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Filip Springer

Mieszkańcy Edwardowa pro-

testują przeciwko zapropono-

wanemu przez Miejską Pra-

cownię Urbanistyczną plano-

wi. Zakłada on, że nowa droga

ma przecinać wschodnią

część Lasku Marcelińskiego

i przebiegać pod ich domami.

– Przesunięcie drogi o 200

metrów na południowy

wschód uchroni część Lasku

Marcelińskiego oraz sprawi, że

droga nie biegłaby tuż pod na-

szymi oknami – utrzymuje An-

drzej Białas, przewodniczący

zarządu Osiedla Edwardowo. 

Wproponowanej obecnie przez

Miejską Pracownię Urbaniza-

cyjną koncepcji droga wchodzą-

ca w skład trzeciej ramy komu-

nikacyjnej Poznania wcina się

na kilkaset metrów w Las Mar-

celiński i omija od zachodu Fort

VIIa. Mieszkańcy domagają się

jej przesunięcia tak, by omijała

fort od wschodu.

Planiści zMiejskiej Pracowni

Urbanizacyjnej twierdzą jed-

nak, że na poprawki jest już

za późno.  – Zmiana pociągnęła-

by za sobą zatrzymanie prac

nadcałym Studium Uwarunko-

wań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego miasta

– mówi Aleksander Deskur

z MPU. 
Poza tym korekta przebiegu

drogi podważyłaby trzy miej-

scowe plany zagospodarowania

przestrzennego osiedli Edwar-

dowo, Marcelin oraz stadionu

Lecha. 

– Gdyby Rada Miasta przyję-

ła propozycję mieszkań-

ców Edwardowa, cofnęliby-

śmy się do 2004 roku – doda-

je A. Deskur. 

Jego zdaniem, czas na zgła-

szanie poprawek do propono-

wanego planu był wtedy, gdy

trafił on do Urzędu Miasta. 

– Od 2000 roku nie otrzyma-

liśmy odpowiedzi na żadne pi-

smo skierowane do MPU w tej

sprawie – odpowiada Andrzej

Białas.
Obecnie projekt przebiegu

trzeciej ramy komunikacyjnej

jest dyskutowany przez komisje

Rady Miasta Poznania. 

– Zdecydowaliśmy się odło-

żyć opiniowanie fragmentu stu-

dium dotyczącego Edwardowa

– informuje radny Przemysław

Markowski, wiceprzewodni-

czący Komisji Ochrony Środo-

wiska i Rewitalizacji. – Uwa-

żam, że argumenty mieszkań-

ców powinny zostać uwzględ-

nione przez planistów. 

– Przesunięcie drogi na

wschód spowodowałoby prote-

sty działkowców czy przedsię-

biorców – argumentuje A. De-

skur.
Jeszcze nie wiadomo kiedy

ponownie radni zajmą się spor-

nym fragmentem drogi.

– Oczekuję, że MPU przygo-

tuje alternatywne rozwiązanie.

Na razie konsekwentnie podsy-

ła nam do zaopiniowania ten

sam projekt – twierdzi radny

Markowski. Radny przyznaje

jednak, że jeśli rzeczywiście

okaże się, że na korektę jest

za późno, droga powstanie bez

względu na protesty. •

Droga pod oknami

LASEK MARCELIŃSKI | Czy na korekty planu jest za późno?

OSZUSTWA > Trzy osoby

od dłuższego czasu oszuki-

wały użytkowników Interne-

tu. Poszukiwało ich ponad 70

prokuratur z całego kraju.

Namierzyli ich i złapali poli-

cjanci kryminalni z komisa-

riatu Poznań Grunwald. 

Wśród zatrzymanych była

mieszkanka Poznania, 39-let-

nia Katarzyna M., za którą wy-

słano trzy listy gończe.

Katarzyna M. jest podejrza-

na o oszustwa internetowe. Ra-

zem z młodszymi wspólnika-

mi na stronach internetowych

oferowała telefony komórko-

we. Zainteresowani klienci

kontaktowali się ze sprzedają-

cymi tylko za pośrednictwem

poczty elektronicznej. Przele-

wali na ich konto pieniądze,

jednak zamówione i opłacone

telefony nigdy nie były wysyła-

ne do kupujących.

Policjanci złapali oszustów

w jednym z mieszkań na osie-

dlu Kosmonautów. Wpomiesz-

czeniach funkcjonariusze za-

bezpieczyli kilkanaście telefo-

nów komórkowych, kilkana-

ście kart dotelefonów oraz ban-

komatowych. Wstępnie oszaco-

wali, że miesięczny zysk grupy

mógł przekraczać 5 tysięcy zło-

tych. Zatrzymanym grozi kara

do 8 lat więzienia. 
SAGA

Poszukiwani przez 

siedemdziesiąt prokuratur

PRZESTĘPCZOŚĆ > 52-let-

ni mieszkaniec Poznania,

podejrzany o rozpowszech-

nianie w Internecie porno-

grafii dziecięcej, został złapa-

ny przez funkcjonariuszy

z komisariatu Poznań Targi.

Funkcjonariusze od pewne-

go czasu badali sprawę rozpo-

wszechniania wInternecie ma-

teriałów pornograficznych.

Gdy uzyskali materiały wskazu-

jące na to, że sprawcą prze-

stępstw może być Ryszard Ł.,

postanowili przeszukać jego

mieszkanie. Policjanci zabez-

pieczyli 560 płyt CD i około 50

filmów otematyce pedofilskiej. 

– Podejrzany częściowo

przyznał się do zarzucanych

mu czynów – mówi Joan-

na Śmierzchalska z Komen-

dy Miejskiej Policji w Pozna-

niu. Ryszard Ł. został tymcza-

sowo aresztowany. 
SAGA

Pornografia dziecięca

w Internecie

EDUKACJA > Podczas XI

Targów Edukacyjnych ACI

zwiedzający będą mieli oka-

zję zdobycia wielu atrakcyj-

nych nagród o łącznej warto-

ści 50 tysięcy złotych, główną

będzie stypendium naukowe

w wysokości 3,5 tysiąca zło-

tych ufundowane przez Lu-

kas Bank.

16 i 17 kwietnia w Centrum

Kultury Zamek uczniowie

szkół ponadgimnazjalnych ma-

turzyści i studenci będą mogli

skorzystać z oferty edukacyjnej

uczelni z Wielkopolski i innych

ośrodków akademickich. Szko-

ły policealne, ośrodki języko-

we, placówki oferujące kursy

i wyjazdy zagraniczne zapre-

zentują ofertę, dzięki której

młodzi ludzie będą mogli pod-

nieść swoje kwalifikacje zawo-

dowe. Psycholog udzieli bez-

płatnych porad tym osobom,

które nie będą mogły poradzić

sobie z wyborem szkoły. 

Z myślą o maturzystach

przygotowany będzie „salonik

akademicki”, w którym stu-

denci poznańskich uczelni

państwowych prezentować bę-

dą kierunki studiów i perspek-

tywy zawodowe czekające ab-

solwentów. Informacji o stu-

diach zagranicznych udzielą

studenci, którzy skorzystali

z programów wymiany mię-

dzynarodowej. 

KS

Uczniowie wybierają studia SZPITALE > Jeszcze dwa

lata temu wielu hospitali-

zowanych pacjentów za-

biegało o to, żeby czas

świąt spędzić na szpital-

nym wikcie. 

– Coraz mniejsza jest

możliwość „poleżenia”, jeśli

nie ma takiej konieczności

– mówi Krystyna Dudziń-

ska, zastępca dyrektora

do spraw leczniczych w Wo-

jewódzkim Szpitalu przyuli-

cy Juraszów w Poznaniu. 

Na 680 łóżek w tej

placówce opustoszało aż 340.

Jeszcze luźniej będzie w 111

Szpitalu Wojskowym, w któ-

rym Wielkanoc spędzi zaled-

wie 71 pacjentów. 

Za to tylko co piąty chory

mógł się wypisać zkliniczne-

go Szpitala Przemienienia

Pańskiego, w którym ciężki

stan większości chorych nie

pozwolił na spędzenie świąt

w domu. 

D

Puste łóżka

SAMORZĄD > W ramach

realizacji Miejskiego Progra-

mu Rewitalizacji, Rada Osie-

dla Ostrów Tumski-Śródka-

-Zawady przygotowała

wstępną społeczną koncep-

cję zagospodarowania Śród-

ki.Mieszkańcy mogą się znią

zapoznać w siedzibie Cen-

trum Ekonomii Społecznej

przy ul. Rynek Śródecki 3,

w terminie 10-25 kwietnia,

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8-16. 
BOK

Zagospodarowie

Śródki

DODATKI MIESZKANIOWE

> Wcześniej rozliczenia były

szczegółowo rozpisane w ta-

belkach, na kolorowych kart-

kach. Teraz – na wyciągu wid-

nieje ogólna kwota, którą nale-

ży samemu rozpracować. Tak

w skrócie administratorzy

przedstawiają zmianę, jaką

zaobserwowali od czasu, kie-

dy dodatkami mieszkaniowy-

mi zajmuje się Miejski Ośro-

dek Pomocy Rodzinie w Po-

znaniu.

– Informacje, które otrzymy-

waliśmy w ubiegłym roku były

bardziej klarowne – tłumaczy

Agnieszka Figiel, księgowa

z Mega Dom, spółki zajmującej

się administracją budynków.

– Nie chodzi o kolorowe kartecz-

ki, czy tabelki. Teraz zdarza się,

że wpływa kwota, a ja nie wiem,

czy jest to wyrównanie za po-

przedni okres, jakaś dopłata, czy

może pomyłka? Trudno mi po-

tem zaksięgować te pieniądze. 

Zgodnie z przepisami, kiedy

lokator otrzyma dodatek miesz-

kaniowy, MOPR informuje

o tym administratora budynku.

Na jego konto bankowe przele-

wane są pieniądze. Dodatek

przyznawany jest na 6 miesięcy,

dlatego co pół roku wysyłane są

zawiadomienia.

– Działamy zgodnie z ustawą

– wyjaśnia Piotr Miedziński, za-

stępca dyrektora Miejskiego

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Po-

znaniu. – Informujemy admini-

stratorów komu zostały przy-

znane pieniądze. 

Dodatki mieszkaniowe

otrzymuje w Poznaniu oko-

ło 20.000 osób. Mieszkają one

w budynkach zarządzanych

przez kilkuset administratorów.

MOPR przekonuje, że wysyłanie

co miesiąc szczegółowych rozli-

czeń to dodatkowa praca

i ogromne koszty.

– Przyjrzymy się sytuacji i po-

staramy się wypracować kom-

promis – zapewnia Miedziński.

– Możliwe, że istnieje rozwiąza-

nie, które nam nie przysporzy

kosztów, a administratorom uła-

twi rozliczanie. Myślę, że należy

się spotkać i wspólnie zastano-

wić. 
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Piotr Miedziński tłumaczy, że MOPR postępuje zgodnie

z przepisami, informując co pół roku administratorów
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Mieszkańcy Edwardowa pro-

testują przeciwko zapropono-

wanemu przez Miejską Pra-

cownię Urbanistyczną plano-

wi. Zakłada on, że nowa droga

ma przecinać wschodnią

część Lasku Marcelińskiego

i przebiegać pod ich domami.

– Przesunięcie drogi o 200

metrów na południowy

wschód uchroni część Lasku

Marcelińskiego oraz sprawi, że

droga nie biegłaby tuż pod na-

szymi oknami – utrzymuje An-

drzej Białas, przewodniczący

zarządu Osiedla Edwardowo. 

Wproponowanej obecnie przez

Miejską Pracownię Urbaniza-

cyjną koncepcji droga wchodzą-

ca w skład trzeciej ramy komu-

nikacyjnej Poznania wcina się

na kilkaset metrów w Las Mar-

celiński i omija od zachodu Fort

VIIa. Mieszkańcy domagają się

jej przesunięcia tak, by omijała

fort od wschodu.

Planiści zMiejskiej Pracowni

Urbanizacyjnej twierdzą jed-

nak, że na poprawki jest już

za późno.  – Zmiana pociągnęła-

by za sobą zatrzymanie prac

nadcałym Studium Uwarunko-

wań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego miasta

– mówi Aleksander Deskur

z MPU. 
Poza tym korekta przebiegu

drogi podważyłaby trzy miej-

scowe plany zagospodarowania

przestrzennego osiedli Edwar-

dowo, Marcelin oraz stadionu

Lecha. 

– Gdyby Rada Miasta przyję-

ła propozycję mieszkań-

ców Edwardowa, cofnęliby-

śmy się do 2004 roku – doda-

je A. Deskur. 

Jego zdaniem, czas na zgła-

szanie poprawek do propono-

wanego planu był wtedy, gdy

trafił on do Urzędu Miasta. 

– Od 2000 roku nie otrzyma-

liśmy odpowiedzi na żadne pi-

smo skierowane do MPU w tej

sprawie – odpowiada Andrzej

Białas.
Obecnie projekt przebiegu

trzeciej ramy komunikacyjnej

jest dyskutowany przez komisje

Rady Miasta Poznania. 

– Zdecydowaliśmy się odło-

żyć opiniowanie fragmentu stu-

dium dotyczącego Edwardowa

– informuje radny Przemysław

Markowski, wiceprzewodni-

czący Komisji Ochrony Środo-

wiska i Rewitalizacji. – Uwa-

żam, że argumenty mieszkań-

ców powinny zostać uwzględ-

nione przez planistów. 

– Przesunięcie drogi na

wschód spowodowałoby prote-

sty działkowców czy przedsię-

biorców – argumentuje A. De-

skur.
Jeszcze nie wiadomo kiedy

ponownie radni zajmą się spor-

nym fragmentem drogi.

– Oczekuję, że MPU przygo-

tuje alternatywne rozwiązanie.

Na razie konsekwentnie podsy-

ła nam do zaopiniowania ten

sam projekt – twierdzi radny

Markowski. Radny przyznaje

jednak, że jeśli rzeczywiście

okaże się, że na korektę jest

za późno, droga powstanie bez

względu na protesty. •

Droga pod oknami

LASEK MARCELIŃSKI | Czy na korekty planu jest za późno?

OSZUSTWA > Trzy osoby

od dłuższego czasu oszuki-

wały użytkowników Interne-

tu. Poszukiwało ich ponad 70

prokuratur z całego kraju.

Namierzyli ich i złapali poli-

cjanci kryminalni z komisa-

riatu Poznań Grunwald. 

Wśród zatrzymanych była

mieszkanka Poznania, 39-let-

nia Katarzyna M., za którą wy-

słano trzy listy gończe.

Katarzyna M. jest podejrza-

na o oszustwa internetowe. Ra-

zem z młodszymi wspólnika-

mi na stronach internetowych

oferowała telefony komórko-

we. Zainteresowani klienci

kontaktowali się ze sprzedają-

cymi tylko za pośrednictwem

poczty elektronicznej. Przele-

wali na ich konto pieniądze,

jednak zamówione i opłacone

telefony nigdy nie były wysyła-

ne do kupujących.

Policjanci złapali oszustów

w jednym z mieszkań na osie-

dlu Kosmonautów. Wpomiesz-

czeniach funkcjonariusze za-

bezpieczyli kilkanaście telefo-

nów komórkowych, kilkana-

ście kart dotelefonów oraz ban-

komatowych. Wstępnie oszaco-

wali, że miesięczny zysk grupy

mógł przekraczać 5 tysięcy zło-

tych. Zatrzymanym grozi kara

do 8 lat więzienia. 
SAGA

Poszukiwani przez 

siedemdziesiąt prokuratur

PRZESTĘPCZOŚĆ > 52-let-

ni mieszkaniec Poznania,

podejrzany o rozpowszech-

nianie w Internecie porno-

grafii dziecięcej, został złapa-

ny przez funkcjonariuszy

z komisariatu Poznań Targi.

Funkcjonariusze od pewne-

go czasu badali sprawę rozpo-

wszechniania wInternecie ma-

teriałów pornograficznych.

Gdy uzyskali materiały wskazu-

jące na to, że sprawcą prze-

stępstw może być Ryszard Ł.,

postanowili przeszukać jego

mieszkanie. Policjanci zabez-

pieczyli 560 płyt CD i około 50

filmów otematyce pedofilskiej. 

– Podejrzany częściowo

przyznał się do zarzucanych

mu czynów – mówi Joan-

na Śmierzchalska z Komen-

dy Miejskiej Policji w Pozna-

niu. Ryszard Ł. został tymcza-

sowo aresztowany. 
SAGA
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w Internecie
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w wysokości 3,5 tysiąca zło-
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i wyjazdy zagraniczne zapre-

zentują ofertę, dzięki której

młodzi ludzie będą mogli pod-

nieść swoje kwalifikacje zawo-

dowe. Psycholog udzieli bez-

płatnych porad tym osobom,

które nie będą mogły poradzić

sobie z wyborem szkoły. 

Z myślą o maturzystach

przygotowany będzie „salonik

akademicki”, w którym stu-

denci poznańskich uczelni

państwowych prezentować bę-

dą kierunki studiów i perspek-

tywy zawodowe czekające ab-

solwentów. Informacji o stu-

diach zagranicznych udzielą

studenci, którzy skorzystali

z programów wymiany mię-

dzynarodowej. 

KS

Uczniowie wybierają studia SZPITALE > Jeszcze dwa

lata temu wielu hospitali-

zowanych pacjentów za-

biegało o to, żeby czas

świąt spędzić na szpital-

nym wikcie. 

– Coraz mniejsza jest

możliwość „poleżenia”, jeśli

nie ma takiej konieczności

– mówi Krystyna Dudziń-

ska, zastępca dyrektora

do spraw leczniczych w Wo-

jewódzkim Szpitalu przyuli-

cy Juraszów w Poznaniu. 

Na 680 łóżek w tej

placówce opustoszało aż 340.

Jeszcze luźniej będzie w 111

Szpitalu Wojskowym, w któ-

rym Wielkanoc spędzi zaled-

wie 71 pacjentów. 

Za to tylko co piąty chory

mógł się wypisać zkliniczne-

go Szpitala Przemienienia

Pańskiego, w którym ciężki

stan większości chorych nie

pozwolił na spędzenie świąt

w domu. 

D

Puste łóżka

SAMORZĄD > W ramach

realizacji Miejskiego Progra-

mu Rewitalizacji, Rada Osie-

dla Ostrów Tumski-Śródka-

-Zawady przygotowała

wstępną społeczną koncep-

cję zagospodarowania Śród-

ki.Mieszkańcy mogą się znią

zapoznać w siedzibie Cen-

trum Ekonomii Społecznej

przy ul. Rynek Śródecki 3,

w terminie 10-25 kwietnia,

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8-16. 
BOK

Zagospodarowie

Śródki

DODATKI MIESZKANIOWE

> Wcześniej rozliczenia były

szczegółowo rozpisane w ta-

belkach, na kolorowych kart-

kach. Teraz – na wyciągu wid-

nieje ogólna kwota, którą nale-

ży samemu rozpracować. Tak

w skrócie administratorzy

przedstawiają zmianę, jaką

zaobserwowali od czasu, kie-

dy dodatkami mieszkaniowy-

mi zajmuje się Miejski Ośro-

dek Pomocy Rodzinie w Po-

znaniu.

– Informacje, które otrzymy-

waliśmy w ubiegłym roku były

bardziej klarowne – tłumaczy

Agnieszka Figiel, księgowa

z Mega Dom, spółki zajmującej

się administracją budynków.

– Nie chodzi o kolorowe kartecz-

ki, czy tabelki. Teraz zdarza się,

że wpływa kwota, a ja nie wiem,

czy jest to wyrównanie za po-

przedni okres, jakaś dopłata, czy

może pomyłka? Trudno mi po-

tem zaksięgować te pieniądze. 

Zgodnie z przepisami, kiedy

lokator otrzyma dodatek miesz-

kaniowy, MOPR informuje

o tym administratora budynku.

Na jego konto bankowe przele-

wane są pieniądze. Dodatek

przyznawany jest na 6 miesięcy,

dlatego co pół roku wysyłane są

zawiadomienia.

– Działamy zgodnie z ustawą

– wyjaśnia Piotr Miedziński, za-

stępca dyrektora Miejskiego

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Po-

znaniu. – Informujemy admini-

stratorów komu zostały przy-

znane pieniądze. 

Dodatki mieszkaniowe

otrzymuje w Poznaniu oko-

ło 20.000 osób. Mieszkają one

w budynkach zarządzanych

przez kilkuset administratorów.

MOPR przekonuje, że wysyłanie

co miesiąc szczegółowych rozli-

czeń to dodatkowa praca

i ogromne koszty.

– Przyjrzymy się sytuacji i po-

staramy się wypracować kom-

promis – zapewnia Miedziński.

– Możliwe, że istnieje rozwiąza-

nie, które nam nie przysporzy

kosztów, a administratorom uła-

twi rozliczanie. Myślę, że należy

się spotkać i wspólnie zastano-

wić. 
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Piotr Miedziński tłumaczy, że MOPR postępuje zgodnie

z przepisami, informując co pół roku administratorów

R E K L A M A   
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MOPR nie  może

wysyłać rozliczeń

Do dyskusji

Głos Wielkopolski, czwartek 14 czerwca 2007
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Wojciech Kręglewski

Rozpoczęliśmy na łamach

„Głosu Wielkopolskiego” dys-

kusję nad projektem nowego

Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania.

Chcemy prezentować różne

opinie i stanowiska na ten te-

mat. Zależy nam, by w szcze-

gólności poruszone zostały

zagadnienia najbardziej istot-

ne dla rozwoju miasta, a zara-

zem wywołujące najwięcej

kontrowersji.Jednym z najbardziej dys-

kutowanych i publicznie kon-

testowanych zapisów projektu

Studium są propozycje doty-

czące układu drogowego.

A przecież rozstrzygnięcia w tej

sprawie nie są nowe. W 1994 ro-

ku Rada Miasta Poznania

uchwaliła Plan Ogólny Zago-

spodarowania Przestrzennego,

który przesądził o układzie

głównych traktów miejskich.

W
kolejnych kadencjach po-

znański samorząd konse-

kwentnie to potwierdzał. Jed-

nak przeciwnicy przyjętych

rozwiązań korzystają z każdej

nadarzającej się okazji, by ten

stan rzeczy zrewidować. Szcze-

gólnie kontestowana jest III ra-

ma komunikacyjna. 

Bez korków w centrum

Często powtarza się zarzut

o
przestarzałości koncep-

cji III ramy. Jego autorzy posłu-

gują się argumentem, że jest ona

położona zbyt blisko centrum

i należy ją odsunąć poza obsza-

ry zurbanizowane. Kto widział

bowiem budowę obwodnicy dla

ruchu tranzytowego w mieście,

a nie poza jego granicami? Moż-

na zbagatelizować tę opinię,

gdyby nie była ona powtarza-

na również przez osoby posłu-

gujące się tytułami naukowymi.

TymczasemIIIrama to nic inne-

go, jak bezkolizyjny ring komu-

nikacyjny, którego głównym ce-

lem, nie jest przejęcie tranzytu,

ale obsługa ruchu generowane-

go wewnątrz miasta. Jego zada-

niem jest wyeliminowanie ru-

chu średnicowego (ruchu z jed-

nego końca miasta na drugi

przez centrum). 
Wielu z poznańskich kie-

rowców, każdego dnia rano

i po południu, przebija się

przez centrum, bo los zrządził,

że pracują na jednym końcu

miasta, a mieszkają na drugim.

Tracą czas w kilometrowych

korkach, poruszając się w żół-

wim tempie. Kosztuje to ich

sporo nerwów oraz pieniędzy

nalitry paliwa, emitowane póź-

niej w postaci toksycznych spa-

lin. Każdy, kto jechał głównymi

ulicami miasta w godzinach

szczytu dobrze mnie rozumie. 

Z auta do tramwaju

III rama komunikacyjna ma

nam zapewnić przemieszcze-

nie się z jednego końca miasta

na drugi w… kwadrans. Dłu-

gość trasy to 35 kilometrów

z 24 bezkolizyjnymi skrzyżo-

waniami. Jadąc z prędko-

ścią 90 km na godzinę potrze-

bujemy raptem dwudziestu

czterech minut, by pokonać ca-

ły ring. Dla przykładu: wyru-

szając z Junikowa na Miłosto-

wo wjedziemy na trzecią ramę

z ulicy Grunwaldzkiej na wy-

sokości Jawornickiej i zjedzie-

my z ramy na skrzyżowaniu

z ulicą Gnieźnieńską. Z dojaz-

dami 15-20 minut. Nie więcej.

Proszę sobie wyobrazić podob-

ną wyprawę dzisiaj. Nie daj Bo-

że w godzinach szczytu. 

Krytycy III ramy starają się

nie zauważać, że rzeczywistą

obwodnicą miasta, tą przysto-

sowaną do obsługi ciężarowe-

go ruchu tranzytowego wokół

Poznania, będzie tak zwa-

na IV
rama komunikacyj-

na, oparta o istniejącą autostra-

dę. 
Często przeciwnicy budo-

wy III ramy komunikacyjnej

posługują się tezą, że jej wybu-

dowanie zachęci do korzysta-

nia z samochodu, kosztem ko-

munikacji zbiorowej, dla któ-

rej ustanowiliśmy priorytet.

Należy odpowiedzieć sobie jed-

nak na pytanie, czy ten priory-

tet jest realizowany? Dzisiaj

w korkach grzęzną nie tylko sa-

mochody, ale również tramwa-

je i autobusy. 
Chciałbym doczekać chwili,

gdy z centrum będzie moż-

na wyeliminować ruch samo-

chodowy. Chcąc skutecznie taki

plan 
zrealizować 

trzeba,

prócz III ramy, w pierwszej ko-

lejności, „domknąć” tzw. Ring

Stübbena oraz I ramę komuni-

kacyjną przez tereny kolejowe

sąsiadujące zulicą Północną ipo-

prowadzić przeprawę przez

Wartę mostem północnym,

wzdłuż linii kolejowej na War-

szawę, ze zjazdem naZawadach.

Należy też dokończyćIIramę ko-

munikacyjną izaaranżować wo-

kół pierwszej idrugiej ramy par-

kingi buforowe. Kwit zparkingu

ma stać się dla kierowcy bezpłat-

nym biletem na tramwaj, któ-

rym będzie kontynuował po-

dróż dościsłego centrum. 

Ważne dla układu drogowe-

go są również projekty ulic:

Nowo Naramowickiej, Nowo

Obornickiej, Św. Wawrzyńca,

modernizacji Dolnej Wildy

i Bułgarskiej. 
Nie chrońmy 

ruin stadionu im. Szyca

Klinowo-pierścieniowy układ

zieleni miasta jest pomysłem

Władysława Czarneckiego,

z 1932 roku. Uznał on, że do-

brze by było wytyczony układ

zieleni wpisać w plany miasta,

uzupełnić i chronić utrzymu-

jąc na nich zieleń, jako funkcję

dominującą. Daleki był jednak

od całkowitego wykluczenia

na tych terenach działań inwe-

stycyjnych. W
odróżnieniu

od prof. Adama Wodziczki,

który po zaprezentowaniu mu

przez Czarneckiego pomysłu,

stwierdził, że najlepszym spo-

sobem urządzenia klinów zie-

leni byłby całkowity zakaz in-

westowania na tych obszarach

oraz intensywne ich zadrze-

wienie i wykształcenie obsza-

rów leśnych, pozbawionych

nawet alei spacerowych.

Realizacja koncepcji Czar-

neckiego uczyniła z Poznania

jedno z najbardziej zielonych

miast w Polsce. Sadzę, że jest to

walor, który powinniśmy chro-

nić i przekazać następnym po-

koleniom. Jednak daleki jestem

od ortodoksyjnego stanowiska

prof. Wodziczki. Nie widzę,

na przykład, nic zdrożnego

wulokowaniu zabudowy wczę-

ści śródmiejskiej południowego

klinazieleni (pomiędzy ulicami

Królowej Jadwigi i Chwiałkow-

skiego), jeżeli zagwarantuje się

minimalny udział zieleni wyso-

kiej powyżej 50 procent po-

wierzchni i wykluczy funkcje

generujące intensywny ruch.

Hipokryzją jest natomiast

szermowanie hasłem ochrony

klina zieleni w odniesieniu

doruin stadionu im. Szyca oraz

zabetonowanej pustyni, na któ-

rej kwitnie handel targowisko-

wy. Profesor Marian Fikus

słusznie proponuje, by te tere-

ny wykorzystać na rekreację

i sport, wzdłuż Drogi Dębiń-

skiej, a na budownictwo miesz-

kaniowe z usługami i handlem

(na parterze budynków) od uli-

cy Dolna Wilda. Warunek je-

den! Dominująca funkcja ziele-

ni wysokiej. Jak na razie kon-

cepcja profesora Fikusa nie ma

szans na realizację. Rozstrzy-

gnięcia w projekcie studium

utrzymują dotychczasowy stan. 

Zgadzam się jednak z tymi

głosami, które przy każdej in-

gerencji w kliny zielone doma-

gają się niezwykłej ostrożności

i pokory. Zatrzymać poznaniaków

w mieścieProjekt studium wskazuje wiele

terenów 
inwestycyjnych,

zwłaszcza dla budownictwa

mieszkaniowego. Łącznie po-

zwoli to nazaplanowanie pól in-

westycyjnych dla 27 tysięcy do-

mów 
jednorodzinnych 

i

7 tysięcy mieszkań dla 128 tysię-

cy mieszkańców. Ktoś powie:

po co? Przecież ludności Pozna-

nia ubywa. I na pierwszy rzut

oka ma rację. Tak naprawdę nie

przybędzie nam
128 tysięcy

mieszkańców, tylko dla tylu po-

wstaną potencjalne warunki dla

poprawy obecnego standardu

zamieszkania. Poznań traci swo-

ich mieszkańców w związku ze

znacznym 
exodusem 

ich

dogmin ościennych. Przyczyna?

Brak ofert działek budowlanych

dla domów jednorodzinnych.

Bolesne jest to, że dotyczy to naj-

bogatszych obywateli, którzy

najwięcej wpłacają do miejskiej

kasy z tytułu podatku PIT. Po-

winniśmy tę grupę zatrzymać.

Stąd oferta na Morasku, Radoje-

wie i Umultowie, gdzie stwarza-

my warunki dla rozwoju bu-

downictwa willowego irezyden-

cjalnego, dbając jednocześnie

o zachowanie unikalnych walo-

rów przyrodniczych tych tere-

nów. Pozostałe kierunki rozwo-

ju budownictwa jednorodzinne-

go to Szczepankowo-Spławie,

Pokrzywno-Krzesiny i Strze-

szyn. Jest również oferta dla de-

weloperów budownictwa wielo-

rodzinnego na osiedlu Maltań-

skim, terenie Gospody Targo-

wej, w Naramowicach (dla tych

terenów są już gotowe plany

miejscowe) oraz naŁacinie, Jeży-

cach i Junikowie. Musimy jesz-

cze zmierzyć się z problemem

Strzeszyna, gdzie prezydent za-

proponował budownictwo wie-

lorodzinne, ale zdecydowanie

zaprotestowali mieszkańcy oko-

licznych osiedli. 
Niewiele więcej terenów

pod handel
Lokalizację obiektów handlo-

wych odużej powierzchni (mar-

kety, galerie handlowo-usługo-

we) ustaliliśmy nowelizacją stu-

dium w czerwcu 2003 roku.

Obecny projekt wnosi w tym za-

kresie niewiele nowego. Przypo-

mnę, że taka możliwość, dla

obiektów jeszcze nie zrealizowa-

nych, została wówczas stworzo-

na: na Łacinie, przy Hetmań-

skiej i stadionie miejskim (Pta-

sia, Bułgarska), Panoramie

(Dmowskiego), w rejonie Sien-

kiewicza-Gajowa oraz dworca

autobusowego (Wierzbięcice-

-Królowej Jadwigi), przy 27

Grudnia. Obecny projekt posze-

rza te możliwości o dodatkowe

tereny przy: węzłach autostrado-

wych, M1, Krańcowej (Poznań-

-Wschód), na obszarze dworca

PKP. Oferta w studium jest dość

duża, stąd pracując nadplanami

miejscowymi Rada Miasta po-

winna wykazać szczególną roz-

wagę i zadbać o precyzyjną ana-

lizę skutków oddziaływania no-

wych inwestycji handlowych. 

Rewitalizacja to priorytet

Studium nie jest dokumentem

właściwym dla formułowania

programów rewitalizacyjnych.

Chociaż przez konkretne zapisy

precyzujące lub zmieniające

funkcje śródmiejskich obsza-

rów stwarzamy niezbędne wa-

runki do uruchomienia takich

programów. W pełni zgadzam

się z tymi głosami, które rewita-

lizację 
centrum 

stawiają

na pierwszym miejscu wśród

najważniejszych priorytetów

miasta. Jednakże właściwe zapi-

sy w
studium to zaledwie

skromny początek. Praca

nad programami rewitalizacyj-

nymi trwa. Oby zaowocowała

dobrymi pomysłami i stworzy-

ła warunki dla ich realizacji. 

Po czterech latach 

osiągnięto kompromis

Prace nad nowelizacją studium

trwają od połowy 2003 roku. Od

tego 
czasu 

minęły

4 lata. Jeżeli możnacokolwiek za-

rzucić sposobowi prac nad nim,

to chyba raczej nadmierną opie-

szałość. Po
opublikowaniu

uchwały oprzystąpieniu doprac

nad studium, każdy zaintereso-

wany miał możliwość złożyć

do niego wnioski. Wiele z nich

uwzględniono w pierwotnym

projekcie, który został następnie

wyłożony do publicznego wglą-

du. Zainteresowani mieli usta-

wowe prawo do złożenia uwag.

Następnie prezydent odniósł się

do nich, z których wiele przyjął

wnosząc poprawki do projektu.

Równolegle całą minioną ka-

dencję komisja, którą kieruję

prowadziła ustawiczne konsul-

tacje społeczne, wielokrotnie

mediując pomiędzy prezyden-

tem, a wnioskodawcami kon-

kretnych rozwiązań. W konse-

kwencji 
doprowadziło 

to

do istotnych modyfikacji projek-

tu. W cztery lata wypracowywa-

no kompromis, który został osta-

tecznie zapisany wprojekcie pre-

zydenta przedłożonym Radzie

Miasta do uchwalenia. 

Zdając sobie sprawę, że skład

rady w sposób istotny zmienił

się po ostatnich wyborach, pod-

jąłem, wspólnie z prof. Jadwigą

Rotnicka, przewodniczącą Ko-

misji Ochrony Środowiska i Re-

witalizacji, decyzję o bardzo

szczegółowym 
przeglądzie

wszystkich nieuwzględnionych

przez prezydenta uwag, wobec-

ności zainteresowanych. Obie

nasze komisje, spotykając się

wostatnim czasie dwa razy wty-

godniu, mozolnie, uwaga

po
uwadze, pochylają się

nad ich materią. Zdaję sobie

sprawę, że nie wszystkie oczeki-

wania mogą zostać spełnione.

Studium w zamierzeniu musi

rozstrzygać wiele konfliktów

i godzić wiele rozbieżnych inte-

resów. Nie sposób dokonać tych

rozstrzygnięć ku zadowoleniu

wszystkich. Oczekiwanie, aby

tak długo pracować nad doku-

mentem aż nie będzie uwag

do niego, jest niebezpieczną

utopią. Studium należy ciągle

zmieniać 
Postulat, by bez pośpiechu do-

pracować obecny projekt stu-

dium, by służył przez wiele lat

wynika z niezrozumienia jego

idei. Studium powinno być no-

welizowane permanentnie.

Zwłoka w uchwaleniu obecne-

go projektu skutkuje znaczny-

mi opóźnieniami w realizacji

wielu miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzenne-

go, których założenia są nie-

zgodne z obecnie obowiązują-

cym studium, oczekiwanych

z niecierpliwością przez miesz-

kańców i właścicieli terenów

objętych tymi planami. Co istot-

ne. Zdecydowana większość

tych planów nie budzi żadnych

kontrowersji. Potencjalni inwe-

storzy z miesiąca na miesiąc

opóźniają swoje przedsięwzię-

cia, a tymczasem ceny miesz-

kań i domów szybują do góry

jak F16. Tracą mieszkańcy, in-

westorzy i miasto. 

Mam nadzieję, że na począt-

ku lipca uchwalimy studium i

następnego dnia po uprawo-

mocnieniu 
podejmiemy

uchwałę opodjęciu prac nadno-

welizacją tego dokumentu. •

III rama to nie obwodnica

DEBATA | Studium musi rozstrzygać wiele konfliktów. Nie sposób jednak zadowolić wszystkich
– Studium jest kompromisem. Pracowaliśmy nad nim cztery lata – mówi Wojciech

Kręglewski
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Wojciech Kręglewski

– przewodniczący Komisji

Polityki Przestrzennej Rady

Miasta Poznania, szef klu-

bu radnych Platformy Oby-

watelskiej.
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Temat budowy trzeciej ramy komunikacyjnej w Poznaniu ma 
wielki ciężar gatunkowy – najpewniej ponad dziesięciu mi-
liardów złotych, bo mniej to ona raczej kosztować nie będzie. 
Przy takiej kwocie zawrót głowy gotowy... Można by za nią na-
być, na przykład, ze sto następnych F-16 i zapchać nimi jesz-
cze bardziej niebo nad Poznaniem. Za co to i na co nam?

Myślę, że główne napięcie w sporze o trzecią ramę bierze się z różnicy podejścia. Podejście 
administracji miejskiej jest „reaktywne” i dlatego ma ono dość duże poparcie społeczne. Po-

lega na prostym uznaniu, że rosnąca dominacja indywidualnego transportu samochodowego 
w mieście, i tak już dziś w Poznaniu ogromna, jest nieunikniona. Skoro obecnie jest tyle aut, to 
przewidujemy, że jutro będzie tyle, więc musi powstać tyle i tyle nowych dróg, a tyle wciąż jeszcze 
brakuje. Koniec kropka, innej możliwości nie ma. Poznaniacy miłujący samochody (chyba bardziej 
niż seks), a coraz częściej na nie skazani z braku wyboru, chętnie wierzą, że jak powstanie 36 km 
trzypasmowej autostrady wokół centrum, to korki znikną i będzie można hulać po całym mieście 

bez używania hamul-
ca. O tym marzy każdy 
kierowca...

Podejście krytyków 
można określić jako „ewa-
luacyjne” (czyli oceniają-
ce). I „proaktywne”. Opie-
rając się na doświadcze-
niach miast europejskich, 
które rozstrzygały podob-
ne dylematy nawet już kil-
kadziesiąt lat temu, odrzu-
cają oni deterministyczne 
założenie, że liczba sa-
mochodów i ich udział 
w transporcie w mie-
ście musi wciąż rosnąć, 
jak wiek Ziemi – bo mia-
sta mają po prostu ogra-
niczoną powierzchnię. 
Nie jest wcale oczywiste, 

że trzeba wykrawać coraz więcej miejsca pod nowe, szersze drogi i parkingi – z coraz mniejszej ilości 
wolnej przestrzeni. Uważają, że to, jaki będzie model komunikacji miejskiej, jest kwestią prowadzonej 
polityki, czyli że na udział indywidualnego transportu samochodowego w całości transportu można 
znacząco wpływać. Nawet jeśli większość myśli o tym dzisiaj inaczej, to zacznie zmieniać zdanie – kie-
dy okaże się, że dla niczego innego poza samochodami (stojącymi oczywiście na autostradach w kor-
kach) nie ma już w mieście miejsca. 

Krytycy mają za argumenty przewidywane konsekwencje budowy trzeciej ramy – te, które 
najpewniej ujawnią się obok, a zwłaszcza zamiast zakładanych celów (korki nie znikną, wydamy 
kupę kasy, narobimy masę zniszczeń i wywołamy szereg konfliktów). Trudność w dyskusji bierze 
się stąd, że te konsekwencje psują liryczną, rajską wizję miasta bez korków, w którym każdy, za-
wsze i wszędzie będzie mógł błyskawicznie dojechać swoim ukochanym autem. Ta wizja jest bli-
ska tak wielu sercom, że podważanie jej wywołuje morze bólu i rozczarowania. Nie chcemy sły-
szeć argumentów krytyków, bo autostrady nam się po prostu należą, za nasze krzywdy! W imię 
sprawiedliwości dziejowej... 

Jest to mało racjonalny vox populi, z którym trudno się komunikować, natomiast łatwo nim 
manipulować na rzecz opcji przeciwnej, za wewnętrznymi autostradami, co też się dzieje.

Dwaj specjaliści, którzy prezentują dalej swoje poglądy, wolni są od tej nieracjonalności, i całe 
szczęście. Jednak jej istnienie i znaczący wpływ na kształt debaty publicznej jest faktem. Pozostaje 
tylko mieć nadzieję, że ostatecznie rozstrzygać będzie szeroka, rzeczowa argumentacja i kalkula-
cja, nie uprzedzenia, żale i tęsknoty.  Lech Mergler

NA CO NAM i ZA CO 

TRZECIA
RAMA 
KOMUNIKACYJNA... 
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 Czym jest trzecia rama 
komunikacyjna?
ALEKSANDER DESKUR: Trzecia rama jest 
planowanym elementem układu komunika-
cyjnego miasta i aglomeracji, a nawet całe-
go regionu Wielkopolski, który ma rozliczne 
cele. Jak każdy system liniowy, musi współ-
pracować z całą resztą elementów. W więk-
szości miast układy komunikacyjne są kon-
centryczne, dlatego podstawowe znaczenie 
mają różnego rodzaju obwodnice, im więk-
sze miasto, tym ich więcej. Są nazywane rin-
gami (ring = pierścień), a w Poznaniu rama-
mi, ze względu na prostokątny kształt prze-
biegu. Aktualnie w Poznaniu są dwie ramy.

Rama pierwsza to układ ulic Roosevel-
ta, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II i Solna. 
Ogranicza ścisłe, historyczne centrum mia-
sta. Rama druga dzisiaj jest najważniejsza 
w funkcjonowaniu miasta i całego regionu, 
bo przebiegają przez nią drogi krajowe i wo-
jewódzkie. Wyznaczają ją m.in. ulice: Witosa, 
Hetmańska, Zamenhofa, Jana Pawła II, Serb-
ska i al. Solidarności. Dzisiaj niemal wszyst-
kie drogi zbiegają się na tej ramie. Pełni ona 
także ważną rolę w komunikacji zbiorowej 
i wdrożono na niej nowoczesny system ste-
rowania ruchem. 

 Skąd pomysł na wybudowanie 
trzeciej ramy?

Druga rama już nie wytrzymuje natę-
żenia ruchu, nie ma praktycznie żadnych 
rezerw. Celem jest też to, aby wewnątrz jej 
obszaru można było wdrażać swobodne 
rozwiązania dla komunikacji miejskiej. Po-
znań potrzebuje nie tylko obszarów histo-
rycznych, ale także aktywności gospodar-
czej, jak obszary logistyczne itp., a ciężko 
by było dowozić towar tramwajem. 

Nasza uchwała o polityce transportowej 
mówi o wprowadzaniu priorytetów dla ko-
munikacji zbiorowej nawet bez rekompen-
sat dla transportu indywidualnego, ale tak-
że, że należy stworzyć znośne warunki dla 
samochodów. Samo miasto ma ambicje by-
cia miastem przemysłowym i handlowym, 
dlatego miejsca aktywności gospodarczej 

muszą gdzieś być. Jeśli nie będziemy dzia-
łać, to wszystkie przedsiębiorstwa wywę-
drują poza granice miasta. 

 Jakie są inne cele trzeciej ramy?
Po pierwsze odciążenie śródmieścia od 

zbędnego ruchu. Chodzi o to, żeby przy-
jeżdżający z dowolnego kierunku dojecha-
li trzecią ramą do najkorzystniejszego wlo-
tu, skąd najkrótszą drogą docieraliby na 
miejsce. Kolejnym celem jest dostępność 
terenów przyległych, w których lokuje się 
obiekty wymagające transportu ciężarowe-
go, np. centrum logistyczne na Franowie. 
Trasa służyć będzie nie tylko mieszkańcom 
Poznania, ale również wszystkim odwiedza-
jącym miasto. Chcemy stworzyć łatwy i kla-
rowny układ komunikacyjny, bo błądzący 
kierowca powoduje największy chaos. 

Nie chodzi o ruch tranzytowy, bo on jest 
tak naprawdę znikomy – na granicach mia-
sta to mniej niż 10 procent ruchu. W prak-
tyce dążymy do usunięcia go z miasta – na 
autostradę i zamiejskie drogi ekspresowe. 

 A jak trzecia rama wygląda od 
strony założeń technicznych?

Jej parametry muszą być konkurencyj-
ne względem innych tras. Czynnik czasu 
jest decydujący, można nadłożyć drogi, ale 
nie czasu. Warunki ruchu muszą gwaranto-
wać wyższy komfort podróży niż na trasach 
wewnętrznych. 

Rama trzecia będzie miała około 36 km, 
a więc będzie prawie dwa razy dłuższa od 
drugiej, musi więc być szybsza. Na ramie 
drugiej zostały już zastosowane wszystkie 
możliwe rozwiązania „płaskie”. Dla trzeciej 
ramy sensowne są wielopoziomowe węzły, 
przewidujemy ich aż 22. Jeżeli byłyby rza-
dziej niż co 1,5 km (średnio), to efektyw-
ność tej drogi byłaby zbyt mała, a uciążli-
wość duża. 

Ta obwodnica nie może mieć skrzy-
żowań ani żadnych zjazdów na pose-
sje czy parkingi. Takie rozwiązania 
powinny także wyeliminować kor-
ki. Dopuszczone prędkości to 90 
km/h. Gdzieniegdzie trzecia 
rama może poprawić warunki 
akustyczne i środowiskowe. 
Na przykład przy osiedlu 
Orła Białego, gdzie hałas 
z ul. Kurlandzkiej jest 
ogromny, nie można 
zbudować ekranów, 
bo co kawałek są 
zjazdy. Gdy ruch 
przeniesie się 
na wyposa-

żoną w ekrany trzecią ramę, komfort aku-
styczny na osiedlu znacząco się poprawi.

 W związku z powstaniem trze-
ciej ramy pojawiają się protesty i uwagi 
mieszkańców dotyczące zmiany przebie-
gu trasy. Czy są one brane pod uwagę?

Trzeciej ramy nie można odsuwać dalej 
od śródmieścia, bo przestałaby być alter-
natywą dla ramy drugiej. Ponadto, oprócz 
celów wymienionych wcześniej, planuje-
my przy trzeciej ramie parkingi typu park 
and ride. Dla coraz większej liczby miesz-
kańców podpoznańskich gmin proponuje-
my dojazd samochodem do parkingu i da-
lej podróż komunikacją publiczną. Miejsca-
mi wymaga to przedłużenia linii tramwajo-
wej, choćby w stronę centrum handlowe-
go Franowo. 

Gdybyśmy widzieli cień szansy, to plany 
zostałyby zmienione. To jest w ogóle nie-
możliwe, żeby nie było konfliktów. Jednak 
niektóre rzeczy są fetyszyzowane. Wiele od-
cinków będzie bardzo dobrze zabezpieczo-
nych. Na obszarze miasta każda nowa trasa 
może przebiegać albo przez tereny zabudo-
wane, albo tzw. wolne tereny – to głównie 
tereny zieleni. Największe protesty są tam, 
gdzie chodzi o przyrodę i domy. Tymcza-
sem w przypadku ul. Browarnej wykazano, 

Mówi inż. 
ALEKSANDER 
DESKUR 
z Miejskiej 
Pracowni 
Urbanistycznej, 
opracowującej 
m.in. system 
komunikacyjny 
dla miasta 
Poznania
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 Jakie są założenia uchwały 
Rady Miasta Poznania z listopada 1999 r. 
o polityce transportowej Poznania?
JERZY BABIAK: W 1999 r. uchwalona zo-
stała zrównoważona polityka transpor-
towa. Jest w niej między innymi mowa 
o tym, żeby podejmować takie działa-
nia, by w trakcie zbliżania się do centrum 
było coraz mniej samochodów. Nie moż-
na w nieskończoność budować parkin-
gów, powiększać przekrojów ulic itd. Trze-
ba budować nowe linie tramwajowe, na 
przykład na ul. Garbary, i przedłużać już 
istniejące. 

 W jaki sposób zatem rozwiązać 
problem zatłoczonego miasta?

Na sytuację motoryzacyjnego zatłocze-
nia nowoczesna architektura powinna od-
powiadać intensywną rozbudową dróg pie-
szych, rowerowych i tramwajowych. W wie-

lu innych miastach w Europie okazało się, 
że projekt miasta, w którym wszędzie moż-
na dojechać w ciągu 45 minut samocho-
dem, jest nierealny i dlatego zaczęto wra-
cać do tramwajów. Komunikację tramwajo-
wą trzeba tak zaprojektować i rozbudować, 
żeby w określonych obszarach było mniej 
samochodów.

Niewielu z nas wie, że jeden tramwaj 
w ruchu potrzebuje zaledwie 1,5 metra 
drogi na pasażera, rower już 6 metrów, a sa-
mochód 65 metrów. Tramwajowi wiozące-
mu 200 pasażerów odpowiada mniej wię-
cej 180 samochodów osobowych. Obrazo-
wo: gdyby całą ulicę od Kupca Poznańskie-
go do al. Niepodległości, wzdłuż i wszerz, 
zastawić samochód przy samochodzie, to 
będzie ich 180 i to jest równoważnik jedne-
go tramwaju.

A ludzie? Pasażer jest skłonny przejść 
pieszo najwyżej 400 metrów, rowerem moż-
na poruszać się do 5 kilometrów. Natomiast 
tramwaj jest rozwiązaniem dla tych wszyst-
kich, którym się spieszy, a mają do pokona-
nia dystans większy niż 5 kilometrów (oczy-
wiście również krótszy). Ale taka podróż 
musi odbywać się w dobrych warunkach 
i zajmować mało czasu, w zgodzie z rozkła-
dem jazdy. 

 Jest pan autorem hasła „Wy 
stoicie, my jedziemy” doskonale realizo-
wanego przy podróży trasą „Pestki”. Czy 
takie rozwiązanie można zastosować 
w całym mieście?

Podam przykład: ktoś jedzie eksklu-
zywnym mercedesem. Wjeżdża na skrzy-
żowanie i staje w korku. I stoi. Może zapa-
lić papierosa, posłuchać radia, wygodnie 
siedzi i ma klimatyzację. Ale przez szybę 
widzi, jak przejeżdża jeden tramwaj, dru-
gi, trzeci… A mercedes stoi. Wcześniej czy 
później zdenerwuje się i zastanowi, czym 
jechać, żeby szybko przemieszczać się po 
mieście. Bo odpowiedzią na zatłoczenie 
miasta jest sieć tramwajowa. Im dalej od 
centrum miasta, tym ruch samochodowy 
może być większy. Udział samochodu wzra-
sta, gdy dochodzimy do skraju miasta. Tam 
zabudowa jest rzadsza, większe odległości 
i nie opłaca się budować tramwaju – chy-
ba że w pobliżu jest np. centrum handlo-
we. Ci wszyscy, którzy mają z miasta wyje-
chać, przejechać z dzielnicy do dzielnicy, 
przewożą towary, poruszają się samocho-
dem i właśnie tam trzeba stworzyć możli-
wości swobodnego przejazdu.

 A jak wygląda obecnie ruch 
tranzytowy w Poznaniu?

Tranzyt międzydzielnicowy odbywa się 
właśnie po ramach. Na obwodzie pierwszej 
ramy dzisiaj tranzyt ma rację bytu. Po utwo-
rzeniu trzeciej ramy pierwszą trzeba poprze-
cinać dla ruchu na tranzytowego. Jeżeli na 
narożnikach ramę przytniemy i pozwolimy 
jeździć tylko tramwajom, rowerom, taksów-
kom i pojazdom specjalnym, to te wybrane 
pojazdy będą jeździć bez żadnego utykania 
w korkach, na skrzyżowaniach się nie za-

że dla środowiska najgorzej jest nie robić 
tam nic. A dzięki trzeciej ramie pojawią się 
ekrany przeciwhałasowe i swobodne przej-
ścia dla zwierząt. Alternatywne warianty po-
wodowały większe szkody. Drugim wzbudza-
jącym emocje miejscem jest Lasek Marceliń-
ski. Jednak w przypadku wyprowadzenia 
trzeciej ramy z lasku nastąpi wkroczenie na 
zabudowę przemysłową, np. tereny Glaxo-
SmithKline, a także na ogródki działkowe. 

Wszystkie decyzje wydawane w oko-
licach trzeciej ramy uwzględniały właśnie 
taki jej przebieg. Próbując ją korygować, 
wkraczamy m.in. na tereny, gdzie do dzisiaj 
można było swobodnie inwestować. Naj-
większe konflikty są na terenie Edwardowa 
i Antoninka, ponieważ tutaj w latach dzie-
więćdziesiątych zmieniliśmy plany sprzed 
około 30 lat. Wtedy trasa miała biec m.in. 

w poprzek Lasku Marcelińskiego, osiedla 
Ławica i środkiem lotniska. Udało się nam 
przesunąć ją na brzeg lasu, skraj zabudo-
wy mieszkaniowej i lotniska, a więc będzie 
taniej i efektywniej oraz z mniejszymi kon-
fliktami, choć oczywiście – w innych niż po-
przednio miejscach. 

Na pytanie, gdzie budować, wszyscy 
mówią, że wszędzie, byle nie u mnie. Mówi 
się, że trzecia rama jest potrzebna, ale w in-
nym miejscu. A gdzie? U sąsiada... I to jest 
najtrudniejsze zadanie, przekonanie ludzi, 
że takie rozwiązanie jest mniejszą szkodą.

 Jakie jest struktura ruchu i ja-
kie są prognozy za 10 lat?

Celem i skutkiem trzeciej ramy nie bę-
dzie dodatkowa generacja ruchu. W Pozna-
niu udział samochodów osobowych w prze-
wozach osób jest bardzo duży, stanowi oko-

ło 53 procent tego ruchu. Kilkanaście lat 
temu, gdy zaczynaliśmy prace nad planem 
ogólnym, podział był równy: 1/3 tramwaja-
mi, 1/3 autobusami i 1/3 samochodami. 

Aglomeracja poznańska rozbudowuje się 
i rozwija. I to jest niezależne od tego, czy trze-
cia rama będzie, czy nie. Chcemy stworzyć 
warunki, żeby ośrodki ruchowe ulokowane 
były korzystnie i w sposób uporządkowany, 
zwłaszcza w okolicach trzeciej ramy. Jeśli jej 
nie będzie, to nie będzie chętnych, żeby tam 
budować. Ruch oczywiście wzrośnie, ale nie 
z powodu powstania trzeciej ramy, ale wsku-
tek rozwoju aglomeracji i w wyniku ciągle 
wzrastającej motoryzacji. Obecnie w mieście 
mamy już ponad 400 samochodów osobo-
wych na 1000 mieszkańców.  

Rozmawiała  
Małgorzata Maklakiewicz

Mówi inż. 
JERZY BABIAK
specjalista 
w zakresie 
transportu, 
m.in. były 
dyrektor MKP 
w Poznaniu 
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trzymają i co najistotniejsze, średnia pręd-
kość wzrośnie. Szczególnie trzeba podnieść 
prędkość poruszania się tramwaju. Dlate-
go oprócz pierwszeństwa dla tramwaju na 
skrzyżowaniach należy również dążyć do 
segregacji ulic na tramwajowe i samocho-
dowe. Dlatego powinien obowiązywać na-
kaz ograniczający ruch samochodowy tam, 
gdzie istnieją torowiska. Przykładem może 
być projekt puszczenia wszystkich tram-
wajów przebudowaną ulicą Zwierzyniec-
ką, dzięki czemu ulica Grunwaldzka służyła-
by tylko samochodom i od razu poprawiłby 
się komfort ruchu dla wszystkich. 

 Czy zatem trzecia rama jest 
potrzebna?

Nie można mówić, że trzecia rama jest 
niepotrzebna. Istnieje tylko spór o to, ja-
kiej klasy technicznej – ulica ekspresowa 
czy główna ruchu przyspieszonego oraz 
spór o jej szczegółowy przebieg. Założo-
no, że ma to być ulica ekspresowa, a po-
lityka transportowa z 1999 roku mówi, że 
powinna to być ulica główna ruchu przy-
spieszonego z maksymalną prędkością 70 
km/h. Również ze skrzyżowaniami regu-
lowanymi światłami, żeby samochody nie 
rozpędzały się do prędkości niedozwolo-
nej. Hałas można zmniejszyć, stawiając 
ściany akustyczne, ale nigdy nie zostanie 
on wyeliminowany całkowicie, a już na 
pewno nie zlikwiduje to spalin. Im wyż-
szej klasy jest ulica, tym większą stanowi 
barierę dla rozwoju przyległych terenów 

– wjazd na taką drogę możliwy jest w od-
ległych węzłach, a do przejścia przez ulicę 
potrzebne są kładki lub tunele.

Budowanie węzłów z prawdziwego zda-
rzenia wymaga zajęcia ogromnej przestrze-
ni. Tam, gdzie jest to ekonomicznie opła-
calne, np. na skrzyżowaniu z ulicami pro-
wadzącymi do autostrady, ma to sens, bo 
samochody będą mogły płynnie wjeżdżać 
na trzecią ramę i zjeżdżać z niej. Sygnaliza-
cja świetlna zapewni natomiast uspokojenie 
ruchu. Budując wszystkie skrzyżowania jako 
węzły, zapłacimy za ulicę ekspresową wokół 
miasta trzy razy więcej, niż za ulicę główną 
ruchu przyspieszonego. 

 Czy konflikt komunikacyjny 
w centrum Poznania istnieje?

Tak. Żeby ludzie mogli żyć w centrum, 
nie można dopuszczać do takich sytuacji, 
jak na ul. Głogowskiej i Dąbrowskiego. 
Kiedyś to były dwie główne ulice handlo-
we Poznania, a dziś są zaniedbane i za-
pomniane. Powodem są konflikty komu-
nikacyjne. Tam konflikt ma każdy z każ-
dym: tramwaje z samochodami, kupcy 
mają utrudnioną dostawę, klient nie może 
podjechać do sklepu. Siłą rzeczy handlow-
cy szukają terenów bardziej przyjaznych, 
przenoszą się np. do centrów handlo-
wych. Mieszkańcy nie mają gdzie zaparko-
wać samochodu. Pod oknem hałas i spali-
ny. Ci bogatsi kupują dom na obrzeżach 
i wyprowadzają się. W mieszkaniach zo-
stają ubodzy. Nie ma handlu, właściciel 

domu nie ma wpływów, jak nie ma wpły-
wów – kamienica upada. 

 Jest wielu mieszkańców, któ-
rym nie podoba się projekt przebiegu 
trzeciej ramy. Jak rozstrzygnąć ten spór?

Rozstrzyganie konfliktów dotyczących 
przestrzeni komunikacyjnej musi odby-
wać się na zasadzie consensusu. Na Zacho-
dzie najpierw próbuje się określić, jakie są 
konflikty oraz przewidzieć, jakie mogą być. 
Próbuje się zdefiniować grupy, których pro-
blem dotyczy. Te grupy powinny mieć moż-
liwość wyartykułowania swoich interesów 
i potrzeb. Każda ze stron przedstawia swo-
je stanowisko i na drodze dyskusji dochodzi 
się do wzajemnych ustępstw.

Nie może być tak, jak jest w Poznaniu, 
że stowarzyszenia i rady osiedli zgłaszają 
swoje opinie, a radni robią swoje. Musi ist-
nieć wola polityczna do uznania racji drugiej 
strony, a nie tylko upór przy własnych roz-
wiązaniach. Andreas Billert wraz ze współ-
pracownikami zaproponowali dla miasta 
Poznania zastosowanie sprawdzonego od 
ćwierćwiecza w krajach rozwiniętych uspo-
łecznionego procesu decyzyjnego. Przy-
jęte rozwiązania i strategia ich wdrażania 
powinny być wynikiem wydyskutowane-
go porozumienia mieszkańców, ekspertów, 
urzędników komunalnych i lokalnych poli-
tyków. I powinna być wola polityczna usza-
nowania tak uzyskanego consensusu.    

Rozmawiała  
Małgorzata Maklakiewicz



Dzieje miast i transportu 
wzajemnie się przepla-
tają. Jedna ze znanych 
tez głosi nawet, że to 
transport stworzył mia-
sta i transport te miasta 
zabija. Początkowo mia-
sta były lokowane nad 
rzekami stanowiącymi 
ówczesne szlaki komu-
nikacyjne, a następnie 
wzdłuż linii kolejowych. 
Upadek miast zaczął się 
wraz z nastaniem ery 
samochodu. Roz wój 
współczesnych miast 
zależy w dużej mierze 
od umiejętności roz-
wiązywania problemów 
komunikacyjnych.

Nabici w korek

Począwszy od greckich polis po mia-
sta renesansowe, wszystkie one zazwyczaj 
mieściły się w promieniu około kilometra, 
rzadziej dwóch. Przyczyną był brak prostej 
i taniej formy lokomocji, która zapewniała-

by szerokim rzeszom sprawne przemiesz-
czanie się na większe odległości. Mieszkań-
cy mieli do dyspozycji właściwie tylko swo-
je nogi. Skala ówczesnych grodów musiała 
się ograniczać do obszaru, który można po-
konać na piechotę w kwadrans, góra dwa. 
Od tej zasady były jedynie nieliczne wyjąt-
ki. Dopiero era industrializacji przyniosła 
w XIX w. gwałtowny rozrost ośrodków miej-
skich. Było to możliwe przede wszystkim ze 
względu na rozwój transportu masowego: 
tramwajów konnych, a następnie elektrycz-
nych oraz kolei. Za sprawą transportu pu-
blicznego miasto wyzwoliło się z dawnych 
barier, choć rozwój musiał być nadal ukie-
runkowany, obejmował tereny ulokowane 
wzdłuż tras transportu szynowego. 

W drugiej dekadzie XX w. rozpoczął się 
gwałtowny rozwój motoryzacji, a jego sym-
bolem stał się Ford Model T – tani samochód 
dla szerokich mas. Miasta Stanów Zjed-
noczonych, które jako pierwsze doświad-
czyły masowej motoryzacji, stanęły w kor-
kach. Wprawdzie same zatory drogowe 
były znane już wcześniej, choćby z osiem-
nastowiecznych metropolii, takich jak Paryż, 
przez które w żółwim tempie podążały roz-
liczne dorożki i powozy, jednak skala kor-
ków jak na ówczesne lata była przerażająca. 
Dopiero liczne inwestycje w infrastrukturę, 
a także poprawa dynamiki jazdy pojazdów 
pozwoliły na zwiększenie przepustowości 
układu transportowego. Problem korków 
w miastach amerykańskich jednak nie znik-
nął, a nawet się nasilił. Chociaż infrastruk-
tura transportowa – autostrady wraz z po-
mniejszymi drogami, węzły komunikacyjne 
i gigantyczne parkingi wielopoziomowe  – 
obecnie zajmuje w niektórych miastach, np. 
Los Angeles, ponad 2/3 powierzchni dziel-
nic centralnych, to samochody nadal uty-
kają w wielkich zatorach, nawet w godzi-

Michał Beim

Miasto 
uzależnione 
od samochodu?
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nach nocnych. Problemy komunikacyjne 
w mniejszym lub większym stopniu doty-
czą już miast całego świata.

Skąd się biorą korki?

Pytanie o przyczyny powstawania kor-
ków może brzmieć bardzo naiwnie, niczym 
pytanie, skąd się biorą dzieci. Odpowiedź 
wydaje się powszechnie znana, jednakże 
w momencie, gdy owo zdarzenie ma miej-
sce, wiedza i rozum ustępują emocjom. Na-
leży więc przypomnieć, że trzema najważ-
niejszymi przyczynami zatłoczenia na dro-
gach są wzrost mobilności mieszkańców, 
wzrost średnich długości podróży, a przede 
wszystkim zmiana zachowań komunika-
cyjnych polegająca na coraz powszech-
niejszym wyborze samochodu jako środka 
lokomocji.

Liczba podróży wykonywanych w ciągu 
dnia, czyli mobilność systematycznie wzra-
sta. Przyczyną są ciągłe zmiany społeczno-e-
konomiczne, które zachodzą na całym świe-
cie. Zmienia się model pracy oraz jej formy. 
Mimo że problem nie dotyczy wyłącznie 
Polski, najlepiej uświadomić sobie to na 
przykładzie własnej historii. Jeszcze przed 
zmianą ustroju dominowała praca w ściśle 
określonych godzinach, robotnicy fabryczni 
i tzw. pracownicy umysłowi przyjeżdżali do 
zakładów pracy na określoną godzinę, a po 
ośmiu godzinach udawali się do domów. 
Zakupy ograniczały się do wizyt w sklepach 
lub SAM-ach usytuowanych tuż koło domu. 
Jednakowa oferta zniechęcała wręcz do wi-
zyt w innych placówkach handlowych. Po-
dobnie działo się w zakresie dostępu do 
kultury, ochrony zdrowia itd. 

W gospodarce, w której sektor usług 
zaczyna dominować nad przemysłem, co-
raz powszechniej praca wiąże się z koniecz-
nością odwiedzania różnych miejsc – wizyt 
u kontrahentów, spotkań z klientami, zaku-
pu wyspecjalizowanych części u wielu róż-
nych dostawców. Z drugiej strony, wzrasta 
liczba różnych atrakcji – centrów handlo-
wych, centrów rozrywki, porozrzucanych po 
całym mieście. Przy relatywnie malejących 
kosztach transportu klienci skłonni są udać 
się na drugi koniec miasta w poszukiwaniu 
najtańszych produktów. Ludzie podróżu-
ją więc coraz częściej i na coraz dłuższych 
dystansach.

Poddawane presji motoryzacyjnej śród-
mieścia nie są tak atrakcyjnymi miejscami 
do zamieszkania jak dawniej. Hałas i spa-

liny pochodzące od wzrastającej liczby sa-
mochodów zmuszają wręcz do ucieczki na 
przedmieścia. To z kolei powoduje dalszy 
wzrost chaosu komunikacyjnego. Miejsca 
pracy pozostają tam, gdzie były poprzednio, 
podobnie jak szkoły, w których dzieci nadal 
się uczą, pozostają także dawne przyzwy-
czajenia do lekarzy, a czasem nawet skle-
pów osiedlowych. Zasadniczą różnicą jest 
właściwie tylko zmiana miejsca zamieszka-
nia – dalej od centrum. Wydłużają się co-
dzienne dojazdy. Dłuższa podróż to znowuż 
większe zapotrzebowanie na transport. Ze 
względu na rozproszenie zabudowy subur-
biów zadaniu temu nie jest w stanie spro-
stać transport publiczny. Gęstość zaludnie-
nia jest niska, a odległości duże, więc rachu-
nek ekonomiczny przemawia przeciw takim 
połączeniom autobusowych. Przewoźnicy 
je ograniczają, a przez to kolejne osoby re-
zygnują z transportu publicznego. Jedyną 
alternatywą jest dla nich samochód.

Choć zjawisko suburbanizacji jest bar-
dzo istotne, to wzrost natężenia ruchu sa-
mochodowego nie wynika tylko z rozpra-
szania się miast. Składa się na to wiele in-
nych czynników: zmiana potrzeb transpor-
towych ludności, mało elastyczna i konku-

rencyjna pod względem czasowym oferta 
transportu publicznego, polityka transpor-
towa miast uginająca się pod wpływem „lob-
by samochodowego” itd. Nie mniejszą rolę 
odgrywają wzorce społeczne. Samochód 
jest, zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
symbolem luksusu, wolności i wygody. Jest 
przeciwieństwem oferty transportu publicz-
nego. Producenci samochodów w swych 
reklamach przekonują, że „masz prawo do 
podróżowania w komforcie” i właśnie na-
stał „najwyższy czas na twój własny samo-
chód” – odwołując się jednocześnie do ob-
razów zatłoczonych ponad wszelką miarę 
miejskich autobusów, w których filigrano-
wa kobieta ściskana jest przez dwóch prze-
poconych gburów. Podobny obraz odna-
leźć można w popularnych serialach i ko-
lorowych czasopismach. Tym stereotypom 
ulegają też decydenci i inżynierowie ruchu, 
czego doskonałym przykładem może być 
ankieta poznańskich kompleksowych ba-
dań ruchu z 2000 r., w której wypytywano 
rowerzystów, czy nie odczuwają kompleksu 
niższości…

Rozwiązanie dla niektórych, problem 
dla wszystkich

Największym odkryciem francuskiego 
antropologa Luciena Lévy-Bruhla prowadzą-
cego na początku XX w. badania nad men-
talnością ludów pierwotnych było stwier-
dzenie faktu, że ludy pierwotne posługują 
się zdecydowanie inną logiką niż cywilizo-
wane. W swoich książkach opisuje on, że 
ludy te nie potrafią oddzielić rzeczywisto-
ści od świata myśli i swoich wyobrażeń. We-
dług takiej logiki na przykład osoba, która 
się rozchorowała, nie zażywa odpowiednich 
medykamentów, ale przekazuje chorobę in-
nym. Przedstawicielom ludów pierwotnych 
kierujących się tzw. mistyczną partycypacją 
wydaje się to zupełnie rozsądne. Osobie po-
siadającej choć podstawy wiedzy medycz-
nej działanie takie wydaje się absurdem, 
który doprowadzić może jedynie do epi-
demii na szeroką skalę. Czasem trudno nie 
odnieść wrażenia, że w postrzeganiu pro-
blemów transportowych, zwłaszcza w Pol-
sce, zostają gdzieś zagubione zasady logiki, 
a umysły decydentów są zamknięte na do-
robek nauki, doświadczenia innych miast 
i podstawowe fakty. Wprawdzie nie ozna-
cza to cofania się do poziomu wiedzy ludów 
pierwotnych, ale trudno nie odnieść wra-
żenia, że polskie miasta pragną popełniać 

Dr Michał Beim, 
adiunkt w Instytucie Geografii Spo-
łeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej UAM. Zajmuje się pro-
blemami transportu miejskiego i roz-
wojem urbanistycznym. W czerwcu 
2007 r. obronił z wyróżnieniem roz-
prawę doktorską „Modelowanie pro-
cesu suburbanizacji w aglomeracji 
poznańskiej z wykorzystaniem sztucz-
nych sieci neuronowych i automatów 
komórkowych”. Wiceprezes Stowarzy-
szenia Sekcja Rowerzystów Miejskich, 
28 lat. 
www.beim.pl 
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i popełniają błędy zachodniej urbanistyki 
z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Była 
ona wtedy opętana ideą „miasta sprawiedli-
wego dla samochodu”, sformułowaną przez 
niemieckiego architekta Hansa Bernharda 
Reichowa.

Pewne elementy idei „miasta sprawie-
dliwego dla samochodu” można odnaleźć 
w planach rozwoju przestrzennego Pozna-
nia. Dobitnym przykładem jest jeden z ce-
lów systemu ram komunikacyjnych – za-
pewnienie kierowcom przejazdu pomiędzy 
dowolnymi punktami miasta w maksymal-
nie dwadzieścia minut. Nowe arterie ozna-
czają dla części poznaniaków ziszczenie ma-
rzeń o nieskrępowanej jeździe samocho-
dem po mieście, co skwapliwie podkreśla-
ją miejscy politycy. Nawet sami mieszkańcy 
protestujący przeciw konkretnym odcinkom 
nie podważają konieczności realizacji po-
stulowanych przez „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania” inwestycji drogo-
wych; postulują jedynie odsunięcie ich od 
własnych posesji. Identyczny mechanizm 
funkcjonuje w innych miastach.

W takiej sytuacji należałoby zadać pyta-
nie: czy jest możliwa taka lokalizacja inwe-
stycji drogowych, która by zapewniała szyb-
kie przemieszczanie się po całym mieście, 
przy jednoczesnym odsunięciu od siedzib 
ludzkich? Oczywiście, że nie jest to możli-
we. Nawet w rzadkich sytuacjach, gdy uda-
łoby się przeprowadzić trasę z dala od osie-
dli, musiałoby się to odbywać np. kosztem 
cennych ekologicznie terenów zielonych 
miasta. Uświadomienie sobie tego faktu ma 
zasadnicze znaczenie – nie można pogodzić 
nieskrępowanej motoryzacji z zapewnie-
niem mieszkańcom wysokiej jakości życia. 

Wbrew opiniom różnych stron konflik-
tów o kształt nowych inwestycji – wbrew 
protestującym mieszkańcom i wbrew de-
cydentom – nie wolno sprowadzać dysku-
sji nad systemem transportowym i rozwo-
jem przestrzennym Poznania do sporów 
o konkretne lokalizacje poszczególnych 
odcinków arterii. Konieczne jest komplekso-
we ujęcie – usuwanie przyczyn, a nie tylko 

skutków. Zmiany polityki transportowej nie 
przyniosą nawet ograniczenia ruchu samo-
chodowego w ścisłym centrum – okolicach 
Starego Rynku. Rozwiązanie problemów 
komunikacyjnych wymaga działań zdecy-
dowanych, czasem wręcz radykalnych. Po-
dążanie drogą obecnej praktyki komunika-
cyjnej będzie dostarczać rozwiązań korzyst-
nych tylko dla wąskich grup społecznych. 
Koszty ponosić będą wszyscy. 

Od wizji po rzeczywistość

Drogi, ani tym bardziej centra miast, nie 
są z gumy. Mają swoją określoną pojem-
ność. Należy więc poszukiwać takich roz-
wiązań, które będą zapewniać mieszkań-
com mobilność przy jednoczesnej minima-
lizacji negatywnych skutków ekologicznych, 
społecznych i przestrzennych. Badania po-
kazują, że rozwiązaniem problemu może 
być tylko rozwój transportu publicznego 
wraz z jednoczesnymi działaniami na rzecz 
ruchu rowerowego i pieszego. Wynika to 
z faktu, że samochód osobowy jest jednym 
z najmniej efektywnych środków transportu 
w mieście. Na pasie ruchu szerokości 3,5 m 
w ciągu godziny jest w stanie przemieścić 
się tylko ok. 2000 osób poruszających się 
samochodami. W analogicznej sytuacji au-
tobusami może przejechać 9000 pasażerów, 
rowerami 14 000, natomiast 19 000 osób 
może przemieścić się pieszo, ponad 20 000 
zaś szybkim transportem szynowym! Fakty 
te nakazują nowe spojrzenie na wiele do-
tychczasowych dylematów. Zamiast dywa-
gacji na temat odcinków tras, które należa-
łoby poszerzyć w pierwszej kolejności, na-
leżałoby się zastanowić nad zastosowaniem 
bardziej wydajnego środka lokomocji.

Głoszona przez niektórych idea miasta 
bez samochodu jest nierealna. Idea miasta, 
w którym dominującą rolę odgrywa trans-
port publiczny i ruch rowerowy, jest nie tyl-
ko realna, ale z punktu widzenia rozwoju 
bardzo korzystna. Zachodnioeuropejskie 
metropolie podejmują w tym celu nie tylko 
klasyczne działania: rozbudowują sieć dróg 

rowerowych, nadają priorytet tramwajom, 
ale także stosują przedsięwzięcia, wydawa-
łoby się, bardzo kontrowersyjne. Przynoszą 
one jednak wyśmienite rezultaty i, po ich 
wdrożeniu, cieszą się rosnącą aprobatą spo-
łeczną. Przykładem może być wprowadze-
nie opłat za wjazd do centrum w Londynie. 
Pomysł przetrwał nie tylko ciężkie począt-
ki i zamachy terrorystyczne w metrze i au-
tobusach, ale wprowadzający opłaty Ken 
Livingstone został ponownie wybrany na 
burmistrza, głosząc hasła… podniesienia 
myta z 5 funtów do 8, a w perspektywie 
2008 r. do 10 funtów. Akceptacja tego roz-
wiązania wynika przede wszystkim z faktu, 
że osoby, które rzeczywiście muszą wjechać 
samochodem do śródmieścia, otrzymują za 
stosowną kwotę wysokiej jakości „produkt” 
– przejezdne ulice. Dla wielu przedsiębior-
ców straty wynikające ze stania w korkach 
były znacznie wyższe niż myto. 

Rachunek za błędy

W ślad za stolicą Wielkiej Brytanii po-
szedł już Sztokholm, w najbliższych miesią-
cach dołączy Mediolan. W Poznaniu nie ma 
na razie konieczności wprowadzenia opłat 
za wjazd do centrum, jednakże należy pa-
miętać, że we wszystkich miastach myto 
stanowi rachunek za błędną politykę trans-
portową. Tylko od strategicznych decyzji 
władz, jak i codziennych wyborów samych 
mieszkańców zależy, czy również nad Wartą 
przyjdzie uiszczać słony rachunek. 

Nadal nie tracą na znaczeniu słowa wy-
powiedziane pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych przez Bernarda Margueritte’a, fran-
cuskiego korespondenta mieszkającego 
w Polsce: Widzę w Polsce ślepy pęd w kie-
runku tego, co 30 lat temu przerobiły pań-
stwa zachodnie. To my teraz w desperacji 
organizujemy we Francji dni bez samocho-
du, bo rozumiemy, że w dziedzinie motory-
zacji zapędziliśmy się w ślepy zaułek. Pol-
ska ma szansę uczyć się na naszych błędach. 
Niestety, okazuje się, że każdy musi uczyć 
się na własnych.   

40
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40Instytut Logistyki i Ma-
gazynowania, jedy-
na w Polsce instytucja 
badawczo-rozwojowa 
zajmująca się szero-
ko rozumianą logisty-
ką i gospodarką elek-
troniczną, działająca 
w Poznaniu nieprze-
rwanie od 1967 roku, 
obchodzi ła w paź-
dzierniku br. swoje 
czterdzieste urodziny.

W tym czasie, wraz z rozwojem go-
spodarki i zmieniającymi się potrzebami 
rynkowymi, działalność Instytutu coraz 
bardziej kierowała się w stronę komplek-
sowej obsługi w zakresie opracowywa-
nia nowych koncepcji i rozwiązań pod-
noszących efektywność funkcjonowania 
przedsiębiorstw i całych łańcuchów do-
staw. Wraz z szybkim rozwojem logisty-
ki na świecie od lat 80. ubiegłego stulecia 
poznański Instytut nawiązał szereg kon-
taktów z podobnymi placówkami w Eu-
ropie, współuczestnicząc w wielu mię-
dzynarodowych projektach i programach 
badawczych, stając się jednym z ważniej-
szych centrów myśli logistycznej naszego 
kontynentu.

Obecnie Instytut Logistyki i Magazy-
nowania (ILiM) realizuje prace badawczo- 
-rozwojowe z zakresu logistyki i e-gospo-
darki, kładąc dużą wagę na praktyczne 
wykorzystanie rozwijanej wiedzy. Dzięki 

wysokiemu poziomowi merytoryczne-
mu ponad 100 pracowników i wdraża-
nym przez nich innowacyjnym rozwiąza-
niom ILiM zyskał rangę centrum kompe-
tencji, integrującego liczne grono part-
nerów z sektora prywatnego i publicz-
nego. Przykładem praktycznego zasto-
sowania rozwiązań opracowanych przez 
specjalistów Instytutu może być optyma-
lizacja sieci dystrybucji wody mineralnej 
„Żywiec” i usprawnienie procesu obsługi 
klienta operatora telefonii komórkowej 
Plus GSM. Na szczególną uwagę zasługu-
ją również projekty organizacyjno-tech-
nologiczne magazynów wykonane m.in. 
dla Unilever, Philips Lighting Poland czy 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals. 

W ramach kilkudziesięciu 
międzynarodowych projektów 

Instytut współpracuje dziś 
z ponad 200 organizacjami 
badawczymi z całej Europy, 

a efektem prowadzonych prac są 
przede wszystkim nowoczesne 
metodyki, narzędzia i standardy.

Jednym z najważniejszych punktów 
w historii Instytutu Logistyki i Magazy-
nowania było jego przyjęcie w 1990 roku 
do międzynarodowej organizacji EAN 
(obecnie GS1), zajmującej się opracowy-
waniem standardów i upowszechnia-
niem na świecie systemu kodów kresko-
wych. ILiM reprezentuje nasz kraj w tej 
organizacji, a jednocześnie w jego mu-
rach mieści się placówka nadająca kody 
kreskowe wszystkim podmiotom stosują-
cym je na swoich wyrobach bądź w bie-
żącej działalności gospodarczej. GS1 Pol-
ska to dzisiaj 17 tysięcy przedsiębiorstw 
korzystających ze standardów GS1.

Jednym z największych przedsięwzięć 
Instytutu Logistyki i Magazynowania w za-
kresie upowszechniania wiedzy było – 
oprócz bieżącej działalności wydawniczej 
– utworzenie w 2001 roku w Poznaniu 
Wyższej Szkoły Logistyki, która w szybkim 
czasie stała się wiodącą uczelnią w kraju, 
kształcącą w zakresie szeroko rozumianej 
logistyki. Jej absolwenci, legitymujący się 
tytułami licencjatów i magistrów, nie mają 
problemów ze znalezieniem pracy w swo-
im zawodzie w kraju, a niektórzy trafiają 
również na stanowiska za granicą. Wcze-
śniej, w 1997 roku, wychodząc naprzeciw 
coraz bardziej odczuwalnym potrzebom 
edukacyjnym, Instytut powołał do życia 
Centrum Edukacji Logistycznej, podnoszą-
ce kwalifikacje tworzących się w Polsce 
kadr logistycznych poprzez szkolenia oraz 
warsztaty. 

Innym przykładem wychodzenia na-
przeciw aktualnym potrzebom rynko-
wym producentów i dystrybutorów, m.in. 
w sektorze tzw. dóbr szybko rotujących 
(FMCG), jest zainicjowanie przez ILiM 
utworzenia ECR Polska, zajmującego się 
wypracowywaniem nowych, doskonal-
szych metod efektywnej obsługi klienta. 
Dzięki współpracy Instytutu z ONZ-ow-
ską organizacją UNTPDC powstała elek-
troniczna Platforma Wspomagania Han-
dlu Trade Point Poznań. Od początku XXI 
wieku Instytut Logistyki i Magazynowa-
nia zarządza też Europejskim Systemem 
Certyfikacji Logistyków w Polsce. 

Wkład ILiM w rozwój polskiej myśli 
logistycznej docenił m.in. minister gospo-
darki w specjalnym piśmie, przekazanym 
dyrekcji Instytutu 10 października 2007 
roku podczas uroczystej gali z okazji jego 
40-lecia, natomiast władze wojewódzkie 
przyznały Instytutowi Odznakę Honoro-
wą za zasługi dla Województwa Wielko-
polskiego.    (red.)
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Godzina ósma rano. Ruch wzmaga się 
na ulicach dojazdowych do centrum. 

Największe korki tworzą się w śródmieściu 
Poznania, ale nie brakuje ich tradycyjnie na 
mostach: Królowej Jadwigi i Dworcowym 
oraz na ul. Głównej. Korki rozpoczynają się 
już na wjazdach do Poznania, a im dalej 
w miasto, tym jeszcze gorzej. Tłoczno jest 
prawie zawsze w okolicach ronda Kaponie-
ra, Rataj i Śródki. W tych miejscach zamiast 
jechać samochodem, lepiej wybrać rower. 
Niewielu jednak tak robi.

– Całe miasto tonie w korkach, a wszyst-
ko przez studentów – mówi Czesław Choj-
nacki, który swoim punto każdego ran-
ka przemierza trasę Winogrady–Junikowo.  
– W październiku mój czas dojazdu do pra-
cy wydłużył się o 10 minut – żali się. Podob-
nego zdania są także inni mieszkańcy mia-
sta i... sami studenci. 

Miasto w korkach

Ci, którzy mieszkają w Poznaniu przez 
cały rok, widzą różnice w ruchu samocho-
dów. Latem, a także we wrześniu, przejazd 
przez miasto nie sprawia takich kłopotów 
jak w październiku. Nic dziwnego, skoro 
własny samochód posiada co drugi student 
na ostatnim roku studiów. Tłoczono jest tak-

że w weekendy, kiedy do Poznania na stu-
dia niestacjonarne przyjeżdżają słuchacze 
z różnych stron Wielkopolski – większość 
z nich własnymi samochodami.

– Z roku na rok coraz trudniej dojechać 
w różne części miasta – mówi Mateusz Go-
łębiowski, przewodniczący samorządu stu-
dentów UAM. – Na ostatnim roku studiów 
połowa studentów posiada własne cztery 
kółka, ale coraz częściej można zauważyć, że 
nawet studenci pierwszego roku wybierają 
się na uczelnię własnymi pojazdami. Jesz-
cze pięć lat temu zmechanizowanych stu-
dentów była zaledwie garstka.

Teraz posiadanie samochodu nie jest ta-
kim luksusem, jak było kiedyś. Używane sa-
mochody są niedrogie i stać na nie zarabiają-
cych studentów. Często rodzice fundują swo-
im pociechom pojazdy, aby mogły poruszać 
się z łatwością po mieście, dojeżdżając na 
przykład ze stancji na odległą uczelnię. Takim 
przykładem jest Morasko, dokąd przeniesiono 
wiele instytutów Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza. Studenci mieszkający na przykład na 
os. Kopernika czy pracujący w okolicach Gór-
czyna muszą poświęcić na dojazd około 40 
minut albo i więcej. Bywa, że jedyną alterna-
tywą jest własny samochód, bo dojazd auto-
busem jest kłopotliwy.

– Pracuję za wiaduktem górczyńskim, 
a studiuję na Wydziale Nauk Społecznych 

przy ul. Szamarzewskiego. Czasami korki są 
tak duże, że na dojazd poświęcam 40 minut 
– mówi Kasia z V roku, która od kilku miesię-
cy posiada własny samochód. 

Walka o parking 

O wzrastającym z roku na rok ruchu 
wokół akademików i uczelni głośno mówią 
władze poznańskich szkół wyższych. Naj-
większy kłopot z parkowaniem mają stu-
denci z Akademii Ekonomicznej. – To tra-
gedia – przyznaje rzecznik prasowy Akade-
mii Ekonomicznej Marlena Chomska. – Nie 
mamy własnych parkingów i studenci zmu-
szeni są do zostawiać samochody na płat-
nych parkingach miejskich wokół uczelni. 
Jedyny nasz parking istnieje pod wieżow-
cem uczelni u zbiegu ulic Kościuszki i Po-
wstańców Wielkopolskich, ale nie wystar-
cza dla wszystkich chętnych.

Na brak miejsc parkingowych nie narze-
kają studenci Politechniki Poznańskiej. Choć 
i oni w pewnych godzinach mogą mieć 
problemy ze znalezieniem miejsca na uczel-
nianym parkingu przy ul. Berdychowo. – Nie 
odczuwamy braku miejsc na naszym parkin-
gu, ale zdarzają się pory dnia, gdzie rzeczy-
wiście niektórzy mogą mieć z tym kłopot – 
mówi Mirosław Stroiński, kanclerz Politech-

Mariola Dymarczyk 

STUDENT za kółkiem

Początek października sprawia, że Po-
znań staje w korkach. Do miasta wraca 
po wakacjach kilkadziesiąt tysięcy stu-
dentów – a co trzeci z nich posiada sa-
mochód. Pokonanie trasy przez miasto 
wymaga nie lada opanowania i stalo-
wych nerwów.

Miejsc parkingowych brakuje wokół akademików 
na Winogradach przy ul. Dożynkowej. Studenci parkują 

więc na trawnikach między domami studenckimi.
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niki Poznańskiej. – W sobotę i w niedzielę 
dla studentów studiów niestacjonarnych 
udostępniamy parking wewnątrz kampusu 
przy ul. Piotrowo. Tutaj mamy około tysiąca 
miejsc dla samochodów.

Według kanclerza Stroińskiego parking 
przy ul. Piotrowo, gdzie często zatrzymują się 
studenci, pełni także funkcję parkingu buforo-
wego dla pracowników firm w centrum, któ-
rzy przesiadają się na tramwaj przy moście Ro-
cha. – Na szczęście nie wszyscy z naszych sze-
ściu tysięcy studentów posiadają samochody 
i dzięki temu nie mamy kłopotów z parkowa-
niem – dodaje Stroiński.

Korki tworzą się w kierunku dojazdu do 
kampusu uniwersyteckiego na Morasku. To 
efekt zmotoryzowania studentów. I choć 
budynki i parkingi wybudowano niedaw-
no, to w niektóre dni występują kłopoty ze 
swobodnym dojazdem i parkowaniem. Ta-
kim dniem jest poniedziałek. – W ten dzień 
dyżury mają pracownicy uczelni, głównie 
z Instytutu Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa, a dodatkowo do tego dochodzą 
samochody studentów – mówi kanclerz 
UAM Stanisław Wachowiak. – Takiego kło-
potu nie powinni mieć studenci mieszkają-
cy w akademikach Jagienka i Zbyszko przy 
ul. Piątkowskiej.

Na brak wolnych miejsc narzekają jedy-
nie studenci z domów studenckich Jowi-
ta oraz Hanka, przy których są bardzo małe 
parkingi. Kłopoty mają także studenci prawa 
i administracji z Collegium Iuridicum przy 
ul. Św. Marcin. Jednak zupełnie inaczej wy-
gląda sytuacja podczas zajęć z prawa, które 
odbywają się w byłych budynkach HCP na 

Wildzie, gdzie przestrzeń pozwala na parko-
wanie wielu samochodom naraz.

Na brak miejsc dla samochodów nie po-
winni narzekać studenci Akademii Rolni-
czej w Poznaniu. To dla nich władze uczel-
ni zorganizowały parking przy ul. Podlaskiej.  
– Jednak studenci wolą parkować bliżej 
uczelni i wtedy na parkingu tuż przy torach 
tramwajowych naprzeciw uczelni robi się 
tłok – mówi Elżbieta Żurek, kierownik działu 
nauczania na Akademii Rolniczej.

Tłok w tramwajach 

Korki pogłębiają się przez remonty 
w różnych częściach miasta. Najbardziej 
dotkliwe są te, które dotyczą centralnych 
ulic. Niedawno korkowała się ul. Garba-
ry z powodu budowy sygnalizacji świetl-
nej oraz Św. Marcin, gdzie budowa chodni-
ków utrudniała ruch nie tylko pieszym, ale 
i samochodom. 

– Natężenie ruchu od października jest 
bardzo duże – mówi Jerzy Michalski z Wy-
działu Bezpieczeństwa Ruchu Zarządu Dróg 
Miejskich. – To jak garnek wypełniony po 
brzegi, do którego już nic nie można dolać. 
Ludzie przyzwyczajeni są do swoich samo-
chodów i wolą stać w korkach niż przesiąść 
się do komunikacji miejskiej. Wielu twierdzi, 
że jadąc samochodem, może załatwić szyb-
ciej kilka spraw naraz.

Tłok panuje też jednak w autobusach 
i tramwajach. MPK ocenia, że w październi-
ku pasażerów jest więcej o 25 procent. Nie 
ma więc co się dziwić, że wielu studentów wy-

biera własne auta zamiast komunikacji miej-
skiej. Niekiedy, głównie w godzinach szczytu, 
nie da się wetknąć szpilki w tramwajach, które 
jadą na przykład w kierunku Piątkowa. To tam 
mieści się wiele akademików oraz wynajmo-
wanych mieszkań studenckich. Podróż w ta-
kich warunkach nie zachęca do porzucania 
wygodnego własnego auta na rzecz przepeł-
nionego autobusu czy tramwaju.

I niewiele pomagają wprowadzane co 
roku przez MPK zimowe rozkłady jazdy. 
Potem MPK przy pomocy obserwatorów 
sprawdza natężenie ruchu pasażerskiego 
i szuka sposobów, żeby na najbardziej ob-
lężonych trasach wszyscy mieścili się w au-
tobusach i tramwajach.

Korki od zawsze były, są i najpewniej 
będą problemem każdego większego mia-
sta. Poznaniowi potrzebne są też nowe tra-
sy, które wyprowadzą część ruchu z cen-
trum, ale to wymagałoby wybudowania 
trzeciej ramy komunikacyjnej dla miasta. Na 
szczęście Poznań posiada działający spraw-
nie System Sterowania Ruchem. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu światła inteligentnie do-
stosowują się do sytuacji na drodze i mogą 
zmieniać częstotliwość zmian zielonego na 
czerwone. 

Na całkowite zlikwidowanie korków nie 
ma jednak co liczyć. Tym bardziej że Poznań 
jest miastem targowym, do którego co kilka 
dni wjeżdża kilka tysięcy gości, wielu wła-
snymi samochodami. Do korków pozostaje 
się przyzwyczaić, przynajmniej do początku 
lipca, kiedy wielu studentów, a także pozna-
niaków, wyjeżdża na wakacje.  STUDENT za kółkiem

Na parkingu Akade-
mii Rolniczej przy 
al. Wojska Polskiego 
z trudem można zna-
leźć wolne miejsce. 
Studenci wolą par-
kować bliżej uczelni, 
niż 50 metrów dalej – 
przy ul. Podlaskiej.
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W Polsce obecnie dzia-
ła ok. 6,8 tys. stacji paliw. 
Mimo ogólnego inne-
go wrażenia największy 
udział w rynku mają na-
dal stacje niezależne – 
46,5 procent; dalej rodzi-
me koncerny Orlen i Lo-
tos – razem 33,3 procent; 
zagraniczne koncerny 
dysponują już 15,2-pro-
centowym udziałem, 
a sieci prywatne – około  
3,5-procentowym.

Do walki o udział w rynku detalicznym 
dystrybucji paliw włączyły się również wiel-
kie sieci hipermarketów, przy których jak 
grzyby po deszczu powstają stacje tanich 
paliw. Osiągnęły już 1,5 procent udziału 
w rynku (źródło: Polska Organizacja Prze-
mysłu i Handlu Naftowego).

Główni polscy gracze

Spośród polskich koncernów znane 
nam są dwie marki: Orlen i Lotos.

ORLEN swoje korzenie wywodzi jesz-
cze z dobrze nam znanych stacji CPN i Pe-
trochemii Płock. W 1999 roku po połącze-
niu obu firm powstał Polski Koncern Naf-
towy, jedna z największych firm tej branży 
w Europie Środkowej. Nadzwyczajne walne 
zgromadzenie akcjonariuszy 3.04.2000 roku 
podjęło uchwałę o przyjęciu przez PKN SA 
nowej nazwy handlowej – Orlen. W ten spo-
sób pojawiła się nowa marka na polskim 
rynku paliw.

Obecnie Orlen to jedna z największych 
korporacji przemysłu naftowego w tej czę-
ści Europy. Zarządza siedmioma rafineriami 
w Polsce, Czechach i na Litwie. Kompleks 
rafineryjno-petrochemiczny w Płocku to 
jeden z najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w Europie. Orlen posiada sieci 
stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach 
i na Litwie.

By sprostać konkurencji i budować sil-
ną pozycję marki, PKN musiał zacząć gonić 

zachodnie koncerny po względem sprzeda-
ży paliwa. W odpowiedzi na produkty kon-
kurencji wprowadzono nowe paliwo o na-
zwie Verva. Nowe paliwa segmentu pre-
mium stały się kolejnym etapem w realiza-
cji strategii koncernu dla obszaru detalicz-
nego. PKN Orlen chce maksymalnie dosto-
sować swoją ofertę do wymagań różnych 
grup klientów. Ważnym etapem zmian było 
wprowadzenie segmentacji sieci stacji kon-
cernu na segmenty premium i ekonomicz-
ny. Wdrażając na stacjach działających pod 
marką Orlen standardy premium, firma od-
powiedziała na oczekiwania klientów zo-
rientowanych przede wszystkim na jakość 
i nowoczesność. Segment ekonomiczny 
przeznaczony został dla nowej marki Bliska 
– stacji, które nie miały szans stać się typem 
premium.

LOTOS kojarzy nam się ze stacjami Ra-
finerii Gdańskiej, która rozpoczęła produk-
cję handlową już pod koniec 1975 roku. 
W 1996 roku ze struktury RG SA wyłączo-
no stacje firmowe i powołano spółkę Stacje 
Paliw Rafinerii Gdańskiej. Od 2002 roku Ra-
fineria Gdańska poddana została intensyw-
nym przekształceniom, w wyniku których 
w czerwcu 2003 roku powstał nowy pod-
miot Grupa Lotos SA. Następnym krokiem 
było włączenie do tego podmiotu w lutym 
2004 roku rafinerii z Czechowic, Jasła i Gor-
lic. W czerwcu 2005 roku Grupa Lotos SA 
weszła na warszawską giełdę. Następnym 
krokiem był zakup 39 stacji i 14 działek pod 
przyszłe obiekty od koncernu Exxon Mobil 
(marka Esso, za 278,5 mln zł – PAP) oraz 12 
stacji i dwie działki od koncernu MOL (mar-
ka Slovnaft). Inwestycje Grupy Lotos SA 
mają uczynić z niej jedną z najnowocze-
śniejszych i najbardziej zyskownych rafine-
rii na świecie.

Zagraniczne koncerny

Początek lat 90. otworzył polski rynek 
dystrybucji paliw na ekspansję wielkich 
koncernów zagranicznych. Pojawiły się takie 
marki, jak Agip, Aral, BP, Conoco Philips (Jet), 
Dea, Esso, Neste, Preem, Shell, Slovnaft, Sta-
toil, Texaco. Rynek jednak weryfikował i tę 
branżę. Stopniowo koncerny zaczęły się wy-
cofywać z Polski. Na placu boju pozostały 
te z największym udziałem w sprzedaży. 
Los pozostałych złożony został w ręce naj-
silniejszych graczy, którzy odkupywali całe 
sieci od wycofujących się koncernów. 
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gospodarka

Obecnie walkę o polski rynek dystrybu-
cji paliw prowadzi pięć zagranicznych kon-
cernów: BP (326 stacji); Shell (301 stacji); 
Statoil (231 stacji); Neste (92 stacje); Cono-
co/Lukoil (91 stacji) – źródło: POPiHN.

BP rozpoczęła działalność w Polsce 
w grudniu 1991 roku. Początkowo działało 
tylko biuro handlowe olejów dla samocho-
dów i przemysłu. Obecnie BP prowadzi w Pol-
sce działalność w ramach działów: paliwowe-
go, gazowego, modyfikacji asfaltów, smarów 
i olejów oraz hurtowej sprzedaży paliw. 

Pierwsza stacja benzynowa powstała 
w 1995 roku w Gliwicach. Kolejne stacje BP 
budowano zarówno jako własne (COCO), jak 
i partnerskie (DODO). W lipcu 2002 roku BP 
przejęło Veba Oil, właściciela sieci stacji pa-
liw Aral. Wzmocniło to niewątpliwie pozy-
cję firmy BP w Polsce, ale też i w Europie 
Zachodniej. Do istniejącej już sieci stacji pa-
liw BP dołączyły stacje paliw Aral, których re-
branding został zakończony pod koniec 2003 
roku. Przejęta sieć Aral działa obecnie w ra-
mach struktur i pod marką BP w określonym 
zakresie jako stacje franczyzowe (COFO). Ze 
względu na wysoką jakość sieci stacji paliw 
Aral uwrażliwionej na wysoki standard obiek-
tów i obsługi klienta firma ta stała się wybor-
nym partnerem przeprowadzonej fuzji.

SHELL, a właściwie Royal Dutch Shell 
Group, jest jednym z największych świato-
wych koncernów gospodarczych. Jest już 
obecny w ponad 145 krajach. Kontroluje 
10 procent światowych zasobów ropy naf-
towej i gazu ziemnego. Swoją ugruntowa-
ną pozycję zawdzięcza tradycji i doświad-
czeniu. Pierwsza stacja powstała w Gdań-
sku już w 1994 roku. Większość stacji two-

rzących sieć Shell w Polsce to stacje własne 
koncernu, z tego część jest wynikiem prze-
jęć innych sieci. W ostatnim czasie sieć roz-
wija się również dzięki programowi partner-
stwa „100% jakości Shell”. Dzięki temu pro-
gramowi do sieci Shell włączane są stacje 
niezależnych operatorów. W chwili obecnej 
jest ich już blisko 50. Wszystkie stacje Shell 
to nowoczesne obiekty, przyjazne dla klien-
tów i środowiska. Od lat są liderami rankin-
gów stacji najchętniej wybieranych przez 
klientów.

STATOIL – norweski koncern paliwowy 
należy do światowej czołówki w dziedzinie 
technologii wydobywania ropy naftowej 
i gazu spod dna morskiego. Oprócz sprze-
daży paliw Statoil realizuje dostawy lekkie-
go oleju opałowego oraz gazu płynnego. 
W ofercie posiada także szeroką gamę środ-
ków smarnych. 

W Polsce działa od 1992 roku. Pierw-
sza stacja została otwarta w naszym kraju 
w 1993 roku w Zakroczymiu koło Warszawy. 
W lutym 2003 roku Statoil przejął sieć stacji 
Preem w Polsce. Oprócz stacji wybudowa-
nych od podstaw i będących w 100 procen-
tach własnością firmy, są i stacje franczyzo-
we Statoil. Oferta ta skierowana jest do wła-
ścicieli stacji prywatnych, jak i tych, którzy 
chcą zainwestować we własną stację paliw.

NESTE Polska sp. z o.o. to nowa na-
zwa właściciela najstarszej w Polsce zagra-
nicznej sieci stacji benzynowych występu-
jących pod nazwą Neste. Firma Neste była 
pierwszym zachodnim koncernem paliwo-
wym budującym w Polsce sieć stacji paliw. 
Jest obecna w Polsce już od 1991 roku. Jako 
pierwszy koncern paliwowy w Polsce zaczął 
stawiać serwisowe stacje benzynowe i jako 
pierwszy wprowadził na rynek paliwowy 
automatyczne stacje benzynowe. Zmiana 
nazwy firmy z Fortum Polska sp. z o.o. na 
Neste Polska sp. z o.o. nastąpiła 1 mar-
ca 2005 roku i była konsekwen-
cją zmian strategicznych za-
chodzących w koncer-

nie. Stacje benzynowe pozostają nadal pod 
nazwą Neste A24.

CONOCO Philips to koncern amerykań-
ski, właściciel marki Jet, który wycofuje się 
obecnie z europejskiego rynku dystrybu-
cji paliw. 16 sierpnia 2007 roku Conoco Phi-
lips Poland sp. z o.o. zmieniła nazwę na Lu-
koil Warsaw sp. z o.o. Tym samym na rynku 
koncernów zagranicznych pojawił się nowy 
gracz z Rosji.

Lukoil jest jednak obecny w Polsce już 
od 1997 roku i zajmuje się dostarczaniem 
na rynek polski węglowodorowych gazów 
płynnych, oleju napędowego, parafiny i in-
nych produktów naftowych z rafinerii w Ro-
sji. Posiada rozlewnię gazu w Bydgoszczy. 
Sprzedaży LPG dokonuje poprzez dilerską 
sieć stacji autogazu, która liczy obecnie 95 
stacji. Przejęcie Conoco daje Lukoilowi moż-
liwości utworzenia nowoczesnej sieci stacji 
paliw w Polsce i objęcie już na starcie takiej 
samej pozycji na rynku, jaką ma koncern 
Neste.

Sieci polskich firm prywatnych

By przetrwać na rynku, polskie firmy 
prywatne musiały zacząć organizować się 
w sieci. Powstały sieci stacji paliw: Delfin 
(92 obiekty); Moja Stacja (50 obiektów); WW 
Energy (36 obiektów); Huzar (22 obiekty); 
Witospol (18 obiektów); Pronar (16 obiek-
tów) – źródło: POPiHN. Największą szansą 
dla tych sieci jest na pewno koncentracja 
na swoim lokalnym rynku, co daje większe 
możliwości integracji dostaw paliwa, a tym 
samym zwiększenia atrakcyjności i konku-
rencyjności na lokalnym rynku dystrybucji 
paliw. 
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Przykładem takiej konsolidacji jest Spół-
ka Delfin, która została założona w 2003 
roku przez grupę 29 Niezależnych Opera-
torów Stacji Paliw. Utworzono kapitał zało-
życielski podzielony na 29 równych części, 
co dało równy wpływ założycieli na kształt 
spółki. Siedziba Spółki Delfin mieści się 
w Sopocie. Od czterech lat prowadzona jest 
sprzedaż hurtowa paliw płynnych oraz LPG, 
a zasięg działalności powiększył się i obej-
muje już teren całej Polski. 

Groźny konkurent – hipermarkety 

Od kilku lat przybywa stacji paliw przy 
wielkich sklepach i hipermarketach. Sta-
cje budują: Tesco, Carrefour, Auchan, In-
termarche, E.Leclerc i Macro. Początkowo 
wydawało się, że nie stanowią one realne-
go zagrożenia dla wyspecjalizowanych sie-
ci stacji paliw, jednakże w ciągu ostatniego 
roku pojawiło się ich aż 48. W sumie jest to 
już 110 obiektów (źródło: POPiHN). Udział 
w rynku tych przymarketowych stacji pa-
liw powoli zaczyna sięgać progu 5 procent 
i może stać się realnym zagrożeniem dla po-
zycji rynkowej niektórych koncernów. Niskie 
ceny sprawiają, że sieci handlowe są oskar-
żane o stosowanie dumpingu lub sprzedaż 
paliw o obniżonej jakości. Te zarzuty są jed-
nak odpierane. Tesco zapewnia, że jakość 
paliw na ich stacjach jest stale kontrolowana 
przez dostawcę, Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz Państwową Inspekcję 
Handlową. Sieci tłumaczą, że niska cena wy-
nika z obniżenia marży oraz redukcji kosz-
tów utrzymania poprzez rezygnację z usług 
dodatkowych, takich jak myjnie, kompreso-
ry itp., które niewątpliwie wpływają na po-
ziom cen na stacjach paliw. 

Wydaje się, że nie należy jednak przece-
niać roli tych obiektów na rynku detalicznej 
dystrybucji paliw. Klienci to przede wszyst-
kim osoby, które tankują paliwo przy okazji, 
po konkurencyjnej cenie. Duża jednak część 
zmotoryzowanego społeczeństwa kojarzy 
zakup paliwa z wizytą na konkretnej sta-
cji. Korzysta tam bowiem z obsługi swoje-
go pojazdu, a jednocześnie oprócz możli-
wości skorzystania z WC ma do dyspozycji 
sklep często otwarty przez całą dobę i bi-
stro z dostępem do Internetu. 

Nie wydaje się możliwe, by stacje przy-
marketowe odwiedzali zawodowi kierowcy 
samochodów ciężarowych, którzy na sta-
cjach benzynowych spodziewają się pełne-
go węzła sanitarnego oraz ciepłego posiłku 
o każdej porze dnia i nocy.    



W sierpniu rozpoczęła się budowa Malta 
Office Park, czyli nowoczesnego par-

ku biurowego zlokalizowanego przy ul. Ar-
cybiskupa Antoniego Baraniaka i już poja-
wili się pierwsi najemcy. To poznańska spół-
ka Projekty Bankowe Polsoft, która wynaję-
ła ponad 2000 mkw. powierzchni biurowej 
i tym samym zajmie trzy piętra powstające-
go budynku, jednego z sześciu. Po zakoń-
czeniu budowy do firmy Polsoft będzie na-
leżało 30 procent powierzchni oferowanej 
w pierwszym etapie realizacji. 

Jak duże jest zainteresowanie najem-
ców projektem, mówi Wojciech Knawa – 
menedżer ds. komercjalizacji Malta Office 
Park: Prowadzimy bardzo zaawansowane 
rozmowy z najemcami dużych powierzch-
ni (500 – 3000 mkw.). Klienci zainteresowani 
większymi powierzchniami to zarówno firmy 
międzynarodowe, jak i lokalne przedsiębior-
stwa. Branże, z którymi rozmawiamy obec-
nie, to przede wszystkim: IT, firmy doradcze, 
call center i szeroko pojmowany sektor BPO. 
Wiele zapytań kierują do nas również firmy lo-
kalne – kancelarie prawne, agencje reklamo-
we i branża farmaceutyczna. Oceniając do-
tychczasowe zainteresowanie najemców, za-
kładamy, że komercjalizacja pierwszego eta-
pu zakończy się jeszcze w tym roku. 

Skąd tak duże zainteresowanie? Odpo-
wiedź jest prosta. Powstający dzięki Echo In-
vestment park biurowy oferuje: szereg no-
woczesnych rozwiązań technologicznych, 
systemy bezpieczeństwa, monitorowania 
i kontroli dostępu. Niewątpliwą zaletą ca-
łego zespołu budynków jest ok. 600 miejsc 
parkingowych zarówno na nadziemnym, jak 

i podziemnym parkingu. Zdaniem Joanny 
Nicińskiej – drugiego menedżera ds. komer-
cjalizacji Malta Office Park: Główne atuty pro-
jektu to unikalna – ze względu na otoczenie, 
rangę i rozpoznawalność miejsca – lokaliza-
cja, a także znakomita ekspozycja budynków. 
Istotnym elementem interesującym najemców 
jest też elastyczność podziału powierzchni i do-
pasowanie aranżacji do ich indywidualnych 
potrzeb. Poza tym, dzisiaj, Malta Office Park to 
jedyny biznespark w Poznaniu. 

Przypomnijmy, że Malta Office Park to 
inwestycja jednej z największych firm de-
welopersko-inwestycyjnych z polskim ka-
pitałem – Echo Investment SA. W Poznaniu 
do tej pory zrealizowała ona apartamento-
wiec Nad Wartą przy ul. Mostowej i hotel 
Ibis. Obecnie realizuje osiedle mieszkanio-
we Małe Naramowice, a w najbliższych pla-
nach ma zespół mieszkaniowy przy ul. Woj-
skowej i centrum Metropolis.

Projekt budynków Malta Office Park 
powstał w poznańskiej pracowni Litobor-
ski & Marciniak. Sześć niezależnych budyn-
ków: cztery pięcio- i dwa sześciokondy-
gnacyjne połączone kondygnacją parkingu 
podziemnego mają mieć 26 000 mkw. po-
wierzchni biurowej i 2000 mkw. powierzch-
ni magazynowej. 

Realizacja projektu podzielona została 
na trzy etapy. Aktualnie trwają zaawanso-
wane prace budowlane. Zakończono roboty 
fundamentowe i obecnie wykonywana jest 
płyta na poziomie parkingowym. Planowa-
ne zakończenie pierwszego etapu budowy 
przewidziane jest na wrzesień 2008 roku.  

MaMa

JEDYNY TAKI w Poznaniu
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Rozmowa z Romualdem Szperlińskim – 
prezesem Skanem Introl SA 

 Przez wiele lat był pan preze-
sem jednego z najprężniej działających 
klubów kapitału, prowadzi pan własny 
biznes. Czy dzisiejszy boom gospodar-
czy zawdzięczamy właśnie dynamiczne-
mu rozwojowi polskich firm, czy jest to 
jednak zasługa wpływających na nasz ry-
nek pieniędzy z Unii Europejskiej?

Rzeczywiście mamy do czynienia ze 
wzrostem gospodarczym. Nie było tak 
dobrze rozwijającej się gospodarki od 
okresu sprzed wojny. Zawdzięczamy to 
przede wszystkim swobodzie, jaka nastała 
w ostatnich latach. I to nie jest tak, że dia-
metralne zmiany zaszły w momencie przy-
stąpienia Polski do UE. Ten proces jest dłu-
gotrwały. Gospodarka i jej podwaliny zo-
stały zbudowane po dziewięćdziesiątym 
roku, kiedy nastąpiła zmiana polityczna 
i zmiana podejścia do gospodarki prywat-
nej. To wszystko zaowocowało rozwojem 
gospodarczym. Nałożyły się na to przede 
wszystkim mocny i stabilny pieniądz, sto-
sunkowo dogodne podatki oraz, po przy-
stąpieniu do UE, swobodna wymiana dóbr 
i pieniędzy. 

Fundusze z Unii są kierowane głównie 
na infrastrukturę, drogi, kolejnictwo, a na 
gospodarkę jest bardzo mało. Firmy muszą 
przebyć drogę przez mękę, żeby dostać pie-

niądze na swoje inwestycje. Najbardziej ne-
gatywnym zjawiskiem jest nierealizowanie 
zakwalifikowanych do realizacji wniosków 
składanych przez różne przedsiębiorstwa. 
Naprawdę wiele firm składa wnioski i uzy-
skuje znakomitą ilość punktów, co gwaran-
tuje uzyskanie dotacji, a w końcowym eta-
pie nagle okazuje się, że tych pieniędzy nie 
ma. Taki sposób działania odpycha biznes-
menów od tego dofinansowania. Taka poli-
tyka jest moim zdaniem niepoważna. 

 Jaka jest pozycja wielkopolskie-
go biznesu na rynku ogólnopolskim?

Wielkopolski biznes na tle biznesu pol-
skiego rozwija się najlepiej, o czym świad-
czą statystyki. To jest powód do dumy. Na 
terenie naszego województwa jest wie-
le wspaniałych inwestycji, fabryk. Obser-
wujemy gwałtowny wzrost zatrudnienia. 
To wszystko świadczy o tym, że dzieje się 
u nas bardzo dobrze. Oczywiście są inwe-
stycje, które będą lokowane w okolicach 
stolicy ze względu na chociażby różne kon-
takty polityczne. Ale Wielkopolska jest na 
pewno na drugim miejscu w kraju.

 Proszę powiedzieć, czy trend 
do umieszczania centrali firm w Warsza-
wie i lokalizowanie tam podatków to do-
bry pomysł?

Każdy ma prawo decydować, gdzie ulo-
kuje firmę i kieruje się przy tym określony-
mi przesłankami. Jednak na terenie powia-
tu warszawskiego coraz trudniej ulokować 
firmę. Przede wszystkim ze względu na bar-
dzo wysoką cenę gruntu oraz małą podaż 
siły roboczej.
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 Na ile nowoczesna jest gospo-
darka, jeżeli chodzi o Wielkopolskę?

Gospodarka wielkopolska jest bar-
dzo nowoczesna, nie odbiega poziomem 
od średniej europejskiej. I jeśli chodzi o tę 
średnią, to nasze fabryki nie tylko prezentu-
ją się dobrze architektonicznie, ale przede 
wszystkim są wspaniale wyposażone i za-
rządzane. Poza tym zatrudniane są w tych 
firmach osoby z bardzo wysokimi kwalifika-
cjami technicznymi. 

 Jak w Polsce układają się 
stosunki między przedsiębiorstwami 
a urzędami?

Im mniej tych kontaktów, tym jest dla fir-
my lepiej. Oczywiście istnieje ogromna różni-
ca w porównaniu z tym, co działo się przed 
rokiem 90. Ale jeszcze wiele można popra-
wić, zrobić. Takim przykładem jest uniezależ-
nienie się od izb skarbowych, które powin-
ny bardziej czytelnie interpretować przepisy 
i uznawać interpretację innych urzędów.

 Każdy z biznesmenów jest tak-
że konsumentem. Czy w Polsce konsu-
menci są dobrze traktowani? 

Jeśli mówimy o konsumencie jako 
o kliencie sklepu czy restauracji, to obsługa 
jest zdecydowanie mniej fachowa niż na Za-
chodzie. Sprzedawcy bywają ludźmi z przy-
padku, często są to studenci. Nie mają moż-
liwości zapoznać się z branżą, towarami, 
trendami. Zupełnie inaczej wygląda sytu-
acja na przykład w Niemczech. Tam sprze-
dawca udziela dokładnej i konkretnej infor-
macji o produkcie. Tam sprzedawca jest do-
brze poinformowany, potrafi dobrze dora-

dzić. U nas sprzedawcy najczęściej uważają, 
że są odpowiedzialni tylko za zdjęcie towa-
ru z półki.

 A konsument, jako kupujący 
towar często z importu? Czy w Polsce 
broni się konsumentów przed napływem 
złych towarów, propozycji?

Może są jakieś przepisy, ale są one trud-
ne do wyegzekwowania. Pierwsze bariery 
napotykamy już w sklepie, u wspomina-
nego sprzedawcy, który nie identyfikuje się 
ze swoją branżą. Wszelkie reklamacje trak-
towane są w Polsce jako niestosowne za-
chowanie klienta w stosunku do sklepu czy 
sprzedawcy. Ja tego kompletnie nie rozu-
miem, bo przecież każdy może się rozmy-
ślić, rzecz może się nie spodobać. To nie jest 
umowa małżeńska. To przede wszystkim 
trzeba w Polsce zmienić: stosunek do klien-
ta, poważanie, szacunek. Nie może być tak, 
że sprzedawca nadskakuje klientowi, kom-
plementuje przed decyzją zakupu, a potem 

traktuje się go jak intruza. Chodzi o przebi-
cie się do świadomości sprzedawców. Nale-
ży uświadomić sprzedawcom, że ich zada-
niem nie jest odbijanie konsumenta z rekla-
macją jak piłki pingpongowej.

W krajach Europy Środkowej zakorze-
niło się poczucie wyższości człowieka, jego 
przekonanie, że zawsze może powiedzieć 
„nie”. A w rzeczywistości sprzedawca nie 
ma prawa powiedzieć „nie”. On musi dzia-
łać sprawnie i z uśmiechem. Zmiana men-
talności sprzedawców i stosunku klien-
ta do sprzedawcy jest dużym problemem 
w Polsce.

 Skanem Introl stanowi od 
trzech lat część norweskiego koncer-
nu, który działa także na rynku wschod-
nim. Czy zauważa pan różnicę po-
między rynkami: polskim, rosyjskim 
i skandynawskim?

Nie, różnic nie ma, ponieważ wymogi ja-
kościowe wszędzie są identyczne, a poziom 
jakości narzucają konsumenci naszych ety-
kiet, wielkie koncerny. W tej chwili etykieta 
jest tak ważną częścią towaru, że żaden z do-
stawców nie pozwoli sobie na to, żeby nakle-
ić nieestetyczną lub błędną etykietę. Musi-
my dbać o jakość naszych produktów, m.in. 
poprzez bardzo rozbudowane kadry jakości. 
Na rynku panuje taka sama konkurencja, jak 
w każdej innej branży. Walka jest bezwzględ-
na: o klienta, o jego utrzymanie, o zapew-
nienie odpowiedniej zyskowności firmie. 

 Czy przyszłość leży w wielkich 
koncernach, czy małe przedsiębiorstwa 
mają szanse zaistnieć na rynku?

Uważam, że koncerny nie są remedium 
na rosnące koszty. Utrzymanie tego wiel-
kiego organizmu, molocha, kosztuje bardzo 
dużo pieniędzy i nie zawsze jest to efektyw-
ne ich wydawanie. Mała firma poruszająca 
się w określonej niszy ma większe szanse 
i większą mobilność. Oczywiście jest bar-
dziej wrażliwa na ciosy – zawahania walu-
towe, fluktuacje rynku, koniunktury. Ale po-
trafi też szybko się dostosować do zmienia-
jących się warunków. Duża firma ma nato-
miast bardzo dużą bezwładność.   

Rozmawiała 
Mariola Zdancewicz
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PASJE MISTRZA
JÓZEFA D.
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Wywiad z Józefem Dworakowskim, pre-
zesem klubu Unii Leszno 

 Wraz ze swoim teamem – Klu-
bem Sportowym Unia Leszno – zdobył 
pan tytuł mistrza Polski. Spełniły się ma-
rzenia. Jak się mistrz czuje?

Szczęśliwy, po dobrze wykonanej 
pracy.

 Proszę przybliżyć historię, 
w końcu nie tak długą, bo od 2004 roku, 
kiedy przejmował pan klub w stanie 
upadłości.

Zacznę od tego, że Leszno to siedem-
dziesiąt lat tradycji żużla i dwanaście tytu-
łów mistrza Polski. 

Po objęciu Klubu w 2004 roku nakreśli-
liśmy wspólnie z akcjonariuszami plan wyj-
ścia z zapaści finansowej na trzy lata i temu 
podporządkowaliśmy plany sportowe. Całe 
przedsięwzięcie udało się zrealizować w 90 
procentach.

 Jakie konsekwencje spowoduje 
zdobycie tytułu mistrza Polski? Czy klub li-
czy na większe wsparcie ze strony miasta?

Po pierwsze obrona złotego meda-
lu przy dzisiejszym poziomie sportowym 
nie będzie łatwa, ale za to liczymy na więk-
sze zaangażowanie sponsorów obecnych 
i przyszłych, do czego wszystkich serdecz-
nie namawiam. Oczywiście liczymy w szcze-
gólności na większe wsparcie ze strony 
i władz miasta, i samorządów lokalnych 
również wokół Leszna.

 Wiemy, że w planach są dwie 
najwyższej rangi imprezy – Grand Prix 
oraz Drużynowy Puchar Świata. Czy 
może je pan przybliżyć czytelnikom 
„Merkuriusza”?

Jeżeli chodzi o Drużynowy Puchar Świa-
ta , to baraż i finał odbył się na leszczyńskim 

stadionie już w lipcu tego roku, gdzie Pol-
ska wywalczyła złoty medal, pokonując Da-
nię i Australię. Podobną imprezę będziemy 
mieć w 2009 roku. 

Jeśli zaś chodzi o Grand Prix na żuż-
lu, to zostały nam przyznane dwa turnie-
je – 10 maja 2008 roku oraz w maju 2009 
roku. W imprezie tej weźmie udział 18 naj-
lepszych żużlowców na świecie. Ponadto 
Grand Prix cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem kibiców, ze względu na wysoki po-
ziom sportowy, duże zainteresowanie me-
dialne i transmisję do około stu stacji telewi-
zyjnych. Bardzo liczymy na wysoką frekwen-
cję. W finale Drużynowego Pucharu Świata 
w lipcu uczestniczyło 23 tysiące widzów.

 Prezesowanie klubowi spor-
towemu to pana pasja, ale utrzymuje 
się pan dzięki własnej firmie, założonej 
w 1989 roku. Prosperuje ona dobrze do 
dziś. Skąd pomysł na powołanie takiego 
właśnie przedsiębiorstwa na raczkują-
cym wówczas polskim rynku?

Pod koniec lat osiemdziesiątych praco-
wałem dorywczo przy tłumaczeniach i pi-
lotowaniu wycieczek turystycznych. W ten 
sposób nawiązałem kontakty, które nasunę-
ły mi pomysł handlu maszynami rolniczymi. 
Przed majem 1989 roku nie miałem stycz-
ności z rolnictwem. Obecnie firma Agromix 
dysponuje pięcioma umowami na wyłącz-
ność sprzedaży na terenie całego kraju ma-
szyn rolniczych renomowanych firm.

 Jako niespokojny duch nie po-
trafił pan na tym poprzestać. Powołał 
pan Polską Izbę Gospodarczą Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych. Przyznał pan, że 
to też jest wielką pasją...

Tak, byłem w styczniu 1999 roku jednym 
z założycieli Polskiej Izby Gospodarczej Ma-

szyn i Urządzeń Rolniczych. Nie ukrywam, 
że praca w zarządzie Izby sprawia mi wielką 
satysfakcję. Dzięki tej działalności nawiązuję 
bardzo dużo kontaktów z podobnymi insty-
tucjami w całej Europie.

 Jedną z najważniejszych inicja-
tyw Izby jest odbywający się już od dzie-
więciu lat Agro Show. 

Pomysł zorganizowania własnej wy-
stawy powstał  wyłącznie ze względu na 
sytuację ekonomiczną narzuconą w 1999 
roku przez istniejący do tego czasu rynek 
imprez targowych. Ceny za metr kwadra-
towy różnych wystaw w Polsce były nie do 
udźwignięcia dla wystawców i zwiedzają-
cych. Dzięki naszej ciężkiej pracy, przez te 
wszystkie lata ostatni Agro Show we wrze-
śniu w Bednarach odwiedziło około 130 
tysięcy ludzi. 

 Jak pan podzieli swój czas na 
tyle różnych zajęć? Można się teraz spo-
dziewać, że działalność na rzecz Unii 
Leszno pochłaniać będzie pana coraz 
bardziej. 

W odpowiedzi na to pytanie chcę po-
wiedzieć bardzo dobitnie, że nie czas i ini-
cjatywy są najważniejsze, ale kadry – dobór 
odpowiednich osób, które zarządzają pracą 
w firmie Agromix, Klubie oraz Izbie.

Od osiemnastu lat pracuję w otocze-
niu bardzo młodych ludzi, co skłania mnie 
do większej motywacji i podążania za ich 
wszystkimi nowymi pomysłami. I właśnie 
praca z młodymi zespołami  jest moim naj-
większym osiągnięciem i sukcesem.

Oczywiście najbardziej cierpi rodzina, 
żona, której poświęcam najmniej czasu, bo 
jest go po prostu coraz mniej.   

Rozmawiała  
Mariola Zdancewicz
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Ryszard Naskręcki

Uczenie się przez cale życie staje się jednym z najważ-
niejszych wyzwań XXI wieku. Edukacja permanentna, 
kształcenie ustawiczne albo kształcenie przez całe życie 
(ang. lifelong learning), rozumiane jako proces odna-
wiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji czy nabywa-
nia nowych umiejętności, staje się motorem postępu 
i innowacyjności. 
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W XXI wieku potrzebni będą przede 
wszystkim specjaliści umiejący ada-

ptować nowe osiągnięcia nauki do różnych 
dziedzin gospodarki i życia społecznego, 
specjaliści potrafiący sprawnie poruszać się 
na tzw. rynku wiedzy. Społeczeństwo w co-
raz większym stopniu korzystać będzie 
z tzw. pracowników wiedzy (ang. knowled-
ge workers), osób, których zadaniem będzie 
udostępnianie i dostarczanie wiedzy innym. 
W epoce gospodarki opartej na wiedzy, 
w epoce społeczeństwa informacyjnego, 
zwiększenie aktywności edukacyjnej osób 
dorosłych (w okresie ich aktywności zawo-
dowej) staje się warunkiem postępu i prze-
wagi konkurencyjnej (zwiększa rentowność 
przedsiębiorstw). W tym kontekście prze-
staje obowiązywać dotychczasowa zasada 
– uczę się przez 20 lat i korzystam z nabytej 
wiedzy przez kolejnych 40 lat. Szybko zmie-
niające się wymagania rynku pracy, w szcze-
gólności rosnące wymagania pracodawców, 
oraz nieustanny rozwój nowych technologii 
powodują, że co 5-10 lat większość zatrud-
nionych będzie musiała zmieniać zawód, 
a wcześniej się do tej zmiany przygotować. 
Oznacza to, że uczestnictwo w kształceniu 
ustawicznym dawać będzie ogromną prze-
wagę na rynku pracy, silnie przeciwdziałając 
wykluczeniu społecznemu. Potrzebne jest 
więc skuteczne przekonanie społeczeństwa, 
że wyższe kwalifikacje to większe prawdo-
podobieństwo zatrudnienia i wyższe do-
chody z pracy. 

Odsetek Polaków uczestniczących 
w kształceniu ustawicznym, na tle 
krajów Zjednoczonej Europy, jest 

niski, a kształcenie ustawiczne było 
i nadal jest traktowane marginalnie.

Przyczyn tego jest wiele, a jedną z naj-
ważniejszych stanowi brak społecznego 
przekonania o konieczności ciągłego aktu-
alizowania swojej wiedzy oraz podnoszenia 
kwalifikacji. Tworzenie kultury nieustanne-
go uczenia się, rozbudzanie chęci ciągłego 
doskonalenia wymaga wielu zdecydowa-
nych działań, w szczególności eliminowa-
nia formalnych przeszkód, promowania róż-
norodnych ścieżek edukacyjnych w ramach 
dalszego kształcenia oraz formalnego uzna-
wania wiedzy i umiejętności niezależnie od 
tego, jak zostały one nabyte. 

W Białej Księdze Kształcenia i Doskona-
lenia (ang. The White Paper on Educatin and 
Training. Teaching and Learnig – Towards the 
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edukacja

Learning Society), wydanej w roku 1995 z ini-
cjatywy Komisji Europejskiej, nakreślono wi-
zję przejścia do życia w społeczeństwie in-
formacyjnym, wymagającym od młode-
go pokolenia i ludzi dorosłych permanent-
nej edukacji oraz zdobywania umiejętności 
w toku ustawicznego nauczania i uczenia 
się. W tzw. Strategii Lizbońskiej, stanowiącej 
plan reform społeczno-gospodarczych Unii 
Europejskiej do roku 2010, koncepcja kształ-
cenia ustawicznego, zarówno sformalizowa-
nego – kursy, kształcenie policealne czy po-
dyplomowe, jak i kształcenia nieformalnego 
(samokształcenie), zajmuje ważne miejsce. 

Jednym ze wskaźników, które mają 
przyczynić się do realizacji celów Strategii 
Lizbońskiej, jest średni poziom uczestnic-
twa osób dorosłych w kształceniu ustawicz-
nym. Zakłada się, że w 2010 r. średni odse-
tek ludzi w wieku 25-64 lat, biorących udział 
w kształceniu, w krajach UE powinien być 
wyższy niż 12,5 procent (dla porównania 
– obecnie w Polsce mniej niż 6 procent, 
w Szwecji ponad 20 procent). Oznacza to, 
że edukacja znacznej części naszego spo-
łeczeństwa kończy się na edukacji szkolnej. 
Dane pokazują, że im niższy poziom wy-
kształcenia, tym znacznie rzadziej jest ono 
uzupełniane. 

W Polsce każdy zatrudniony 
poświęca na szkolenie w formach 
zorganizowanych średnio około 

2 godz. rocznie, w krajach 
rozwiniętych pracownicy kształcą się 

średnio przez 50-70 godz. rocznie.

 To ogromna różnica. Promocja idei 
kształcenia się przez całe życie, uświado-

mienie obywatelom konieczności stałego 
uzupełniania swoich kwalifikacji oraz zwią-
zanych z tym korzyści, wymagać będzie 
skoordynowanych działań wielu środowisk, 
w szczególności środowiska akademickiego 
oraz środowiska pracodawców. 

Rozwój nowoczesnych koncepcji 
uczenia się przez całe życie 

wymagać będzie przede wszystkim 
zwiększenia dostępności kształcenia 

ustawicznego w powiązaniu 
z potrzebami szybko zmieniającego 

się rynku pracy. 

W konsekwencji niezbędne stanie się 
zdefiniowanie tzw. umiejętności kluczo-
wych, których posiadanie warunkuje ak-
tywny udział w strukturach społeczeństwa 
informacyjnego (społeczeństwa wiedzy). 
Są to: umiejętność szybkiego uczenia się, 
kreatywność, umiejętności komunikacyj-
ne, w szczególności znajomość języków 
obcych oraz nowych technik zdobywa-
nia, gromadzenia i przetwarzania informa-
cji oraz umiejętności społecznych, takich 
jak umiejętność pracy w grupie (żadnego 
wartościowego wyniku nie osiąga się dzi-
siaj w odosobnieniu) czy umiejętność po-
dejmowania decyzji z oceną uzasadnione-
go ryzyka. 

Środki finansowe, które muszą zostać 
przeznaczone na rozwój struktur i syste-
mów instytucjonalnych, jak i konkretne 
zadania edukacyjne przewidziano w ta-
kich programach, jak Europejski Fundusz 
Społeczny i Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013.  Jednym z ab-

solutnych priorytetów w rozwoju kształ-
cenia ustawicznego w Polsce powinni stać 
się nauczyciele wszystkich typów szkół.  
Wsparcie powinno objąć nie tylko naby-
wanie uprawnień do nauczania tzw. dru-
giego przedmiotu, ale przede wszystkim 
doskonalenie i nabywanie nowych umie-
jętności kluczowych, w tym także moder-
nizację warsztatu pracy nauczyciela. Pro-
cedury związane z awansem zawodowym 
nauczycieli powinny zostać w sposób bar-
dziej jednoznaczny wzbogacone o wyma-
gania kwalifikacyjne związane z perma-
nentnym kształceniem się. 

Wyposażenie nauczycieli w mocne 
podstawy wiedzy oraz nowe umiejętno-
ści pozwoli szkole odzyskać wartości, które 
leżą u podstaw etosu szkoły. „Mądra szko-
ła” to szkoła ucząca się, to szkoła nadążają-
ca za zmianami w otaczającym świecie, to 
wreszcie szkoła przygotowana do konfron-
tacji z wyzwaniami XXI wieku, w szczegól-
ności ze swoistymi obawami wobec świa-
ta nauki i techniki. Przyjęcie powszechnej 
orientacji na kształcenie permanentne na-
uczycieli, szczególnie w kontekście sty-
mulowania uczenia się i rozwoju człowie-
ka w każdym wieku, z wykorzystaniem 
technologii informatycznych i komunika-
cyjnych, doprowadzi do rozwoju innowa-
cji w nauczaniu i uczeniu się oraz do upo-
wszechnienia strategii kształcenia otwarte-
go i zdalnego. Metody kształcenia oparte 
na technologiach informacyjno-komunika-
cyjnych (ang. e-Learning) stanowią ogrom-
ny potencjał dla innowacji edukacyjnych 
i szybko przyczynią się do rewitalizacji 
szkoły w kontekście potrzeb społeczeń-
stwa informacyjnego.    

R E K L A M A



24

un
iw

er
sy

te
t

Z prof. dr. hab. Stanisławem Loren-
cem, rektorem Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza, rozmawiała Mariola 
Zdancewicz

 Obecność Uniwersytetu w mie-
ście pełni znaczącą rolę w rozwoju Po-
znania. A inwestycje są jedną z ważniej-
szych pozycji w budżecie uczelni. 

Uniwersytet w ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat powiększył się co najmniej cztero-
krotnie, mam na myśli okres od 1990 roku. 
To wszystko wymaga oczywiście rozwoju 
infrastruktury. Znakiem naszego czasu jest 
i to, że wszyscy dążymy do lepszych, no-
wocześniejszych sposobów nauczania i jak 
najlepszego wykorzystywania naszego po-
tencjału. W roku 2004 parlament uchwalił 
program wieloletni rozwoju Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Ten program już re-
alizujemy i są widoczne jego pierwsze efek-
ty. To między innymi wybudowanie na Mo-
rasku siedziby Instytutu Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa, bardzo pięknego obiektu 
o dużych możliwościach dydaktycznych. To 
także końcowa część budowy dla Wydziału 
Nauk Geograficznych i Geologicznych. Za-
budowujemy tę konstrukcję, która domino-
wała nad obrazem miasta od kilkunastu lat. 
Prace nad budową siedziby Wydziału Che-
mii także są bardzo zaawansowane. Przygo-
towana jest już dokumentacja, wystąpiliśmy 
o pozwolenie na budowę. Mam nadzieję, 

że w najbliższym czasie rozpoczniemy ten 
etap inwestycji. Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku sali sportowej – również na 
Morasku. Budowa powinna się rozpocząć 
w roku 2008. Myślimy także o postawieniu 
gmachu Wydziału Historycznego oraz stwo-
rzeniu bazy mieszkaniowej dla studentów 
na terenach Moraska.

 W ustalonym programie znaj-
dują się również inwestycje pozapoznań-
skie oraz projekty realizowane poza pla-
nem. Proszę o tym krótko opowiedzieć. 

Spośród inwestycji pozapoznańskich, 
a wchodzących w zakres programu, należy 
wymienić rozbudowę obiektu Wydziału Pe-
dagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, gdzie 
powstaje piękna sala koncertowa oraz bu-
dowę ośrodka zamiejscowego w Pile. To są 
inwestycje związane z dydaktyką i progra-
mem wieloletnim. 

Druga część inwestycji realizowana jest 
poza planem wieloletnim i za pomocą od-
rębnych środków. Tutaj należy wspomnieć 
o obiekcie w Gnieźnie – Kolegium Europej-
skim, gdzie dobiega końca ostatni etap bu-
dowy. Warto zaakcentować zaawansowane 
prace nad budową dla Wydziału Prawa i Ad-
ministracji przy alei Niepodległości w Po-
znaniu i działania na rzecz budowy obiek-
tu integracyjnego na kampusie szamarzew-
skim. Bardzo istotnym zadaniem jest stwo-
rzenie dobrych podstaw dla działalności 
dwóch centrów, które w ostatnim czasie zo-

stały powołane. Mam na myśli Centrum Na-
nobiotechnologii, które zlokalizowane bę-
dzie na Morasku i powstaje z inicjatywy rek-
tora Stefana Jurgi oraz Wielkopolskie Cen-
trum Zaawansowanych Technologii, zloka-
lizowane także na Morasku, którego inicja-
torem jest rektor Bogdan Marciniec. Te dwie 
jednostki będą działały na rzecz konsorcjów 
powołanych w tej sprawie, a Uniwersytet 
pełni tutaj rolę koordynatora. Chcę też po-
informować, że właśnie rozpoczęła się bu-
dowa biblioteki Wydziału Filologii Polskiej 
i Klasycznej.

Trzecia grupa spraw to zaawansowane 
i daleko idące remonty na terenie naszej 
uczelni. Wspomnę o zakończonym remon-
cie Auli Uniwersyteckiej, w której nadal trwa 
instalacja np. windy. Jednak przede wszyst-
kim na uwagę zasługuje Collegium Maius, 
zasiedlane przez Wydział Filologii Polskiej 
i Klasycznej – to perła w architekturze Po-
znania, budynek, który odzyskuje swój blask 
właśnie dzięki remontowi. Prowadzimy re-
monty w Collegium Novum, bardzo waż-
nym obiekcie dla UAM, ale od początku nie-
dostosowanym dla potrzeb dydaktycznych. 
Remont i modernizacja obiektu Domu Pra-
cy Twórczej w Obrzycku. Wspaniały obiekt 
pałacowy wraz z uzupełniającymi budyn-
kami jest odrestaurowywany. Moim zda-
niem także będzie perłą w koronie wśród 
tego typy budowli w odległości kilkudzie-
sięciu kilometrów od Poznania. Z dalszych 
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obiektów to obiekt socjalny połączony ze 
stacją monitoringu w Wolińskim Parku Na-
rodowym na Białej Górze. Myślimy o kom-
pleksowej rewitalizacji kampusu przy Sza-
marzewskiego. Mamy na uwadze renowa-
cję, remonty, adaptację i uaktualnienie wy-
magań w domach studenckich. Rozpoczęli-
śmy już remont domu studenckiego Zbysz-
ko, a w planach są oczywiście kolejne.

 Czy tworzenie studenckich 
miasteczek poza centrum Poznania to 
dobre rozwiązanie?

Nie ma alternatywy. Uniwersytet nie 
miał już szans na pozyskanie wystarczającej 
ilości obszernego terenu w centrum miasta. 
To, co się udało uzyskać dla Wydziału Prawa, 
to bardzo cenna działka. Mieliśmy nadzieję 
na teren Starej Rzeźni, ale okazało się, że jest 
to sprawa daleka w czasie, a my planów in-
westycyjnych nie możemy odkładać. Nasza 
praca ma charakter ciągły. Poza tym cam-
pus ma tę cechę, że wiąże w jednym miej-
scu te wydziały, które są ze sobą powiąza-
ne merytorycznie. Myślimy, że skojarzenie 
nauczycieli akademickich i studentów z za-
kresu nauk przyrodniczych z humanista-
mi ma swoje dobre strony. Dlatego chce-
my, aby część uniwersytetu przeniosła się 
na Morasko. Planujemy, żeby nasza uczelnia 
była skoncentrowana w trzech campusach: 
centralnym, czyli Collegium Minus, Maius, 
Iuridicum, Novum, drugi to campus szama-
rzewski, a trzeci to właśnie campus na Mo-
rasku, tzw. przyrodniczy uzupełniony o Wy-
dział Polityczny i Historii. 

 Czy ta ekspansja Uniwersytetu 
będzie się przekładała na dobrą współ-
pracę z innymi uniwersytetami?

Jeśli tworzymy takie warunki, to między 
innymi z myślą o tym, że będziemy mieli za-
granicznych studentów oraz będziemy mo-
gli zaproponować dobre warunki współpra-
cy uczelniom partnerskim, w tym zagranicz-
nym. Współpraca z Viadriną ma szczegól-
ny charakter i jest trudna do powtórzenia. 
Ta współpraca opiera się na prowadzeniu 
wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Col-
legium Polonicum. To unikatowa w skali eu-
ropejskiej jednostka i trudno byłoby ją pro-
wadzić w Poznaniu. To musi być na granicy 
państw. Collegium Polonicum jest doskona-
łym laboratorium, które pozwala wychwycić 
wszystkie różnice, odmienności między sys-
temem edukacyjnym panującym w Niem-
czech, konkretnie w Brandenburgii, a pol-
skim. Ma to również ogromne znaczenie dla 
np. wzajemnego przygotowywania kandy-
datów na studia w taki sposób, aby było ak-

ceptowane przez obydwie strony. Musimy 
odpowiednio przygotowywać studentów, 
którzy będą chcieli studiować za granicą. 

 Czy Kolegium Europejskie 
w Gnieźnie spełnia na Wschodzie taką 
rolę, jak Collegium Polonicum wobec 
Zachodu?

Dokładnie tak. Kolegium Europejskie 
właśnie w tym kierunku się rozwija. Jeżeli 
o Collegium Polonicum można powiedzieć, 
że jest otwarte na zachód Europy, to Kole-
gium Europejskie w Gnieźnie jest otwarte 
na południe Europy, na stronę bałkańską 
i wschodnią. I tam w tej chwili prowadzo-
na jest działalność dydaktyczna w zakresie 
komunikacji międzykulturowej oraz kształ-
cenie młodej kadry na poziomie doktoranc-
kim, indywidualnych studiów humanistycz-
nych. Ostatnio przebywała tam grupa stu-
dentów z Ukrainy. Obserwowali nasze pro-
gramy dydaktyczne, sposoby kształcenia, 
a ze swej strony wnosili coś nowego w kon-
takty ze studentami, wykładowcami. 

 Czy na Uniwersytecie powsta-
nie Wydział Ukrainistyki?

To nie będzie wydział, a studia. I już 
są one prowadzone na filologii rosyjskiej. 
W tej chwili ogromnym atutem Uniwersy-
tetu są neofilologie, właściwie nauczamy 
wszystkich języków europejskich. Czy filo-
logia ukraińska przebije się na odrębną spe-
cjalność, czy pozostanie elementem filolo-
gii słowiańskiej, jest osobnym tematem. Na 
pewno ukrainistyka pozostanie ważnym 
elementem kształcenia studentów. 

 Jak pan rektor ocenia migra-
cję studentów ze Wschodu na uczelnie 
poznańskie?

Ta migracja musi mieć miejsce. Chcieli-
byśmy, aby powstał specjalny fundusz za-
pewniający odpowiednie i godziwe warun-
ki stypendialne dla tych studentów. Chce-
my, żeby mogli być zasilani przez różne fun-
dusze, tak jak ma to miejsce na Zachodzie. 
Taka pomoc jest w Polsce niezbędna. My-
ślę, że nasz kraj jest już na tyle zasobny pań-
stwem, że stać je na takie fundusze.

 A jak wygląda troska o Polonię 
z odległego Wschodu, czyli np. Syberii?

Ta pomoc jest ujęta w programie, który 
prowadzi Collegium Polonicum. Zapisany 
jest obowiązek dotarcia do Polaków z Ka-
zachstanu, czy dalszych obszarów, do tych 
wszystkich, którzy mają korzenie polskie. 
Właśnie na nich ten program jest nastawio-
ny. Przydałoby się jednak także wsparcie ze 
strony, na przykład, organizacji pozarządo-
wych czy towarzystwa Polonia.    

UNIWERSYTET 
INWESTUJE!



O wykorzystaniu włókien naturalnych 
z dr. Andresem Simbaňa, koordynato-
rem ds. badań i rozwoju Krajowego Cen-
trum Włókien Naturalnych na Wydziale 
Nauk Rolniczych i Środowiskowych Uni-
wersytetu Katolickiego Ekwador i z prof. 
Ryszardem Kozłowskim, dyrektorem In-
stytutu Włókien Naturalnych, rozmawia 
Mariola Zdancewicz. 

 Panie profesorze, skąd pomysł 
na współpracę Instytutu Włókien Natu-
ralnych z Ekwadorem, tak odległym kra-
jem Ameryki Południowej?

Prof. R. Kozłowski: Już wiele, wiele lat 
temu spotkaliśmy się z doktorem Simba-
ňa, chyba na jednej z konferencji, w Brazy-
lii. Ameryka Południowa posiada wiele do-
skonałych źródeł surowców naturalnych, 

w tym surowców włóknistych. Udało nam 
się „zaszczepić” w doktorze. Andresie Sim-
baňa ideę powołania Centrum Włókien Na-
turalnych właśnie dla Ameryki Łacińskiej. 
I w ten oto sposób, powoli, ale w końcu 
powstał logistyczny system organizacyjny 
tego centrum, w którego tworzeniu mie-
li duży udział były ambasador Ekwadoru 
w Polsce dr Adolfo Alvares oraz obecny am-
basador dr Fernando Flores. To ambasado-
rzy byli motorem napędowym w budowa-
niu naszej współpracy. Za Ekwadorem po-
szły inne kraje. Zbliżyliśmy się bardzo z Bra-
zylią i Kolumbią. 

 Jakiej dziedziny dotyczy ta 
współpraca?

Prof. R. Kozłowski: Tymi dziedzinami 
są włókna naturalne oraz rozwój technolo-
gii wydobycia i przetwórstwa naturalnych 
surowców włóknistych. Ludzie kojarzą so-
bie rośliny włókniste z Europą, a w Polsce 
ewentualnie z lnem i z konopiami. Nic im 
nie mówią takie nazwy, jak: kabuja, kenaf, 
abaka – a to tylko niektóre z mniej znanych 
naturalnych surowców włóknistych. Zawie-

rają one bardzo ważne materiały włókniste, 
ale także inne surowce, które w odtwarzal-
nym ekologicznie rolnictwie mają bardzo 
poważne, ciągle rosnące znaczenie.

Celem wizyty pana dr. Andresa Simbaňa 
jest wykorzystanie tych surowców włókni-
stych do wytwarzania bardziej przyjaznych 
kompozytów, czyli materiałów niejedno-
rodnych, stosowanych w wytwarzaniu tego 
wszystkiego, co nas otacza: samochodów, 
mebli, materiałów budowlanych. I właśnie 
takie kompozyty są wytwarzane w naszym 
Instytucie. To mogą być płaskie materiały 
stosowane lub materiały łączone z termo-
plastycznymi polimerami. Instytut posia-
da odpowiednie możliwości, a doktor Sim-
baňa wraz z zespołem będą pracować nad 
wytwarzaniem tych kompozytów, nad usta-
laniem ich składu i właściwości. 

 Czy te kompozyty będą kwali-
fikowane do przemysłu , czy może zosta-
ną potraktowany jako temat ogólny?

Dr A. Simbaňa: Po pierwsze po otrzy-
maniu wyników chcemy sprawdzić różne 
drogi ukierunkowania w poszukiwaniu naj-
lepszego zastosowania nowych kompozy-
tów. Myślę, że na początek to będzie prze-
mysł, ale wszystko zależy od wyników, któ-
re otrzymujemy na podstawie surowców 
krajowych. Dopiero wtedy będzie można 
poszukać nowych zastosowań i kierunków 
wykorzystania odpadów roślin włóknistych 
i roślin przemysłowych.

Prof. R. Kozłowski: Państwo w tej chwi-
li interesują się dwoma odpadami: baga-
są – odpadem z trzciny cukrowej oraz łu-
skami ryżowymi, które oddziela się od ziar-
na w procesie uzyskiwania ryżu. I właśnie 
z tych surowców goście z Ekwadoru chcą 
robić kompozyty. 

Warto zauważyć, że Ekwador zajmuje 
powierzchnię 272 km kw. – a w 1942 stracił 
dużą część Puszczy Amazońskiej – i liczy 12 
mln ludności. Przy tym jest bogaty w surow-
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ce włókniste, energetyczne. Największą za-
letą jest ich odtwarzalność. Instytut Włókien 
Naturalnych wspiera rozwój wiedzy i prak-
tyczne zastosowanie naturalnych surowców 
włóknistych i jesteśmy bardzo zadowoleni 
ze współpracy z tą właśnie częścią Ameryki 
Południowej. Bardzo łatwo nam się rozma-
wia także ze względu na podobieństwa kul-
turowe (Ekwador jest krajem całkowicie ka-
tolickim). Myślę, że dla Polski jest to ogrom-
na szansa pomocy technologicznej dla roz-
woju gospodarki Ekwadoru. 

Dr A. Simbaňa: Rządy Ekwadoru są 
również bardzo nastawione na poszukiwa-
nia alternatywnych upraw roślin w miejsce 
roślin narkotycznych. 

Prof. R. Kozłowski: Chcemy zapropono-
wać uprawę takich roślin jak kenaf – odmia-
na konopi południowych, która daje duże 
plony masy celulozowo-włóknistej. Może 
ona być wykorzystana m.in. jako włókno 
(odzież, konfekcja), surowiec do kompozy-
tów czy źródło energii. 

 Panie doktorze, wspomniał 
pan, że rząd Ekwadoru jest zaintereso-
wany tym, aby mniej produkowano ro-
ślin narkotycznych. Także Polska i Euro-
pa powinny mieć to na względzie. Czy 
w Ekwadorze został wypracowany jakiś 
specjalny program?

Dr A. Simbaňa: Ekwador w tej chwi-
li ma problemy, ponieważ graniczy z Ko-
lumbią, która słynie z największej produkcji 
kokainy. To ma wpływ również na nasz kraj 
– poprzez uciekinierów, przemoc, a także 
różnego rodzaju konflikty społeczne itp. Po-
wstał program „Plante”, którego założeniem 
jest polepszenie warunków życia rolników, 
szczególnie tych mieszkających przy grani-
cy z Kolumbią, żeby nie kusiła ich uprawa 
koki. Głównym zadaniem jest zatem rozpo-

wszechnianie i ułatwianie rolnikom upraw 
innych produktów, bardziej rentownych. 
Mają to być przede wszystkim włókna na-
turalne. Chcemy pokazać, że mogą one być 
wykorzystane w innych formach niż trady-
cyjnie, czyli np. w przemyśle. Ekwador po-
siada również bawełnę kolorową, która jest 
endemiczna. Dotąd używana była tylko tra-
dycyjnie, a chcemy stworzyć szansę wyko-
rzystania jej w produkcji tkanin barwionych 
naturalnie, a także do kompozytów. Mając 
na uwadze założenia tego projektu, również 
Uniwersytet Katolicki w Ekwadorze podjął 
doświadczenia z lnem i konopiami polski-
mi z Instytutu Włókien Naturalnych. Chcie-
libyśmy bazować na tym projekcie i móc 
współpracować z agencjami rządowymi. 
Otrzymaliśmy bardzo dobre wyniki, jeśli 
chodzi o uprawę polskich odmian lnu: trzy 
odmiany polskie adaptowały się bardzo do-
brze w warunkach ekwadorskich. Teraz po-
szukujemy sposobów rozwijania tych rezul-
tatów. Chcemy zrobić krok dalej i zaintere-
sować tymi wynikami przemysł ekwadorski, 
by stworzyć pewnego rodzaju łańcuch pro-
dukcyjny. Mamy na celu produkcję włókien 
i nasion z tych odmian lnu. 

 Czy ten len sprawdził się już 
klimatycznie w Ekwadorze?

Dr A. Simbaňa: Tak. Kilka lat temu, przy 
wsparciu specjalistów z Instytutu Włókien, 
pokierowano pracami tak, aby uprawy lnu 
odpowiednio się rozwijały, przy jak najlep-
szych warunkach. I te wszystkie odmiany, 
które udało się uzyskać w Poznaniu, zaakli-
matyzowały się w Ekwadorze doskonale.

 Czego możemy się spodziewać 
po pana wizycie w stolicy Wielkopolski?

Dr A. Simbaňa: Podczas tego pobytu 
zaprezentowano materiały z Ekwadoru, któ-
re określają właściwe zastosowanie odpa-
dów trzciny cukrowej i łusek ryżu. Głównym 
celem wizyty jest oczywiście odpowiednie 
ukierunkowanie zastosowania – pod kątem 

jakiego przemysłu należy tych kompozytów 
używać.

 Jak pan sądzi, kiedy uda się 
rozwinąć te pomysły na większą skalę?

Dr A. Simbaňa: W Ekwadorze na efek-
ty i wyniki zastosowania otrzymanych kom-
pozytów będzie trzeba poczekać dłużej niż 
w Polsce czy Europie. Przyczyną są zacho-
dzące tam zmiany polityczne. Zmienił się 
niedawno rząd, dlatego trzeba poczekać na 
decyzje nowych władz odnośnie do ewen-
tualnego wsparcia.

 Najbardziej efektywne, jak się 
okazuje, są działania metodą małych 
kroków, jak np. współpraca z Instytutem 
Włókien Naturalnych. Czy poczyniono 
jakieś kroki, aby przenieść tę współpracę 
na wyższy szczebel?

Dr A. Simbaňa: W Ekwadorze został 
podpisany przez prezydenta dekret, w któ-
rym mowa o tym, że priorytetem staje się 
rozwój prac nad włóknami naturalnymi. Za-
tem wsparcie rządu jest. Podczas naszej wi-
zyty spotkamy się również z ambasadorem 
Ekwadoru w Warszawie dr. Fernando Flore-
sem. Chcemy porozmawiać o współpracy 
z Instytutem Włókien Naturalnych, ale rów-
nież o tym, jaki jest obraz Ekwadoru tutaj 
w Polsce. Mogę powiedzieć, że zamierzamy, 
jako Uniwersytet Katolicki, podtrzymywać 
i rozszerzyć naszą współpracę. Należy za-
uważyć, że Ekwador jest także krajem boga-
tym w źródła ropy naftowej. A obecnie ropa 
jest bardzo pożądanym produktem. Dodat-
kowe środki otrzymane właśnie z jej sprze-
daży rząd inwestuje w tworzenie i rozwój 
parków technologicznych i innowacyjnych.

Chciałbym podziękować za ośmioletnią 
współpracę z Instytutem Włókien Natural-
nych i wyrazić nadzieję, że te wspólne bada-
nia będą nadal przynosić dobre rezultaty.   

Prof. Ryszard Kozłowski Dr Andres Simbaňa

Materiał kompozytowy
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Henryk Wieniawski był obywatelem świa-
ta. Urodzony w Lublinie, kształcił się 

w Paryżu, uczył w dwóch konserwatoriach 
w Petersburgu i Brukseli. O kompozytorze 
pisano: „Był to piękny mężczyzna wysokiego 
wzrostu, o owalnej twarzy, wytwornych ry-
sach i cudownych oczach. Nosił długie włosy, 
które zawsze zaczesywał za ucho. Jego manie-
ry i ruchy były eleganckie i proste, jak zwykle 
u dobrze wychowanych osób”. W wieku śred-
nim żartował z siebie: „Kiedyś byłem szczupły 
i interesujący, dziś jestem gruby i interesow-
ny”. Prowadził bardzo ożywione życie koncer-
towe, przemierzał Europę dyliżansem i pocią-
giem. Statkiem płynął na koncerty w Stanach 
Zjednoczonych. W dzisiejszych czasach byłby 
idolem w stylu muzyków rockowych. W swo-
im twórczym 45-letnim życiu skomponował 
24 utwory opusowane, w tym dwa koncerty 
na skrzypce z orkiestrą. 

Pobyty wirtuoza w polskich miastach 
łączyły się z licznymi uroczystościami i ma-
nifestacjami patriotycznymi. W 1857 roku 
w Szczawnie zacni Wielkopolanie, z Hipoli-
tem Cegielskim na czele, wraz z Henrykiem 
Wieniawskim znaleźli się na balu. Tam zda-
rzył się następujący incydent: Henryk Wie-
niawski, wówczas w pełni nie tylko swego 
znakomitego talentu, ale i sił, odznaczył się 
werwą w tańcu, a nade wszystko w mazu-
rze. Nagle wszczęła się sprzeczka. Wieniaw-
ski i jeden z adeptów górnictwa zaanga-
żowali tę samą pannę do kontredansa. Od 
słów przyszło do przymówek i w końcu do 

wyzwania. Można sobie wyobrazić przera-
żenie całego koła polskiego na wiadomość 
o pojedynku, który mógłby stać się powo-
dem śmierci znakomitego artysty. Oburze-
nie było ogólne, tym bardziej że wina nie 
leżała po stronie Wieniawskiego. Bal został 
przerwany, humory sparaliżowane, w koń-
cu nastąpiło to, co było wynikiem słuszno-
ści: Prusak przeprosił Polaka. 

Skrzypek podczas pięciu pobytów kon-
certował w Poznaniu 17 razy. Na okolicz-
ność pierwszej wizyty braci Wieniawskich 
w 1854 roku napisano nawet specjalny 
wiersz na ich cześć. Gdy koncertował u nas 

dwa lata przed śmiercią, w 1878 roku, pisał 
optymistycznie do Mikołaja Rubinsteina: 
„Dzięki polskiemu lekarzowi z Poznania je-
stem zdrów jak ryba i moje zdrowie w chwi-
li obecnej nie pozostawia nic do życzenia”. 
Była to krótkotrwała radość. Zmarł w Mo-
skwie w 1880 roku.

I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy 
w Warszawie odbył się w 1935 roku, w set-
ną rocznicę urodzin Wieniawskiego, z inicja-
tywy jego bratanka Adama. Na drugi trze-
ba było z powodu wojny poczekać aż 17 
lat. Na skutek zburzenia Filharmonii Naro-
dowej konkurs zorganizowano wtedy w po-
znańskiej Auli Uniwersyteckiej i tak Konkur-
sy Skrzypcowe stały się specjalnością stoli-
cy Wielkopolski, w której odbyło się ich już 
dwanaście edycji.

W październiku minionego roku prze-
żywaliśmy zmagania skrzypków w XIII 

Międzynarodowym Konkursie Skrzypco-
wym im. Henryka Wieniawskiego. Jury 
pod przewodnictwem Konstantego An-
drzeja Kulki wyłoniło siedmiu laureatów. 
Organizator Konkursu, Towarzystwo Mu-
zyczne im. Henryka Wieniawskiego, po raz 
pierwszy w swej historii postanowił poka-
zać swoich młodych laureatów po roku. 
Od 1 do 18 października w Muzycznej 
Wadze skrzypkowie wystąpili z recitala-
mi, prezentując inne niż rok temu utwory. 
Jeszcze ważniejszym aspektem tych wy-
stępów był ich niekonkursowy charakter. 
Młodzi soliści czuli się swobodniej i po-

kazali się ze znacznie lepszej strony, niż 
w warunkach konkursowego stresu.

Wojciech Pławner, laureat VI nagrody, 
startował w konkursie z dużym obciąże-
niem psychicznym – jego brat Piotr wygrał 
konkurs wspólnie z Bartłomiejem Niziołem. 
Solista w rozmowie na antenie Radia Mer-
kury powiedział: Konkurs Wieniawskiego był 
czasem emocji, trzeba było opanować wiel-
ki repertuar i był wielką lekcją odporności 
psychicznej. Teraz moim głównym wyzwa-
niem jest przekazanie emocji poprzez muzy-
kę skrzypcową i chciałbym ludzi przekonać 
do mojej gry. Wojciech Pławner, dziś student 
dwóch uczelni: łódzkiej w klasie profesor 
Iwony Wojciechowskiej i wiedeńskiej u pro-
fesora Gerharda Schulza, pokazał w Pozna-
niu i swoją wirtuozerię w utworach Pablo 
Sarasatego, i muzykalność w Sonacie wio-
sennej Ludwiga van Beethovena. 

Jarosław Nadrzycki - V nagroda Airi Suzuki - II nagroda

LAUREACI   rok po Wieniawskim
Wojciech Pławner - VI nagroda
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Jarosław Nadrzycki, piąty na konkur-
sie, po Wieniawskim wystartował między 
innymi w Konkursie im. Tibora Vargi w Sion, 
gdzie zdobył II nagrodę. Studiuje na Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu u prof. Jadwigi 
Kaliszewskiej i w Royal Academy of Music 
w Londynie u Igora Pietruszewskiego. Po-
kazał dojrzałą interpretację Sonaty A-dur 
Johannesa Brahmsa i duży smak i swobodę 
techniczną w „Tzigane” Maurice’a Ravela. 

Airi Suzuki, laureatka II nagrody, ma 
17 lat i jest maturzystką w Liceum Muzycz-
nym Toho w Tokio. W styczniu będzie zda-

wała egzamin z języka japońskiego, angiel-
skiego i matematyki oraz przedmiotów mu-
zycznych. Dzięki konkursowi zagrała pod-
czas Koncertu Noworocznego z New Japan 
Philharmonic Orchestra II Koncert skrzyp-
cowy d-moll Henryka Wieniawskiego. So-
listka pokazała swój ogromny potencjał – 
pasję, muzykalność, świadomość ujęcia for-
my w Sonatach d-moll Johannesa Brahmsa 
i w Sonacie nr 1 Sergiusza Prokofiewa. Chy-
ba jednak program dla młodej skrzypaczki 
okazał się bardzo trudny, bo w wykonanym 
na zakończenie Polonezie A-dur Wieniaw-
skiego pojawiły się zupełnie niepotrzebne 
niedoskonałości.

Maria Machowska, piąta na konkur-
sie rok temu, zmieniła skrzypce na 100-let-
ni niemiecki instrument i zdecydowanie 
korzystniej zaprezentowała się obecnie. Ze 
swoim kolegą gitarzystą Grzegorzem Mań-

kowskim zaproponowała bardzo ciekawy 
program pod tytułem „10 strun do tańca”, 
który zawierał tańce Dworzaka, Sarasatego, 
Granadosa i Piazzoli. Po konkursie, który jak 
powiedziała Radiu Merkury, wiele ją nauczył, 
nagrała wraz z gitarzystą płytę oraz przygo-
towuje się do konkursu o stypendium ar-
tystyczne w Austrii. Maria Machowska jest 
na III roku warszawskiej Akademii Muzycz-
nej w klasie profesora Konstantego Andrze-
ja Kulki. Na poznańskim recitalu zaskoczyła 
mnie zdecydowaną różnicą poziomów gry 
przed rokiem i obecnie. Był to bardzo uda-
ny recital, w którym i potrafiła zafrapować 

technicznymi możliwościami w „Melodiach 
cygańskich” Pablo Sarasatego, i uwodzić 
w „Historii tanga” Astora Piazzoli.

Lev Solodovnikov swe 20 urodziny ob-
chodził w Poznaniu, podobnie jak przed ro-
kiem, gdy podczas losowania prezes Towa-
rzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniaw-
skiego Andrzej Wituski wręczył młodemu 
skrzypkowi krawat z wizerunkiem patrona 
konkursu. Po otrzymaniu IV nagrody w Po-
znaniu potwierdził swe możliwości, wygry-
wając Międzynarodowy Konkurs Skrzyp-
cowy Hubaya-Szigetiego w Budapeszcie. 
Studiuje w Konserwatorium Moskiewskim 
u Edwarda Gracza i gra w jego orkiestrze, 
również jako solista. W Poznaniu na współ-
czesnym instrumencie z Cremony wykonał 
jak rasowy, dojrzały muzyk Sonaty Johanne-
sa Brahmsa i W.A. Mozarta. Najmniej udała 
się solowa Sonata Bartoka. Cieszę się, że po-

znańska publiczność poznała nowe wirtu-
ozowskie ujęcie tematów z opery „Carmen” 
Bizeta „Carmen-Fantasie Brillante” Hubaya. 

Dla Anny Marii Staśkiewicz III nagro-
da na zeszłorocznym konkursie okazała się 
paszportem do bardzo ożywionej działal-
ności. Skrzypaczka dwukrotnie wystąpiła 
w Brazylii w Sao Paulo, grała z Filharmonią 
Narodową oraz orkiestrami kameralnymi – 
z Amadeusem pod dyrekcją Agnieszki Ducz-
mal na czele. Absolwentka Poznańskiej Aka-
demii Muzycznej w klasie profesora Marci-
na Baranowskiego skonstruowała najcie-
kawszy program swego recitalu, proponu-
jąc utwory kompozytorów XX wieku: Witol-
da Lutosławskiego, Alfreda Schnittke i Igo-
ra Strawińskiego. Solistka pokazała wszyst-
kie walory swej gry: możliwości techniczne, 
różnorodność kolorystyczną i wyobraźnię, 
z którą wykreowała na przykład divertimen-
to „Pocałunek wróżki” Strawińskiego.

Agata Szymczewska, laureatka I nagro-
dy, powiedziała Radiu Merkury: Minął rok od 
konkursu i ciągle noszę w sobie to szczęście 
i przerażenie. Dziś mogę powiedzieć, że moje 
obawy były słuszne. Bardzo dużo się nauczy-
łam, także o sobie. Agata Szymczewska po 
Wieniawskim wygrała jeszcze jeden konkurs – 
o instrument. Otrzymała na rok, od niemiec-
kiej fundacji Deutsche Musikleben, skrzypce 
Antonio Stradivariego z 1680 roku. Zagra-
ła koncerty w wielu polskich filharmoniach, 
także z czołowymi polskimi orkiestrami, jak 
Filharmonia Narodowa czy Sinfonia Varso-
via. Zagrała recital w Studiu Koncertowym 
PR, wystąpiła na prestiżowych festiwalach: 

Maria Machowska - V nagroda Lev Solodovnikov - IV nagroda

LAUREACI   rok po Wieniawskim
Alina Kurczewska (Radio Merkury)

Anna Maria Staśkiewicz - III nagroda



w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech i pod-
czas inauguracji festiwalu w Łańcucie. Grała 
z filharmonikami w Lahti i z Wileńską Orkie-
strą Symfoniczną, wystąpiła w kanadyjskim 
Calgary. Otrzymała po konkursie wiele na-
gród, na przykład Paszport Polityki i Frydery-
ka za najlepszy album solowy. W minionym 
roku zaprezentowała 60 koncertów i plan te-
goroczny jest równie napięty. Agata Szym-
czewska chciałaby skończyć jak najszybciej 
studia u profesorów Bartosza Bryły w Po-
znaniu i Krzysztofa Węgrzyna w Hanowerze. 
Powiedziała nam: Teraz jestem tak zajęta, że 
gdy wrócę do domu lub hotelu, to najbardziej 
kocham ciszę albo otwieram dobrą książkę. Na 
swój poznański występ po roku wybrała bar-
dzo różnorodny repertuar. W związku z ro-
kiem Karola Szymanowskiego recital otwo-
rzyła Mitami op. 30. Skrzypaczka stworzy-
ła niepowtarzalny nastrój, malując pięknym 
dźwiękiem Źródło Aretuzy, ukazując zauro-
czonego sobą Narcyza czy bawiące się Dria-
dy u boku Bożka Pana. Potem z racji 100. 
rocznicy śmierci Edwarda Griega z dużym 
wyczuciem romantycznej frazy zagrała jego 
III Sonatę. Na zakończenie sama uzasadniła, 
że przygotowała bukiet drobnych tańców 
Henryka Wieniawskiego, więc skrzyło się 
w rytmie Mazurka czy Kujawiaka. 

Szkoda tylko, że publiczność poznańska 
w komplecie stawiła się jedynie na koncer-
cie laureatki I nagrody, bo choć grała bar-
dzo pięknie, to i jej konkurenci zasługiwa-
li na zainteresowanie melomanów. Bardzo 
ważną rolę w recitalach odegrali pianiści: 
Joanna Zathey i Marcin Sikorski, którzy to-
warzyszyli skrzypkom także podczas prze-
słuchań konkursowych. 

Już wiemy, że młodzi soliści pokazali 
inne oblicza po roku, a czas zweryfikuje ich 
działania w przyszłości.   
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W listopadowym pro-
gramie klubu każdy po-
winien znaleźć interesu-
jącą dla siebie propozy-
cję. My gorąco poleca-
my przede wszystkim 
trzy wydarzenia. 

Już 2 listopada z okazji Zaduszek Blue-
sowych w Blue Note zagra siedmioosobowa 
formacja kierowana przez wokalistę i trę-
bacza Boneya Fieldsa – The Bone’s Project. 
Sześciu (w większości czarnoskórym) mu-
zykom amerykańskim towarzyszy biała sak-
sofonistka Nadege Dumas – bogate instru-
mentarium, niezwykłe aranże, niesamowita 
energia i obłędne wokale! Repertuar zespo-
łu to wysmakowana mieszanka bluesa, so-
ulu, rocka i jazzu – standardy mistrzów oraz 
kompozycje własne.

Bezsprzecznie najważniejszym wyda-
rzeniem tego miesiąca (a prawdopodobnie 
i całego sezonu jazzowego) będzie koncert 
zespołu ikony światowego jazzu, jednego 
z najważniejszych współczesnych perku-
sistów Jacka DeJohnette – The Ripple Ef-
fect Project. DeJohnette współtworzył kil-
ka najwybitniejszych formacji w historii 
jazzu: John Coltrane Quintet, Charles Lloyd 
Quartet, zespół Milesa Davisa; współpra-
cował m.in. z: Janem Garbarkiem, Johnem 
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Agata Szymczewska - I nagroda
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Abercrombiem, Herbie Hancockiem, Billem 
Evansem, Chickiem Coreą... 

The Ripple Effect jest niezwykle eklek-
tycznym projektem łączącym akustyczny 
jazz, world music i elektronikę. Nieprzy-
padkowy jest więc dobór artystów zapro-
szonych do udziału w projekcie: brazylij-
ska perkusjonistka, wokalistka, performer-

ka i badaczka muzyki Indian 
z Puszczy Amazońskiej – Marlui 
Miranda, od lat współpracujący 
z DeJohnette związany z wy-
twórnią ECM kompozytor, mul-
tiinstrumentalista – John Sur-
man, producent i specjalista od 
elektroniki – Ben Surman oraz 
basista Jerome Harris. 

Jacka DeJohnette The Rip-
ple Effect Project wystąpi na 
scenie Blue Note 6 listopada.

Na uwagę wszystkich 
melomanów zasługuje także 
koncert 30 listopada Popek 

International Quintet. Nowoczesny be- 
-bop miesza się tu z elementami etnicz-
nymi i free. Koncepcja zespołu oparta 
jest na brzmieniu oraz indywidualności 
każdego z muzyków, stąd skład zespołu 
złożony z samych światowych gwiazd – 
Camerona Browna, Victora Lewisa, Pio-
tra Wojtasika, Krzysztofa Popka oraz 

znanego ze współpracy z Wyntonem Mar-
salisem i Sonny Rollinsem pianisty Stephe-
na Scotta (nazywanego często przedstawi-
cielem optymistycznej linii jazzowego for-
tepianu).    

jazz

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA 
LISTOPADA:
2.11.2007, piątek, godz. 20.30
BONEY FIELDS & BONE’S PROJECT (USA/Francja)
Zaduszki Bluesowo-Funkowe

6.11.2007, wtorek, godz. 20.00
JAZZ TOP W BLUE NOTE pod mecenatem władz miasta Poznania
JACK DEJOHNETTE RIPPLE EFFECT PROJECT
Jedno z najważniejszych wydarzeń tego sezonu! Tuzy światowego jazzu prezentują „muzykę 
bez granic”

10.11.2007, sobota, godz. 20.30
CHRISTOPH TITZ QUINTET (Niemcy)
Kojące smoothjazzowe dźwięki; promocja nowego albumu „When I love”

19.11.2007, poniedziałek, godz. 20.00
RENATA PRZEMYK – the best of

20.11.2007, wtorek, godz. 20.00
OPEN MIC – wieczór wolnej sceny / otwartego mikrofonu z zespołem live

23.11.2007, piątek, godz. 20.30
ANDRZEJ OLEJNICZAK & JAN JARCZYK QUINTET (Kanada/Hiszpania/Polska)
Dwie wielkie osobowości polskiego jazzu, po latach imponującej kariery za granicą, 
na wspólnym tournée po Europie!

30.11.2007, piątek, godz. 20.30
POPEK INTERNATIONAL QUINTET (USA/Polska)
Stephen Scott, Cameron Brown, Victor Lewis, Piotr Wojtasik i Krzysztof Popek



26 października pod-
czas uroczystego wie-
czoru w Teatrze No-

wym w Poznaniu Stowarzysze-
nie Loża Patronów Teatru po raz 
dziesiąty wyróżniło aktora swo-
jego Teatru Nowego tradycyjną 
Srebrną Maską. Odwołując się do 
najstarszych i najszlachetniej-
szych tradycji mecenatu w pol-
skim teatrze, tę nagrodę ele-
ganckiego towarzystwa jej fun-
datorzy co roku przyznają swoim 
ukochanym aktorom w uznaniu 
dla ich osiągnięć artystycznych  
w minionym sezonie teatralnym. 

Nominowanych do Maski było 
pięcioro: Mirosław Kropielnicki 
za rolę François Pignona w Przy-
jęciu dla głupca, Daniela Popław-
ska za rolę Matki i Zbigniew 
Grochal za rolę Ojca w spekta-
klu Sześć postaci szuka autora, 
Antonina Choroszy za rolę Janet  
w przedstawieniu Rutherford i syn 
oraz Mariusz Puchalski za rolę 
Poloniusza w Hamlecie. Nomi-
nowani wraz ze zgromadzonymi 
na widowni Dużej Sceny Teatru 
przedstawicielami Loży Patronów, 
reprezentantami władz woje-
wódzkich i miejskich, przedstawi-
cielami mediów, dyrekcją Teatru, 
jego pracownikami i przyjaciółmi, 
wysłuchali koncertu specjalnego 
gościa wieczoru, Krystyny Prońko. 
Piosenkarka z towarzyszeniem ze-
społu wykonała swoje najsłynniej-
sze przeboje i mniej znane utwo-
ry. Po tej części uroczystości nowa 
prezes Loży Patronów, Renata Ma-
taczyńska, ogłosiła tegorocznego 
laureata Srebrnej Maski, którym 
został Mariusz Puchalski (zdradza-
jąc, że bardzo bliscy wygranej byli 
Antonina Choroszy i Mirosław Kro-
pielnicki, którą to wiadomość pu-
bliczność przyjęła brawami). Ob-
darowani upominkami – porcela-
ną firmy Rosenthal – nominowani 
aktorzy, wśród nich laureat, który 
otrzymał także pamiątkową sta-
tuetkę Srebrnej Maski i wszyscy 
goście wieczoru mieli okazję do 
spotkań i rozmów podczas wyda-
nego przez Lożę Patronów Teatru 
bankietu w foyer Dużej Sceny.

Redakcja 

SREBRNAMASKA
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rozk∏ad lotów

ROZK¸AD LOTÓW NA SEZON ZIMA 2006-07 – OBOWIÑZUJE OD 29 PAèDZIERNIKA
ODLOTY Z POZNANIA

DO WYLOT PRZYLOT NR LOTU SAMOLOT CZ¢STOTLIWOÂå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** do 11 XI 2006

**** od 18 XI 2006

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

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

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

*** do 11 XI 2006

**** od 18 XI 2006

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

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

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

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

MERKURIUSZ_2-3_2007  22-3-07  11:02  Strona  2

ROZKŁAD LOTÓW NA SEZON ZIMA 2007/08 
OBOWIĄZUJE: 28.10.2007 - 30.01.2008

PORT WYLOT PRZYLOT NR REJSU SAMOLOT DNI TYGODNIA
ODLOTY  Z POZNANIA

do: Warszawy (WAW) 05.45 06.45 LO3942 AT7 1 2 3 4 5 6 7
09.00 10.00 LO3958 AT5 1 2 3  - 5  -  -
09.00 10.00 LO3958 AT7  -  -  - 4  - 6 7
12.25 13.25 LO3948 AT5 1 2 3  - 5  -  -
13.25 14.25 LO3944 AT5 1 2 3 4 5 6 7
18.00 19.00 LO3950 AT5 1 2 3 4 5 6 7

do: Barcelony-Girony (GRO) 10.45 13.20 FR51223 738  - 2  - 4  - 6  -
do: Bristolu (BRS) 09.40 11.05 FR8217 738  - 2  - 4  - 6  -
do: East Midlands (EMA) 09.35 10.55 FR3143 738  - 2  - 4  - 6  -
do: Edynburga (EDI) 15.00 16.35 C0 281 733/734 1  -  -  - 5  - 7
do: Frankfurtu (FRA) 07.35 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
do: Monachium (MUC) 07.00 08.45 LO369 / LH2271 AT5 1 2 3 4 5 6 7

13.00 14.25 LH3171 / LO5367 DH4 1 2 3 4 5  -  -
17.25 18.50 LH3169 / LO5369 DH4 1 2 3 4 5 6 7
18.45 20.30 LO371 / LH2237 AT5 1 2 3  - 5  - 7
18.50 20.30 LO371 / LH2237 AT5  -  -  - 4  -  -  -

do: Kopenhagi (CPH) 13.35 14.40 SK1756 CR2 1 2 3 4 5  - 7
do: Dublina (DUB) 10.30 12.10 EI 365 320  - 2  - 4  -  -  -

18.50 20.40 FR1975 738  -  -  - 4  -  -  -
20.15 22.05 FR1975 738  -  -  -  -  - 6  -
20.20 22.10 FR1975 738  - 2  -  -  -  -  -
21.40 23.20 EI 365 320  -  -  -  -  - 6  -

do: Dortmundu (DTM) 10.10 11.40 W6 531 320  - 2  - 4  - 6  -
do: Londynu Luton (LTN) 11.40 12.50 W6 509 320 1 2 3 4 5 6 7
do: Londynu Stansted (STN) 15.55 16.55 FR2337 738  - 2  - 4 5 6  -

16.05 17.05 FR2337 738 1  - 3  -  -  - 7
do: Liverpool’u (LPL) 10.00 11.25 FR9629 738  -  -  -  -  - 6  -

10.15 11.25 FR9629 738 1  - 3  -  -  -  -
do: Paryża Beauvais (BVA) 13.15 15.40 C0 181 733/734  -  -  - 4  - 6  -
do: Rzymu Ciampino (CIA) 06.00 08.10 C0 227 733/734  -  -  -  - 5  - 7
do: Sztokholmu Skavsta (NYO)10.05 11.35 W6 523 320 1  - 3  - 5  -  -

PRZYLOTY DO POZNANIA
z: Warszawy (WAW) 07.30 08.35 LO3957 AT5 1 2 3  - 5  -  -

07.30 08.35 LO3957 AT7  -  -  - 4  - 6 7
10.55 12.00 LO3947 AT5 1 2 3  - 5  -  -
16.30 17.35 LO3949 AT5 1 2 3 4 5 6 7
19.40 20.50 LO3955 AT5 1 2 3 4 5 6 7
22.50 23.55 LO3941 AT7 1 2 3 4 5 6 7

z: Barcelony-Girony (GRO) 07.45 10.20 FR5122 738  - 2  - 4  - 6  -
z: Bristolu (BRS) 06.00 09.15 FR8216 738  - 2  - 4  - 6  -
z: East Midlands (EMA) 06.00 09.10 FR3142 738  - 2  - 4  - 6  -
Z: Edynburga (EDI) 09.45 13.00 C0 282 733/734 1  -  -  - 5  - 7
z: Frankfurtu (FRA) 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
z: Monachium (MUC) 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  -  -
15.25 16.55 LH3168 / LO5360 DH4 1 2 3 4 5 6 7
21.10 23.00 LO372 / LH2236 AT5 1 2 3 4 5  - 7

z: Kopenhagi (CPH) 12.05 13.10 SK1755 CR2 1 2 3 4 5  - 7
z: Dublina (DUB) 06.20 09.55 EI 364 320  - 2  - 4  -  -  -

14.45 18.25 FR1974 738  -  -  - 4  -  -  -
16.10 19.50 FR1974 738  -  -  -  -  - 6  -
16.15 19.55 FR1974 738  - 2  -  -  -  -  -
17.30 21.05 EI 364 320  -  -  -  -  - 6  -

z: Dortmundu (DTM) 08.20 09.45 W6 532 320  - 2  - 4  - 6  -
z: Londynu Luton (LTN) 08.10 11.15 W6 510 320 1 2 3 4 5 6 7
z: Londynu Stansted (STN) 12.30 15.30 FR2336 738  - 2  - 4 5 6  -

12.40 15.40 FR2336 738 1  - 3  -  -  - 7
z: Liverpool’u (LPL) 06.20 09.35 FR9628 738  -  -  -  -  - 6  -

06.35 09.50 FR9628 738 1  - 3  -  -  -  -
z: Paryża Beauvais (BVA) 21.50 00.10+ C0 182 733/734  -  -  - 4  - 6  -
z: Rzymu Ciampino (CIA) 08.55 11.05 C0 228 733/734  -  -  -  - 5  - 7
ze:Sztokholmu Skavsta (NYO) 08.10 09.40 W6 524 320 1  - 3  - 5  -  -

Objaśnienia kodów i symboli:
AC - Air Canada AT5 - ATR 42-500 C0 - Centralwings AT7 - ATR 72-200
EI - Aer Lingus DH4 - Dash 8 Q-400 FR - Ryanair E70 - Embraer E-170 
LH - Lufthansa 320 - Airbus A-320 LO - LOT 733 - Boeing 737-300 
SK - SAS 734 - Boeing 737-400 W6 - Wizzair 738 - Boeing 737-800
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Zapewne po wyborach nastąpi kolejna 
w dziejach ojczyzny naszej era bałwo-

chwalstwa. Kapitalizm, wolny rynek, pry-
watyzacja, swobodna konkurencja, świę-
te prawo własności itp. będą traktowane 
jak objawione słowo Boże nadchodzącej 
(powracającej?) ideologii państwowej. Nie 
chodzi tu o czepianie się słów, w końcu 
można się rzeczowo zastanawiać, na przy-
kład, na ile własność jest święta – jak życie, 
zdrowie, wolność, godność? Albo też, na ile 
w globalnym kapitalizmie ponadnarodo-
wych koncernów w ogóle może być wolna 
konkurencja? Chodzi o kpinę ze stosunku 
do nich – pełnego nabożeństwa, na klęcz-
kach i bezmyślnego, nie mówiąc o wiedzy 
i rozsądku. 

Oto zamiast ekonomicznej racjonalno-
ści mamy w ojczyźnie naszej mętny kult ja-
kiegoś „kapitalizmu” niedzisiejszego i jego 
symbolicznych aspektów (jak te słowa wy-
trychy, słowa slogany). Przykrywa on roz-
maite geszefty i realne konflikty, zaciem-
niając raczej obraz status quo, niż służąc 
zrozumieniu. To nowomowa RP czwartej 
minus pół – zaklęcia inne niż w socjalizmie 
realnym, akty strzeliste inne niż w kościele, 
ale postawa podobna, fideistyczna.

Tymczasem najnowsze badania pro-
wadzą do wniosku, że kapitalizm jest nie-
zgodny z ludzką, społeczną naturą. To, 
że jest moralnie i estetycznie obrzy-
dliwy, ponieważ żeruje na tym, co 
w człowieku niskie i szpetne: chciwości, 
zachłanności, egoizmie i agresji, konflikto-
wości itd. – to jedno. Nawet jeśli właśnie 
dzięki temu jest najbardziej dynamicz-
nym ustrojem ekonomiczno-społecz-
nym w dziejach – nie zmienia to oce-
ny moralnej lub estetycznej chciwo-
ści czy wyzysku, nie przestają one 
być grzechem albo słabością, nie 
stają się cnotą, zaletą. Cywilizacyj-
na skuteczność nie czyni z grzechu 
cnoty ani ze słabości zalety, tylko 
w pewnych okolicznościach oka-
zuje się ona efektem ubocznym, 
ich niezamierzonym skutkiem po-
zytywnym. I nie dajmy sobie w tej 
sprawie robić wody z mózgu. 

Neurobiologia, młoda nauka, 
m.in. dostarczająca narzędzi psycho-
logii społecznej, pozwoliła udowodnić 
prawdy, które w świetle kultu „kapitali-
zmu” są herezjami. Oto człowiek z natu-
ry swej dobry jest, altruistyczny, nastawio-

ny na współpracę i pomoc innym, a nie na 
rywalizację, walkę czy indywidualny sukces. 
Dzięki tzw. neuronom lustrzanym ma pier-
wotną, wrodzoną empatię, a funkcjonujący 
w mózgu układ nagrody uaktywniający się 
w momencie dokonywania czynów bezin-
teresownych sprawia, że „dobre czyny” są 
po prostu przyjemne... Funkcjonalny rezo-
nans magnetyczny pozwolił to wielokrotnie 

stwierdzić z całym obiektywizmem. Traktu-
ją na ten temat dwie nowe książki – „Inteli-
gencja społeczna. Nowa nauka o stosun-
kach międzyludzkich” Daniela Golemana, 
twórcy pojęcia inteligencji emocjonalnej 
i „Inteligencja społeczna. Nowa nauka suk-
cesu” Karla Alberta. 

Jak zatem organizacja społeczna opar-
ta na zasadzie przeciwnej do tej, która 
ustanawia naturę człowieka, trwa zamiast 
migiem się rozpaść? Co sprawia, że nie tyl-
ko trwa, ale i ma się nieźle? 

Najpierw to, że nasza socjalizacja osła-
bia tę pierwotną empatię i altruizm, dzięki 
czemu możemy nie tylko sami przetrwać 
w świecie egoizmu i rywalizacji, ale uczy-
my się traktować walkę z innymi jako coś 
naturalnego. Dzięki temu możliwy jest 
krok drugi – takie rozgrywanie niższych 
instynktów (np. agresji), że w pewnym 
stopniu mogą one przynosić gospodar-
czo-społeczny pożytek. Jego schematycz-
ny mechanizm pokaże pewien fakt. 

Oto w Niemczech w męskich toale-
tach zaczęto przytwierdzać do dna muszli 
klozetowych czy pisuarów – atrapę muchy. 
Okazało się, że powszechnie uruchamia 
ona w sikających facetach instynkt myśli-
wego, więc bezwiednie starają się oni tra-
fić w muchę, czyli nasikać na muszą gło-

wę. W efekcie nie sikają na podło-
gę wokół ani deskę sedesu. Dzięki 
temu powstaje rocznie kilka milio-

nów euro niemieckich oszczędności 
na sprzątaniu i środkach czystości... 

Proste? Modelowo proste! A tyle 
wyjaśnia. Zamiast kastrować, żeby 
nie sikali gdzie popadnie, albo za-
chęcać facetów, żeby sikali na sie-
dząco jak w Skandynawii, zaprząc 
niemal beznakładowo męski in-
stynkt do oszczędzania środ-
ków czystości. Tylko w kapitali-
zmie możliwe. 

Osobiście obawiam się, że 
ten przykład wyjaśnia za mało. 
Najprawdopodobniej to mniej-
szość mutantów, którzy mają 
zdefektowane neurony lustrza-

ne, niedorozwiniętą empatię 
i altruizm, wymyśliła kapitalizm 

i goni znakomitą większość nor-
malnych ludzi do wyścigu szczu-

rów, zamiast pozwolić im wylegiwać 
się w słońcu pod drzewem i biesiado-

wać z przyjaciółmi...   
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