzàdzanie i marketing) by∏ kolejnym
krokiem w obranym przeze mnie kierun-
ku. Po prostu czu∏am, ˝e mam w sobie
umiej´tnoÊci mened˝erskie. W pracy zaj-
muj´ si´ wi´c tym, w czym jestem naj-
lepsza, w czym si´ sprawdzam. Moja
p∏eç nie ma tu ˝adnego znaczenia. Liczà
si´ tylko umiej´tnoÊci.
W Êwiecie biznesu panuje przekonanie,
˝e zatrudnienie ˝ony i m´˝a w jednej fir-
mie nie jest najlepsze. Paƒstwo wspólnie
prowadzà firm´ rodzinnà. Czy tego typu
sytuacja nie przeszkadza w pracy?

W moim przypadku bardzo pomaga.
Razem z m´˝em w tworzymy zgrany tan-
dem. Ja mam umiej´tnoÊci mened˝er-
skie i organizacyjne, a mà˝ jest wizjone-
rem, strategiem. Mamy do siebie ca∏ko-
wite zaufanie i myÊl´, ˝e dzi´ki temu
osiàgamy wspólny sukces. Doskonale si´
uzupe∏niamy.

Rodzinny biznes to tak˝e niebezpieczeƒ-
stwo przenoszenia problemów firmy do
domu. Jak Paƒstwo sobie z tym radzicie?

Nie próbujemy niczego rozdzielaç na
si∏´. Firma jest naszym rodzinnym sukce-
sem i chcemy, ˝eby nast´pne pokolenia
te˝ z niej czerpa∏y. Ta firma to nasze ˝ycie,
a praca w niej jest naszà pasjà. Nie zna-
czy to oczywiÊcie, ˝e nie mamy ˝adnych
innych zainteresowaƒ. Lubimy chodziç do
kina, uwielbiamy podró˝e i wypoczynek.
Oferta firmy biegnie jakby dwutorowo,
dla kobiet i m´˝czyzn. Czy odr´bne kry-
teria stosujà Paƒstwo ju˝ w fazie projek-
towania?

Na etapie projektowania zwracamy
uwag´ przede wszystkim na najwy˝szà ja-
koÊç surowców, a tak˝e na zgodnoÊç
z trendami lansowanymi przez firm´. JeÊli
produkt ma byç ekstrawagancki, to wa˝ne
˝eby ta wizja by∏a widoczna w przygotowy-
wanym produkcie i dodatkowo spójna z wi-
zerunkiem ca∏ej naszej marki. Nie oznacza
to jednak, ˝e zapominamy o klasycyzmie.
Doceniamy jego ponadczasowoÊç. 

Na ka˝dà mark´ trzeba zapracowaç. Po-
przeczka, którà paƒstwo sobie postawili-
Êcie, jest bardzo wysoka. Skàd biorà si´
pomys∏y na dalszy rozwój firmy?

Pomys∏ami zajmuje si´ mà˝. Jest mi-
strzem, jeÊli chodzi o wymyÊlanie no-
wych kolekcji. Pozycja lidera w bran˝y
sprawia, ˝e nie mo˝emy sobie pozwoliç
na zwolnienie tempa. Musimy byç za-
wsze do przodu, wprowadzaç innowacje
i ciekawostki z zakresu zarówno asorty-
mentu, jak i marketingu. Chcemy byç za-
wsze dwa kroki przed konkurencjà. Lan-
sujemy nowe trendy, a to wià˝e si´ z du-
˝à odpowiedzialnoÊcià.
Czy wp∏ywa Pani czasem na wizje pomy-
s∏ów m´˝a? Czy na przyk∏ad kwestia cen
produktów podlega Pani wp∏ywom?

OczywiÊcie, ˝e tak. Problem ceny wià-
˝e si´ jednak g∏ównie z tym, ˝e naszym
podstawowym surowcem jest skóra, któ-
ra nie ma co ukrywaç, jest droga. Dlatego
te˝ wprowadziliÊmy kolekcj´ torebek nie-
skórzanych – YOUNG. Projektujàc jà, my-
ÊleliÊmy o studentkach, które z ch´cià no-

Firma to nasze ˝ycie
Wywiad z Monikà Wittchen
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szà kolorowe torebki z materia∏u. Okaza∏o
si´ jednak, ˝e produkty z tej serii sà bar-
dzo cz´sto kupowane tak˝e przez nasze
sta∏e klientki. Mamy oczywiÊcie Êwiado-
moÊç, ˝e kolekcja ta, mimo wszystko, jest
relatywnie droga, ale cena tych torebek
jest gwarancjà otrzymania markowego wy-
robu wysokiej jakoÊci.
Czy planujà Paƒstwo w takim razie po-
szerzenie tej „nieskórzanej” kolekcji?

Szczerze mówiàc, wolelibyÊmy posze-
rzaç propozycj´ produktów skórzanych, bo
jednak na tym si´ najlepiej znamy, z tym
jesteÊmy kojarzeni i to nale˝y do naszego
g∏ównego asortymentu. Wprowadzenie to-
rebek nieskórzanych by∏o dla nas swego
rodzaju eksperymentem. Odpowiedê ryn-
ku by∏a zaskakujàco dobra, wi´c zosta∏y
w ofercie. Ale, tak jak powiedzia∏am, chce-
my jednak pog∏´biaç i rozwijaç asortyment
skórzany. W zesz∏ym roku wprowadziliÊmy

do niego buty – ostatnià grup´ towarowà,
jakiej nam brakowa∏o. 
JeÊli mówimy o wyrobach ekskluzywnych,
zawsze nasuwa si´ problem pozyskania
surowca wysokiej jakoÊci. Czy Paƒstwo,
podobnie jak Êwiatowej s∏awy firmy, zwra-
cacie na jakoÊç szczególnà uwag´?

Pos∏ugujemy si´ specyficznymi nazwa-
mi w bran˝y skórzanej. Zamawiamy suro-
wiec, który ma w nazwie domestic. Skóra
z niego wyprodukowana, pochodzi ze zwie-
rzàt hodowanych w najlepszym dla surowca
klimacie – Êródziemnomorskim, sprowadza-
my je z W∏och lub Francji. Przy jej wyprawia-
niu widaç znaczàcà ró˝nic´ w jakoÊci. 
W okresie noworocznym sklepy przeÊci-
ga∏y si´ we wszelkiego rodzaju wyprzeda-
˝ach, tymczasem z tego, co wiemy, ma-
cie Paƒstwo odmienne spojrzenie na ten
temat. Czy to w∏aÊnie swoisty rodzaj mar-
ketingu?

Tak, mamy w firmie podzia∏ na dwie
kolekcje. Kolekcj´ ca∏orocznà klasycznà
i kolekcje sezonowe modne. Te klasyczne
nie sà przeceniane, modne bywajà, ale nie
na zasadzie wyprzeda˝y masowej, tylko na
zasadzie konkretnej strategii. Marki luksu-
sowe nie powinny bowiem stosowaç wy-
przeda˝y za wszelkà cen´. Nasze kolekcje
trafiajà najpierw do outletu i w ostatniej
kolejnoÊci na kiermasz. Nie jest to jednak
kiermasz w tradycyjnym poj´ciu tego s∏o-
wa, tylko taki dla wybranych klientów, któ-
rych indywidualnie zapraszamy.
Co oznacza dla Pani poj́ cie bizneswoman?

Poj´cie to jest dla mnie doÊç abstrak-
cyjne. Kojarzy mi si´ z rodzajem wykony-
wanego przez kobiet´ zawodu. Bizneswo-
man to moim zdaniem kobieta, która pro-
wadzi firm´, czyli wykonuje zawód przed-
si´biorcy. 

Rozmawia∏a: Mariola Zdancewicz

Reprezentujemy interesy kobiet po leczeniu raka piersi
oraz organizujemy ich pe∏nà rehabilitacj´ psychofizycznà.

Wesprzyj Towarzystwo przekazujàc 1% swojego podat-
ku. JesteÊmy organizacjà po˝ytku publicznego.

Poznaƒskie Towarzystwo „AMAZONKI”
ul. Piastowska 38, 61-556 Poznaƒ
tel./fax 061 833 36 65
http: www.amazonki.poznan.pl
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61-016 Poznaƒ, ul. Gdyƒska 31/33
www.bilansik.com.pl
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Rodzina
Czy ∏atwo pogodziç ˝ycie zawodowe
z osobistym?

– Przede wszystkim, nie mieszkam
sama. Mieszkam z matkà, a do niedaw-
na z ojcem. Rodzice zawsze mi pomaga-
li. Mój mà˝ robi filmy za granicà. Gdy nie
pracuje, to zajmuje si´ dzieçmi i organi-
zacjà domu. I musz´ si´ przyznaç, ˝e jest
wspania∏ym cz∏owiekiem. Pewnego dnia
uzna∏, ˝e moja kariera jest wa˝niejsza ni˝
jego. Zdarzy∏o si´ w naszym ˝yciu wielo-
krotnie, ˝e to on rezygnowa∏ ze swoich
zawodowych interesów, je˝eli kolidowa∏y
z moimi. JeÊli oboje otrzymywaliÊmy pro-
pozycje pracy na Zachodzie, to on rezy-
gnowa∏ z oferty i zostawa∏ z dzieçmi. Ze
wstydem przyznaj´, ˝e ja tych pierwszych
razów nie zauwa˝y∏am. Po prawie 30 la-
tach ma∏˝eƒstwa, dziÊ mog´ powiedzieç,
˝e w zwiàzku liczy si´ kompromis. 
Ma Pani trójk´ dzieci. Czy decyzja o za-
∏o˝eniu rodziny by∏a spontaniczna czy
te˝ przemyÊlana?

– Pierwsze dziecko – Marysi´ – uro-
dzi∏am, b´dàc studentkà III roku szko∏y
teatralnej. Uzna∏am, ˝e IV rok jest mi
niepotrzebny i pragmatycznie stwierdzi-
∏am, ˝e potem pewnie nie b´d´ ju˝ mia-
∏a czasu na cià˝´. Zaj´∏am si´ moim ˝y-
ciem osobistym. Dziecko i rodzina sta∏y
si´ wa˝niejsze ni˝ filmy i kariera. Tak by-
∏o z kolejnymi moimi dziecmi, bo mam
ich trójk´. 30-letnià Marysi´ i dwóch
ch∏opców w wieku 16 i 17,5 roku. 
Jak Pani mà˝ zareagowa∏ na pomys∏
stworzenia teatru?

– Tak naprawd´ to on zaczà∏ budo-
waç ten teatr, od strony architektonicznej
i koncepcyjnej. Bez s∏owa odmówi∏ reali-
zacji dwóch wielkich filmów w Niem-
czech. Gdy trzeci raz otrzyma∏ propozy-
cj´, powiedzia∏, ˝e to b´dzie bardzo wa˝-
ny film na Êwiecie i chcia∏by go robiç.
A ja stwierdzi∏am, ˝e jest mi tutaj po-
trzebny i nie mo˝e teraz wyjechaç. On
odmówi∏. To by∏ dla mnie szok. Uwa˝a-
∏am, ˝e przecie˝ w tym momencie wa˝-
niejszy jest mój teatr. W koƒcu zgodzi∏am
si´ na ten wyjazd.
Jak Pani synowie reagujà na pasj´ two-
rzenia teatru i pani karier´?

– Moi synowie sà ju˝ prawie doros∏y-
mi m´˝czyznami. Widzà, ˝e nie wygrajà
z teatrem. Jeszcze teraz jest on wa˝niej-
szy, bo chc´, aby stanà∏ na nogi, a po-
tem wróc´ do szczegó∏owego zajmowa-
nia si´ ich ˝yciem. Na razie interesuj´
si´, czy dobrze si´ uczà, czy niczego im
nie brakuje i czy jest im ciep∏o. 

Moi m´˝czyêni pozwalajà mi na wie-
le. Mog´ jeÊç Êniadanie w szlafroku, za-
pominaç o wielu rzeczach, wybaczajà mi
wszystko, ale te˝ nie traktujà do koƒca po-

wa˝nie. Nie chcà chodziç do teatru, mó-
wià, ˝e raz byli i dzi´kujà bardzo. Nie in-
teresujà ich moje premiery, sukcesy i bar-
dzo jestem z tego powodu szcz´Êliwa. 

Kariera
W jakim stopniu na Pani karier´ wp∏y-
n´∏y filmy Andrzeja Wajdy „Cz∏owiek
z marmuru” i „Cz∏owiek z ˝elaza”?  

– Grana wówczas przeze mnie Agniesz-
ka z „Cz∏owieka z marmuru” jest mojà wi-
zytówkà do dziÊ. Nie uwolní  sí  od tego ni-
gdy i nawet nie chc´ si´ uwolniç. Przez 30
lat mojego ˝ycia zawodowego, stara∏am
si´ piel´gnowaç tà pozycj´ i nie zepsuç
tego, co zbudowa∏ Andrzej Wajda. Przez
wiele lat nie pozwoli∏ mi zagraç w fil-
mach, w których mia∏abym wyst´powaç
w roli alkoholiczek, kobiet podejrzanych
czy chodzàcych w piórach w pupie po
schodach. Wajda prosi∏ mnie, abym nie
zabiera∏a ludziom tej Agnieszki, którà
wykreowa∏am w tych dwóch obrazach.
Pierwszym filmem, w którym pozwoli∏ mi
zagraç postaç wàtpliwà, byli „Kochanko-
wie mojej mamy” Piwowarskiego. Do te-
go czasu odmówi∏am zagrania 10 ról.
I, chyba, jestem Andrzejowi Wajdzie za
to wdzi´czna, bo dzi´ki temu mog∏am re-
prezentowaç Polsk´ i nasze Êrodowisko
w ró˝nych sytuacjach. 
Czy uwa˝a si´ Pani za kobiet´ sukcesu?

– W ˝yciu nie odnios∏am wielu pora-
˝ek. Choç niewàtpliwie najwi´kszà by∏
rozwód. Nie zastanawiam si´ nad swo-
im ˝yciem, ciàgle jestem w biegu, bie-
gn´ i nie oglàdam si´ do ty∏u. Ka˝dego
dnia ponosz´ jakieÊ drobne pora˝ki, ale
staram si´ te sprawy na bie˝àco sklejaç.
Znam wielu aktorów, którzy z dnia na
dzieƒ tracili talent. Uznawali, ˝e osiàgn´-
li sukces i tracili trzeêwy osàd. Widzia-
∏am wiele takich karier, które si´ za∏ama-
∏y z powodu samozadowolenia. 
Jaka by∏a najtrudniejsza rola w dotych-
czasowej Pani karierze?

– MyÊl´, ˝e „Przes∏uchanie” Ryszar-
da Bugajskiego. Aby zagraç t´ rol´, spo-
tyka∏am si´ z kobietami, które sp´dzi∏y
w wi´zieniach stalinowskich: jedna pi´ç,
druga trzy lata. Wiedzia∏am, ˝e niektó-
rych rzeczy nie potrafi´ zagraç. Jedna
z nich, po dwóch latach wi´zienia, do-
sta∏a si´ do celi samotnoÊci, po jakimÊ
czasie straci∏a ÊwiadomoÊç tego, kiedy
myÊli, a kiedy mówi. Ba∏a si´, ˝e mo˝e
g∏oÊno kogoÊ wydaç, wówczas przez ca-
∏y dzieƒ mówi∏a s∏owo „Êciana”, potem
„pod∏oga, pod∏oga, pod∏oga”. To zrobi∏o
na mnie piorunujàce wra˝enie. Kolejnym
filmem zrobionym bez cenzury by∏a „Mat-
ka krolów” Janusza Zaorskiego. Te dwa
filmy zosta∏y zrealizowane na personalnà
odpowiedzialnoÊç Andrzeja Wajdy, za co

Êrodowisko filmowe apelowa∏o, aby go
wsadziç go do wi´zienia, a negatywy
spaliç. Niektórzy z ówczesnych krytyków
nadal pracujà w bran˝y filmowej.
Najm∏odszym Pani dzieckiem jest Teatr
Polonia, który cieszy si´ du˝à popular-
noÊcià. Jaki obecnie repertuar mo˝na
obejrzeç na deskach tego teatru?

– Repertuar jest bardzo bogaty i ró˝-
norodny. Na ma∏ej scenie pokazywane sà
historie o kobietach, re˝yserowane przez
same kobiety. WÊród nich jest sztuka
„Badania terenowe nad ukraiƒskim sek-
sem” Oksany Zabu˝ko z Katarzynà Figu-
rà w roli g∏ównej, „Darkroom” Rujany Je-
ger w adaptacji i re˝yserii Przemys∏awa
Wojcieszka. W repertuarze mamy te˝
mój monodram „Ucho, gard∏o, nó˝” we-
d∏ug Vedrany Rudan. To opowieÊç ba∏-
kaƒska Serbki, która mówi o traumie wo-
jennej. To moja najlepsza i najbardziej
znaczàca rola. Otworzy∏am du˝à scen´
„Trzema siostrami” Czechowa. Publicz-
noÊç dopisuje. Gramy tak˝e o godz. 12
w Êrodku tygodnia, co jest ewenemen-
tem w Warszawie. W repertuarze mamy28
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„Szcz´Êliwe dni“ Becketta w re˝yserii
Piotra Cieplaka z Jerzym Trelà. W tym
sezonie chcemy jeszcze zrealizowaç sztu-
k´ opowiadajàcà o szkole katolickiej,
a tak˝e przedstawienie o wybitnym ma-
tematyku geniuszu i jego córce, która
jest zdolniejsza od ojca. T́  ostatnià b´-
dzie re˝yserowaç Andrzej Seweryn.

Okazuje si´, ˝e do mojego teatru przy-
chodzà autorzy ciekawych sztuk, twier-
dzàc, ˝e mo˝na je zagraç tylko u mnie, bo
gdzie indziej by si´ nie uda∏o.

Autorytety
Kto by∏ dla Pani najwa˝niejszym w ˝y-
ciu nauczycielem lub z czego czerpie
Pani wzorce do dzia∏ania?

– Ka˝dy napotkany cz∏owiek jest dla
mnie nauczycielem. Ja w swoim ˝yciu
wiele zaczerpn´∏am od ró˝nych osób,
w tym tak˝e od nauczycieli ze szko∏y. Pa-
mi´tam, ˝e polonistka opowiada∏a o mi∏o-
Êci w literaturze i o m´˝czyznach, a che-
mik by∏ cz∏owiekiem niezwykle wstydli-
wym. Jako aktorka wzi´∏am z wszystkich
napotkanych ludzi materia∏, z którego ko-

rzystam do dziÊ. Dla mnie istotnà rol´
w ˝yciu odgrywa literatura. Uwa˝am, ˝e
nie jest si´ cz∏owiekiem, gdy nie zna si´
kanonu literatury Êwiatowej, a dok∏adnie
takiej galerii postaci, jaka jest w niej zapi-
sana. Bo nawet rodzice nie sà w stanie
przekazaç takich wzorców, jakich dostar-
cza literatura. Je˝eli ktoÊ mówi, ˝e jest
cz∏owiekiem, to musi znaç bohaterów
Stendhala, Dostojewskiego, Szekspira,
bo tam zapisany jest pewien sposób my-
Êlenia, humanizm, który powinien byç
w nas wszystkich. 
Uwielbia Pani „Madame Bovary” Gusta-
wa Flauberta. Za co Pani ceni t´ ksià˝k´?

– Dzi´kuj´ jej za wieloÊç ról, jakie
w sobie zawiera. Westchnienia pani Bo-
vary, jej problemy, sposób myÊlenia, ma-
rzenia – to sprawia, ˝e rozumie si´ samà
siebie oraz wiele kobiet wokó∏. Dzi´ki tej
ksià˝ce wiedzia∏am, jak zagraç „Kobiet´
zawiedzionà”. Ka˝da kobieta i ka˝dy
m´˝czyzna powinien przeczytaç „Panià
Bovary”.
Przez wiele lat pzyjaêni∏a si´ Pani z Mar-
kiem Grechutà, a nawet zaÊpiewa∏a z nim

piosenk´ „Gum´ do ˝ucia”. Jakie wra˝e-
nie pozostawi∏ w Pani pami´ci ten znany,
nie˝yjàcy ju˝ artysta?

– Moja znajomoÊç z Markiem Gre-
chutà to moja historia sentymentalna.
Gdy w telewizji zaÊpiewa∏: „Weê to ser-
ce szczeroz∏ote, wyjdê na drog´ i  nie py-
taj si´ dlaczego”, to po prostu oszala∏am
na jego punkcie, jak zresztà wi´kszoÊç
kobiet. Pozna∏am go przypadkiem. Pew-
nego razu sz∏am korytarzem telewizji
i nagle zaczepi∏ mnie i zapyta∏, czy umiem
Êpiewaç. Nogi si´ pode mnà ugi´∏y. Od-
powiedzia∏am, ˝e nie wiem, ˝e Êpiewa∏am
w szkole teatralnej u profesora Bardinie-
go. Powiedzia∏: Niech Pani pójdzie ze
mnà do pianina, ja sprawdz´, czy ma
Pani s∏uch. Zagra∏ dwa akordy. Powtórzy-
∏am, a on stwierdzi∏: Dobrze b´dzie Pa-
ni Êpiewaç w Opolu. MyÊla∏am, ˝e Êni´.
Zapyta∏am: Czy Pan nie przesadza? A on
na to, ˝e ma piosenk´ i musi jà zg∏osiç,
a nie ma wykonawcy. Za chwil´ zamyka-
jà list´ do Opola. Za kilka dni zadzwoni∏
i powiedzia∏, ˝e ta piosenka nazywa si´
„Guma do ˝ucia”. 

W Opolu zaÊpiewa∏am jà pierwszy
i ostatni raz w ˝yciu, pewnie ze stresu.
Potem zacz´∏am jeêdziç z Markiem na
ró˝ne koncerty. Namówi∏am go, aby na-
pisa∏ dla nas  „Malinowy chruÊniak”. Ale
tak si´ k∏óciliÊmy przy tym pisaniu, ˝e on
chcia∏ mnie kiedyÊ przejechaç samocho-
dem na parkingu telewizji. Potem napi-
sa∏ dla mnie „Ja jestem twojà Marylin
Monroe”, którà Êpiewa∏am w kabarecie
Pod Egidà. 
W pewnym momencie zerwaliÊcie zna-
jomoÊç. Jak do tego dosz∏o?

– Marek powiedzia∏: Koniec z tym
aktorstwem, musisz Êpiewaç. A ja, ˝e
nie, ˝e jestem aktorkà i nie zrezygnuj´
z tego. I tak zerwaliÊmy. Póêniej, gdy po-
godzi∏ si´ z tym, ˝e jednak wybra∏am ak-
torstwo, przyje˝d˝a∏ do mnie do Warsza-
wy.  NagraliÊmy mi´dzy innymi du˝y re-
cital telewizyjny z wierszami Czechowi-
cza. Zawsze mieszka∏ u mnie w maleƒ-
kim mieszkaniu razem z gosposià, dziec-
kiem, m´˝em. Gdy nocowa∏, to spa∏
w przedpokoju na ∏ó˝ku polowym. Twier-
dzi∏, ˝e to najlepszy hotel w mieÊcie. Mo-
je dziecko z nim od rana Êpiewa∏o pio-
senki, a gosposia robi∏a jego ulubione
potrawy. Mój dom by∏ jego domem. 

DziÊ, po jego Êmierci, puÊci∏am so-
bie „Malinowy chruÊniak“ i przypomnia-
∏am sobie, jak n´ka∏ mnie i jak p∏aka∏am
przy nagraniach. Musz´ powiedzieç, ˝e
w jego g∏osie, barwie by∏o coÊ niezwyk∏e-
go. Taki rodzaj wra˝liwoÊci, którà dziÊ
rzadko si´ spotyka. Bez tego moje ˝ycie
by∏oby o wiele ubo˝sze. 
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Ciàgle jestem w biegu
Wywiad z Krystynà Jandà



Znana ze Êmia∏ych, skanda-
lizujàcych ksià˝ek pisarka Manu-
ela Gretkowska tym razem posta-
nowi∏a za∏o˝yç Parti´ Kobiet. Po-
pularnoÊç zaskoczy∏a samà ini-
cjatork´ tego przedsi´wzi´cia.
W ciàgu trzech miesi´cy od opu-
blikowania przez Gretkowskà
manifestu ideowego, ch´ç przy-
stàpienia do partii zg∏osi∏o kilka
tysi´cy kobiet.

Manuela Gretkowska jest ma-
mà 5-letniej Poli. ˚yje w wolnym
zwiàzku z ojcem Poli, psychote-
rapeutà Piotrem Pietuchà, w pod-
warszawskiej wsi. Pod koniec
lat 80. wyjecha∏a do Francji.
W 1992 roku zadebiutowa∏a po-
wieÊcià „My zdies' emigranty”,
w której w sposób ironiczny opo-
wiedzia∏a o doÊwiadczeniach
m∏odego pokolenia ludzi wyje˝-
d˝ajàcych z Polski. Potem ukaza-
∏y si´ kolejne jej ksià˝ki, opisujà-
ce ˝ywot zamieszka∏ej we Francji
wspó∏czesnej bohemy artystycz-
no-intelektualnej. Swoimi ksià˝-
kami zyska∏a opini´ skandalistki,
piszàc j´zykiem dalekim od pate-

tyzmu, ale dosadnym i uszczypli-
wym. W 1996 roku Gretkowska
napisa∏a scenariusz do filmu An-
drzeja ˚u∏awskiego „Szamanka”.
Najnowsza twórczoÊç Gretkow-
skiej sk∏ania si´ ku prozie osobi-
stej, niemal intymnej, np. „Polka”
b´dàca dziennikiem cià˝y pisarki. 

Mimo krytyki wobec instytu-
cji KoÊcio∏a, deklaruje si´ jako
praktykujàca katoliczka. Ruch
spo∏eczny „Polska jest kobietà”
zainicjowany zosta∏ manifestem,
który ukaza∏ si´ w listopadzie
2006 roku. Gretkowska wzywa
w nim kobiety: za∏ó˝my parti´,
zdobàdêmy Sejm i dajmy odpór
m´skiej hegemonii. „Po najbli˝-
szych wyborach to my – màdre,
Êwiat∏e i przedsi´biorcze – zastà-
pimy zaÊciankowych, nierozgar-
ni´tych, nieudolnych polityków”. 

W styczniu tego roku ruch
spo∏eczny „Polska jest kobietà”
przekszta∏ci∏a w nowà parti´ po-
litycznà – Parti´ Kobiet, z którà
zamierza ubiegaç si´ o mandaty
w polskim i europejskim parla-
mencie.
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„Polska jest kobietà”
„Moja pi´cioletnia córeczka jest nieplanowanà wpadkà.

Nie usun´∏am cià˝y nie tylko dlatego, ˝e mog∏am wychowaç
dziecko i jestem katoliczkà. ˚ycie jest dla mnie czymÊ tak
niesamowitym, ˝e prawdopodobnie nie odwa˝y∏abym si´ na
aborcj´, jestem za s∏aba psychicznie. Ale ka˝da kobieta ma
prawo decydowaç o tym, czy jà staç – emocjonalnie i ma-
terialnie – by zachowaç nieplanowanà cià˝´”.

„Nie mam z∏udzeƒ, nast´pny rzàd mo˝e b´dzie bardziej
cywilizowany, ale nie oka˝e si´ ∏askawszy dla kobiet. Niby
dlaczego mia∏by zajàç si´ kimÊ, kto trzyma butelki z mle-
kiem, a nie z benzynà? Przecie˝ polityka to sztuka wywie-
rania nacisku. My zamiast górniczych petard mo˝emy rzu-
caç pogardliwe spojrzenia. W nast´pnych wyborach pod-
sunie si´ nam Tomasza Lisa, ˝ebyÊmy mia∏y wytchnienie,
patrzàc na uroczego kandydata. Nikt si´ z nami nie liczy,
a b´dzie jeszcze gorzej, jeÊli same nic nie zmienimy.” 

„Gwa∏conej Ani w Gdaƒsku przyglàda∏y si´ oboj´tnie lub
bezradnie jej kole˝anki. W Szwecji, w tej strasznie wyzwolo-
nej obyczajowo Szwecji, dziewczynki rozszarpa∏yby ch∏opców
zn´cajàcych si´ nad jednà z nich. Ró˝nica mentalnoÊci i kul-
tury. Tam kobieta jest kimÊ, u nas – przedmiotem do mani-
pulowania mi´dzy nogami, mi´dzy przepisami. Niemal w tym
samym czasie, kiedy umar∏a Ania, dyskutowano w Sejmie
o antyaborcyjnych poprawkach. A my, jak te dziewczynki
z gdaƒskiego gimnazjum, biernie si´ przyglàdamy gwa∏ceniu
naszych praw!” 

GRETKOWSKA POLITYKIEM



Skàd pomys∏ utworzenia w∏aÊnie par-
tii kobiet? Czy kobiety nie majà swojej re-
prezentacji w parlamencie, przecie˝ kon-
stytucja mówi o wolnoÊci wszystkich
wzgl´dem prawa?

Mam w domu ma∏à Polk´ i chc´ dla
niej dobrego ˝ycia. Dajàc jej tak na imi´,
marzy∏am dla niej o wspania∏ej Polsce. Zde-
sperowana posz∏am do pi´ciu sàsiadek
w mojej wsi. Okaza∏o si´, ˝e myÊlà podob-
nie. Chcà zmian i marzà o tym, aby zajàç
si´ tym, co im najbli˝sze, co nas dotyczy.
Choç konstytucja gwarantuje równoÊç, to
tak naprawd´ nie posiadamy tych samych
szans, co m´˝czyêni, bo rodzàc dzieci, ma-
my przerw´ w ˝yciorysie. To, ˝e prawa ko-
biet sà nierówne, widaç choçby na rynku
pracy. Kobietom trudniej znaleêç prac´, ∏a-
twiej straciç, majà te same kompetencje
i stanowiska, a zarabiajà o oko∏o 18 pro-
cent mniej ni˝ m´˝czyêni.
Co jest celem tworzonej przez Panià par-
tii? Czy spotyka si´ ona z du˝ym zaintere-
sowaniem w Wielkopolsce?

Z badaƒ wynika, ˝e prawie 60 procent
kobiet g∏osowa∏oby na Parti´ Kobiet. Ruch
„Polska jest kobietà” dzia∏a w 24 regionach
w Polsce, powsta∏o ju˝ 500 kó∏. W ka˝-
dym z nich jest co najmniej dziesi´ç osób.

W Wielkopolsce zg∏oszonych mamy 200
osób. Celem partii jest zmiana przepisów
prawa w kwestiach kluczowych dla kobiet,
tak, aby na przyk∏ad kobieta wyrzucona
z pracy, znajdowa∏a pomoc psychologicznà.
Chcemy uruchomiç specjalnà infolini´, aby
kobiety w trudnej sytuacji mog∏y znaleêç
wsparcie. Chcemy tak˝e uchwaliç ustaw´
o równych p∏acach kobiet i m´˝czyzn, pro-
mowaç miejsca pracy, styl i przestrzeƒ pra-
cy przyjazny osobom wychowujàcym dzie-
ci, tworzàc mini przedszkola i ˝∏obki w za-
k∏adach pracy oraz domowe przedszkola
w lokalnych spo∏eczeƒstwach, upowszech-
niç elastyczne formy czasu pracy. Zamierza-
my tak˝e doprowadziç do tego, aby kobie-
ty, zajmujàce si´ ca∏e ˝ycie domem i wycho-
waniem dzieci, mia∏y ustawowe prawo do
po∏owy emerytury m´˝a.
To doÊç rewolucyjne zmiany. Czy spotyka-
jà si´ one z krytykà czy aprobatà obecnej
w∏adzy?

Jedni krytykujà, inni nas popierajà. Do-
wodem na to jest fakt, ˝e niektórzy parla-
mentarzyÊci chcà si´ zapisaç do naszej par-
tii. Nam nie chodzi o populizm, ale o to,
aby na listach znalaz∏y si´ osoby, które b´-
dà aktywnie w∏àczaç si´ w dzia∏ania dla

poprawy ˝ycia kobiet. Nie b´dziemy si´
Êpieszyç, ale cierpliwie krok po kroku
umacniaç to, co mamy. 
Krytykuje pani obecne rzàdy za manipu-
lacj´ przy ustawie antyaborcyjnej. Czy
w∏adze powinny decydowaç o prawie ko-
biety do urodzenia dziecka?

Ka˝da kobieta ma prawo do tego, aby
decydowaç o tym, czy chce zachowaç nie-
planowanà cià˝´. Nie obchodzi mnie, co
na temat porodów i aborcji majà do powie-
dzenia kolejne rzàdy w Polsce. Polska jest
kobietà i musi mieç zagwarantowanà lep-
szà ochron´ prawnà kobiet, opiek´ socjal-
nà dla matek, komfortowe porody z darmo-

wym znieczuleniem, refundowane Êrodki
antykoncepcyjne i oÊwiat´ seksualnà
w szko∏ach. 
Do partii kobiet mogà nale˝eç m´˝czyêni.
To oburza niektóre kobiety, które uwa˝a-
jà, ˝e m´˝czyêni ju˝ wystarczajàco d∏ugo
byli u w∏adzy. 

To prawda, ale nie chcemy dyskrymino-
waç tych m´˝czyzn, którzy sà Êwiadomi nie-
równoÊci spo∏ecznej. Kobiety doÊwiadczo-
ne w polityce twierdzà, ˝e m´˝czyêni nie
powinni byç w naszej partii. Przyk∏adem
jest tu SLD, gdzie kobiety zosta∏y wyelimi-
nowane z dzia∏alnoÊci politycznej, a w in-
nych prawie nie majà reprezentacji. Na na-
szych listach ma byç 90 procent kobiet i 10
procent m´˝czyzn. Osoby chcàce nale˝eç
do naszej partii b´dà musia∏y wype∏niaç an-
kiet´, w której zdeklarujà, czy mia∏y do czy-
nienia z aferà gospodarczà, czy dzia∏a∏y
w innej partii. Chcemy si´ ubezpieczaç w
razie k∏amstw i upubliczniaç te ankiety, je-
Êli ktoÊ b´dzie mija∏ si´ z prawdà. JeÊli b´-
dzie lepiej nam – kobietom, to i lepiej b´-
dzie si´ ˝yç m´˝czyznom. Wy˝sze emerytu-
ry kobiet, elastyczny czas pracy – wp∏ywaç
b´dà korzystnie na rodziny i zwiàzki.
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Bunt to za ma∏o
Rozmowa z Manuelà Gretkowskà



Jak przedstawia si´ obecnie sytuacja Insty-
tutu?

MieliÊmy pewne problemy. W zesz∏ym
roku Instytut otrzyma∏ z Ministerstwa Gospo-
darki propozycje przyÊpieszonej komercjali-
zacji oraz, bioràc pod uwag´ koƒczàcà si´ ka-
dencj´, wyborów na dyrektora. UznaliÊmy
jednak, ˝e komercjalizacja nie jest dla nas
w∏aÊciwà Êcie˝kà. Majàtek Instytutu szacuje
si´ na ponad 20 mln z∏otych, wykupywanie
jego w∏asnoÊci mog∏oby szybko zakoƒczyç je-
go ponad 76-letnià dzia∏alnoÊç. ZwróciliÊmy
si´ wi´c do Ministra Rolnictwa z proÊbà
o przejÊcie pod jego „opiek´”, poniewa˝ cha-
rakter Instytutu W∏ókien Naturalnych plasu-
je si´ gdzieÊ mi´dzy gospodarkà a rolnic-
twem. We wrzeÊniu otrzyma∏em ponownà
nominacj´ na dyrektora, to uspokoi∏o wzbu-
rzonà sytuacj´.
Czy jeÊli chodzi o rozwój naukowy i techno-
logiczny, Instytut kontynuuje wieloletnià tra-
dycj´?

Tak, nasza dobra passa trwa. Z wielolet-
niej tradycji wynieÊliÊmy nastawienie na bada-
nia stosowane, na praktyczne wcielanie pro-
jektów. W tym roku otrzymaliÊmy w Brukseli
i Genewie cztery z∏ote medale. Ostatnio Urzàd
Marsza∏kowski nagrodzi∏ nas za wprowadze-
nie na rynek dobroczynnego dla organizmu
cz∏owieka oleju konopnego. JesteÊmy znani,
doceniani i przede wszystkim – aktywni. Obec-
nie uczestniczymy w budowie Wielkopolskie-
go Centrum Badaƒ Naukowych prof. Marciƒ-
ca. Ca∏y czas unowoczeÊniamy naszà apara-
tur´, uruchamiamy nowe laboratoria, podej-
mujemy nowe, pasjonujàce kierunki badaƒ.
Jakie sà g∏ówne kierunki rozwoju i badaƒ?

Koncentrujemy si´ g∏ównie na trzech za-
gadnieniach. Pierwsze z nich to kwestia wp∏y-
wu materia∏ów w∏ókienniczych i ubioru na
Êrodowisko, relacje i fizjologi´ cz∏owieka.
W zwiàzku z tym wyposa˝yliÊmy laboratorium
w niezwykle nowoczesny sprz´t, mi´dzy inny-
mi tzw. p∏yt´ pocàcà si´, która umo˝liwia nam
wyznaczanie w∏aÊciwoÊci biofizycznych p∏a-
skich materia∏ów w∏ókienniczych oraz symu-
lowanie procesów wydzielania ciep∏a i wilgo-
ci, które wyst´pujà na skórze ludzkiej.

Drugie zagadnienie to wykorzystanie w∏ó-
kien do kompozytów i biokompozytów, które
spe∏nia∏by wymogi nowoczesnego transportu,
czyli wynalezienie lekkich i wytrzyma∏ych ma-
teria∏ów, w tym tak˝e do budowy samolotów.
Stosowanie kompozytów zwi´ksza pr´dkoÊç lo-
tu i zmniejsza zu˝ycie paliwa, stàd wielkie za-
interesowanie naszà dzia∏alnoÊcià, ostatnio np.
ze strony Airbusa. Urzàdzeniem, które pozwa-
la nam otrzymywaç nowoczesne kompozyty,
jest wyt∏aczarka dwuÊlimakowa Leistritz z do-
zownikami grawimetrycznymi Brabender.

Jako ciekawostk´ mog´ powiedzieç, ˝e
i tak nieodgadnionà tajemnicà pozostajà
w∏ókna istniejàce ju˝ w naturze – Ameryka-
nie od wielu lat próbujà odtworzyç niç paj´-

czà, by z niej „szyç” niezwykle lekkie ˝o∏nier-
skie mundury. Taki mundur wa˝y∏by niewie-
le ponad 300 g!

Ostatnim, trzecim kierunkiem, sà tzw. „agro-
fine chemicals”, czyli skomplikowane zwiàzki,
wydobywane z roÊlin i potem syntetyzowane.
Spe∏niajà one wiele funkcji – intuicyjnie znali je
nasi przodkowie, my zaÊ, dysponujàc dzisiejszà
wiedzà chemicznà, mo˝emy poznaç te substan-
cje niejako od podszewki.

Jednym z kierunków wykorzystania surow-
ców odtwarzalnych pochodzenia rolniczego sà
biopaliwa p∏ynne – Amerykanie ju˝ dzisiaj z to-
ny s∏omy uzyskujà 270 litrów bioetanolu.
Wspomnia∏ Pan, ˝e Instytut przeszed∏ do
sektora Ministerstwa Rolnictwa. Co to ozna-
cza w praktyce?

Zajmiemy si´ mi´dzy innymi agrotech-
nicznymi surowcami odtwarzalnymi, z któ-
rych b´dzie mo˝na otrzymaç bioetanol lub –
jeszcze cenniejszy – bioenbutanol. Najwa˝-
niejszy jest tu fakt, ˝e surowce te mo˝na zna-
leêç na naszych polach! Dzi´ki temu mamy
szans´ bardziej uniezale˝niç si´ od importu
paliw od kapryÊnych dostawców, a to dla
Polski koniecznoÊç.
Na ile wymienione przez Pana kierunki dzia-
∏aƒ sprawdzajà si´ na polskim rynku?

Pierwszym kryterium przed podj´ciem ba-
daƒ jest poznanie rynku – tego, czy na dany pro-
dukt b´dzie popyt i czy spotka si´ on z akcepta-
cjà spo∏ecznà. Ponadto musimy sobie zdaç spra-
w´ z pilnej koniecznoÊci takich badaƒ.

W kapitalistycznej gospodarce i systemie
dumpingowym, uskutecznianym zw∏aszcza
przez Chiny, sytuacja nieco si´ skomplikowa-
∏a. Laboratoria europejskie nie mogà ju˝ ry-
walizowaç na polu tradycyjnych zastosowaƒ
w∏ókien. Europa zajmuje si´ zagadnieniami
nowatorskimi, tzw. niszowymi zastosowania-
mi o wysokim stopniu zaawansowania nowo-
czesnej techniki.

Na scenie europejskiej ma miejsce pewien
paradoks: do masowej produkcji wyrobów
w∏ókienniczych z lnu, Chiny sprowadzajà set-
ki tysi´cy ton tego surowca m. in. z Francji,
uzyskujàc tym samym dop∏at´ od Unii Euro-
pejskiej! Tu warto zadaç sobie pytanie, czy na
pewno chcemy finansowaç azjatycki przemys∏
w∏ókienniczy?!
Czy wspomniany olej konopny to wa˝ne
osiàgni´cie Instytutu?

Zosta∏ on dopiero co wprowadzony na ry-
nek i z pewnoÊcià jest to wa˝ne wydarzenie
nie tylko dla nas. Prozdrowotne dzia∏anie nie-
nasyconych kwasów t∏uszczowych, zawartych
w tym oleju, na pewno wp∏ynie korzystnie na
bardziej dietetyczne od˝ywianie odbiorców.
Jednak nie zapominajmy, ˝e dzieje si´ o wie-
le wi´cej. Co roku Instytut przygotowuje nowà
kolekcj´ konfekcji lnianej, jedwabnej i z kono-
pi, do nabycia u nas oraz za poÊrednictwem
strony internetowej. Producenci chiƒscy sta-
nowià dla nas konkurencj´ cenowà, ale nie ja-
koÊciowà, to zresztà sprawdza si´, dos∏ownie
i w przenoÊni, w praniu! Lata, których oni b´-
dà potrzebowaç na doskonalenie techniki wy-
robu, my mo˝emy spo˝ytkowaç na znalezienie
innych kierunków zastosowaƒ w∏ókien czy
wspomnianych „agrofine chemicals”. JesteÊmy
ju˝ bardziej rozwini´ci i, mo˝na powiedzieç,
idziemy z duchem czasu.
Dzi´kujemy za rozmow´!
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PAJÑKA
O tajemnicy paj´czej sieci,

biopaliwach i l˝ejszych samolotach
z prof. dr Ryszardem Koz∏owskim,

dyrektorem poznaƒskiego
Instytutu W∏ókien Naturalnych,

rozmawia Mariola Zdancewicz
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Kiedy wszystkiego, co Bozia da∏a, by∏o du˝o, a ludzi ma∏o,
ka˝dy móg∏ robiç, co i gdzie chcia∏ i, ani to specjalnie szkodzi-
∏o, ani te˝ nikomu nie przeszkadza∏o. Byle si´ odsunà∏ wystar-
czajàco daleko. Od d∏u˝szego czasu jest inaczej – ludzi wi´cej
i wi´cej, a ca∏ej reszty coraz mniej. Zarówno brutto, jak i liczàc
na statystyczny ∏eb, mniej jest ziemi, wody, lasów, powietrza,
miejsca, ropy, samochodów, ciszy, dziewiczych krajobrazów...
Jak teraz cz∏owiek wychodzi i wymyÊla, dajmy na to, drog´ we-
d∏ug metody z czasów, kiedy ludzi by∏o ma∏o, to ewidentnie po-
b∏àdzi∏ on w czasie. Mentalna machina czasu – przekonanie,
˝e mo˝na jak cz∏owiek pierwotny wyprawiaç, co si´ chce – bez
Êladu pokory i skr´powania. Tamten, jeÊli wszystko zniszczy∏,
to przenosi∏ si´ gdzie indziej (by∏o jeszcze dokàd), a zdewasto-
wany teren mia∏ doÊç czasu, by si´ zrewitalizowaç. 

Dzisiaj sà tylko resztki lasów i prawie wsz´dzie cz∏owiek
mieszka na cz∏owieku. Planowanie drogi w takich warunkach
wymaga wyobraêni i wysi∏ku, u˝ycia skomplikowanych proce-
dur, wspó∏pracy spo∏ecznoÊci lokalnych i zewn´trznych eksper-
tów, ˝mudnych negocjacji, kompromisów, kompromisów, kom-
promisów... O ile˝ proÊciej jest to wszystko zignorowaç, choç-
by z lenistwa i poprowadziç t´ drog´ po najmniejszej linii opo-
ru, przez las, bo z drzewami negocjacje ∏atwo wygraç. A kiedy
afera si´ ujawni, wyjÊç i krzyczeç, ˝e ˝aby nie sà wa˝niejsze
ni˝ ludzie albo, ˝e nie wolno zatrzymywaç post´pu.

To jest najkrótsze wyjaÊnienie istoty konfliktu o obwodnic´
Augustowa przez dolin´ Rospudy. Nie zap∏acà za niego, nie-
stety, urz´dnicy i w∏adza, która spraw´ spieprzy∏a, tylko miesz-
kaƒcy i my, jako podatnicy. Podobnie mo˝e byç w Poznaniu,
gdzie dobiega koƒca kilkuletni cykl opracowywania nowego stu-
dium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta. To podstawowy dokument planistyczny, okreÊla-
jàcy, co i gdzie ma w Poznaniu byç. Ka˝da operacja na prze-
strzeni miejskiej (np. lokalizacja budowy czegoÊ tam) musi byç
z nim zgodna. Jak si´ tu coÊ êle zaplanuje, to póêniej mo˝emy
mieç kosztownà poznaƒskà wojn´ domowà.

Oka˝e si´ wi´c wkrótce, czy lekcja Rospudy zosta∏a odro-
biona tak˝e i u nas. Bo oto, po ledwie dwóch sesjach w komi-
sjach rady miasta nt. studium, ujawni∏y si´ ju˝ dwa, nie nowe,
du˝e konflikty. Oba dotyczà przebiegu III Ramy komunikacyj-
nej – pomys∏y sà dwa: jeden by przeprowadziç jà przez Lasek
Marceliƒski, drugi – by bieg∏a wzd∏u˝ ulicy Browarnej przez do-
lin´ Cybiny (!) oraz osiedle Antoninek. W obu sprawach od lat
wyst´pujà spo∏ecznoÊci lokalne, niezale˝ni eksperci i organiza-
cje. W obu pad∏y sformu∏owania, ˝e propozycje magistratu sà
najgorsze z mo˝liwych. Dlaczego nie mo˝na przesunàç III Ra-
my o 150-300 metrów na po∏udniowy wschód, ˝eby wypro-
wadziç jà z Lasu Marceliƒskiego i odsunàç od Osiedla Edwar-
dowo? Dlaczego nie mo˝na oszcz´dziç Antoninka i nie przeci-
naç go kilkupasmowà arterià, nie puszczajàc jej jednoczeÊnie
przez ekologicznie cenne tereny w osi ulicy Browarna, tylko nie-
co dalej, wzd∏u˝ torów kolejowych? 

Formalnie w porzàdku b´dzie rozwiàzanie „si∏owe” – nie
konsensus, tylko si∏a demokratycznie wybranych g∏osów. Ale
ignorowana „strona spo∏eczna” dysponuje obecnie ju˝ tak roz-
budowanym instrumentarium oddzia∏ywania na w∏adz´ (legal-
nego wymuszania lub blokowania), ˝e w∏adzy nie op∏aca si´
iÊç „w zaparte”, tylko dà˝yç do porozumienia. 

Ca∏a nadzieja w zimnej kalkulacji w∏adzy. Co tam ludzie
i drzewa...

Lech Mergler
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Nasze stowarzyszenie prowadzi Przedszkole Specjalne „Orze-
szek” dla dzieci, które nie znajdujà miejsca w innych placów-
kach, Spo∏ecznà Szko∏´ Podstawowà „Zakàtek”, warsztaty te-
rapi zaj´ciowej „Przylesie” i „Krzemieƒ”, Ârodowiskowy Dom
Samopomocy „Kamyk” oraz galeri´ „tak” promujàcà sztuk´ osób
niepe∏nosprawnych.

Przekazujàc 1% swojego podatku
mo˝esz pomóc wielu niepe∏nosprawnym dzieciom. 

BZ WBK VI o/Poznaƒ
48 1090 1362 0000 0000 3601 8134

STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM

Z ZESPO¸EM DOWNA
ul. Ognik 20c, 60-386 Poznaƒ

e-mail:stowarzyszenie.down@wp.pl
www.stowarzyszenie.down.webpark.pl



Wzrost roli kobiet w wielu dziedzinach
˝ycia spo∏ecznego, politycznego, kultural-
nego czy gospodarczego wp´dzi∏ w kom-
pleksy nie jednego m´˝czyzn´. Nie jedne-
go przyprawia te˝ nieustannie o zawrót
g∏owy. Legendarny ju˝ „wyÊcig szczurów”
zamieni∏ si´ w zwierz´cà rywalizacj´ dam-
sko-m´skà. M´˝czyêni, broniàc swych do-
tychczasowych flanek i pozycji, przeszli do
kontrnatarcia na polu stylizacji w∏asnego
wyglàdu, depczàc tym samym kobietom
po pi´tach. P∏eç pi´kna straci∏a monopol
na upi´kszanie i tuszowanie mankamen-
tów urody. Natychmiast dostrzeg∏y to kon-
cerny kosmetyczne, zalewajàc rynek seria-
mi kosmetyków tylko dla m´˝czyzn. W ten
sposób przyczyni∏y si´ do odrodzenia, za-
pomnianych i niekonwencjonalnych, m´-
skich stylów ˝ycia w metropolii. Obecnie
taki styl nazywa si´ metroseksualizmem.
Twórcà tego poj´cia jest angielski dzienni-
karz Mark Simpson. 

W Êwiecie ludzi, odwrotnie ni˝ u zwie-
rzàt, przyj´∏o si´ za norm´, ˝e osobniki p∏ci
˝eƒskiej sà z natury bardziej atrakcyjne i to
w∏aÊnie one szczególnie dbajà o swój wy-
glàd zewn´trzny. Wydaje sí  to zupe∏nie na-
turalne, natomiast przesadne dbanie m´˝-
czyzn o swój zewn´trzny fizys wcià˝ budzi
kontrowersje. WÊród kobiet mo˝na jednak
znaleêç goràce zwolenniczki metroseksu-
alistów. Liczà si´ z ich zdaniem w kwe-
stiach mody i cenià sobie mo˝liwoÊç po˝y-
czania od nich ró˝nych kosmetyków. –
Uwa˝a si´, ˝e niegdyÊ rozró˝nienie na p∏eç
dokonywa∏o si´ na podstawie wykonywa-
nych zaj´ç. DziÊ, gdy kobiety coraz moc-
niej wkraczajà do sfery publicznej i wiele
obszarów ˝ycia spo∏ecznego trudno przypi-
saç jednoznacznie do jednej z p∏ci, uwa˝a
si´, ˝e rozró˝nienie na to, co kobiece i m´-
skie dokonuje si´ na podstawie cia∏a. Sta-
je si´ ono podstawà okreÊlenia to˝samoÊci,
kobiecej i m´skiej – uwa˝a dr Honorata Ja-
kubowska, socjolog z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dlatego
te˝ mo˝na stwierdziç, ˝e m´ska cielesnoÊç
wp∏ywa znaczàco na podkreÊlenie ró˝nic
mi´dzy zepchni´tymi do defensywy wspó∏-
czesnymi m´˝czyznami. 

Za wzór m´˝czyzny metroseksualnego
uznaje si´, popularnego na ca∏ym Êwiecie,
pi∏karza Davida Beckhama. Podziwiajà go
kobiety, które przewa˝nie nie interesujà si´
pi∏kà no˝nà. Mo˝na Êmia∏o zaryzykowaç
tez´, ˝e Beckham jest lepszym PR-owcem
samego siebie, ni˝ pi∏karzem. Uchodzi za
idea∏ m´skiej urody i elegancji. Jego naj-
nowsze fryzury sà szeroko komentowane
w prasie kobiecej. Ubrania projektujà mu
najwi´ksze s∏awy Êwiata mody. Sta∏ si´ on
niewàtpliwie ikonà popkultury. Beckham
ma oczywiÊcie swoich naÊladowców. Jed-
nym z nich jest szwedzki pi∏karz Fredrik

Ljungberg, ch´tnie ukazujàcy swoje cia∏o
w rozmaitych sesjach zdj´ciowych czy re-
klamowych, nierzadko przy tym, mylony
z samym pierwowzorem. Zresztà, wÊród
pi∏karzy, takie przyk∏ady mo˝na mno˝yç.
Po zakoƒczonych w Niemczech mistrzo-
stwach Êwiata w pi∏ce no˝nej zwyci´ska
dru˝yna mundialu – W∏osi, wystàpili w se-
sji zdj´ciowej przyodziani tylko w same
markowe slipy, pokazujàc swe zadbane
i pi´knie wymodelowane cia∏a. 

Idea∏u m´skiej cielesnoÊci nie trzeba
szukaç jedynie u sportowców. Dr Jaku-
bowska, powo∏ujàc si´ m. in. na ksià˝ki
profesora Zbyszko Melosika, podkreÊla, ˝e
nie mo˝na dzisiaj mówiç o istnieniu jedne-
go idea∏u m´skoÊci, jednego typu m´skiej
urody. Na przyk∏ad piosenkarze z boysban-
dów pokazujà, ˝e oprócz ∏adnej buzi, pi´k-
nie ukszta∏towanego cia∏a, wspaniale wy-
fiokowanej fryzury, liczy si´ tak˝e pewna
ch∏opi´coÊç, czyli swoista delikatnoÊç
w zachowaniu oraz nieÊmia∏oÊç. Im wi´cej
idea∏ów, tym wi´cej komentarzy na temat
tego, jak powinien wyglàdaç doskona∏y
m´˝czyzna. I tu zdania sà jednak podzielo-
ne. Ró˝nice poglàdów dotyczà zresztà i sa-
mego stosunku do metroseksualizmu. Nie-

którzy traktujà go jako zjawisko pozytywne,
z kolei inni ten fenomen socjologiczny
XXI wieku rozumiejà opatrznie, mylnie i ste-
reotypowo, uto˝samiajàc m´˝czyzn metro-
seksualnych z homoseksualistami. 

Jak pokazujà wspó∏czesne badania,
w Polsce coraz bardziej zaczynamy przy-
wiàzywaç wag´ do swego wyglàdu ze-
wn´trznego. Ponad 90 procent ankietowa-
nych przez CBOS, w badaniach z paê-
dziernika 2003 roku, uzna∏o, ˝e ∏adny wy-
glàd pomaga im w ˝yciu prywatnym, jak
i zawodowym.

Jednak˝e, mimo nieustannego zwi´k-
szania nak∏adów i Êrodków, przeznaczo-
nych na udoskonalanie urody, dr Jakubow-
ska zauwa˝a, i˝, m´˝czyêni uznawani za
metroseksualnych sà raczej spo∏ecznie nie-
akceptowani. Z badaƒ wynika bowiem, ˝e
o ile wymaga si´ od m´˝czyzn przywiàzy-
wania pewnej wagi do wyglàdu zewn´trz-
nego, to zbytnie zajmowanie sí  nim, a tak-
˝e stosowanie kosmetyków czy zabiegów
do tej pory kojarzonych g∏ównie z kobieta-
mi, jest jedynie cz´Êciowo akceptowane. 

Zjawisko metroseksualizmu nie jest ni-
czym nowym. Marek Krajewski profesor
socjologii, zajmujàcy si´ kulturà popular-
nà, w swojej ksià˝ce pt. „Popami´tanie”
przypomina, ˝e zjawisko metroseksuali-
zmu jest znane ju˝ od dawna, poczynajàc
choçby od dziewi´tnastowiecznych dandy-
sów, dwudziestowiecznych bikiniarzy czy
wspó∏czesnych nam yuppie. 

Ludzie uwielbiajà stereotypy. Tak jest
po prostu wygodniej. Od dawna w spo∏e-
czeƒstwie funkcjonuje utrwalony obraz
prawdziwego m´˝czyzny jako spoconego,
wulgarnego faceta, co jak wiemy nieko-
niecznie jest prawdà. Taki wizerunek nie
jest ju˝ jednak ucieleÊnieniem marzeƒ
wi´kszoÊci paƒ. Obecnie nadszed∏ czas na
wymuskanego i zniewieÊcia∏ego lalusia.
Zadbanego przesadnie lub nie (to rzecz gu-
stu) m´˝czyzn´ od razu zaliczamy do tych
z rodzaju metro, którego m´skoÊç cz´sto
budzi nasze wàtpliwoÊci. Ta cz´Êç p∏ci m´-
skiej, która jest w opozycji do metroseksu-
alizmu, brak jakiegokolwiek zainteresowa-
nia swoim wyglàdem najcz´Êciej motywu-
je stwierdzeniem w postaci: „Nie chc´ wy-
glàdaç jak gej”.

Kreowanie w∏asnego wizerunku po-
winno iÊç w parze z rozwojem umys∏u.
Jedno nie mo˝e zast´powaç drugiego. Bo
przecie˝, jak mówi stara maksyma: „Nie
szata (cia∏o) zdobi cz∏owieka”. Szata
rzecz nabyta i, jak ka˝da, przestanie nam
kiedyÊ s∏u˝yç. Po prostu najzwyczajniej
w Êwiecie razem z nami si´ zestarzeje.
Natomiast cnoty rozumu pozostanà, da-
jàc nam o wiele wi´cej radoÊci na staroÊç
ni˝ stare, pomarszczone cia∏o. 

Diana Dudzik, Oskar ¸ukarski36
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Hotel HP Park*** PoznaHotel HP Park*** Poznań
ul. abpa. A. Baraniaka 77ul. abpa. A. Baraniaka 77

61-131 Pozna61-131 Poznań
tel.: +48 61 87 41 100tel.: +48 61 87 41 100
tel.: +48 61 87 41 200tel.: +48 61 87 41 200

e-mail: hppoznan@beph.ple-mail: hppoznan@beph.pl
www.HotelePark.plwww.HotelePark.pl

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

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

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

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

Bus information:
tel. 061 664 25 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brovaria
Stary Rynek 73/74 
tel. 061 858 68 68, 858 68 78
www.brovaria.pl

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

Hotel Meridian (3)
Poznaƒ, Litewska St.
tel. 061 656 53 53, 061 656 55 26
www.hotelmeridian.com.pl
open from 1 pm till 1 am

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

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

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

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

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








