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Niedługo w Polsce
„Telekollegen” grają światłem i muzyką. Mają tysiące pomysłów, a jednocze-
śnie koncepcję całości w głowie. 
Pomysł grupy opiera się na szerokim horyzoncie twórczości Toniego 
Haupta, którego już dziś okrzyknięto młodym talentem i równie utalen-
towanym organizatorem - duszą kreatywnego teamu. Grupa składa się 
z dyskdżokejów, artystów i pomysłowych młodych ludzi, którzy wdziera-
ją się w życie muzyczne i artystyczne Berlina, ale i Niemiec w ogóle. Liveact Toniego 
Haupta i Daniela Archuta jest wizytówką „Telekolegów”. Towarzyszy im też często  
pianista i saksofonista.

Już niedługo w Polsce! Zapraszamy na www.tonihaupt.de

s. 20
Kryzys 
zakończony?



4

ko
le

j

Z Podsekretarzem Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury Juliuszem Engel-
hardtem rozmawia Merkuriusz

 Motto konferencji, której po-
mysłodawcą i gospodarzem były Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie, po-
święconej transportowi szynowemu XXI 
wieku dla Polski brzmiało „Renesans 
czy stagnacja?”. W jakiej fazie, Pana zda-
niem, znajduje się obecnie transport 
szynowy w kraju?

Polska nie jest samotną wyspą i w na-
szym kraju zachodzą, bądź zachodzić będą 
w przyszłości, podobne zjawiska w trans-
porcie, które obserwujemy w krajach za-
chodnioeuropejskich. O ile jednak tamte 
kraje dysponują od dawna dobrze rozwi-
niętą infrastrukturą drogową i często dopie-
ro wzrastające natężenie ruchu, zwłaszcza 
w aglomeracjach, zmusiło je do poszukiwa-
nia alternatywnych źródeł transportu, o tyle 
w Polsce wydaje się, że po początkowym 
okresie zachłyśnięcia się motoryzacją indy-
widualną, zaczynamy coraz większą uwagę 
kierować w stronę kolejnictwa. Mnie, jako 
wiceministra odpowiedzialnego za kolej-
nictwo, może to tylko cieszyć. Przykłady ta-
kich państw jak Hiszpania, która rozwija sieć 
kolei dużych prędkości pokazują, że podob-
na droga jest również przed Polską, która 
powinna nie tylko modernizować istnieją-
ce linie kolejowe, ale także budować nowe. 
Odpowiadając wprost na pytanie powie-
działbym, że znajdujemy się w pierwszych 
latach renesansu kolei w Polsce. 

 Stan kolejnictwa w Polsce 
przez wielu oceniany jest negatywnie. 
Jako ważną tego przyczynę wskazuje 

się wieloletnie niedofinansowanie kolei. 
Co zamierza zrobić rząd w celu zapew-
nienia jej stabilnego finansowania? 

Oczywiście – niedofinansowanie ko-
lei rzutuje negatywnie na stan transportu 
kolejowego w Polsce. Nie znajdziemy dru-
giego sektora gospodarki, który musiał po-
nosić ciężar restrukturyzacji ze środków 
własnych, tak jak to się stało z kolejnictwem. 
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało 
założenia do nowelizacji ustawy o Fundu-
szu Kolejowym, które pozwolą na przyjęcie 
przez Sejm RP ustawy, dającej możliwość 
zaciągania kredytu lub wyemitowania ob-
ligacji w celu zbilansowania inwestycji fi-
nansowanych z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Obecnie jeste-
śmy też w ostatniej fazie opracowywania 
planu inwestycyjnego na lata 2010-2013, 
obejmującego wszystkie realizowane i pla-
nowane inwestycje z podaniem źródeł ich 
finansowania. 

 W grudniu 2008 roku Rada Mi-
nistrów przyjęła „Master Plan dla trans-
portu kolejowego w Polsce do 2030 
roku”. Ponadto Ministerstwo Infrastruk-
tury przygotowało „Program działań dla 
transportu kolejowego do roku 2015”. 
Jakie są jego najważniejsze założenia 
i dlaczego tak istotne jest opracowanie 
reform z uwzględnieniem dłuższej per-
spektywy czasowej? 

Jeśli chodzi o Master Plan przyjęty przez 
rząd w grudniu 2008 r., to jego powstanie 
związane jest z decyzją Komisji Europej-
skiej, która wymagała, aby taki dokument 
powstał. Również Program Operacyjny In-
frastruktura i Środowisko przewiduje ko-
nieczność jego przygotowania, a ponadto 
dodatkowego dokumentu implementacyj-
nego, który także powstał. Master Plan jest 
strategicznym dokumentem planistycznym, 
pozwalającym władzom państwa i podmio-
tom gospodarującym w polskim transporcie 
kolejowym, podejmować zadania inwesty-
cyjne oraz stworzyć harmonogram realiza-
cji innych zadań, szczególnie w zakresie: 
projektowania i przygotowania inwestycji, 
budowy i modernizacji infrastruktury, racjo-
nalnego zagospodarowania zbędnej części 
istniejącej infrastruktury, świadczenia usług 
przewozowych, zarządzania infrastrukturą 
kolejową i jej utrzymania. Pragnę podkre-
ślić, że kolejnictwo jest jedyną gałęzią trans-
portu posiadającą dokument planistyczny 
o tak długiej perspektywie. 

Co do „Programu działań dla rozwoju 
transportu kolejowego do roku 2015” to 
dokument znajduje się obecnie w konsul-
tacjach społecznych. Precyzuje on zamie-
rzenia rządu w dziedzinie organizacyjno-
prawnej dotyczącej kolejnictwa, bazując 
jednocześnie na wytycznych Master Pla-
nu. Dokument ma charakter syntetycznych Pi
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wytycznych, prezentujących zamierzenia 
rządu w określonych dziedzinach związa-
nych z restrukturyzacją sektora kolejowego 
w Polsce. Odnosi się do kluczowych zagad-
nień, takich jak: budowanie kapitałowej nie-
zależności zarządcy infrastruktury kolejo-
wej, czyli spółki PKP Polskie Linie Kolejowe 
od PKP SA, wprowadzenie opłaty dworco-
wej czy wstępny harmonogram prywatyza-
cji spółek należących do Grupy PKP.

 Planowane jest dopuszcze-
nie do rynku transportu kolejowego no-
wych przewoźników. Wymagać to będzie 
jednak uniezależnienia infrastruktury 
kolejowej od struktur Grupy PKP. W jaki 
sposób ma to nastąpić? 

Przede wszystkim pragnę zapewnić, że 
już obecnie PKP PLK zapewnia równy i nie-
dyskryminujący dostęp do infrastruktury 
kolejowej wszystkim przewoźnikom kolejo-
wym. Świadczy o tym chociażby fakt, że ry-
nek przewozów towarowych w naszym kra-
ju należy do najbardziej zliberalizowanych 
w Europie. Każdy nowy przewoźnik, wcho-
dzący na polski rynek, musi spełnić tylko 
określone warunki związane z taborem ko-
lejowym, zamówieniem tras czy uzgodnie-
niem rozkładu jazdy. Uniezależnienie za-
rządcy infrastruktury kolejowej od struktur 
Grupy PKP, będzie naszą odpowiedzią na 
zarzut Komisji Europejskiej, która zwróciła 
uwagę, że w Polsce dokonano prawnego, 
lecz nie instytucjonalnego rozdziału zarzą-
dzania infrastrukturą kolejową od przewo-
zów. Podkreślam, że sytuacja taka wynika 
z historycznych uwarunkowań i nie powo-
duje żadnych decyzji dyskryminacyjnych 
PKP PLK wobec przewoźników spoza Grupy 
PKP. Ponieważ zarządca infrastruktury po-
winien być również kapitałowo niezależny, 
chcemy także zależność właścicielską PKP 
PLK od PKP SA stopniowo zmniejszać. Ope-
racja, mówiąc w uproszczeniu, będzie pole-
gała na tym, że Skarb Państwa będzie suk-
cesywnie przejmował akcje PKP PLK od PKP 
SA. Tym samym z roku na rok udział Skar-
bu Państwa w PKP PLK będzie się zwięk-
szał. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że jest 
to proces kilkuletni, na którego efekty bę-
dziemy musieli poczekać.

 W tym kontekście istotne jest 
usamorządowienie przewozów regio-
nalnych. Jak Pan ocenia ten proces na 
przykładzie Mazowsza i Wielkopolski? 

Usamorządowienie przewozów regio-
nalnych jest największą reformą polskiej 
kolei od 2001 r., gdy dawne przedsiębior-
stwo państwowe „Polskie Koleje Państwo-
we” skomercjalizowano, wyodrębniając 
z niego poszczególne spółki. A przypo-
mnę, że poprzedzone zostało złożonym 
procesem realokacji z PKP Cargo pracow-
ników, lokomotyw i zaplecza warsztatowe-
go do pasażerskich spółek przewozowych. 

Dodatkowo odbyło się to w atmosferze zgo-
dy ze strony partnerów społecznych. Sądzę, 
że nawet takie problemy, jak uruchomienie 
przez Przewozy Regionalne połączeń typu 
interREGIO, nie powinny przesłaniać pozy-
tywnych skutków tego procesu. Oczywiście 
mając dzisiejsze doświadczenie, pewnymi 
sprawami – mam na myśli np. kwestię Pak-
tu Gwarancji Pracowniczych – można było 
pokierować inaczej. Wtedy, w grudniu 2008, 
usamorządowienie było rozwiązaniem 
optymalnym, tzn. jedynym realnym przy 
istniejących wówczas uwarunkowaniach. 
Uważam, że było konieczne, a efekty refor-
my staną się widoczne za kilka lat. Przykład 
spółki Koleje Mazowieckie – której powsta-
nie jeszcze w 2005 r. wpisuje się w ideę usa-
morządowienia – pokazuje, że był to kieru-
nek właściwy. Firma dobrze radzi sobie na 
rynku, chociaż należy zdawać sobie sprawę, 
że ze względu na duże potoki podróżnych 
i możliwości dofinansowania przez wła-
ściciela, którym jest samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, nie jest to przykład 
reprezentatywny.

 Przewozy kombinowane – 
istotny składnik rynku transportowe-
go – zostały uznane przez uczestników 
konferencji za wielką szansę dla kolei. 
Na czym polegają tego typu przewozy 
oraz jakie zastosowanie już mogą zna-
leźć w kraju?

To prawda. Przewozy kombinowane 
uważa się za perspektywiczny segment 
kolejowego transportu towarowego. Do 
takiego stwierdzenia upoważnia rosną-
ca wymiana handlowa pomiędzy Europą 
a krajami Azji i Polska może odegrać dużą 
rolę w rozwoju tego rodzaju przewozów. 
Drugi przykład, jeszcze bliższy ciału, to 
zmniejszający się udział przewozu towa-
rów masowych na rzecz wysokoprzetwo-
rzonych. Dolny Śląsk już teraz uchodzi za 
zagłębie produkcji sprzętu AGD. Te czynniki 
sprawiają, że transport intermodalny może 
odgrywać coraz większą rolę. Jednak, aby 
tak się stało, muszą być spełnione określo-
ne warunki. Przede wszystkim jeśli chodzi 
o tabor kolejowy. W przypadku transpor-
tu całych zestawów drogowych, tabor jest 
bardzo kosztowny, dlatego bardziej myśli-
my o przewozie kontenerów. W resorcie in-
frastruktury prowadzimy aktualnie działa-
nia w celu uzyskania środków na wsparcie 
transportu intermodalnego z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Ponadto w harmonogramie prac 
rządu na 2010 rok zapisane jest przygoto-
wanie przepisów do ustawy o transporcie 
kolejowym, które pozwolą kierować dota-
cję utrzymaniową, obniżającą stawki dostę-
pu do infrastruktury w sposób selektywny, 
tzn. bezpośrednio na obniżenie stawek do-
stępu dla transportu intermodalnego.  Pi
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PKP Polskie Linie Kolejowe SA realizując 
szeroki program inwestycyjny, którego za-
daniem jest podniesienie jakości i zwiększe-
nie potencjału infrastruktury kolejowej, ko-
rzystają z licznych źródeł finansowania. 

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), dostępnego w ra-
mach regionalnych programów operacyj-
nych (RPO), zarządzanych przez samorządy 
województw, finansowana jest moderniza-
cja linii lokalnych. Celem tych działań jest 
zwiększenie wykorzystania transportu 

kolejowego w przewozach pasażerskich 
i towarowych, jak również poprawa sta-
nu oraz powiązanie sieci kolejowej woje-
wództw z układem transportowym, m.in. 
transeuropejską siecią transportową oraz 
lotniskami. Wzrost wykorzystania trans-
portu kolejowego względem transportu 
indywidualnego oraz powiązanie poszcze-
gólnych gałęzi transportu w województwie, 
niewątpliwie korzystnie wpłynie również 
na środowisko oraz poprawi wewnętrzną 
spójność regionu. 

Kolej daje wielkie możliwości 
– tylko trzeba je mądrze 
wykorzystywać

Przez ostatnie dwadzieścia lat na utrzymanie i modernizację dróg kierowano nawet 
dziesięciokrotnie więcej środków niż na linie kolejowe. Wieloletnie niedofinansowa-
nie kolei spowodowało, że wiele do życzenia pozostawia infrastruktura kolejowa. Cią-
gle gorącymi tematami publicznej debaty są niezabezpieczone przejazdy kolejowe, 
czy zły stan torów. Zaskakują dane o tym, że przeszło połowa z aż 29 tysięcy obiektów, 
takich jak mosty, wiadukty, przepusty, tunele itp., ma powyżej 91 lat! 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało nowy impuls do spojrzenia na rolę 
transportu szynowego. Polacy korzystający z kolei zagranicą zaczęli oczekiwać 
szybkiej i istotnej poprawy jakości krajowych połączeń oraz wygodnych i eleganc-
kich wagonów. Wymaga to na pewno nie tylko ogromnych nakładów finansowych, 
ale też i czasu.
Jakie zatem wkrótce czekają nas inwestycje? 

Redakcja
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Do końca sierpnia br. w skali kraju 
zostało przygotowanych  

21 zadań modernizacyjnych 
o łącznej wartości przekraczającej 
1,2 mld zł. Ponad 25% tej kwoty 

wykorzystają dwa województwa: 
wielkopolskie i lubuskie.  

Środki będą przeznaczone  
na realizację pięciu zadań bardzo 
potrzebnych w tych regionach.

W województwie wielkopolskim w ra-
mach RPO prowadzone są dwa projekty: 
modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań 
Wschód – Bydgoszcz na odcinku Poznań 
Wschód – Gołańcz (70 km) oraz moderniza-
cja linii kolejowej nr 357 Sulechów – Luboń 
na odcinku Wolsztyn – Luboń (73 km). 

Obie inwestycje mają za zadanie pod-
nieść standard techniczny ważnych dla re-
gionalnych przewozów pasażerskich linii 
w zakresie nawierzchni torowej, podtorza, 
obiektów inżynieryjnych i urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym. Efektem plano-
wanych inwestycji będzie skrócenie czasu 
jazdy dzięki zwiększeniu prędkości pocią-
gów pasażerskich oraz poprawa komfortu 
podróżnych, a także dostosowanie obiek-
tów  dla osób niepełnosprawnych. Ponad-
to poprzez zamontowanie nowoczesnych 
systemów sygnalizacji i kontroli pociągów 
oraz likwidację niektórych przejazdów ko-
lejowych podniesione zostanie bezpie-
czeństwo ruchu kolejowego. Modernizo-
wane linie mają duże znaczenie w obsłudze 

połączeń małych miejscowości z aglomera-
cją poznańską. Jest to szczególnie ważne ze 
względu na fakt, że z tras korzystają osoby 
dojeżdżające codziennie do pracy. Moder-
nizacja istotnie podniesie mobilność zawo-
dową mieszkańców województwa wiel-
kopolskiego oraz może przyczynić się do 
ograniczenia ilości samochodów wjeżdża-
jących do aglomeracji poznańskiej.

W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla województwa lubuskie-
go ogłoszono natomiast realizację projek-
tów modernizacyjnych linii kolejowych 
nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Krzyż 

– Kostrzyn (45 km), linii nr 367 Zbąszynek – 
Gorzów Wielkopolski oraz linii 358 Zbąszy-
nek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czer-
wieńsk (43 km) wraz z budową łącznicy 
Pomorsko – Przylep. 

Ten fragment linii 358 ma kluczowe zna-
czenie dla województwa lubuskiego, ponie-
waż realizowane są w tym miejscu połącze-
nia pośpieszne i ekspresowe oraz planowane 
jest uruchomienie połączeń pomiędzy sto-
licami regionu: Zieloną Górą i Gorzowem 
Wielkopolskim oraz z Poznaniem i Warszawą. 
Obecnie wydłużenie czasu podróży spowo-
dowane jest koniecznością zmiany kierun-
ku jazdy w Czerwieńsku oraz złym stanem 
technicznym infrastruktury kolejowej. W ra-
mach tego projektu podjęte zostaną działa-
nia, które diametralnie zmienią tę sytuację. 
Zostanie wybudowana łącznica kolejowa 
Przylep – Pomorsko o długości 2,6 km, któ-
ra umożliwi ominięcie stacji Czerwieńsk. Na-
stąpi także wzmocnienie torów na odcinku 
Zbąszynek – Czerwieńsk pozwalające na jaz-
dę pociągów z prędkością 100 km/h. W re-
zultacie czas przejazdu pomiędzy Zieloną 

Górą a Zbąszynkiem skróci się z 81 minut 
do około 46 minut, a po powstaniu łącznicy 
Przylep – Pomorsko do około 35 minut. Li-
nia nr 203 Tczew-Kostrzyn zostanie zmoder-
nizowana na długości około 45 km. Przedsię-
wzięcie obejmuje modernizację nawierzchni, 
obiektów inżynieryjnych, urządzeń samo-
czynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP), pe-
ronów i wiat na wybranych przystankach 
osobowych. Linia zostanie przystosowana 
do prędkości 120 km/h dla autobusów szy-
nowych oraz 70 km/h dla ruchu towarowego. 
Gorzów Wielkopolski jest ważnym centrum 
administracyjno – gospodarczym, a realiza-
cja tego projektu pozwoli wykorzystać jego 
potencjał i przyniesie wymierne efekty dla 
regionu. 

Kolejną inwestycją RPO dla wojewódz-
twa lubuskiego jest modernizacja linii kole-
jowej nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wielko-
polski (74 km). Obejmuje ona modernizację 
nawierzchni, urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, obiektów inżynieryjnych, prze-
jazdów kolejowych, oświetlenia oraz wiat. 
W efekcie tych działań linia przystosowana 
zostanie do prędkości 100 km/h dla auto-
busów szynowych oraz prędkości 60 km/h 
dla pociągów towarowych. 

Wymienione programy dla obydwu 
województw przewidują nakłady o war-
tości przekraczającej 330 mln zł i pozwolą 
na poprawę stanu linii kolejowych na dłu-
gości ponad 300 km, co w istotny sposób 
przyczyni się do wzrostu potencjału regio-
nu i stworzy szansę na aktywizację gospo-
darczą wielu miejscowości. Jednocześnie 
ich realizacja stanowić będzie ważny wkład 
w ochronę środowiska naturalnego.

fot. PKP PLK SA

Dąbroszyn

Wągrowiec

Gorzów Wlkp.

Czerwonak

Witnica

Szreniawa



8

ko
le

j

Z Janem Raczyńskim dyrektorem Biu-
ra Centrali Dużych Prędkości Polskich Li-
nii Kolejowych S.A. rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 Dyskusję o szybkich kolejach 
uważa Pan za zamkniętą, w każdym razie 
jeśli chodzi o ich zasadność. Proszę powie-
dzieć dlaczego?

Rzeczywiście, dyskusja nad zasadnością 
budowy linii zamknęła się 19 grudnia 2008 
roku, wraz z przyjęciem przez rząd „Programu 
budowy i uruchomienia przewozów Kolejami 
Dużych Prędkości (KDP) w Polsce” oraz „Ma-
ster Planu dla transportu kolejowego w Pol-
sce do 2030 roku”. W chwili obecnej realizo-
wane są już prace przygotowawcze do jej 
budowy.

 Jest Pan wielkim optymistą, 
gdyż na każdym polu związanym z kolej-
nictwem ocieramy się o brak funduszy na 
podstawowe rzeczy. Nie jest to tania inwe-
stycja, choć mówił Pan, że tańsza niż auto-
strada. Skąd będą pieniądze?

Tak, na pewno jest tańsza od autostrady. 
Koszt kilometra linii KDP wynosi około 70% 
ceny kilometra autostrady. Lata dziewięćdzie-
siąte i początek XXI wieku to okres ogromnej 
stagnacji spowodowanej brakiem inwestycji 
w polskim kolejnictwie. W tej chwili jest już 
lepiej. W tym roku PKP złożyły wnioski o do-
finansowanie modernizacji oraz budowy linii 
kolejowych. Polska już od kilku lat korzysta 
z unijnej pomocy finansowej, np. w ramach 
projektu Transeuropejskiej Sieci Transporto-
wej, poza tym Unia Europejska przewidzia-
ła grant na prace przygotowawcze do budo-
wy KDP w Polsce. Zaangażujemy też własne 
środki. Mamy dużą szansę na szybkie i dobre 

wykonanie projektów, ze względu na dużą 
efektywność pozyskiwania funduszy unijnych 
oraz dobrze opracowany plan budżetu. Jedną 
z najbardziej koniecznych jest teraz reforma fi-
nansów publicznych.

 Nie możemy się tego doczekać...
Zakończy ona epokę „przejadania” do-

robku poprzednich pokoleń. Tu chodzi 
o koleje, drogi, drogi wodne, porty – na to 
muszą znaleźć się środki. Są to inwestycje 
perspektywiczne. W tej chwili mamy sporą 
lukę cywilizacyjną w dziedzinie prędkości 
szybkich połączeń kolejowych. Dla przykła-
du Turcja ma już pierwsze linie nowocze-
snej kolei. Jeżeli nie będziemy niwelować 
różnic infrastrukturalnych, będą się one cią-
gle pogłębiać.

 W planach macie połączenie sie-
cią kolejową czterech miast: Łodzi, Pozna-
nia, Warszawy i Wrocławia, a jednocześnie 
uważa Pan obecny przebieg linii kolejo-
wych za pokłosie pozaborowe. W związku 
z tym jak będą wytyczone nowe trasy? 

Pomimo upływu niemal stu lat, nadal wi-
dać granice zaborów. Z takim problemem nie 
borykała się wyłącznie Polska. Zjednoczenie 
Niemiec, integracja Hiszpanii czy Francji wy-
woływały podobne kłopoty. Myśląc o przy-
szłości musimy likwidować zaszłości histo-
ryczne. Budowa szybkich linii kolejowych, 
przebiegających przez centralną Polskę, ma 
na celu nie tylko połączenie głównych miast 
oraz ich aglomeracji. Rzecz w tym, aby stwo-
rzyć szanse rozwoju mniejszych miast, aby ich 
mieszkańcy mogli również podróżować w nie-
porównywalnie krótszym czasie. By tak się sta-
ło, zakładamy stworzenie wspólnej sieci szyb-
kiej kolei z drogami, bądź zmodernizowanymi 
liniami kolejowymi. Cz
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kolej

 Dodatkowym wyznaczni-
kiem jest przyjęta przez Radę Ministrów 
w 2007 roku „Strategia dla transportu 
kolejowego”.

Celem jest, aby czas przejazdu do stoli-
cy z miast odległych o 300 kilometrów, nie 
przekraczał 90 minut. Dla przykładu dzi-
siaj z Poznania do Warszawy podróżujemy, 
w najlepszym wypadku, przez 2 godziny i 47 
minut, natomiast szybkie linie, po których 
będzie możliwa jazda z prędkością maksy-
malną do 350 km/h, skrócą ten czas do 1 
godziny i 35 minut. W związku z tym ko-
rzyści będą ogromne dla wszystkich miesz-
kańców kraju i wydaje mi się, że to wielkie 
przedsięwzięcie będzie krokiem sytuują-
cym nas w zupełnie innym miejscu w Euro-
pie i pozwoli wyzwolić się z dziewiętnasto-
wiecznej zapaści sieci komunikacyjnych. 

 A co ze wspomnianym przez 
Pana łódzkim węzłem kolejowym – po-
zostanie jako relikt epoki rozbiorowej? 
Łódź była dawniej 
ośrodkiem przemy-
słowym i uważano ją 
za miasto tymczaso-
we, co przekładało się 
na jakość i sposób bu-
dowy linii kolejowej.

Łódź należy do stra-
tegicznych dla polskich 
kolei węzłów. Dworzec 
Łódź Fabryczna jest 
reliktem, zostanie wy-
budowany od nowa i 
będzie podziemnym 
kompleksem z pero-
nami i obsługą pasa-
żerów. Potencjał tego 
miasta, który w dużym 
stopniu uwarunkowa-
ny jest centralnym po-
łożeniem w kraju, nie 
jest wykorzystywany. 
Docelowy układ łódz-
kiego węzła kolejowego rozwiąże proble-
my szybkich połączeń kolejowych w rela-
cjach wschód – zachód i północ – południe 
w skali całego kraju.

 Wspominał Pan też, że mają 
być przebudowane dworce w Kato-
wicach, Poznaniu, Warszawie oraz 
Wrocławiu...

W tej chwili PKP S.A. realizuje program 
rewitalizacji i przebudowy dworców kole-
jowych. Restrukturyzacja kolei wiąże się ze 
zwiększonym ruchem pasażerów oczekują-
cych wysokiej jakości usług. Trwają już pra-
ce na dworcu w Poznaniu, a w planach jest 
przebudowa dworca centralnego w War-
szawie. Tym inicjatywom muszą i będą to-
warzyszyć duże inwestycje infrastruktural-
ne, które są określone we wspomnianych 
przeze mnie projektach.

 Deklarujecie Państwo nie 
tylko szybką kolej, ale również udział 
w połączeniach aglomeracyjnych. Jak 
Pan chce pogodzić interesy tych dwóch 
projektów?

Nasze plany są ściśle powiązane z po-
łączeniami aglomeracyjnymi. Dworce kole-
jowe będą spełniać rolę łącznika z innymi 
segmentami przewozów kolejowych, trans-
portem miejskim oraz z lotniskami. Jest to 
rozwiązanie synergiczne, które uspraw-
ni transport nie tylko kolejowy, ale trans-
port w ogóle. Trzeba dobrze przygotować 
te cztery miasta i cztery węzły kolejowe na 
zwiększoną ilość pasażerów, a jednym z ele-
mentów przygotowania jest usprawnienie 
kolei regionalnej, aglomeracyjnej wraz z ko-
munikacją miejską.

 Kolej w obecnej dobie straci-
ła swoje podstawowe zadanie, jakim był 
przewóz towarów. Współczesny prze-
mysł przewiduje stosunkowo małe serie 

produktów, które wysyła się bezpośred-
nio do odbiorcy, w czym idealnie spraw-
dzają się koleje dużych prędkości. Czy 
jest to stała zmiana? Czy należy wrócić 
do pierwowzoru?

Na pewno powrotu nie będzie z tej pro-
stej przyczyny, że w gospodarce zaszły po-
ważne zmiany. Likwidacja granic i nastę-
pująca globalizacja, wywołała potrzebę 
szybkiego oraz łatwo dostępnego transpor-
tu. Jednocześnie w zakresie obrotu towara-
mi nastąpiła duża racjonalizacja w logistyce, 
połączona z informatyzacją. Nie prowadzi 
się już produkcji towarów w ilości wyma-
gającej magazynowania. Koleje stoją więc 
przed wyzwaniem, aby przystosować się do 
nowych warunków rynkowych.

 W jaki sposób będziecie to 
realizować?

Najpierw muszą powstać korytarze 
w ruchu tranzytowym, czyli połączenie 
między wschodem a zachodem. Na pew-
no poprawią się też warunki ruchu towaro-
wego, co jest bardzo istotne. Ten i pozostałe 
ciągi mają tworzyć sprawną sieć ekspreso-
wych przewozów towarowych. Tranzyt to-
warów z Polski np. do Niemiec oraz od-
wrotnie, wpłynie dodatnio na rozwój kraju. 
Zgodnie z przygotowywanym projektem 
rozporządzenia Parlamentu i Rady UE, do-
tyczącym korytarzy dla ruchu towarowego, 
na każde państwo członkowskie przewi-
dziano w pierwszym etapie dwa korytarze. 
Jeśli chodzi o Polskę wyznaczono je na osi 
wschód – zachód: Poznań – Warszawa – Te-
respol oraz Gdańsk – Bydgoszcz – Tarnow-
skie Góry – Zebrzydowice.

 Czy rozpoczęto wykup tere-
nów pod budowę KDP?

N ie,  i s tnie ją  t y lko miejscowe 
rezerwacje.

 Czy są 
już wytyczone 
dokładne trasy 
KDP i czy będą 
one przebie-
gać wzdłuż au-
tostrad, jak to 
często bywa, np. 
w Niemczech?

Tak, na czę-
ści przebiegu li-
nii KDP.

 Kto 
projektuje tra-
sy KDP?

Jest to przed-
miotem studiów 
w ykonalności 
zleconych przez 
PKP PLK S.A.

 Szyb-
ka kolej ma się 
kończyć na Po-

znaniu i nie biec do Berlina, co jest ab-
surdem. Czy negocjacje przedłużenia 
trasy do Berlina, przy pomocy nacisku 
związanego z unijnymi planami połącze-
nia Europy siecią szybkiej kolei, mogą 
dać dobre rezultaty?

Trasa z Poznania do granicy zachodniej 
nie jest w złym stanie. Prędkość maksymal-
na na niej wynosi 160 km/h co pozwoliło 
na znaczne skrócenie czasu podróży. Roz-
wiązaniem docelowym na pewno byłaby 
szybka kolej. Od dawna prowadzone są 
rozmowy w tej sprawie, ale nie ma żadnej 
wiążącej deklaracji ze strony niemieckiej. 
Uważam jednak, że priorytetem powinien 
być rozwój krajowej sieci kolejowej, co 
w dalszej perspektywie z pewnością prze-
łoży się na współpracę z zagranicznymi 
partnerami. 



Ze Stanisławem Skalskim 
dyrektorem handlowym 
w Grupie Stadler Rail 
oraz członkiem zarządu 
Stadler Polska rozmawia 
Mariola Zdancewicz

 23 lipca 2010 r. 
Stadler podpisał list in-
tencyjny o współpracy 
z Agencją Rozwoju Prze-
mysłu S.A., która jest wy-
łącznym właścicielem 
spółki H. Cegielski – Fa-
bryka Pojazdów Szyno-
wych (FPS). Czego będzie 
dotyczyć planowa współ-
praca pomiędzy Stadle-
rem a FPS?

Podpisany z FPS list in-
tencyjny dotyczy współpracy podczas realizacji 
zlecenia na dostawę 22 zespołów trakcyjnych 
dla województwa wielkopolskiego, jeżeli na-
sza firma wygra ten przetarg. W ramach współ-
pracy Stadler zamierza zlecić FPS budowę 
środkowych członów pociągów, zestawienie 
kompletnych zespołów trakcyjnych oraz testy 
i uruchomienie pojazdów. FPS będzie odpo-
wiedzialne również za naprawy gwarancyjne. 
Wszystkie te prace będą odbywały się w Po-
znaniu, a pojazdy gotowe do eksploatacji będą 
opuszczały zakłady FPS. 

 Dlaczego firma Stadler zdecydo-
wała się współpracować z FPS?

Województwo wielkopolskie do realizacji 
zlecenia potrzebuje wiarygodnego i kompe-
tentnego lokalnego partnera, posiadającego 
wieloletnie doświadczenie w produkcji pojaz-
dów szynowych. Takim właśnie partnerem jest 
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych 
Spółka z o.o. Dzięki współpracy z FPS, Stadler 
będzie w stanie zrealizować także w Poznaniu 
swoją strategię produkowania pojazdów lokal-
nie, blisko klienta i tym samym tworzenia war-
tości dodanej w regionie, z którego pochodzą 
zamówienia. Istotna część montażu oraz uru-
chamianie pojazdów będą odbywały się w Po-
znaniu. Dodatkowo FPS, jako partner firmy 
Stadler, będzie przeprowadzał serwis gwaran-
cyjny dostarczonych pojazdów na miejscu, co 
znacząco usprawni eksploatację pociągów. Są-
dzimy, że współpraca ta będzie korzystna dla 
obu stron.

 Dlaczego Stadler stara się produ-
kować pojazdy lokalnie, w regionach, z któ-
rych pochodzą zamówienia?

To nasza strategia i filozofia, aby produko-
wać pojazdy blisko klienta. Taka sytuacja miała 
miejsce m.in. w przypadku pierwszego zlece-
nia dla firmy Stadler z Polski, czyli przetargu na 
dostawę 14 pociągów FLIRT (10 dla Mazowsza 
oraz 4 dla Śląska). Natychmiast po otrzymaniu 
zamówienia, zespół firmy Stadler rozpoczął pra-
ce związane z założeniem zakładu w Siedlcach. 

Firma wydzierżawiła od PKP dawną halę monta-
żową odpowiadającą jej potrzebom i przekształ-
ciła ją w nowoczesny zakład produkcyjny. Dzięki 
temu cały tabor zamówiony przez polskich klien-
tów został wyprodukowany w Siedlcach. Oficjal-
ne otwarcie polskiego zakładu firmy odbyło się 
5 września 2007 r. W nowym zakładzie zostali za-
trudnieni wysoko wykwalifikowani polscy pra-
cownicy. Stale rozwijamy również współpracę 
z polskimi poddostawcami. Podobną strategię 
działania zastosowaliśmy również na Węgrzech 
oraz w Niemczech.

 Jakie korzyści z ewentualnej współ-
pracy odniesie zamawiający, czyli wojewódz-
two wielkopolskie, FPS oraz Pana firma?

Tak jak wspomniałem: FPS, jako nasz part-
ner, będzie przeprowadzał obsługę gwaran-
cyjną dostarczonych pojazdów w Poznaniu, co 
znacząco poprawi efektywność eksploatacji po-
ciągów. Dodatkowo personel FPS będzie służył 
zamawiającemu, czyli województwu wielkopol-
skiemu, wsparciem i radą w kwestii eksploatacji 
pojazdów. Istotne jest również to, że FPS zwięk-
szy swoje doświadczenia w produkcji technolo-
gicznie zaawansowanych pojazdów szynowych, 
co również w przyszłości będzie procentowało 
dla rozwoju wielkopolskiej gospodarki. Ponad-
to FPS powinno skorzystać ze współpracy ze 
Stadlerem, ponieważ uzyska kontrakt, którego 
realizacja potrwa około 28 miesięcy, a dodat-
kowo – świadczenie usług gwarancyjnych za-
pewni pracę w FPS przez okres obowiązywania 
gwarancji. Jednocześnie poprzez wzrost kom-
petencji i doświadczenia swoich pracowników 
w zakresie montażu i uruchamiania nowocze-
snych pojazdów trakcyjnych, firma zwiększy 
szanse swojego sukcesu rynkowego i będzie 
w stanie utrzymać lub nawet zwiększyć zatrud-
nienie. Planowana współpraca będzie również 
korzystna dla firmy Stadler, gdyż wejdziemy we 
współpracę z kompetentnym parterem o wie-
loletniej tradycji kolejowej, dzięki czemu moż-
liwe będzie utrzymanie wysokiej jakości wypro-
dukowanych pojazdów.

 Jak Stadler będzie kontrolował ja-
kość zmontowanych w Poznaniu pojazdów? 

Nie mamy żadnych wątpliwości, że zmonto-
wane w Poznaniu pojazdy będą najwyższej jako-
ści, czyli będą spełniać rygorystyczne standardy 
Grupy Stadler Rail. Aby to zagwarantować, nasza 
firma zamierza wspierać FPS w realizacji udzielo-
nego zlecenia, poprzez udostępnienie własnych, 
doświadczonych pracowników nadzoru oddele-
gowanych do współpracy z FPS. 

 Jakie są Państwa plany odnośnie 
zakładu w Siedlcach?

Ze względu na brak zamówień z Polski, Gru-
pa Stadler Rail przesunęła część zamówień eks-
portowych do Siedlec po to, aby zapewnić funk-
cjonowanie polskiego zakładu i zagwarantować 
zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadrze 
pracowniczej. W latach 2010-2011 zakład w Sie-
dlcach będzie realizował zlecenia dla dwóch au-
striackich przewoźników Graz-Köflacher Railway Zł
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and Bus Operation GmbH (13 pojazdów) 
i Steiermärkische Landesbahn (6 pojaz-
dów) oraz dla Ferrovie Nord Milano (19 
pojazdów) z Włoch. Dodatkowo w ostat-
nim czasie firma rozpoczęła kolejne inwe-
stycje w Polsce, których celem jest zwięk-
szenie zdolności produkcyjnych zakładu 
w Siedlcach. 

 Grupa Stadler Rail 
jest wiodącym dostawcą sys-
temowych rozwiązań w dzie-
dzinie pojazdów szynowych 
dostosowanych do potrzeb 
odbiorców. Pierwsze zlecenie 
z Polski dotyczyło pojazdów 
typu FLIRT. Czy polski rynek 
jest dla Państwa atrakcyjny?

Uważamy, że jest to rynek 
trudny, ale o dużym potencja-
le, ponieważ po polskich torach 
kursuje ponad tysiąc ezetów, 
które są bardzo wyeksploatowa-
ne i nadają się do wymiany. Tem-
po wymiany starego taboru w Polsce jest 
nadal zbyt powolne i nie zaspokaja po-
trzeb pasażerów w zakresie komfortu po-
dróżowania. Bazowanie tylko na starym ta-
borze jest niekorzystne dla przewoźników 
ze względu na wysokie koszty eksploatacji 
starych pojazdów szynowych. Mamy więc 
nadzieję, że w najbliższych latach proces 
wymiany pociągów w Polsce ulegnie znacz-
nemu przyspieszeniu.

 Jaki jest aktualny 
portfel produktów i usług 
oferowanych przez Stadle-
ra? W czym specjalizuje się 
firma?

Oferta naszej firmy obej-
muje przede wszystkim pojaz-
dy wykorzystywane do przewo-
zów regionalnych i na potrzeby 
szybkiej kolei miejskiej, od au-
tobusów szynowych, aż po na-

wet sześcioczłonowe piętrowe elektryczne 
zespoły trakcyjne. Produkowane przez nas 
pojazdy wyróżniają się wyjątkowo lekką 
konstrukcją budowaną ze stopów aluminio-
wych, co pozwala na znaczne oszczędności 
w zużyciu energii i kosztach dostępu do in-
frastruktury. Oferujemy również techniczne 

utrzymanie pojazdów w naszych własnych 
zakładach oraz u klienta.

 6 sierpnia 2010 r. zostały 
otwarte oferty w przetargu na 22 eze-
tów. Która firma wygra?

Na to pytanie odpowie wkrótce zama-
wiający. Jestem przekonany, że złożyliśmy 
atrakcyjną ofertę. 
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Grupa Stadler Rail zatrudnia 

ok. 3,1 tys. pracowników 

w oddziałach w Szwajcarii 

(Altenrhein, Bussnang 

i Winterthur), Niemczech 

(Berlin-Pankow i Velten), 

Algierii (Algier), Włoszech 

(Merano), Czechach (Praga), 

a także na Węgrzech 

(Budapeszt, Pusztaszabolcs 

i Szolnok). Firma ma także 

fabrykę w Siedlcach. 

Otwarcie polskiego zakładu 

odbyło się 5 września 2007 

roku. W 2009 roku Grupa 

Stadler Rail odnotowała 

przychody ze sprzedaży 

na poziomie ponad 1 mld 

franków szwajcarskich. 

Najbardziej znane 

modele z asortymentu 

to niskopodłogowe 

przegubowe wagony 

motorowe GTW, pojazdy 

typu Regio-Shuttle RS1, 

FLIRT oraz dwupoziomowy 

pociąg szybkiej kolei 

miejskiej DOSTO.

11

kolej



12

la
sy

Z kierownikiem Zespołu Ochrony Mienia i Obronności Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Jerzym Gło-
wackim oraz nadleśniczym Nadleśnictwa Oborniki Włodzimie-
rzem Kowalem rozmawia Olga Grząślewicz

 Drzewo, od chwili posadzenia, wywiera dobroczyn-
ny wpływ na środowisko naturalne. Jednak dopiero za sto lat 
przyniesie korzyść materialną. Nie będzie to jednak możliwe 
bez odpowiedniej ochrony drzew. Jak zatem o nie zadbać?

Jerzy Głowacki: Rozważnie, z myślą o przyszłych pokoleniach. 
Dlatego nie można sobie pozwolić na popełnienie błędu w trak-
cie sadzenia i dalszej długoletniej pielęgnacji. Skutki ewentualnych 
złych decyzji byłyby bowiem widoczne dopiero po kilkudziesięciu 
latach. W Polsce tereny leśne stanowią 29% powierzchni, a plano-
wane jest jej zwiększenie do 30% do roku 2050. Do zadań leśników 
należy gospodarowanie lasem – sadzenie, pielęgnowanie, ochro-
na przed szkodnikami, niszczeniem go przez ludzi oraz ochrona 
przed pożarami.

 Na czym polega system ochrony lasów przed poża-
rami i wykrywania pożarów?

Włodzimierz Kowal: Działa on dzięki współpracy wielu ele-
mentów: wież obserwacyjnych, punktów obserwacji telewizyjnych, 
patroli przeciwpożarowych i punktów alarmowo-dyspozycyjnych 
w nadleśnictwach. W punkcie alarmowym nadleśnictwa, w okresie 
zagrożenia pożarowego, pełnione są dyżury i przy pomocy auto-
matycznych stacji meteorologicznych znajdujących się na terenach 
leśnych, dwa razy w ciągu dnia, określany jest stopień zagrożenia 
pożarowego lasu – w czterostopniowej skali od 0 do 3. W zależno-
ści od stopnia zagrożenia pożarowego, podejmowane są czynno-
ści zabezpieczające las przed pożarami. Większość z powstających 
każdego roku pożarów jest tłumiona w zarodku i nie przekracza 
0,2 hektara. Bardzo rzadko zdarza się, by pożar objął większy obszar. 

Dodam, że my swoim systemem wykrywania pożarów obejmujemy 
również lasy prywatne. Zdarza się, że informację o pożarze otrzy-
mujemy od przypadkowej osoby, spacerowicza, który widzi pożar 
już wtedy, gdy dym jeszcze nie wychodzi ponad korony drzew i nie 
może być dostrzeżony okiem kamery czy obserwatora z wieży. 

 A jeśli pożar jednak wybucha i zaczyna obejmować 
coraz większy teren...

W.K.: Wtedy, poza naziemnymi siłami Lasów Państwowych 
i Straży Pożarnej, do akcji wkraczają samoloty, które docierają 
na miejsce pożaru o wiele szybciej niż wozy strażackie. W Nadle-
śnictwie Oborniki znajduje się Leśna Baza Lotnicza w Jaryszewie 
k. Obrzycka. Załoga samolotu pełni w niej dyżury i w przypadku 
powstania pożaru natychmiast podejmuje lotniczą akcję gaśni-
czą. Samoloty gaśnicze korzystają również z innych lotnisk, za-
równo cywilnych, jak i wojskowych – głównie w celu zaopatrze-
nia w wodę.

 Od kilku tygodni płonie Rosja, teraz także Portuga-
lia. Czy utrzymujące się ostatnio wysokie zagrożenie pożaro-
we, powoduje nadzwyczajne Państwa działania dla uniknięcia 
pożarów w takiej skali w Polsce? 

W.K.: Podczas suchych, letnich dni – kiedy zagrożenie pożaro-
we osiąga 3 stopień, każde nadleśnictwo postawione jest w stan 
najwyższej gotowości. Prócz codziennych zadań gospodarczych, 
pojawiają się dodatkowe, związane z ochroną przeciwpożarową 
i stają się priorytetowymi. 

 Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów?
J.G.: Największe zagrożenia w tym zakresie na terenach le-

śnych, powstają podczas weekendów i świąt, kiedy najwięcej lu-
dzi przebywa w lasach, szczególnie tych położonych niedaleko 
miast. Nie każdy wie, jak należy zachować się w lesie. Stąd po-
nad 95% pożarów powstaje z winy człowieka, z tego 40% stano-
wią celowe podpalenia. Niecałe 5% jest wynikiem innych zjawisk 

Jak chronić lasy  
przed pożarami
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np. burz, zerwanych linii energetycznych, transportu drogowe-
go i kolejowego. Pasażerowie pociągów czy samochodów czę-
sto wyrzucają niedopałki papierosów za okna, prosto na wysu-
szoną ściółkę.

 Pożar zostaje ugaszony. Co dalej?
J.G: Zwykle po jego ugaszeniu żar drzemie w ściółce i trzeba 

go pilnować, aż do wystąpienia intensywnych opadów deszczu. 
Dopiero wtedy pożar zostaje całkowicie ugaszony. Pełne jego 
ugaszenie może nastąpić nawet dopiero po kilku tygodniach. 
Podczas pożaru w większości przypadków flora bakteryjna gle-
by zostaje zupełnie zniszczona, a ekosystem zakłócony. Po po-
żarze należy najczęściej usunąć spalone drzewa i przystąpić do 
ich odnowienia. 

 Praca w lesie, choć w otoczeniu pięknej przyrody, 
wydaje się niełatwa...

W.K: Nadleśnictwo zatrudnia 67 osób, jednak przy pracach le-
śnych, takich jak pozyskiwanie drewna czy zabiegi hodowlane, ba-
zuje głównie na usługach firm zewnętrznych tzw. zakładach usług 
leśnych. Nadleśnictwo jest urzędem i nie zatrudnia robotników 
leśnych. Mało osób jest chętnych do pracy w lasach, ponieważ za-
zwyczaj jest ona związana z dużym wysiłkiem fizycznym i wyko-
nywana często w niesprzyjających warunkach – w upale, deszczu, 
na mrozie... Młodzież się do niej nie garnie.

 Las jest znakomitym miejscem wypoczynku. Jak po-
winniśmy z niego korzystać?

J.G.: Las to nasze wspólne dobro, z którego mamy prawo swo-
bodnie korzystać. Prawo to zagwarantowane jest ustawowo, jed-
nak z wyłączeniem celów komercyjnych, dla realizacji których trze-
ba uzyskać zgodę administracji Lasów Państwowych. Można na 
przykład zbierać jagody czy grzyby na prywatny użytek, ale nie 
można robić tego bez zezwolenia na skalę przemysłową i czer-
pać korzyści z ich sprzedaży. Zbiórka drewna na opał także musi 
odbywać się na podstawie pozwolenia administracji leśnej. Lasy 
są mieniem Skarbu Państwa, a organizacja Lasy Państwowe nimi 
zarządza. Organizacja ta jest samofinansująca się. Utrzymuje się 
głównie ze sprzedaży drewna, a uzyskane środki finansowe prze-
znacza na zachowanie trwałości lasu.

 Co jeszcze, poza pożarami, wpływa na pogarszanie 
się stanu lasów?

W.K.: Borykamy się z niszczeniem mienia, kradzieżami, kłusow-
nictwem oraz nieprzestrzeganiem przepisów obowiązujących na 
terenach leśnych. Osobnym, bardzo istotnym problemem, jest 
zaśmiecanie lasów. W Nadleśnictwie Oborniki, przy samych dro-
gach, zbiera się rocznie 300-400 metrów przestrzennych różne-
go rodzaju odpadków i śmieci, które są najczęściej wyrzucane 
z przejeżdżających pojazdów. Ponosimy z tego tytułu dodatkowe 
koszty związane z ich sprzątaniem, wywiezieniem na wysypisko 
i składowaniem.

 Jak temu zapobiec?
W.K.: Uświadamiając społeczeństwo i wpajając mu dobre na-

wyki. Każde nadleśnictwo, w możliwym dla siebie zakresie, zajmu-
je się działalnością edukacyjną. Nadleśnictwo Oborniki, posiada-
jące znakomicie wyposażoną izbę edukacyjną, odwiedza rocznie 
ok. 5 tys. osób, głównie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Wśród map i eksponatów odbywają się zajęcia z przyrody, a na ze-
wnątrz, już w lesie, uczniowie korzystają ze ścieżek dydaktycznych. 
Zawsze lepiej zobaczyć przyrodę, niż słuchać o niej siedząc w sali. 
Uświadamianie w sprawach przyrodniczych nie jest naszą statu-
tową działalnością, ale mimo to edukacja społeczeństwa w tym 
zakresie jest dla nas bardzo ważna. Trzeba ją zaczynać od kształ-
cenia dzieci i młodzieży, żeby odpowiednio wcześnie nauczyli się, 
jak należy zachowywać się w lesie. Szczególną uwagę zwracamy 
na wpojenie nawyku przestrzegania zasad bezpieczeństwa poża-
rowego obowiązującego na terenach leśnych. 



14

uc
ze

ln
ie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ob-
chodząc w 2019 roku 100-lecie swoje-
go istnienia, chce być integralną częścią 
miasta, dzięki czemu akademicki Poznań 
będzie zdecydowanie wyróżniać się na 
tle Polski. – Wizja ta ma szanse na realiza-
cję przy udziale innych uczelni i życzliwo-
ści władz miasta – podkreśla rektor UAM 
prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

13 sierpnia 2010 r. w godzinach po-
południowych do władz Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza dotarła wiadomość: 
Prezydent RP – Bronisław Komorowski 
podpisał nowelizację ustawy „Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-
2011”. Tym samym uczelnia uzyskała bli-
sko 190 mln złotych, a program wydłużo-
no do 2015 r. – Ten niewątpliwy sukces nie 
byłby możliwy bez udziału posłów i sena-
torów ziemi wielkopolskiej, którzy wystę-
pując ponad podziałami partyjnymi opo-
wiedzieli się za ważną sprawą dla regionu 

– tłumaczy rektor UAM. – To dzięki nim, uda-
ło się nam uzyskać poparcie komisji sejmo-
wych, senackich, ministerstwa, i wreszcie 
rządu – dodaje. 

Za sprawą rewaloryzacji kampus na 
Morasku ma szanse z dnia na dzień stać 
się dzielnicą naukową Poznania. – Zreali-
zowanie tego unikatowego programu, po-
zwoli na wzrost konkurencyjności Wielko-
polski względem innych regionów kraju 
oraz na kształcenie młodzieży na najwyż-
szym uniwersyteckim poziomie, a po-
nadto przysporzy w sposób bezpośred-
ni i pośredni dodatkowych miejsc pracy 

– zaznacza rektor UAM. Już teraz uczelnia 
jest jednym z największych pracodaw-
ców w Wielkopolsce za sprawą blisko 50 
tysięcy studentów edukowanych przez 
trzytysięczną kadrę naukowo-dydaktycz-
ną oraz wspieranych przez około dwa 
tysiące pracowników administracyjno-
technicznych.

Plan wieloletni, którego realizacja po-
zwoliła na powstanie wydziałów: Biolo-
gii, Nauk Geograficznych i Geologicznych, 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, usta-
wicznie zmienia mapę Poznania. Jego sys-
tematyczne wykonywanie przyczyniło się 
do uzyskania pozytywnej decyzji lokują-
cej na terenie Moraska siedzib: Wielkopol-
skiego Centrum Zaawansowanych Tech-
nologii oraz Międzyuczelnianego Centrum 
NanoBioMedycznego. Z kolei środki finan-
sowe uzyskane na mocy nowelizacji ustawy, 
władze UAM przeznaczyły m.in. na dokoń-
czenie budowy Wydziału Chemii, rozbudo-
wę uniwersyteckich obiektów sportowych, 
wybudowanie Wydziału Humanistyczne-
go oraz domów studenckich i doktoranc-
kich. Na rewaloryzacji skorzysta także Wy-
dział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 
(dokończenie budowy obiektu dydaktycz-
nego) oraz Kolegium UAM w Pile (wybudo-
wanie stołówki studenckiej). 
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uczelnie

Wielkie budowanie w ramach UAM 
nie dotyczy jednak kampusu miejskie-
go. Nie oznacza to jednak, że nic się nie 
dzieje na płaszczyźnie inwestycyjnej. Przy 
pomocy środków finansowych uzyska-
nych z województwa, uczelnia realizu-
je projekt „Rewaloryzacja historycznego 
centrum odrodzonego po latach zabo-
rów w 1919 roku Uniwersytetu Poznań-
skiego”. Renowacja czterech obiektów 
UAM tj.: Collegium Minus, Collegium Iu-
ridicum, Collegium Maius oraz Bibliote-
ki Uniwersyteckiej (powstałych w Pozna-
niu na początku XX wieku, wchodzących 
w skład trasy turystycznej „Trakt Królew-
sko-Cesarski”), pozwoli na zwiększenie 
dostępności mieszkańców Poznania do 
dóbr i usług kultury, które ma do zaofe-
rowania Uniwersytet. Projekt ten, spójny 
z jednym z celów Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 
dostosowuje przestrzeń do wyzwań XXI 

w., jednocześnie chroniąc dziedzictwo 
kulturowe. – Zamierzamy stworzyć w jed-
nym z odrestaurowanych budynków m.in. 
Muzeum Uniwersytetu, do którego do-
stęp będą mieć zarówno mieszkańcy Po-
znania, jak i turyści odwiedzający miasto 

– zdradza „Merkuriuszowi” prof. Bronisław 
Marciniak. Wszystko wskazuje na to, że 
prace zakończą się – zgodnie z planem – 
w październiku 2011 roku.

Wdrażana „Strategia Rozwoju Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu na lata 2009-2019” koncentruje się na 
czterech celach. Obok najwyższej jakości 
kształcenia i profesjonalnego zarządzania 
uczelnią, są to badania naukowe na świato-
wym poziomie oraz zwiększanie otwarto-
ści Uniwersytetu na otoczenie. W realizację 
tych dwóch ostatnich celów, w kontekście 
aglomeracji, doskonale wpisują się cen-
tra powstałe i funkcjonujące w ramach 
UAM: Centrum Badań Metropolitarnych 

badające m.in. Aglomerację Poznańską 
i Poznański Obszar Metropolitalny, Cen-
trum Studiów Otwartych UAM oferujące 
mieszkańcom możliwość udziału w ży-
ciu akademickim poprzez uczestniczenie 
w wykładach z różnych dziedzin nauki 
oraz Centrum Badania Jakości Życia kon-
centrujące się na weryfikacji wybranych 
aspektów życia mieszkańców Poznania. To 
jednak nie koniec tej naukowej wyliczanki. 
Wkrótce przy uczelni zostanie utworzone 
Obserwatorium Kultury. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ob-
chodząc w 2019 roku 100-lecie swojego ist-
nienia, chce być integralną częścią miasta, 
dzięki czemu akademicki Poznań będzie zde-
cydowanie wyróżniać się na tle Polski. – Wizja 
ta ma szanse na realizację przy udziale innych 
uczelni i życzliwości władz miasta – podkreśla 
rektor UAM. Po chwili dodaje: – Jestem prze-
konany, że wspólnie nam się to uda... 

red.

1. Wydział Chemii w budowie
2. Wydział Biologii
3.  Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych  

i Dziennikarstwa
4. Hala sportowa
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Z profesorem Tomaszem Sokołowskim 
dziekanem Wydziału Prawa i Administra-
cji UAM rozmawia Mariola Zdancewicz

 W listopadzie odbędzie się IX 
sesja młodych pracowników naukowych 

„Prawo wobec wyzwań współczesności”. 
Jednym z jej tematów będą przemiany 
obyczajowe i zmiany w postrzeganiu in-
stytucji rodziny. Jak obowiązujące pra-
wo odpowiada na te przemiany?

Istotą rzeczy jest rozdzielenie dwóch 
sfer: praw osobistych jednostki i wszyst-
kich tych wartości, które jej dotyczą oraz 
regulacja sytuacji rodzinnej, a więc doty-
czącej rodziny, czyli grupy społcznej, w 
której rodzą się i wychowują dzieci; oczy-
wiście, dzieci mogą być też adoptowane. 
Prawo rodzinne zawiera bardzo szczegó-
łowe regulacje, zapewniające wiele przy-
wilejów, uprawnień i ulg (które zresztą 
w naszym prawie nie są aż tak bardzo roz-
winięte) dotyczących macierzyństwa i oj-
costwa oraz trudu wychowywania dzieci. 
Wszystko po to, by proces wychowywa-
nia dzieci ułatwić. Jestem zdania, że ten 
aspekt wychowywania dzieci stanowi 
klucz do zagadnienia. 

Zupełnym nieporozumieniem jest pró-
ba przesuwania praw rodzinnych w sferę in-
dywidualnych praw jednostek. Uważam, że 
jest to zła, nieuprawniona tendencja. W ta-
kim rozumowaniu tworzą się „błędne koła”, 
że to jednostka jest źródłem „praw rodzin-
nych”, gdy tymczasem źródłem tych praw 
jest rodzina jako fakt społeczny i dopiero 
jak ten fakt zaistnieje, powstają jego skut-
ki prawne. 

 Tradycyjny model rodziny 
rzeczywiście się przeżywa. W tej chwili 
młodzi chętniej żyją osobno. Czy w ja-
kikolwiek sposób prawny można ludzi 
zachęcić do małżeństwa?

Rozłożyłbym akcenty inaczej – przeży-
wa się tradycyjny model rodziny, w którym 
jedna osoba zarabia pieniądze poza do-
mem, a druga zajmuje się dziećmi. Trady-
cyjnie, z dawien dawna, tą pierwszą osobą 
był mężczyzna, a drugą – kobieta. Obecnie 
nowoczesna rodzina, to rodzina wyspe-
cjalizowana, zarabia i mąż, i żona i jest to 
powszechnie przyjęty model. Oboje potra-
fią sobie pomóc, a mężczyzna przejmuje 
obowiązki dotąd postrzegane, jako typo-
wo kobiece – myślę tu na przykład o pie-
lęgnacji małych dzieci i zajmowaniu się 
ich edukacją. Nowoczesna rodzina to 
taka, w której małżonkowie harmo-
nijnie współpracują. To wszystko tak-
że łączy się ze wspólnotą majątkową, 
stanowiącą bardzo złożoną regulację 
prawną. Jestem zdania, że – dopusz-
czalny przecież – model rozdzielno-
ści majątkowej, który można osiągnąć 
w drodze intercyzy, nie sprzyja tak bar-
dzo integracji małżonków, jak właśnie 
wspólnota majątkowa.

 Ten model zaprzecza zaufaniu, 
a czy coś ułatwia?

Model wspólności jest trudniejszy, 
bardziej wymagający, stano-

wi wyzwanie – uważam jednak, że nowo-
czesna rodzina powinna temu wyzwaniu 
sprostać. Tu postrzegałbym awangardę. Na-
tomiast forma czy funkcjonowanie związ-
ków, również poza ramami małżeństwa, 
w przestrzeni prawnej jest zagadnieniem 
już czysto socjologicznym. Osobiście są-
dzę, i wszystko raczej na to wskazuje, że po 
pewnej fazie funkcjonowania nieformalne-
go związku, z chwilą pojawienia się dzieci, 
następuje konsolidacja również w aspekcie 
prawnym, czyli w postaci małżeństwa. Jed-
nak w każdej sytuacji, również w przypadku 
związku nieformalnego, to posiadanie dzie-
ci sprawia, że powstaje rodzina.

 Mówi się, że polskie sądow-
nictwo rodzinne jest sfeminizowane. 
W związku z tym, powstają stowarzysze-
nia i organizacje broniące praw ojców, 
jeżeli już dochodzi do sytuacji spornych 
czy rozwodowych. Mężczyźni-ojcowie 
uważają, że są dyskryminowani...

To zależy od sytuacji. Z jednej strony są 
niewzruszalne uwarunkowania biologiczne 

– małe, paromiesięczne czy roczne dziecko 
siłą rzeczy jest związane biologicznie z mat-
ką, która zapewnia mu naturalne środowi-
sko pielęgnacyjne i wychowawcze. Tego się 
nie da zmienić, trzeba to przyjąć, jako fakt 
społeczny i prawny. To powoduje, że dziec-
ko zwykle zostaje z matką, a ojcowie powin-
ni dostosować się do tej sytuacji, starać się 
pomagać matce dziecka, nawet jeżeli jest 
ona ich byłą żoną. Natomiast inną kwestią 
jest to, że w miarę upływu czasu wzrastają 
uprawnienia ojca i jego rola jest coraz więk-
sza. Kiedy dziecko osiąga i przekracza wiek 

rodzime 
prawo 
rodzinne
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przedszkolny, powinno zbliżyć się do ojca, 
a gdy staje się nastolatkiem, może już wy-
brać rodzica, z którym chce zamieszkać. Na-
leżałoby sprzyjać takim inicjatywom, o ile 
oczywiście nie prowadzą do dysfunkcji edu-
kacyjnych czy wychowawczych, a wynikają 
z chęci lepszego poznania drugiego rodzica 
i jego rodziny. 

 Łagodnie się Pan obszedł 
z tym tematem, ale czy rzeczywiście 
można powiedzieć, że fakt dyskrymina-
cji ojców wynika z niezrozumienia lub 
rozdmuchiwania spraw przez media? 

Dyskryminacja ma miejsce wtedy, kiedy 
ktoś z uwagi na to, że jest ojcem, jest po-
zbawiany określonych praw. Jeżeli dziec-
ko z przyczyn pielęgnacyjnych przebywa 
z matką, to nie jest to dyskryminacja, tyl-
ko zjawisko biologiczne. Inaczej mówiąc 
jest to pewna nierówność społeczna, wyni-
kająca z powyższych uwarunkowań. Należy 
się do tego po prostu dostosować.

 A jak wygląda sytuacja mał-
żeństw mieszanych, np. polsko-nie-
mieckich? Nierzadko słyszymy, również 
w mediach, że w tych rodzinach – w ra-
zie rozwodu – rodzice nie mają równego 
dostępu do dziecka? Przy czym brak do-
stępu rozumiem jako brak dostępu do 
dziecka rodzica z Polski.

To ogromnie złożony problem. Bardzo 
ogólnie rzecz ujmując – Polska jest pań-
stwem o starej tradycji kraju bardzo tole-
rancyjnego i otwartego na świat. Mamy 
za sobą okres wielowiekowej świetności, 
kiedy wypracowaliśmy prawidłowe po-
stawy obywatelskie, umiejętność współ-
pracy z obcokrajowcami i poszanowa-
nia ich praw. Społeczeństwo polskie jest 
społeczeństwem gościnnym, otwartym 
i dość ufnym. Postrzega państwo jako in-
stytucję, która ma służyć obywatelom. Na-
tomiast państwo niemieckie, oczywiście 
w ogromnym uproszczeniu, ma za sobą 
nieco inne doświadczenia. Obywatele 
postrzegają tam aparat państwowy, jako 
sprawne narzędzie, którym można posłu-
giwać się realizując pewne ogólnie rozu-
miane interesy państwa. Jeżeli państwo – 
w szczególności urzędnicy – uważają, że 
lepiej jest, żeby dziecko z mieszanego mał-
żeństwa przebywało w obszarze niemiec-
kojęzycznym przez większość czasu, a rza-
dziej znajdowało się w obszarze kultury 
i języka polskiego, to istnieje pokusa po-
służenia się prawem i instytucjami praw-
nymi, żeby ten cel osiągnąć. Jest to jednak 
kwestia dojrzałości aparatu państwowego 
i ufam, że z czasem urzędnicy niemieccy 
w bardziej wyważony sposób, niż to nie-
kiedy ma miejsce, będą postrzegali tę sytu-
ację. Choćby przez to, że niekiedy dziecko 
chce przebywać z matką, która jest Polką, 

posługuje się językiem polskim i tkwi 
w polskiej kulturze. Zdarza się jednak, że 
wiele będzie przemawiać za tym, żeby 
dziecko znalazło się u rodzica niemiecko-
języcznego, na przykład dlatego, że dyspo-
nuje on lepszymi warunkami istotnymi dla 
rozwoju dziecka. W takim czy innym przy-
padku – dobro dziecka, a nie ogólny inte-
res państwa, ma decydować o konkretnym 
rozstrzygnięciu. Interes państwa nie ma tu 
nic do rzeczy. 

 W niektórych krajach np. 
w Szwecji czy Francji możliwa jest re-
jestracja konkubinatu. Czy jako praw-
nik uważa Pan, że takie regulacje są 
potrzebne? 

Konkubinat jest zjawiskiem społecz-
nym – interesuje się nim socjologia. Do-
póki taki związek stanowi element życia 
czysto osobistego jednostki, a w szczegól-
ności, gdy nie ma w nim dzieci, wydaje się, 
że prawo rodzinne nie powinno śpieszyć 
się z rozszerzaniem swoich regulacji. Nato-
miast z chwilą, kiedy w konkubinacie po-
jawia się dziecko, to mamy klasyczne zja-
wisko rodzinno-prawne i automatycznie 
aktualizują się przepisy z nim związane. 
Zatem dziecko wychowujące się w związ-
ku o charakterze konkubenckim wprost 
podlega regulacji prawa rodzinnego. Nato-
miast to, czy rodzice mogą zawrzeć zwią-
zek małżeński (z różnych względów może 
nie być takiej możliwości) i czy tego chcą 

– to już inne zagadnienie. 
 Przodujemy w przewlekłości 

postępowania sądowego w Unii Euro-
pejskiej. Przyjmuje się podejście, że aby 
zreformować sądownictwo trzeba wpro-
wadzić zmiany instytucjonalne, czy tak 
rzeczywiście jest? 

To bardzo trudne pytanie. Rzetelność 
sędziowska wymaga drobiazgowego prze-
strzegania przepisów proceduralnych, gdyż 
ma to potem znaczenie w toku postępo-
wania odwoławczego. Dlatego trudno się 
dziwić sędziom, że z wielkim pietyzmem 
traktują normy procesowe. Nie sądzę, żeby 
można było to skomentować czy rozwią-
zać w jakiś prosty sposób, ale wydaje mi się, 
że starszy, doświadczony sędzia ma nieco 
większą biegłość w poruszaniu się w tym 
gąszczu przepisów proceduralnych, jestem 
tego świadom, ponieważ jestem także ad-
wokatem. Być może wiek sędziów jest na 
początku ich drogi zawodowej zbyt niski.

 Jednak w Polsce procesy prze-
biegają dość długo. Czy to jest tylko 
kwestia tej biegłości? A może jest po 
prostu za mało ludzi? 

Nie sądzę, że przyczyny należy szukać 
tylko po stronie sędziów i sądów. Polacy, 
jako strony lub uczestnicy postępowania, 
są mistrzami w dziedzinie posługiwania się 

różnymi instytucjami dla celowego prze-
wlekania spraw, np. niekiedy nadmiernie 
korzystają z zaświadczeń lekarskich. Taką 
właśnie mamy kulturę społeczną. Sędzio-
wie stają wobec trudnej sytuacji, bo zdro-
wie jest cennym dobrem i trzeba je chronić, 
nawet jeżeli istnieje obawa nadużycia tej 
ochrony. Często słyszymy w mediach, że 
nawet bardzo znane osoby, pod takim czy 
innym pretekstem, nie stawiają się w są-
dzie. Myślę że polskim sędziom przyszło 
działać w niełatwym otoczeniu społecz-
nym. Z pewnością, ze strony sądów jest 
jednak w tej mierze dużo do zrobienia.

 Wydział Prawa Uniwersyte-
tu Poznańskiego się rozwija, proszę 
powiedzieć, jak wygląda sytuacja na 
budowie? 

Ostatnie wieści są bardzo optymistycz-
ne, wygląda na to, że zdążymy pierwszego 
października rozpocząć zajęcia w naszym 
nowym gmachu. Zawdzięczamy to nie-
zwykle sprawnemu działaniu władzy uczel-
ni, a także znakomitej postawie i umiejętno-
ściom wykonawców. Mostostal Warszawa, 
Elprotech oraz Instalacje HTS uporały się 
z tą wielką budową w półtora roku. Mamy 
nadzieję na równie szybkie kontynuowanie 
prac wykończeniowych i rychłe zakończe-
nie budowy. Bardzo nas cieszy niezwykle 
hojne dla Wydziału podejście władz samo-
rządowych, a zwłaszcza bardzo jesteśmy 
wdzięczni za przychylną postawę Marszał-
ka Województwa Wielkopolskiego a także 
władz Miasta Poznania. 

 Ma to być najnowocześniej-
szy kompleks naukowo-dydaktyczny 
z wszystkich wydziałów prawa w Polsce. 
Dlaczego?

W nowym budynku będzie bardzo do-
bre wyposażenie dydaktyczne, w szczegól-
ności duże ekrany (niemal na całą ścianę), 
co umożliwi prezentację dokumentów. Do 
tej pory bolączką procesu dydaktycznego 
była trudność w wyświetlaniu dokumen-
tów, w szczególności tych starych i znisz-
czonych. Nowe ekrany będą miały wyso-
ką rozdzielczość. Unowocześni to sposób 
wykładania – myślę tutaj także o prezenta-
cji innych treści, jak np. ochrona dóbr oso-
bistych i praw autorskich, analiza dzieł 
sztuki, analiza zjawiska fałszerstw – cała 
otoczka tego rodzaju informacji będzie 
w formie multimedialnej. Będziemy mo-
gli też zaprezentować naszym studentom 
zagadnienia planowania przestrzennego, 
co w warunkach miejskich ma ogromne 
znaczenie. Podniesie się więc znacznie 
jakość kształcenia. Niewątpliwą zaletę 
stanowi fakt, iż studenci będą się uczyć 
wreszcie w jednym miejscu, a nie w sie-
demnastu punktach, rozsianych po całym 
Poznaniu.  
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Wymiar sprawiedliwości, w szczegól-
ności sądy, jest oceniany negatywnie przez 
ponad 40 procent Polaków, którzy uważają, 
że polskie sądy działają nierzetelnie, stron-
niczo, a także są zbyt kosztowne dla podat-
nika. W społeczeństwie od lat funkcjonu-
je kilka mitów na temat przyczyn słabości 
sądownictwa. Mówi się przede wszystkim 
o jego niedofinansowaniu i niedostatkach 
kadrowych (zbyt mała liczba sędziów i per-
sonelu pomocniczego) oraz o opóźnie-
niach w postępowaniach sądowych w ca-
łej Polsce.

Tymczasem dane, zgromadzone w ra-
mach międzynarodowych badań prowa-
dzonych przez EJS (European Judicial Sys-
tem) i CEPEJ (European Commission for 
the Efficiency of Justice) w połączeniu 
z informacjami Ministerstwa Sprawiedli-
wości, przeczą powyższym tezom. Raport 
w tej sprawie opublikowały właśnie: Hel-
sińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fo-
rum Obywatelskiego Rozwoju. Wynika 
z niego, że w 2006 r. Polska znalazła się na 
szóstym miejscu, wśród krajów należących 
do Rady Europy, pod względem udzia-
łu zsumowanych wydatków publicznych 
na wymiar sprawiedliwości w Produkcie 
Krajowym Brutto per capita, wyprzedza-
jąc takie kraje, jak Niemcy (11 miejsce) czy 
Hiszpania (20 miejsce). Wyniki te skłania-
ją do pytań o dokładną strukturę wydat-
ków publicznych i efektywność gospoda-
rowania dostępnymi środkami na wymiar 
sprawiedliwości.

Poziom zatrudnienia w polskich sądach 
jest relatywnie wysoki. Fakt, że nie przekła-
da się to na efektywność działania sądów, 
może wynikać z dwóch przyczyn: nadmiaru 
stanowisk funkcyjnych obsadzonych przez 
sędziów i odrywających ich od orzekania 

oraz braku systemu zarządzania obciąże-
niami nakładanymi na sędziów, zarówno 
w skali ogólnokrajowej, jak i pojedyncze-
go sądu.

Przewlekłość postępowań sądowych 
to od lat jeden z najważniejszych proble-
mów polskiego wymiaru sprawiedliwości. 
Nie dotyka on jednak w równym stopniu 
wszystkich sądów (przynajmniej gdy cho-
dzi o sądy gospodarcze). Czas trwania po-
stępowań w różnych okręgach sądowych 
jest bardzo zróżnicowany. Może to ozna-
czać, że sieć sądów i rozkład zatrudnienia 
nie są dostosowane do obciążeń mierzo-
nych liczbą i stopniem skomplikowania 
wpływających spraw.

Rozwiązanie zasygnalizowanych w ra-
porcie problemów, nie wymaga żadnej le-
gislacyjnej „rewolucji”. Wiele można zmienić 
dzięki sprawnemu zarządzaniu z poziomu 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Warunkiem 
powodzenia reformy, jest jednak oparcie jej 
na rzetelnych badaniach i dowodach.

Zaprezentowane w raporcie dane, po-
winny służyć jako punkt wyjścia do tego ro-
dzaju inicjatywy.

Sądy w oczach obywateli

W debacie publicznej od wielu lat po-
jawiają się krytyczne głosy pod adresem 
polskich sądów i innych instytucji wymiaru 
sprawiedliwości. Potwierdzenie tych opinii 
przynoszą badania opinii publicznej prze-
prowadzone na przełomie 2008 i 2009 r. 
na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. 
W badaniach tych polski wymiar sprawie-
dliwości negatywnie oceniło 44% ankieto-
wanych, a pozytywnie – 37. Najmniejsze za-
ufanie Polacy mają do prokuratury (42,3%) 

oraz sędziów (41%) i sądów (40,9%). Wedle 
opinii autorów raportu z badania – „główny-
mi czynnikami decydującymi o niepochleb-
nych opiniach respondentów są: poczucie 
niesprawiedliwego orzecznictwa organów 
wymiaru sprawiedliwości (70,9%), opinie 
o nierzetelnie wykonywanej pracy (69,3%), 
a także przekonanie 65% badanych o stron-
niczości i braku niezawisłości tych organów. 
Niewiele mniej wskazań odnosi się do sła-
bej efektywności oraz zbyt wysokich nakła-
dów finansowych ponoszonych na funkcjo-
nowanie organów wymiaru sprawiedliwości 
(po 63%)”.

Z diagnozą tą trudno polemizować. 
Dużo więcej wątpliwości towarzyszy jed-
nak ocenie przyczyn takiego stanu i środ-
ków zaradczych. W ciągu kilkunastu lat 
utrwaliło się w związku z tym kilka mitów. 
Najważniejszy z nich głosi, że droga do re-
formy wymiaru sprawiedliwości, wiedzie 
w pierwszej kolejności przez systema-
tyczne podnoszenie wydatków publicz-
nych na ten cel. Towarzyszy temu przeko-
nanie o konieczności zbliżania wymiaru 
sprawiedliwości do obywatela, poprzez 
zwiększanie liczby sądów, nawet jeśli 
miałoby tam orzekać tylko kilku sędziów. 
Drugim mitem jest deficyt zatrudnienia 
w sądach, zarówno jeśli chodzi o sędziów, 
jak i personel pomocniczy. Trzecim zaś, że 
postępowania sądowe trwają bardzo dłu-
go we wszystkich sądach w Polsce. Pre-
zentowany raport pozwala skonfronto-
wać te przekonania z danymi zawartymi 
w międzynarodowych badaniach syste-
mów sądowniczych. Pozwalają one oce-
niać polskie sądownictwo w porównaniu 
z innymi i zweryfikować przynajmniej nie-
które poglądy dotyczące przyczyn jego 
niskiej efektywności.

Mity  
o wymiarze 
sprawiedliwości

Kazimierz Brzezicki
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Ile kosztuje wymiar  
sprawiedliwości w Polsce?

Analiza kosztów funkcjonowania wy-
miaru sprawiedliwości jest elementem ba-
dań EJS. W ich obrębie zajęto się porówna-
niem poziomu wydatków publicznych na 
szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwo-
ści (sądy, prokuratura, pomoc prawna). CE-
PEJ analizuje także inny czynnik wpływają-
cy na wydatki publiczne na sądownictwo 

– zatrudnienie sędziów i personelu pozasę-
dziowskiego. Poniżej dane na ten temat:

W oparciu o wnioski wynikające z przed-
stawionych danych, wątpliwości budzi po-
gląd o deficycie zatrudnienia w polskich 
sądach, w szczególności w odniesieniu do 
osób uczestniczących w procesie orzekania 

– sędziów i osób im asystujących. Polska na 
tle innych państw europejskich sytuuje się 
bowiem w czołówce najliczniej obsadzo-
nych systemów sądowniczych. 

Ile pracuje sędzia?

Kolejnym czynnikiem wywierającym 
negatywny wpływ na efektywność sądow-
nictwa są duże różnice w obciążeniu pracą 
przeciętnego sędziego w poszczególnych 
sądach. Taki stan rzeczy może być wyni-
kiem dwóch zjawisk: zróżnicowanej liczby 
spraw przypadających na jednego sędzie-
go, które wpływają do poszczególnych są-
dów oraz nierównomiernym obciążeniem 
pracą sędziów wewnątrz jednostki. Przykła-
dowo, w wydziałach karnych sądów rejono-
wych, obciążenie pracą waha się między 77 
a 479 sprawami na etat sędziowski na rok 
(przy średniej wynoszącej 170). Najwyższe 
jednak dysproporcje można zaobserwować 

w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecz-
nych, gdzie liczba spraw na jeden etat sę-
dziowski różni się pomiędzy najbardziej 
i najmniej obciążonym pracą sądem po-
nad 35-krotnie.

Nadmierna długość trwania postępo-
wań przed polskimi sądami to problem, na 
który od dawna zwracają uwagę uczestni-
cy i obserwatorzy polskiego wymiaru spra-
wiedliwości. Jest on również dostrzegany 
w pracach Rady Europy, a w szczególności 
w orzecznictwie Europejskiego Trybuna-
łu Praw Człowieka. Z ponad 550 wyroków 
stwierdzających naruszenie Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka (EKPC) przez 
Polskę, które zapadły do 1 stycznia 2009 
roku, można szacować, że ok. 1/3 stano-
wią wyroki dotyczące naruszenia prawa do 
rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie 
(art. 6 EKPC).

Badania CEPEJ potwierdzają również 
fakt opóźnień w postępowaniach sądo-
wych w Polsce. CEPEJ w tym zakresie opie-
ra się na badaniu długości postępowań 
w czterech typowych sprawach: o orze-
czenie rozwodu (postępowanie cywilne); 
o zwolnieniu pracownika (prawo pracy); 
o rozbój (postępowanie karne); o zabój-
stwo (sprawa karna). Niestety, rzetelna oce-
na porównawcza problemu przewlekłości 
postępowań, jest utrudniona z uwagi na 
brak pełnych informacji. W każdym z do-
tychczas wydanych raportach pojawiają się 
wyłącznie dane z części państw, w dodatku 
często niekompletne.

Tym niemniej na ich podstawie można 
stworzyć obraz problemu przewlekłości po-
stępowań sądowych w Polsce. W ciągu czte-
rech lat (2002-2006) udało się ograniczyć 
o około 100 dni średnią długość postępo-
wania w sprawach rozwodowych w pierw-
szej instancji, to znaczy z 300 do 179 dni. 

W dalszym ciągu jednak daleko polskim 
sądom do wyników liderów tego rankingu, 
np. Holandii (25 dni), Litwy (39 dni) czy Da-
nii (90 dni). 

Międzynarodowe badania porównaw-
cze nie dają jednoznacznej diagnozy na 
temat polskiego sądownictwa, pozwalają 
jednak dostrzec kilka istotnych problemów, 
wymagających reform: 

1) Nieefektywne zarządzanie środka-
mi publicznymi na wymiar sprawiedliwo-
ści – każe pilnie przyjrzeć się sposobowi 
gospodarowania budżetem sądownic-
twa. „Dosypywanie” kolejnych milionów 

(lub miliardów) złotych do nie-
sprawnego organizmu to prosta 
droga do zakonserwowania ne-
gatywnych zjawisk i hamulec dla 
działań zwiększających gospodar-
ność w wykorzystywaniu środków 
publicznych.

2) Przerost etatów funkcyjnych 
pełnionych przez sędziów i odciąga-
jących ich od orzekania – przedsta-
wione w raporcie dane wskazują na 
zjawisko, które można określić jako 

„uciekanie” sędziów od orzekania na 
stanowiska funkcyjne. Jego przyczy-
nę łatwo wskazać – pełnienie funk-
cji oznacza wyższe wynagrodzenie. 
Nieuniknionym tego skutkiem jest 
natomiast zmniejszenie liczby spraw 
rozpoznawanych przez sędziów 

„funkcyjnych”, zwiększenie obciążeń 
pozostałych sędziów, a w ostatecz-
nym rozrachunku wydłużanie cza-

su rozpoznawania spraw. Innymi słowy, 
w polskim sądownictwie działa błędny sys-
tem bodźców adresowanych do sędziów – 
zamiast premiować szybkość i sprawność 
orzekania, motywuje się sędziów do ubie-
gania się o etaty funkcyjne, które pozwalają 
na wyższe wynagrodzenia.

3) Brak systemu zarządzania obciąże-
niami poszczególnych sądów i sędziów – 
przewlekłość postępowań dotyka polskie 
sądy w sposób zróżnicowany. Od wielu lat 
najgorzej pod tym względem wygląda sytu-
acja w sądach warszawskich. Mimo to, trud-
no dostrzec skuteczny system zarządzania 
siecią sądów, a także obciążeniami poszcze-
gólnych sądów i sędziów, który zmniejszył-
by zróżnicowanie pod względem czasu roz-
poznawania spraw w różnych miejscach 
w Polsce.

Rozwiązanie każdego z trzech wska-
zanych wyżej problemów jest możliwe 
w zasadzie bez ingerencji ustawodawczej. 
Niezbędne są natomiast działania mniej 
efektowne – przede wszystkim komplekso-
we badanie procesów zarządzania sądow-
nictwem. Dopiero na podstawie tak sfor-
mułowanej diagnozy można przystąpić do 
programowania zmian. 

Procentowy udział zsumo-
wanych wydatków publicz-
nych na wymiar sprawiedli-
wości (sądy, prokuratura, 
pomoc prawna) w Produkcie 
Krajowym Brutto per capita 
(2006 r.) wynosi:

Bośnia i Hercegowina: 0,85; 
Chorwacja: 0,76; Czarnogóra: 
0,59; Irlandia Płn.: 0,58; Polska: 
0,55; Macedonia: 0,51; Słowenia: 
0,5; Ukraina: 0,49; Węgry: 0,44; 
Bułgaria: 0,38; Niemcy: 0,38; Li-
twa: 0,37; Rosja: 0,37; Wielka Bry-
tania – Anglia i Walia: 0,35; Mo-
nako: 0,34; Szkocja: 0,33; Gruzja: 
0,32; Słowacja: 0,32; Łotwa: 0,31; 
Hiszpania: 0,3.

Liczba sędziów zawodowych 
na 100 tys. mieszkańców:

 
 
 
 
 
Monako: 54,5; Słowenia: 50; 
Chorwacja: 43,3; Czarnogóra: 
37,2; Luksemburg: 36,8; Serbia: 
33,8; Macedonia: 30,6; Czechy: 
29,1; Grecja: 28,4; Węgry: 28,2; 
Andora: 27,1; Polska: 25,8; Sło-
wacja: 24,8; Niemcy: 24,5; Buł-
garia: 23,7; Łotwa: 22,2; Bośnia 
i Hercegowina: 22; Litwa: 21,5; 
Rosja: 21,5; Irlandia Płn.: 21,5.

Poziom zatrudnienia per-
sonelu pozasędziowskie -
go na 100 tys. mieszkańców 
(2006 r.):

 
 
 
Chorwacja: 161; Serbia: 144; 
Monako: 142; Czarnogóra: 
140; Słowenia: 135; Macedo-
nia: 101; Hiszpania: 93; Malta: 
87; Czechy: 87; Polska: 83; Sło-
wacja: 79; Węgry: 79; Litwa: 77; 
Estonia: 76; Niemcy: 70; Por-
tugalia: 68; Bośnia i Hercego-
wina: 67; Łotwa: 63; Grecja: 58, 
Austria: 57.
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Z profesorem Adamem Szyszką z Kate-
dry Inwestycji i Rynków Kapitałowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu rozmawia Mariola Zdancewicz

 Kryzys z 2008 roku – czy już 
zakończony? Ciągle w sferze zaintere-
sowań są jego widoczne skutki w róż-
nych, również europejskich krajach oraz 
gromkie „Hura!” w Polsce, zdaniem wielu 
ekonomistów nie do końca uprawnione. 
Chcemy zrozumieć co się stało i czy jest 
jakaś recepta na przyszłość? Na te pyta-
nia próbowały odpowiedzieć światowe 
sławy z kręgów finansowych na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Poznaniu...

Uniwersytet Ekonomiczny był gospo-
darzem prestiżowej konferencji organi-
zowanej co roku przez Global Finance As-
sociation – stowarzyszenie zrzeszające 
środowiska naukowe i finansowe z całego 
świata. Było to już siedemnaste spotkanie 
z cyklu. Tym razem wykład inaugurujący 
wygłosił profesor Leszek Balcerowicz, któ-
ry mówił w jaki sposób obniżyć ryzyko przy-
szłych kryzysów. Następnie odbyła się inte-
resująca sesja panelowa, która zgromadziła 
wybitnych ekonomistów i przedstawicieli 
świata finansów z różnych krajów, takich 
jak założyciel Global Finance Association 
prof. Manuchehr Shahrokhi, członek komi-
sji Kongresu Amerykańskiego ds. regulacji 
sektora bankowego prof. Karim Pakravan, 
prof. Yochanan Shachmurove z City Uni-
versity of New York, a także prof. Tadeusz 
Kowalski z Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu. Paneliści dyskutowali nad 
kryzysem finansowym, jego przyczynami, 

uwarunkowaniami makroekonomicznymi 
i możliwościami zapobiegania kryzysom 
w przyszłości. Jednym z najważniejszych 
momentów konferencji było również wy-
stąpienie laureata Nagrody Nobla, prof. Ro-
berta Mundella, uznawanego za „ojca euro”, 
który mówił o kryzysie w kontekście waluty 
euro i niedawnych zawirowań  w Grecji. 

 „Ojciec euro” do katastrofy 
w Grecji podszedł dość ostrożnie. Czy 
można zrzucić wszystko na karb jej sła-
bej integracji z Unią? Pozostaje jednak, 
jak się okazuje i sam to przyznaje pro-
fesor Mundell w wywiadzie udzielonym 
agencji Bloomberg, ryzyko upadku Gre-
cji, które może  w przeciągu najbliższych 
pięciu lat wynieść aż 40%.

Ująłbym to w ten sposób: to nie waluta 
zawiniła, tylko rząd Grecji i życie ponad stan, 
na kredyt,  na poziomie dobrobytu socjal-
nego Niemiec, ale przy znacznie niższym 
produkcie krajowym brutto na mieszkań-
ca i starzejącym się społeczeństwie. Kryzys 
w Grecji wywołany był problemami fiskal-
nymi i zadłużeniem. Dodam, że zadłużenie 
Grecji w stosunku do PKB jest dwukrotnie 
większe niż w Polsce. To co się będzie działo 
w Grecji, zależy od tego, czy uda się przeko-
nać tamtejsze społeczeństwo do oszczędza-
nia. Nie ma innej drogi do zbilansowania 
rozdętego deficytu tego państwa. Warto 
dodać, że gdyby Grecja nie była w strefie 
euro, to dawno by zbankrutowała. Będąc 
w eurozonie, mogła liczyć na solidarność ze 
strony pozostałych „członków klubu”. Otrzy-
mała łącznie 140 mld euro pakietu pomo-
cowego do wykorzystania w ciągu najbliż-
szych trzech lat, z której to sumy Komisja 

Europejska niedawno rekomendowała 
uruchomienie już drugiej transzy.  Na po-
moc dla Grecji złożyły się wszystkie kra-
je strefy euro, za wyjątkiem Słowacji. Na 
konferencji dyskutowano również o groź-
bie drugiej fali kryzysu. Tym razem proble-
my mogą wynikać z trudnej sytuacji fiskal-
nej i nadmiernego zadłużenia niektórych 
państw. W pierwszej odsłonie kryzysu obli-
gacje hipoteczne oparte o rynek nierucho-
mości – uznawane wcześniej za relatywnie 
bezpieczne instrumenty – okazały się być 
w części niewypłacalne, co wywołało za-
łamanie na światowych rynkach finanso-
wych. Aktualnie istnieje ryzyko, że kolejna 
kategoria papierów wartościowych uzna-
wanych dotychczas za bardzo bezpieczne 

– tj. obligacje skarbowe emitowane przez 
rządy państw – może być źródłem proble-
mów. Chodzi o obligacje tych krajów, któ-
re zadłużyły się do tego stopnia, iż mogą 
mieć problemy z obsługą własnego za-
dłużenia. Islandia, a potem Grecja to kra-
je, które praktycznie stanęły na krawędzi 
bankructwa, którego uniknęły tylko dzięki 
pomocy międzynarodowej. Na liście zagro-
żonych państw są też Hiszpania, Portugalia, 
Włochy, Irlandia… Miejmy jednak nadzieję, 
że reformy fiskalne podjęte w tych krajach 
okażą się skuteczne, a negatywny scena-
riusz nie ziści się.

 Konferencja była niewątpli-
wie jednym z najważniejszych wydarzeń 
tego roku w Poznaniu oraz wspaniałą 
promocją na międzynarodowej arenie 
poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicz-
nego. Jaki był cel spotkań oraz na co się 
to przełoży w przyszłości?

Kryzys zakończony?
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Konferencja była wielonurtowa. Wokół 
głównego tematu kryzysu finansowego 
poruszano między innymi wątki związa-
ne z rynkiem nieruchomości, funduszami 
inwestycyjnymi, wyceną papierów warto-
ściowych, sektorem bankowym. Celem było 
spotkanie się ludzi nauki, w tym przedsta-
wicieli renomowanych uczelni światowych, 
takich jak Harvard, Columbia University, czy 
Cambridge, a także ludzi biznesu. Naukow-
cy przekazali swoje spostrzeżenia prak-
tykom, a ci dostarczyli im cennych uwag. 
Cieszyliśmy się również z obecności przed-
stawicieli regulatorów rynku finansowego, 
w tym Przewodniczącego Komisji Nadzoru 
Finansowego doktora Stanisława Kluzy, czy 
szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjne-
go doktora Jerzego Pruskiego. Instytucje te 
odpowiadają za stabilność polskiego sekto-
ra finansowego, w związku z tym obecność 
ich przedstawicieli na tego typu konferencji  
była jak najbardziej zasadna.

Istotnym celem było także podwyż-
szenie poziomu edukacji finansowej oraz 
promowanie badań w dziedzinie finansów. 
W spotkaniach uczestniczyli także studen-
ci naszego Uniwersytetu. Bardzo zaanga-
żowało się zwłaszcza Studenckie Koło Na-
ukowe „Profit”. Studenci mieli możliwość 
uczestniczenia we wszystkich sesjach ple-
narnych i panelowych, mieli okazję do wy-
miany poglądów i bezpośredniej rozmowy 
z uczestnikami. W ten sposób mogli do-
świadczyć, jak wygląda aktualny stan ba-
dań naukowych z zakresu finansów na po-
ziomie światowym.

 Jest Pan członkiem Global Fi-
nance Association oraz beneficjentem 
nagrody za najlepsze wystąpienie na 
zeszłorocznej konferencji w Honolulu. 
Proszę powiedzieć, jak Pan znalazł się 
w szeregach tak znakomitej organizacji 
oraz słowo o nagrodzie?

Członkiem Global Finance Association 
jestem już od wielu lat. Kontakty ze stowa-
rzyszeniem udało mi się nawiązać podczas 
stypendiów zagranicznych i staży nauko-
wych za granicą. Muszę przyznać, że zeszło-
roczna nagroda była dla mnie miłą niespo-
dzianką. Nagrodzony artykuł poświęcony 
był behawioralnemu, czyli uwzględniające-
mu aspekty psychologiczne, modelowi wy-
ceny papierów wartościowych na rynkach 
kapitałowych. Otóż  trzeba zwrócić uwagę 
na to, że rynki mają aspekty ludzkie. Nie 
są machinami o zaprogramowanym spo-
sobie działania, lecz odzwierciedlają wy-
padkową zachowań inwestorów, a więc lu-
dzi. Aspekty psychologiczne powinny być 
zatem uwzględniane w próbach modelo-
wania rynków finansowych. Uzyskanie tej 
nagrody dało mi możliwość zarekomen-
dowania Poznania jako gospodarza ko-
lejnej edycji konferencji. Jest to niepisane 

prawo nominata. Uważam, że promowanie 
Uczelni i Miasta powinno odbywać się m.in. 
przez organizowanie tego rodzaju między-
narodowych wydarzeń. Wizerunek Uniwer-
sytetu Ekonomicznego i Poznania budują 
również osiągnięcia indywidualnych osób 
z nimi związanych. Najlepszą wizytówką 
są ludzie, których sukcesy na arenie mię-
dzynarodowej promują Uczelnię i Miasto 
oraz czynią je bardziej rozpoznawalnymi 
w świecie.

 Ostatnio media częściej poka-
zują kwestię nieodpowiedzialnych za-
chowań w biznesie, głównie mężczyzn. 
Dotyczy tego także Pana referat  zaty-
tułowany „Behawioralne aspekty kry-
zysu finansowego”. Proszę go nieco 
przybliżyć.

Jest taki artykuł o finansach behawio-
ralnych „Boys will be boys”(„Chłopcy będą 
chłopcami”), który na gruncie naukowym 
dowodzi między innymi, że mężczyźni 
w większym stopniu niż kobiety cechują 
się nadmierną pewnością siebie i podej-
mują bardziej ryzykowne decyzje. Nie de-
monizowałbym jednak roli mężczyzn na 
rynkach finansowych… Przyczyny kryzysu 

mimo wszystko leżały gdzieś indziej. Kry-
zys finansowy w 2008 roku został wywoła-
ny czynnikami  makroekonomicznymi i nie-
równowagą w ogólnoświatowym systemie 
gospodarczym. Czynniki behawioralne nie 
legły bezpośrednio u jego podstaw, co naj-
wyżej mogły wzmocnić skalę kryzysu – taka 
jest moja teza. Jakie są te czynniki behawio-
ralne? Po pierwsze – chciwość. Naturalnym 
hamulcem  powinien być dla niej strach 
przed nadmiernym ryzykiem. Wydaje się, że 
bezpośrednio przed kryzysem finansowym, 
zarówno wśród inwestorów instytucjonal-
nych, jak i indywidualnych, dominowała 
właśnie chciwość, a lata dobrej prosperity 

spowodowały, że strach stawał się coraz 
mniejszy, zapomniano więc o ryzyku.

 Zatem kto był chciwy?
Indywidualni inwestorzy i instytucje fi-

nansowe, wszyscy uczestnicy rynku. Proszę 
sobie wyobrazić taką sytuację, że gospodar-
ka na świecie, w długim horyzoncie czasu, 
rozwija się średnio w kilkuprocentowym 
tempie rocznie, a inwestorzy na giełdzie 
wymagają kilkunastoprocentowych stóp 
zwrotu od firmy,  w którą inwestują. Co robi 
wówczas taki dyrektor finansowy? Zadłuża 
firmę częściowo po to, żeby na zyski, któ-
re ona generuje, przypadała mniejsza ilość 
kapitału własnego, czyli mniejsza ilość ka-
pitału inwestorów, bo wtedy stopa zwrotu 
osiągana przez nich będzie wyższa. Zadłu-
żenie firmy powoduje jednak większe ryzy-
ko. Zarządzający funduszem inwestycyjnym 
inwestując w takie akcje mówi: „Hm, akcje 
przynoszą mi średnio kilkanaście procent 
stóp zwrotu, a co jeśli konkurencyjne fun-
dusze osiągają zwroty nawet po kilkadzie-
siąt procent w skali roku? To może powinie-
nem wziąć kredyt na zakup akcji? Albo użyć 
instrumentu pochodnego z wbudowanym 
długiem, który spowoduje, że na jednost-

kę zainwestowanego kapitału będą przy-
padały wyższe zyski? Ale w zamian za co?” 
Za wyższe ryzyko. Na rynku finansowym 
nie ma nic za darmo. Jeśli chcesz więcej za-
rabiać, musisz więcej zaryzykować. Ludzie 
w pogoni za zarobkiem zapomnieli o tym. 
Do głosu doszło też zjawisko ekstrapolacji 

- człowiek zna trendy i jeżeli coś przez dłuż-
szy czas rośnie, to podświadomość pod-
powiada, że będzie rosło nadal. Na przy-
kład jeśli ceny nieruchomości w USA rosły 
przez dziesiątki lat, to sądzono, że na pew-
no nie spadną i przyjmowano nierucho-
mości jako dobre zabezpieczenie kredy-
tów hipotecznych, udzielanych w kwotach 

Słuchacze wykładu prof. Roberta Mundella. Na pierwszym planie od lewej: prof. 
Jan Szambelańczyk, dr Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finan-
sowego, prof. Waldemar Frąckowiak, dr Jerzy Pruski – Prezes Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego 

Laureat Nagrody Nobla, prof. Robert Mundell wraz z Rektorem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Marianem Gorynią oraz prof. Adamem Szyszką
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niejednokrotnie przeżywających bieżącą 
wartość domu. Duży błąd popełniły agen-
cje ratingowe, które oceniają papiery war-
tościowe. Pierwsze emitowane papiery hi-
poteczne były wyższej jakości, bo bazowały 
na najlepszych kredytobiorcach. Jednak ko-
lejne emisje opierały się na coraz gorszych 
portfelach kredytowych, a otrzymywały 
taką samą ocenę wiarygodności. Agencje 
ratingowe nie doceniły także ryzyka syste-
mowego. Nie wzięto też pod uwagę moż-
liwości, że może załamać się cały segment 
rynku.

 Czy będziemy rozsądniejsi na 
przyszłość?

Hegel powiedział kiedyś: „Historia 
uczy, że ludzkość niczego się z niej nie 
uczy.” Na pewno jednak kryzys ostudził 
zapały inwestorów (przynajmniej na jakiś 
czas) i wzmocnił czujność regulatorów ryn-
ku. Widać to choćby po wdrożonej w Polsce 
przez Komisję Nadzoru Finansowego reko-
mendacji T, która utrudnia dostęp do ryzy-
kownych kredytów walutowych i wymaga 
dodatkowych ubezpieczeń.

 Czy zachowania na giełdach, 
gdzie efekt dyspozycji ustąpił miejsca 
panicznej wyprzedaży, gdzie emocje 
inwestorów zdominował strach i awer-
sja do ryzyka, będą generować nowe 
fortuny?

To pytanie raczej należy traktować już 
jako historyczne, gdyż odnosi się do sytuacji 
na giełdach sprzed około dwóch lat. Z per-
spektywy czasu można już powiedzieć, że 
kryzys mógł zrodzić również nowe fortuny. 
Odnosząc się do poruszonych przez Panią 
inklinacji behawioralnych – efekt dyspozycji 
polega na tym, że zbyt szybko sprzedajemy 
papiery wartościowe, które przynoszą nam 
zyski, a zbyt długo czekamy ze sprzedażą 

papierów, które przynoszą straty. Normal-
nie wygląda to w ten sposób, że jak przy-
chodzą złe wiadomości na rynek, to czeka-
my. W przypadku ostatniego kryzysu skala 
złych wiadomości była tak duża, że wywo-
łała paniczny strach i efekt dyspozycji został 
przełamany na rzecz panicznej wyprzeda-
ży, a ta powodowała czasami nieracjonalnie 
niskie wyceny. Nagła podaż papierów war-
tościowych doprowadziła do dużych spad-
ków na giełdzie, stanowiących znakomitą 
okazję do zakupu. Ten, kto umiał przezwy-
ciężyć strach, wyczuł dobry moment i zain-
westował „w dołku” nadmiernych przecen 
wywołanych paniką, teraz może konsumo-
wać całkiem pokaźne zyski.

 Jak Pan ocenia wiedzę ekono-
miczną przeciętnego Polaka?

Odsetek scholaryzacji w społeczeń-
stwie polskim rośnie, natomiast nie moż-
na powiedzieć tego o jakości kształcenia. 
Mamy coraz więcej osób z wyższym wy-
kształceniem, a to wcale nie jest równo-
znaczne z tym, że mamy coraz więcej ludzi 
dobrze wykształconych. Jednak nauki eko-

nomiczne od lat cieszą się sporym zaintere-
sowaniem. W Polakach drzemie duża przed-
siębiorczość. To między innymi zdrowe 
fundamenty naszej gospodarki, elastyczny 
kurs walutowy oraz zdolności adaptacyjne 
małego i średniego biznesu uchroniły nas 
przed głębszym załamaniem w momencie 
kryzysu finansowego na arenie międzyna-
rodowej. Jednak jeśli chodzi o to, jaka jest 
wiedza ekonomiczna – śmiem twierdzić, że 
ciągle niewystarczająca.

 A jednak Polacy zachowali się 
jak bardzo wytrawny gracz na giełdzie – 
nie przerazili się.

Zgadza się. Tutaj akurat jestem obroń-
cą ministra Jacka Rostowskiego i polityki 

medialnej rządu. W czasie pierwszej fali kry-
zysu rząd wypowiadał się w bardzo uspo-
kajającym tonie, niejako zaklinając rzeczy-
wistość. W kontekście ostatnich doniesień 
o tym, że stan finansów publicznych wy-
maga podniesienia podatku VAT, podniosły 
się głosy: „Dlaczego nie wcześniej?”. Gdyby 
minister powiedział rok czy dwa lata temu: 

„Słuchajcie, jest katastrofa”, to by tylko pogłę-
biło kryzys. Działaby wówczas psychologia: 

„Aha, jest kryzys, to nie inwestujemy, nie wy-
dajemy pieniędzy na konsumpcję”. To jednak, 
że polska gospodarka relatywnie łagodnie 
przeszła przez zawirowania związane ze 
światowym kryzysem, jest zasługą przede 
wszystkim dwóch czynników: elastycznego 
kursu walutowego złotego, a także przedsię-
biorczości i zdolności Polaków do dostoso-
wywania się do zmieniającej się dynamicz-
nie rzeczywistości gospodarczej. Swoją siłę 
i odporność pokazały zwłaszcza małe i śred-
nie przedsiębiorstwa. Proszę na przykład po-
patrzeć na takie miasta jak Poznań i Wrocław. 
Wrocław wymieniany był od kilku lat jako li-
der gospodarczy z dynamiką wzrostu jedną 
z najwyższych wśród dużych polskich miast. 
W swojej strategii rozwoju postawił na ścią-
ganie dużych inwestorów zagranicznych 
m.in. z branży motoryzacyjnej i AGD, które 
należą do najbardziej wrażliwych na cykl ko-
niunkturalny. Poznań natomiast tradycyjnie 
bazuje na małym i średnim biznesie, często 
firmach rodzinnych. I gdy przyszło spowol-
nienie gospodarcze, drobne i średnie przed-
siębiorstwa w Poznaniu i okolicach miały 
większą zdolność adaptacji niż wielcy inwe-
storzy zagraniczni. Poza tym, jeżeli w kon-
cernach międzynarodowych zaczyna dziać 
się źle, to w pierwszej kolejności gdzie się 
zmniejsza produkcję i redukuje zatrudnie-
nie? Otóż na peryferiach, a nie w firmach-
matkach. W rezultacie Wrocław w większym 
stopniu odczuł spowolnienie gospodarcze 
niż Poznań. Widać to zwłaszcza w danych 
statystycznych dotyczących rynku pracy 
oraz rynku nieruchomości.

 Jakie ma Pan plany na najbliż-
szą przyszłość?

Rozpocząłem realizację grantu badaw-
czego z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Chciałbym skupić się na psycho-
logicznych uwarunkowaniach zachowań 
menedżerów, na tym, w jaki sposób beha-
wioralne pułapki mają zastosowanie rów-
nież wobec prezesów i ludzi, którzy kierują 
korporacjami. Już teraz rozpoczynam pracę 
nad artykułem, który zamierzam zaprezen-
tować podczas kolejnej edycji Global Finan-
ce Conference w czerwcu 2011 roku, tym 
razem w Bangkoku w Tajlandii. Poza tym już 
wkrótce rozpoczynamy kolejny rok akade-
micki i trzeba powrócić do obowiązków dy-
daktycznych.  

fot. SKN Profit

Prof. Leszek Balcerowicz z prof. Adamem Szyszką na sesji inaugurującej 17th Glo-
bal Finance Conference na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Kryzys zakończony?
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To już 50 lat, od kiedy funkcjonuje i roz-
wija się Oddział Poznański Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Były 
to lata pełne pracy, pracy niezwykle ważnej 
dla rynku ogrodniczego w Polsce i znaczą-
cej dla samego Poznania. 

Początkowo w Naczelnej Organizacji 
Technicznej Rzeczypospolitej nie było miejsca 
dla Stowarzyszenia Ogrodników. Impulsem 
do jego powstania, była inicjatywa zorganizo-
wania 22 listopada 1948 r. Ogólnokrajowego 
Zjazdu Ogrodników w Poznańskiej Palmiar-
ni, podjęta przez pracowników Zieleni Miej-
skiej w Poznaniu. Na wyróżnienie zasługują 
absolwenci Poznańskiej Państwowej Szko-
ły Ogrodniczej tzw. „Zembalówki”, a przede 
wszystkim profesor  Alfons Zielonko i Bernard 
Lisiak. Dzięki ich zaangażowaniu 21 paździer-
nika 1958 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Ogrodnictwa weszło w skład Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych. Już w grudniu 
powstał Zarząd Główny w Warszawie oraz 
Oddział Poznańsko-Zielonogórski. Warto 
przypomnieć nazwiska prezesów: Zygmun-
ta Awzana, Tade usza Olszewskiego, Stanisła-
wa Choduna, Kazimiery Samulczyk, Władysła-
wa Jankowskiego, Tadeusza Pu delskiego oraz 
obecnego – Andrzeja Aumil lera, który piastu-
je to stanowisko od 1978 roku.  

Członkowie poznańskiego oddziału 
SITO aktywnie uczestniczą w pracach za-
równo Rady Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych w Poznaniu, jak i Za-
rządu Głównego SITO w Warszawie. Mając 
na względzie dobro polskiego ogrodnictwa, 
od wielu lat współpracują z różnymi insty-
tucjami. Mając na względzie dobro polskie-
go ogrodnictwa, od wielu lat współpracują 
z różnymi instytucjami. Początkowo z nie-
istniejącymi dziś Kombinatami i Okręgo-
wą Spółdzielnią Ogrodniczo-Pszczelarską, 
a także do chwili obecnej z Zarządem Zie-
leni Miejskiej, Związkiem Ogrodniczym, Za-
rządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
i Wydziałem Ogrodniczym Uniwersytetu 
Przyrodniczego.

W zakres działalności poznańskiego 
oddziału, prócz integrowania środowiska 
ogrodniczego poprzez wieczory dyskusyj-
ne, bale ogrodnika oraz spotkania okoliczno-
ściowe, wchodzi doradztwo, opracowywanie 
norm, wydawanie opinii oraz dofinansowa-
nie wydawnictw literatury ogrodniczej i wy-
jazdów szkoleniowych. Nic tak nie mobili-
zuje, jak rywalizacja, dlatego organizowane 
są różnego typu konkursy, np. na najlepszy 
sklep warzywniczy, najpiękniejszą kwiaciar-
nię i na najlepszą pracę magisterską studen-
tów kierunków przyrodniczych. Warto wspo-
mnieć także o wykładach specjalistycznych 

– szczególne zainteresowanie wzbudziły te 
wygłoszone w 2008 r. w związku z rokiem kli-
matu i środowiska. Na uwagę zasługują rów-
nież ogólnopolskie konferencje naukowo-

techniczne, które poruszają interesujące 
zagadnienia, dotyczące m.in. zastosowania 
torfu, sposobów oszczędzania energii oraz 
korzystania z analizy chemicznej.

Dziedziną, w której poznański oddział 
SITO ma szczególne zasługi jest florystyka. 
Oddział jest członkiem Międzynarodowej 
Federacji Florystycznej FLORINT i gospo-
darzem Międzynarodowych Mistrzostw Pol-
ski oraz Pokazów Florystycznych. Ważnym 
punktem działań jest przygotowywanie wy-
staw. Najważniejsza z nich to Krajowa Wy-
stawa Ogrodnicza na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich, która umożliwia pro-
ducentom nawiązywanie szerokich kontak-
tów partnerskich i handlowych oraz wypro-
mowanie nowych gatunków i technologii. 
Przyciąga ona nie tylko osoby zawodowo 
związane z ogrodnictwem, ale także wszyst-
kich miłośników roślin. To właśnie na tej wy-
stawie – na początku lat osiemdziesiątych 

– po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć gwiaz-
dę betlejemską, która stała się symbolem 
Świąt Bożego Narodzenia w polskich miesz-
kaniach. Kolejnym sukcesem było zaprezen-
towanie petunii z grupy Surfinia, która kró-
luje wśród roślin balkonowych w Polsce. Na 
stałe w kalendarz imprez wpisały się rów-
nież wystawy tematyczne organizowane 
co roku w Palmiarni Poznańskiej. Na Wy-
stawie Tulipanów po raz pierwszy w Polsce 
zadebiutowały nowe odmiany hodowli ho-
lenderskiej otrzymane przez Jana Ligharta 

– na cześć wielkich Polek nazwane: „Maria 
Kaczyńska” i „Irena Sendler”. 

red.
fot. Agnieszka Mueller, Bogdan Królik
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Już po raz czwarty Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego organi-
zuje Światowe Dni Innowacji. Ten unikalny 
projekt promujący innowacyjne rozwiąza-
nia i nowoczesne technologie, stanowiący 
zarazem arenę wymiany „dobrych praktyk” 
dla ekspertów z całego świata, odbędzie się 
od 20 do 24 września.

Tegoroczna edycja powstaje w ko-
operacji z wybranymi regionami i krajami, 
z którymi Wielkopolska ściśle współpra-
cuje w zakresie podnoszenia innowacyj-
ności gospodarki oraz transferu wiedzy 
i technologii. Każdy z pięciu dni konferen-
cji odbywać się będzie pod merytorycz-
nym patronatem jednego z partnerów 
wydarzenia: Indii, Kanady, Niemiec oraz 
Brazylii. Goście będą dzielić się swoimi 
doświadczeniami z zakresu rozwoju me-
tropolii, energii odnawialnej i atomowej, 
nowych technologii, ICT i designu oraz 
mobilności i logistyki.

Dla uświetnienia Czwartych Świato-
wych Dni Innowacji w samym sercu miasta, 
na Placu Wolności, przygotowana zostanie 
wystawa „Wielkopolski Dom 2020”, którą 
będzie można oglądać od 19 września do 
3 października. W otoczeniu zieleni i wody 
staną dwa całkowicie przeszklone pawilony 
ekspozycyjne połączone zadaszeniem. 

„Wielkopolski Dom 2020” to rodzaj 
wywiadu rzeki, wielostronnej rozmowy 
o przyszłości – tej najbliższej i trochę dal-
szej – opartej na stanowiących zasadniczy 
zrąb problemowy czterech hasłach. Mo-
dularność, iluzja, retro i konsumpcjonizm 

– każdemu z owych haseł poświęcony jest 
osobny komentarz. Jednak największą 

wartością wysta-
wy zdaje się być 
ich przenikanie, po-
dobnie jak przenika-
ją się ukształtowane 
w sposób umow-
ny strefy funkcyj-
ne: higieny i relaksu, 
kulinarna, dzien-
na, pracy w domu 

i ogrodowa. Każdy 
uczestnik wystawy 
zwraca uwagę na 
inne aspekty, które 
jego zdaniem będą 
istotne w domu naj-
bliższej przyszłości. 
Spotykają się tu stu-
denci i absolwenci 
trzech poznańskich 
uczelni: Politechni-
ki Poznańskiej, Uni-
wersytetu Przyrod-
niczego i Uniwersytetu Artystycznego oraz 
przedstawiciele regionalnego przemysłu 

– producenci mebli, oświetlenia, sprzętów 
łazienkowych i kuchennych, prefabryka-
tów, akcesoriów. Nastroju dźwiękowego 
doda najnowszej generacji fortepian cyfro-
wy, sprowadzony przez firmę YAMAHA, na 
którym grać będą studenci Akademii Mu-
zycznej. Interaktywna mapa pozwoli zajrzeć 

głębiej w kontekst wszystkich eksponatów 
prezentowanych na wystawie oraz zapo-
znać się z domami przyszłości kreowanymi 
w innych rejonach świata. Prezentacje mul-
timedialne pokażą problematykę tzw. silver 
generation (obraz starzejącego się społe-
czeństwa) oraz najnowsze trendy w dzie-
dzinach automatyki oraz zarządzania ener-
gią i zasobami naturalnymi. 

Pluralizm zjawisk i mnogość poglądów 
jest rzeczą typową dla czasów, w których 
demokracja kształtuje życie społeczeństw 
nie tylko w sferze politycznej. Jest jednak 
jeden wspólny cel wszystkiego, co zostało 
stworzone na potrzeby „Wielkopolskiego 
Domu 2020”: zachować domową atmosfe-
rę, charakter domu, gdzie centralnym miej-
scem w kuchni jest stół, przy którym zbie-

rają się domownicy, gdzie kształty, kolory, 
zapachy i dźwięki zapraszają i sprawiają, iż 
chce się zostać na dłużej.  

red.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.sdi-wielkopolska.pl. 
Projekt jest współfinansowany z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Lato to nie tylko czas odpoczynku i re-
laksu, lecz również okres wytężonych prac 
remontowych na drogach. Także w powie-
cie poznańskim drogowcy mają sporo pra-
cy. „Poprawa stanu dróg w naszym regio-
nie to jedno z głównych zadań, jakie stoją 
przed administracją rządową i samorzą-
dową, nie tylko w kontekście Euro 2012” – 
mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. 

„Chodzi przede wszystkim o to, by jakość in-
frastruktury drogowej odpowiadała potrze-
bom jej użytkowników. Dziś trudno mówić 
tutaj o komforcie, stąd też trzeba podejmo-
wać inicjatywy służące zmianie istniejącego 
stanu rzeczy. Działania podjęte na tym polu, 
muszą być jednak gruntownie przemyślane 
i konsekwentnie realizowane. Opracowanie 
i wdrożenie odpowiedniego harmonogra-
mu w znaczący sposób ułatwia realizację 
poszczególnych zadań.”

Plan remontów dróg powiatowych re-
alizowany jest przez Zarząd Dróg Powiato-
wych w Poznaniu na podstawie Programu 
Naprawy Dróg Powiatowych na lata 2008-
2010. Został on opracowany w 2008 roku 
przez przedstawicieli Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu, Zarządu Dróg Powia-
towych i skonsultowany z wójtami i bur-
mistrzami poszczególnych gmin. Program 
ten miał na celu poprawę stanu infrastruk-
tury drogowej. Priorytetem była eliminacja 

odcinków dróg o najgorszym stanie tech-
nicznym, a także utrzymanie w odpowied-
nim standardzie dróg stanowiących podsta-
wę do przenoszenia ruchu tranzytowego 
oraz najbardziej obciążonych ruchem po-
jazdów. Projekt zakładał ułożenie w latach 
2008-2010 około 85 km nowych nawierzch-
ni bitumicznych i przebudowę 18 km dróg. 
Koszt realizacji programu w okresie trzech 
lat szacowano na kwotę 45 mln zł. Przyję-
cie trzyletniej perspektywy, przy realizacji 
inwestycji i remontów dróg, uporządko-
wało układ planowania rzeczowego robót 
drogowych. Umożliwiło też prowadzenie 
racjonalnej polityki, z uwzględnianiem 
największych potrzeb remontowych dróg, 
przy współudziale gmin.

Przy planowaniu prac inwestycyjno-re-
montowych przyjęto kilka założeń. Nakłady 
powiatu poznańskiego na drogi powiatowe, 
ze względu na ograniczone środki finanso-
we, przeznaczane były przede wszystkim 
na roboty w ciągach dróg, uznanych za 
spełniające ustawową definicję kategorii 
drogi powiatowej. Ustawa o drogach pu-
blicznych, art. 6a. 1. do dróg powiatowych 
zalicza drogi inne niż określone w art. 5 
ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia 
miast będących siedzibami powiatów z sie-
dzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 
Na drogach, które nie spełniają ustawowej 

definicji kategorii drogi powiatowej, wy-
konywane są zasadniczo zabiegi z zakresu 
bieżącego utrzymania dróg w minimalnym 
standardzie. Priorytetem są naprawy pole-
gające na wykonaniu remontów istnieją-
cej nawierzchni poprzez ułożenie warstwy 
ścieralnej (popularnie zwanej „nakładką bi-
tumiczną”), w zakresie istniejącego pasa 
drogowego. 

W pierwszym roku realizacji programu 
(2008 r.) roboty drogowe przeprowadzono 
na około 42 km dróg. Ogólny zakres prac 
obejmował: przebudowę dróg – łącznie 
na długości ok. 2 km, położenie nakładek 
bitumicznych – 34,5 km, remonty pobo-
czy i zatok – 5,3 km oraz budowę dwóch 
sygnalizacji świetlnych. Łączna wartość ro-
bót wyniosła ok. 17 mln zł. W roku 2009 
wykonano: przebudowę dróg – na dł. łącz-
nie ok. 8 km, położenie nakładek bitumicz-
nych – 24 km oraz budowę dwóch sygna-
lizacji świetlnych. Łączna wartość robót to 
ok. 14 mln zł.

W najbliższym czasie zakończą się pra-
ce związane z ustaleniem Programu Na-
praw Dróg Powiatowych na kolejny okres, 
czyli lata 2011-2014. „Ponieważ strategia 
działania przyjęta przez powiat poznański 
doskonale się sprawdziła, mamy zamiar ją 
kontynuować w kolejnych latach” – mówi 
starosta. By wyjść naprzeciw także planom 

Powiat poznański 
remontuje drogi

Powiat poznański 
remontuje drogi

Wyremontowany odc. drogi 2401P Palędzie-Dopiewo

26

po
w

ia
t



i potrzebom gmin, 
propozycje sformu-
łowane przez Staro-
stwo i Zarząd Dróg 
Powiatowych kon-
sultowane są wój-
tami i burmistrzami. 
W czteroletnim pro-
gramie należy rów-
nież uwzględnić pla-
ny poszczególnych 
gestorów sieci, któ-
rzy mogą w najbliż-
szym czasie operować 
w pasach dróg powia-
towych np. Aquanetu, 
inwestorów związa-
nych z „Kanalizacją 
obszaru Parku Kra-
jobrazowego »Pusz-
cza Zielonka« i oko-
lic”, poszukiwaniem 
gazu łupkowego. 
Utrudnieniem w pla-
nowaniu są też licz-
ne inwestycje drogo-
we innych zarządców 
dróg, np. budowa S5, 
S11; przebudowa dro-
gi Poznań-Szamotuły; 
ul. Bukowskiej; ron-
da w Skórzewie. Sta-
rostwo z odpowied-
nim wyprzedzeniem 
zwróciło się do wój-
tów i burmistrzów 
z prośbą o informację, 
które podmioty, wy-
konując prace przy budowie infrastruktury, 
operują w pasie drogowym. Ma to na celu 
uniknięcie marnotrawienia finansów i cza-
su na prace, które należałoby wykonać po-
nownie po zakończeniu inwestycji wyko-
nywanej przez inny podmiot. Budowa sieci 
gazowej czy kanalizacyjnej zwykle bowiem 
łączy się z naruszeniem nawierzchni drogi. 
Podobnie nieracjonalne byłoby wykony-
wanie remontu na drodze, która poddana 
będzie eksploatacji przez ciężkie pojazdy 
pracujące przy wielkich budowach dróg 
krajowych. Remonty na takich odcinkach 
są wówczas przesuwane. Często udaje się 
w podobnych przypadkach, w porozumie-
niu z gminą lub operatorem, połączyć taką 
inwestycję z remontem drogi powiatowej. 
Program Napraw Dróg Powiatowych na 
lata 2011-2014 powinien być gotowy jesie-
nią 2010 roku.

„Nie są to jedyne działania zmierzające 
do poprawy infrastruktury drogowej – za-
strzega Jan Grabkowski – powiat poznański 
wspiera finansowo także zadania realizowa-
ne na drogach znajdujących się na terenie 
gmin. Można tutaj wymienić chociażby 

zawarcie, w czerwcu 2009 
r., porozumienia z za-
rządem województwa 
wielkopolskiego o do-
finansowaniu prac na 
skrzyżowaniu drogi wo-
jewódzkiej nr 196 z dro-
gą powiatową nr 2406P 
w miejscowości Bolecho-
wo czy porozumienia za-
wierane z poszczególny-
mi miastami i gminami 
w zakresie zarządzania 
przez burmistrzów dro-
g a m i  p ow i a tow y m i 
w granicach administra-
cyjnych takich miast jak 
Buk, Kostrzyn, Kórnik, 
Mosina, Murowana Gośli-
na, Pobiedziska, Puszczy-
kowo, Stęszew, Swarzędz.” 
Zgodnie z warunkami po-
rozumienia powiat po-
znański przekazuje co-
rocznie środki na bieżące 
utrzymanie oraz remont 
dróg powiatowych. Po-
nadto w związku z inten-
sywnymi opadami śniegu 
i koniecznością pono-
szenia większych kosz-
tów zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych 
w roku 2010, gminom 
przyznano dodatkowe 
środki finansowe.

P l a n ow a n e  k wo -
ty na remonty dróg po-

wiatowych na odcinkach miejskich w roku 
bieżącym obejmują w poszczególnych 
gminach:

Buk 250 tys. zł (jest to kwota przenie-
siona z roku poprzedniego), Kostrzyn 450 
tys. zł, Kórnik 150 tys. zł, Mosina 410 703 zł, 
Murowana Goślina 200 tys. zł, Pobiedziska 
340 tys. zł, Puszczykowo 754 tys. zł, Stęszew 
150 tys. zł, Swarzędz 330 tys. zł.

„W ramach zarządzania publicznymi dro-
gami powiatowymi na terenie zamiejskim, 
Powiat również powierza gminom zadania 
związane z wykonywaniem remontów i in-
westycji. Współpraca pomiędzy poszczegól-
nymi jednostkami samorządu terytorialne-
go, także i w tym zakresie pozwala nie tylko 
uwzględniać potrzeby konkretnych miejsco-
wości, ale także sprawniej i szybciej na nie 
odpowiadać. Kwestie te są oczywiście regu-
lowane poprzez odpowiednie ustalenia” – 
mówi Jan Grabkowski. We wrześniu 2009 r. 
takie porozumienie zawarte zostało z gmi-
ną Kostrzyn – na jego mocy gmina przejęła 
zarządzanie w zakresie wykonania poszerze-
nia jezdni w ciągu drogi powiatowej 2439P 
Paczkowo-Siekierki (ul. Poznańska i Kórnicka) 

wraz ze środkami finansowymi na ich realiza-
cję w wysokości 275 tys. zł, Stęszew – remont 
drogi 2450P Strykowo-Sapowice, w kwocie 
150 tys. zł oraz Kórnik – gmina przejęła za-
rządzanie w zakresie umocnienia pobocza 
w ciągu drogi powiatowej 2461P Czapu-
ry-Gądki na ul. Poznańskiej w m. Borówiec 
wraz ze środkami finansowymi na ich re-
alizację w wysokości 112 810,32 zł. W roku 
bieżącym w ramach podpisanego porozu-
mienia gmina Kórnik ze środków powiatu 
w wysokości 1 128 500 zł wykona kontynu-
ację prac na ww. drodze w zakresie budowy 
nawierzchni z krawężnikami. Porozumienie 
podpisano również z gminą Suchy Las (prze-
budowa ul. Złotnickiej w kwocie 1,1 mln zł). 
Ponadto w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
powiat poznański wsparł finansowo gminy: 
Murowana Goślina (ul. Polna w kwocie 30 tys. 
zł) oraz Swarzędz (skrzyżowanie ul. Staniew-
skiego z ul. Kórnicką i Wilkowskich w kwocie 
21 tys. zł). 

Katarzyna Jędraszczyk, rzecznik praso-
wy Zarządu Dróg Powiatowych w Pozna-
niu; Joanna Kostrzewska, Wydział Dróg 
i Gospodarki przestrzennej Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu, Karolina Korcz, 
Gabinet Starosty Poznańskiego

W roku 2009 na zadania bie-
żące przekazano gminom (22 
490 zł/km): 
Buk 82 300 zł, Kostrzyn 108 400 
zł, Kórnik 47 100 zł, Mosina 120 
500 zł, Murowana Goślina 120 
500 zł, Pobiedziska 189 100 zł, 
Puszczykowo 163 000 zł, Stę-
szew 110 400 zł Swarzędz 285 
600 zł. W tym samym roku re-
monty dróg na odcinkach miej-
skich wynosiły w gminach: Buk 
250 tys. zł (kwota niewykorzy-
stana), Kostrzyn 150 tys. zł, Kór-
nik 250 tys. zł, Mosina 200 tys. zł 
(wykorzystano 108 967 zł), Mu-
rowana Goślina 448 666 zł (wy-
korzystano 365 506 zł), Pobie-
dziska 335 468 zł, Stęszew 200 
tys. zł (wykorzystano 167 589 zł), 
Swarzędz 500 tys. (wykorzysta-
no 200 tys.).

W roku 2010 na zadania bie-
żące przeznaczono dla gmin 
(23 390 zł/km): 
Buk 85 600 zł, Kostrzyn 112 700 
zł, Kórnik 49 000 zł, Mosina 125 
400 zł, Murowana Goślina 87 800 
zł, Pobiedziska 196 700 zł, Pusz-
czykowo 169 500 zł, Stęszew 84 
000 zł, Swarzędz 297 100 zł. Po-
wiat przyznał też gminom do-
datkowe środki w łącznej wy-
sokości 258 160 zł w związku ze 
zwiększonymi kosztami zimo-
wego utrzymania dróg. 

Powiat poznański 
remontuje drogi

Powiat poznański 
remontuje drogi

Przebudowana droga 2441P Kostrzyn- 
Kleszczewo w Czerlejnie

Przebudowana droga 2417P Lusowo-Dą-
brówka, ul. Nowa w Lusowie
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Z Adamem Woronowiczem, aktorem te-
atralnym i filmowym,  odtwórcą tytuło-
wej roli w filmie Popiełuszko. Wolność jest 
w nas, rozmawia Dominik Górny

 Podczas jednego z ostatnich 
spotkań z cyklu „Verba Sacra” prezento-
wał Pan Traktat o prawdziwym nabożeń-
stwie do Najświętszej Marii Panny. 

Tak, czytając go, uświadomiłem sobie 
w pewnym momencie, jakie relacje po-
winny zachodzić pomiędzy mną a Mary-
ją, a jednocześnie zdałem sobie sprawę, 
że każdy z nas ma swoją do niej modlitwę, 
w której zadaje pytania i stara się znaleźć 
odpowiedź w sprawach, które nas 
dotykają, ale też czym jest czło-
wieczeństwo i na czym powinna 
opierać się wiara… 

 ...bo przecież wiara 
pozwalała Panu przetrwać…

Chcąc opowiedzieć o tym, 
odnoszę wrażenie, że musiałbym 
opowiedzieć o swoim całym ży-
ciu. Wiara nigdy mnie nie zawo-
dziła, nawet jako „ostatnia deska 
ratunku”. O ile ja nie zawsze po-
trafiłem być wierny Bogu, o tyle 
On nigdy mnie nie zdradził i nie 
zostawił samego. Dlatego uwa-
żam, że wszystko, co osiągam, do 
jakiego etapu w życiu udało mi 
się dojść, zawdzięczam wyłącz-
nie Panu Bogu. Wiara pozostaje dla mnie 
światłem.

 Zagrał Pan księdza Popie-
łuszkę. Co było dla Pana najtrudniejsze 
w pokazaniu tej postaci?

Zadziwia mnie, jak zwyczajnymi ludźmi 
są ci, których uważamy za nadzwyczajnych. 
I właśnie ta nadzwyczajność w zwyczaj-
ności jest bardzo trudna do zobrazowa-
nia. Trudno było też przedstawić ducho-
wość księdza Jerzego. Zastanawiałem się, 
jak pokazać człowieka, który żyje tym, co 
mówi – wcale nie z tego względu, że ktoś 
tego oczekuje, ale dlatego, że odczuwa 
wewnętrzną potrzebę bycia w jedności 
ze swoimi słowami i czynami. W tym kry-
ła się jego siła oddziaływania na ludzi. Nikt 
nie uwierzyłby w moją postać, gdyby zo-
baczył aktora przebranego za księdza. Ni-
gdy nie zbliżyłbym się do oddania choćby 
części charakteru księdza Jerzego, gdybym 

kłamał z ekranu. Musiałem w pewnym sen-
sie zapomnieć o sobie, zaufać stanowi sku-
pienia i pokorze. 

 Podczas kręcenia niektórych 
zdjęć mieszkał Pan w seminarium. Czym 
to zaowocowało?

Widząc radość kleryków przygotowu-
jących się do święceń kapłańskich, zrozu-
miałem, że trzeba żyć marzeniami. Kiedyś 
marzyłem, żeby zostać aktorem, a teraz, 
gdy nim jestem – może nie tyle marzę, ale 
pragnę, aby nieustannie się rozwijać, nie 
zamykać na nowe role i spotkania z czę-
sto bardzo różnymi ludźmi. Obecnie swo-
ich planów życiowych nie nazwałbym już 

marzeniami, ale stającą się rzeczywistością. 
Z kolei marzenie zawsze wydawało mi się 
czymś nierzeczywistym, a moja natura nie 
pozwala mi poprzestać na tym, co już osią-
gnąłem. Zawsze chciałem czegoś nowego, 
bardziej odkrywczego. Nie ukrywam, że ta-
kie podejście do życia jest czasami trudne, 
bo w pewnej chwili dochodzimy do granic 
swoich możliwości, które nie zawsze mo-
żemy przekroczyć. Staram się jednak trak-
tować je jako wyzwanie do przekroczenia 
siebie, własnych słabości – zarówno w życiu 
zawodowym, jak i prywatnym, duchowym. 
Zmaganie się ze sobą traktuję jako odkry-
wanie prawdy nie tylko o sobie, o życiu, ale 
i o tym, co mnie otacza. Moim żywiołem za-
wsze była droga.

 Czy ktoś pomógł Panu wybrać 
właściwy kierunek?

Na pewno takimi osobami byli Zbigniew 
Zapasiewicz, Teresa Budzisz-Krzyżanowska 

i Waldemar Śmigasiewicz. Spośród moich 
teatralnych kolegów wymieniłbym Włady-
sława Kowalskiego, z reżyserów Łukasza 
Bartczyka i Jerzego Antczaka, z operatorów 
Edwarda Kłosińskiego i Grzesia Kędzierskie-
go. Coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego, 
jak wyjątkowe były zajęcia z Piotrem Cie-
plakiem na trzecim roku w szkole teatralnej. 
Dzieląc się doświadczeniami z warsztatów 
z Peterem Brookiem, powiedział, że „teatr 
jest świętem”. Narodził się zresztą ze sfery 
sacrum, z obrzędów w starożytnej Grecji, 

w której służył jako katharsis – ducho-
we oczyszczenie. Uważam, że jeśli na-
wet na teatralnej scenie dokonuje się 
profanum, to tylko po to, żeby zmie-
rzać w stronę sacrum. Siła teatru tkwi 
w tym, że potrafi pokazać przełomo-
we momenty z życia bohatera, a tym 
samym pozwala aktorowi być blisko 
niego, przenikać w jego zagubienie, 
lęki, wątpliwości… W teatrze czło-
wiek ogląda siebie jak w zwierciadle, 
czasem krzywym. 

 Czy to znaczy, że te-
atr jest dla Pana ważniejszy od 
filmu? 

Teatr jest dla mnie rodzajem si-
łowni. Aktor – jak sportowiec, jeśli 
chce osiągnąć pewien wynik, musi 

dużo ćwiczyć. Osobowość ćwiczymy po-
przez role, których piętno wykracza często 
poza granice teatru bądź filmu. Nierzad-
ko ćwiczy nas też reżyser. Aby zmierzyć się 
z bohaterami, w których się wcielamy, mu-
simy często zmienić się nie tylko duchowo, 
ale również fizycznie. Poprzez film bardzo 
szybko można zweryfikować efekt pracy, 
jaką się wykonało na wspomnianej „siłow-
ni”. I nie ma już czasu na powtórkę ujęcia, 
dlatego film ćwiczy też naszą koncentra-
cję. Daje też łatwość dotarcia do szersze-
go grona odbiorców, skonfrontowania się 
z nimi, zyskania popularności, która od za-
wsze była wpisana w zawód aktora. W dzi-
siejszych czasach teatr i film coraz częściej 
idą w parze, dlatego bardzo przydatna jest 
umiejętność pracy zarówno w jednym, jak 
i w drugim – oczywiście, o ile zdolność 
sprawdzania się na wielu polach jest w zgo-
dzie z usposobieniem aktora.  

Moim żywiołem 
jest droga... Wo l n o ś ć  j e s t  w  n a s

F i l m  R a f a ł a  W i e c z y ń s k i e g o

WWW.POPIELUSZKO.PL
OFICJALNY SPONSOR FILMU

PATRONAT  NARODOWYPREZYDENTA  RPLECHA  KACZYŃSKIEGO

JUŻ NA DVD

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ DVD
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:
Wrzesień zwiastuje nam niechybnie na-

dejście jesieni. I choć większość z nas ma 
już za sobą wakacyjny czas oderwania od 

szarej rzeczywistości, niekoniecznie musimy od razu popadać 
w depresyjny stan stagnacji i nicniechcenia! Wszyscy miłośni-
cy niebanalnych, improwizowanych dźwięków, mogą prze-
cież podładować akumulatory na koncertach odbywających 
się w klubie Blue Note! 

Początek nowego sezonu artystycznego to przede wszyst-
kim występy gwiazd rodzimej sceny jazzowej. Już 4 września 
czeka nas koncert nowej formacji jednego z najciekawszych 
polskich basistów – Piotr Lemańczyk New Trio z udziałem 
Macieja Sikały i Kazimierza Jonkisza.

Niecały tydzień później (10.09.), w ramach prestiżowego 
cyklu Jazz Top w Blue Note, czarodziej saksofonu Henryk 
Miśkiewicz i trębacz Robert Majewski wraz z zespołem, od-
kryją przed nami nowe, niezwykle świeże aranżacje znanych 
utworów mistrza Krzysztofa Komedy. 

Wrześniowe propozycje Blue Note ucieszą też zapewne 
miłośników bluesa – z okazji urodzin B.B. Kinga i przypadają-
cego tego dnia Polskiego Dnia Bluesa, wystąpią: amerykański 
Mofo Party Band oraz Robert Kordylewski Fingerstyle Blu-
es Trio (11.09.), a w kolejny weekend – Soul Catchers (17.09.). 

„Łapacze Dusz” z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Indonezji 
i Surinamu (bo z tych właśnie krajów pochodzą poszczegól-
ni muzycy formacji) zaserwują nam niezwykle energetyczną 
mieszankę soul, bluesa i jazzu, pikantnie przyprawioną ele-
mentami funky i R’n’B. 

We wrześniu warto się również wybrać na koncert szwaj-
carskiego zespołu Vein (25.09.), kongenialnie łączącego jazzo-
wą tradycję z nowatorskimi pomysłami sięgającymi zarówno 
klasyki, jak i elektroniki. 

Także elektroniczna, choć emanująca znacznie większą 
liczbą decybeli, jest propozycja Blue Note na koniec miesią-
ca. 28 września zaprasza on na koncert Chaz De Paolo Band 

– blues z rockowym zacięciem w wykonaniu amerykańskiego 
gitarzysty i jego polskiej sekcji. Artyści promują nowy album 
zatytułowany „Bluestopia”.

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA
wrzesień

4.09.2010 r., sobota, godz. 20.30
INAUGURACJA NOWEGO SEZONU 
ARTYSTYCZNEGO
PIOTR LEMAŃCZYK NEW TRIO feat. 
Maciej Sikała & Kazimierz Jonkisz

6.09.2010 r., poniedziałek, godz. 20.00
JAZZ-JAM NA ROZPOCZĘCIE ROKU
koncert i jam session – zaprasza-
ją uczniowie i absolwenci Liceum 
Muzycznego

8.09.2010 r., środa, godz. 20.00
LIGHT COORPORATION
spektakl muzyczno-filmowy

10.09.2010 r., piątek, godz. 20.30
Jazz Top w Blue Note
MIŚKIEWICZ – MAJEWSKI QUINTET 
plays Komeda

11.09.2010 r., sobota, godz. 20.00
POLSKI DZIEŃ BLUESA – „Blues 
mieszka w Polsce”
MOFO PARTY BAND (USA) 
oraz
Robert Kordylewski Fingerstyle Blu-
es Trio (Polska)

15.09.2010 r., środa, godz. 20.00
FIRMA

17.09.2010 r., piątek, godz. 20.30
POLSKI DZIEŃ BLUESA – „Blues 
mieszka w Polsce”

SOUL CATCHERS  (Niemcy/USA/
Indonezja/Surinam)

18.09.2010 r., sobota, godz. 20.30
HANNE HUKKELBERG (Norwegia)

25.09.2010 r., sobota, godz. 20.30
VEIN (Szwajcaria)

26.09.2010 r., niedziela, godz. 20.00
GAZPACHO (Norwegia)

27.09.2010 r., poniedziałek, godz. 20.00
BIG STAN BAND
po koncercie – jam session!

28.09.2010 r., wtorek, godz. 20.00
CHAZ DE PAOLO BAND (USA/Polska)

Vein

Soul Catchers

Henryk 
Miśkiewicz

Piotr 
Lemańczyk
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Więcej niż kobieta?
Kto by pomyślał.

Ja nazwałabym siebie kobietą! Taką, 
która przykłada wagę do wyglądu, która 
się kształci, dla której estetyka ma znacze-
nie i która chodzi do łóżka z mężczyznami.

W dzieciństwie chętniej bawiłam się lal-
kami, niż samochodami. Zanim zaczęłam 
niebezpieczną podróż w głąb mojej duszy, 
nie było żadnych oznak, że chciałabym się 
kiedykolwiek dowiedzieć, kim kobieta jest 
naprawdę.

Wybór padł na poradnię dla lesbi-
jek. Jako przyszła psycholog powiedziała-
bym, że to podświadomość skłoniła mnie 

do ubiegania się tam o praktykę. Miejsce, 
w którym moje bycie kobietą nabiera no-
wego znaczenia.

Poradnia dla lesbijek (oryginalna 
nazwa: Lesbenberatung e.V.)

Często się mówi: trudne nowego po-
czątki. To prawda.

Weszłam. Przez pomieszczenia porad-
ni przepływało słodkie tchnienie wolności, 
które powoli mnie otaczało swoją rozkoszą. 
To było uczucie zainteresowania i pewnego 
wewnętrznego spokoju, że tutaj jest „wolny 
pas” od patriarchatu.

Powitanie było bardzo miłe i jak się mia-
ło okazać, było też początkiem nowej znajo-
mości, która później była znacząca dla mo-
ich kolejnych doświadczeń. Poznawałam 
personel i panującą wokół atmosferę, ma-
jąc nadzieję, że robię to z wyczuciem sytu-
acji. Wszystko było nowe. To było poszerze-
nie horyzontów myślenia w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Mimo że mam paru przy-
jaciół, którzy są homoseksualistami, jednak 
z homoseksulanymi kobietami nie miałam 
do tej pory żadnych doświadczeń. 

Po pewnym czasie opadła fala euforii 
i mogłam skoncentrować się na moich wra-
żeniach. Stwierdziłam, że różnię się od mo-
ich koleżanek z pracy. Brzmi banalnie. I być 

Kamila Zdancewicz More than a woman
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może takie jest, jednakże to towarzyszące 
mi uczucie bycia inną było poważne. – Czy 
one są wszystkie lesbijkami? – zadałam so-
bie pytanie. Tak. Przy czym określenie „les-
bijki” samo w sobie było pewnym zawęże-
niem spektrum. Jest przecież więcej form 
życia erotycznego niż homo- czy hetero-
seksualność, jak biseksualność, queer lub 
transseksualność. Jeśli chciałabym z pew-
nością to stwierdzić, musiałabym powie-
dzieć, że są nie-heteroseksualne.

Jednak stałam się niepewna. Sądzę, że 
nieumiejętność poruszania się w tym śro-
dowisku, wynikająca z niewiedzy, wzbudzi-
ła we mnie niepokój. Miałam wrażenie, że 
jestem outsiderką, mimo panującego wo-
kół mnie pełnego odprężenia. 

Atmosfera pracy była energiczna i pełna 
życia. Przyświecało nam motto: „Zaangażuj 
się tak, jak chcesz i zrób to dobrze”. To była 
moja pierwsza praktyka w ciągu całych stu-
diów i zdobywałam tym samym pierwsze 
zawodowe doświadczenie (te pięć lat bie-
gania z tacą i serwowania niepoliczalnych 
ilości cafe latte pomijam...).

I odkryłam siebie na nowo. Wspaniale! 
Czerpałam z własnej kreatywności. Miałam 
możliwość rozpostrzeć skrzydła i zobaczyć, 
jakie są dorodne! Znamienny dla porad-
ni dla lesbijek był pewien rodzaj wolności 
i elegancja pracy. Sądzę, że ten niekonwen-
cjonalny fason w obchodzeniu się ludzi ze 
sobą, wywodzi się z tradycji tych poradni, 
których myślą przewodnią jest równość 
wszystkich pracujących. Czułam się wolna 
w podejmowaniu decyzji i to było motywa-
cją dla moich działań!

Portret kobiety

Do tej pory nie rozmyślałam nad tym, 
jaką rolę odgrywa seksualność i jaki wyraz 
nadaje życiu. Dorastamy w podanej sztyw-
nej ekspresji, tak zwanej gender1, i jesteśmy 
do niej przywiązani. Jest ona pewnym ak-
tem przemocy, którego społeczeństwo uży-
wa w stosunku do nas. I będzie to trwało 
tak długo, dopóki my, Ty i ja, nie postawimy 
tych struktur pod znakiem zapytania. Mia-
łam to szczęście móc postawić to pytanie. 

W momencie, w którym zwróciłam uwagę 
na rolę płci, uświadomiłam też sobie jej ol-
brzymi wpływ na nasz rozwój. „Typowa ko-
bieta”, „typowy mężczyzna” – nasze życie 
jest pełne takich stereotypów. Dlatego też 
już ich nie dostrzegamy, ale się nimi kieruje-
my. W pewien sposób jest to niebezpieczne. 
To, co jest dla nas nowe, stawiamy pod zna-
kiem zapytania i możemy świadomie zająć 
wybrane stanowisko. Zasiedziałe oczekiwa-
nia, co do roli tak kobiety, jak i mężczyzny, 
są przenoszone z pokolenia na pokolenie 
w wychowaniu. Trudno jednak postawić 
pod znakiem zapytania to, co inni uważają 
za „naturalne” albo „normalne”. To wymaga 
świadomości siebie i odwagi. Kto ma chęć 
na poznanie siebie? I kto ma odwagę mieć 
inne zdanie?

Ja mam dość tych miłych pań z reklamy 
Knorra. Nie chcę też współczuć kandydat-
kom Germany's next Topmodel, które nie 
przeszły do następnej rundy. Tam są ukry-
te wiadomości dla tych dziewczynek, które 
właśnie dorastają. I te wiadomości brzmią: 
kobieta jest miła, gotuje, dobrze wygląda, 
dużo płacze (przede wszystkim jak się jej 
zupa nie uda) i oczywiście jest obiektem 
pożądania – ciałem.

Społeczeństwo jest już o wiele dalej, 
niż te głupoty. Aktualnie kobiety chcą wię-
cej. Ale żeby sprostać wymaganiom społe-
czeństwa i mieć też cząstkę siebie dla siebie, 
muszą mieć nie tylko top wygląd, muszą 
również brać udział w konferencjach na-
ukowych, by potem, gdy wrócą do domu, 
wstawić pranie. 

Usiadłam przed lustrem i popatrzy-
łam na moje „bycie kobietą”. Lista jest dłu-
ga: miła, inteligentna, dobrze wyglądająca, 
zaangażowana, wielojęzyczna, wysporto-
wana itd. Takie są córki z tak zwanych „do-
brych domów”. Inaczej mówiąc, są arty-
kułami gospodarstwa domowego, mniej 
lub bardziej przydatnymi w realizacji wy-
miany towarowej zwanej małżeństwem. 
A jak to by było z własną definicją kobie-
cości? „Czyń, co chcesz” jest mottem wy-
rytym na amulecie, który Bastian, bohater  
Niekończącej się opowieści, nosi na piersi. 
Wyzwanie polega na tym, żeby dojść do 

tego, czym jest to, czego 
się chce.

Inne wyobrażenia 
o życiu

Moja koleżanka 
powiedziała: – To, cze-
go queer2 potrzebuje 
najmniej, to definicja. 
Czy to nie jest irytują-
ce, aby nie móc określić 
pewnego fenomenu? 
Erich Fromm wspomi-
na w Sztuce kochania, 
że dorastamy w kul-
turze, która oczekuje 
od nas decyzji albo-
albo. We wschod-
nich kręgach kultu-
rowych panują inne 
definicje bycia. Jest 
to związane z po-
jęciem człowieczeń-
stwa, jako odnajdowania 
się w sprzecznościach. To 
ulga móc odłożyć definicje 
na bok. Niestety, ten, kto się 
odważy, musi być gotowy na 
uciążliwe pytania społeczeń-
stwa: dlaczego jesteś inny niż 
inni? Co oznacza niedefinio-
wanie siebie ani jako kobiety, 
ani jako mężczyzny? Jak moż-
na chodzić do łóżka z facetami, 
którzy kiedyś byli kobietami? 
Jak to ma być rozumiane „żyć 
pomiędzy społecznie określo-
nymi strefami”? Dla mnie qu-
eer znaczy być zarówno za, 
jak i przeciw i nie być ani 
za, ani przeciw, tylko wła-
śnie pomiędzy. Być może 
to jest odzwierciedleniem 
rzeczywistości – jeśli wła-
śnie pomyślimy o kocie 
Schrödingera3, który w myśl 
praw fizyki kwantowej, dopóki nie zajrzy-
my do klatki, zarówno żyje, jak i jest martwy. 

1 Gender (czyt. dżender, pol. 'rodzaj, płeć społeczno-kulturowa') – termin pierwotnie zamienny z angielskim sex (z ang. dosłownie 'płeć') obecnie wykorzy-
stywany do określenia płci kulturowej lub płci społecznej (w odróżnieniu od płci biologicznej, którą obecnie określa się po angielsku właśnie jako sex). 
Gender oznacza tworzony w sposób performatywny zespół cech i zachowań, ról płciowych i stereotypów przypisywanych kobietom i mężczyznom 
przez społeczeństwo i kulturę. Inaczej – gender nazywa się społeczno-kulturową tożsamością płci. Źrodło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gender (stan: 1.04. 
2010).

2 Queer (z ang. 'dziwny, dziwaczny') – w naukach humanistycznych słowo queer jest ogólnym terminem określającym przedmiot badań socjologicznych, 
psychologicznych, antropologicznych, kulturowych i krytycznoliterackich skupionych na analizowaniu i proliferacji ustalonych społecznie tożsamości 
oraz opozycji płciowych i związanych z seksualnością (kobieta – mężczyzna, płeć męska – płeć żeńska, heteroseksualność – homoseksualność itp.), w tym 
przede wszystkim konstrukcji subwersywnych tożsamości. Na zachodnich uczelniach od kilkunastu lat pojawiają się osobne studia i specjalizacje z zakresu 
queer studies, czasami wiązane z gender studies, a czasami stanowiące element studiów z zakresu women’s studies (problematyki kobiecej), np. na Humboldt 
State University. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Queer, stan: 18.03.2010.

3 Przed otwarciem pojemnika kot jest jednocześnie i martwy, i żywy. Znajduje się on w dziwnej mieszaninie (tzw. superpozycji) wszystkich możliwych stanów. 
Dopiero otwarcie pojemnika i sprawdzenie jego zawartości redukuje układ do jednego stanu – kot wyskakuje przerażony z pojemnika albo pozostaje 
w nim martwy. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_Schr%C3%B6dingera, stan: 6.03.2010.
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Wyrok uniewinniający od oskarżenia bycia 
mężczyzną albo kobietą.

Heteroseksualność  
– problemy na widnokręgu

– Czy one są wszystkie lesbijkami? – 
brzmiało moje pytanie. Tak. Ja jestem 

heteroseksualna. W poradni dla lesbi-
jek byłam swego czasu jedyną taką 

osobą. To, co naprawdę zinterna-
lizowałam podczas doświadcze-
nia w poradni, to niedoceniona 
szkoda, jaką wyrządza większość 
mniejszościom, a co czasem na-
zywamy również dyskryminacją. 

Z biegiem czasu rozwinęło się 
we mnie pewne wyobrażenie he-
teroseksualności. Gdy o tym my-

ślę, mam przed oczyma gło-
śnego, silnego, złośliwego 

mężczyznę. Jest właśnie 
taki dlatego, że hetero-
seksualność jest w prze-
wadze liczebnej. Złośliwy, 

ponieważ często dokucza 
mniejszościom. Personifi-
kacja zaś przybiera formę 
płci męskiej – ze względu 
na kontekst patriarchalny, 
w którym dorastamy. 

Moja identyfikacja sek-
sualna nabrała nagle spe-
cjalnego znaczenia. Tym 
samym czułam się tak he-
teroseksualna, jak nigdy 
w życiu. Spostrzegłam 
to bardzo wyraźnie, 
najwyraźniej, od kiedy 
sobie mogę przypo-
mnieć! I w jednym 

momencie wpa-
dłam z większości 
do mniejszości. 

Heteroseksu-
alność jako gene-
rator konfliktów? 
Nie liczyłam się 
z tym, że mogła-
bym w jakielkol-

wiek formie spo-
wodować irytację. 

Konstruktywna konfrontacja może 
być dobrym rozwiązaniem. A że kon-

flikt powstał, wybrałyśmy też tę drogę 
załagodzenia. Podłoże do dialogu dał 

nam workshop na temat heteroseksu-
alności i homoseksualności oraz podzia-

łu sił w społeczeństwie. Myślą przewodnią 
była wzajemna wymiana doświadczeń bez 

oceny i klasyfikowania i tym samym bez ba-
rier, co okazało się owocne. 

Ciężko jest być innym

Ten czas, który minął od powstania do 
wyjaśnienia konfliktu, był ciężki do strawie-
nia. Bycie „jedyną” nie jest łatwe, a nieporo-
zumienia nie ułatwiają sytuacji. Być może tak 
właśnie czują się homoseksualiści. Często są 
oni w środowisku „jedynymi” i samą obecno-
ścią i świadomą przynależnością do homo-
seksualności powodują irytację otoczenia. 
Z tego i wielu innych powodów jest to moc-
no przemyślana decyzja, jeśli lesbijka świa-
domie i oficjalnie identyfikuje się z tym, kim 
jest. To o wiele więcej niż kompromis i mniej 
niż wolność. Cena jest wysoka.

Tym razem to ja byłam tą jedyną. Było też 
wsparcie dla mnie. To, wcześniej wspomnia-
ne, miłe powitanie okazało się konsekwent-
ne w swojej sympatii. Najbardziej pomagały 
mi po prostu rozmowy, wspólne żarty i wy-
miana wrażeń. Lesbijka i ja. Dwie młode ko-
biety, które są otwarte na świat i chętnie się 
śmieją. Myślę, że wszyscy w pewien sposób 
jesteśmy tacy sami. „All different, all equal” – 
tak brzmi nazwa kampanii Europejskiej Ko-
misji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, 
ksenofobii i antysemityzmowi. Również te 
cele widzi poradnia dla lesbijek jako moty-
wy do działania. Praca z kobietami, które są 
lesbijkami lub z osobami transseksualnymi 
jest automatycznie powiązana z postępowa-
niem przeciwko dyskryminacji. Redukcja ba-
rier, uprzedzeń, ochrona przed przemocą są 
również częścią oferty.

Z mojego punktu widzenia to, czego 
nam naprawdę brakuje, to zaciekawienie 
i zainteresowanie społeczeństwa. Możemy 
przecież tworzyć atmosferę szacunku, aby 
móc i chcieć – nie tylko tak jak ja, ale i inni 

– doświadczyć przygody poznania i wspól-
nego bycia razem. 

Na początku byłam wstrzemięźliwa. 
Jednak z czasem ciekawość wzięła górę. My-
ślę, że jest to normalne być nieśmiałym albo 
powściągliwym, nie powinniśmy jednak 
bać się ludzi, którzy mają odwagę być inni, 
niezależnie od tego jak się ta odmienność 
objawia. To właśnie luki w wiedzy i strach 
wypełniany siłami fantazji są pożywką dla 
tego monstrum zwanego dyskryminacją. 

Moim marzeniem, jako człowieka i psy-
chologa, jest wzajemna akceptacja. Ideały 
są ważne, to one nadają  kierunek. Dopóki 
nie dotarliśmy do celu, jesteśmy w drodze 
i droga jest celem. 

Polska jest dopiero w drodze do ak-
ceptacji homoseksualności, jeszcze ciągle 
to stwierdzam. Ciężko jest przekroczyć 

bariery niewiedzy, uprzedzeń religijnych 
i skostniałych przekonań. W związku z tym 
artykułem prowadziłam poszukiwania na 
polskich stronach lesbijek. Niestety, z przy-
krością zauważyłam, że komentarze na 
blogach często były agresywne w stosun-
ku do homoseksualnej drogi życia. Jako 
komentarzem chciałabym się posłużyć cy-
tatem z książki pt. Tak to jest, moja piękna4 
(niestety do tej pory nie ukazała się w ję-
zyku polskim, toteż tłumaczenie jest mo-
jego autorstwa). Książka składa się z wielu 
opowiadań o seksualności, którymi dzielą 
się z autorkami kobiety w Turcji...

„Mężczyźni, którzy do nas przychodzą, 
są heteroseksualni. Są małżonkami, mają 
dzieci. Gdy idą do transseksualisty, zakła-
dają kobiece ubrania, a potem chodzą 
znów w męskich. Gdy spotykają nas na uli-
cy czy spacerze, to są pierwsi, którzy nas 
obrażają. Oni muszą się schować za tymi 
obraźliwymi krzykami. Odcinając się, za-
pewniają sobie tym samym miejsce w spo-
łeczeństwie. Najgorsi pośród nich są klien-
tami transseksualistów."

Homoseksualna para

Wszyscy jesteśmy tacy sami, a jednak 
rożni. – Nie jest tak samo – mówi moja men-
torka na praktykach. Problemy pary homo-
seksualnej są inne niż te przeciętnych par. 

– Ja jestem mamą Mari – mówi matka, 
która czeka na odebranie swojego dziecka 
z przedszkola. Mały szkrab, który siedzi na-
przeciw, odpowiada: – Ja znam mamę Mari 

– ona inaczej wygląda. Pada odpowiedź:  
– Mari ma po prostu dwie mamy.

Konsternacja.
W moich oczach ten przykład bardzo 

jasno kreśli, jak trudno w codziennym ży-
ciu być lesbijką. Jednak w tym konkretnym 
przypadku chodzi o rozmowę z małym 
dzieckiem. Dzieci mają tę wspaniałą cechę, 
że po prostu pytają, jak chcą się czegoś do-
wiedzieć. Niestety ona niknie w procesie tak 
zwanej socjalizacji, czyli stawania się człon-
kiem społeczeństwa. Niektórzy nazywają to 
uprzejmością. To wspaniale, że wszyscy są 
tacy uprzejmi, jednakże w konsekwencji nie 
mają wyobrażenia o osobie z naprzeciwka. 
Niestety nie potrafimy czytać myśli. Ludzie 
muszą się komunikować. Najłatwiejszą for-
mą jest werbalne oznajmienie dokładnie 
tego, co się myśli. Bo nie osąd innych nas 
definiuje, tylko my sami jesteśmy dla siebie 
sędziami. Nie musimy się wstydzić za nasze 
różne bycie człowiekiem. 

Teraz wiem, że mam wybór. Bycie ko-
bietą jest kwestią kobiet, a nie społeczeń-
stwa. 

4 So ist das, meine Schöne, Orlanda Frauenverlag, Berlin 2009 ISBN-10 3936937656, ISBN-13 9783936937657.
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Instytut Glamour
ul. Łanowa/Rynkowa
Przeźmierowo
tel. 61 8 141 535
www.instytut-glamour.pl

3333

Lato zbliża się do końca. Za nami urlopy, po-
dróże i błogie godziny spędzone na plaży. Gdy 
patrzymy w lustro widzimy wypoczętą, opaloną 
twarz. I choć opalenizna dodaje urody, trzeba jed-
nak pamiętać o jej następstwach.

Wbrew ogólnie przyjętym poglądom, lato dla 
naszej skóry wcale nie jest najlepsze – promienie 
słoneczne mogą powodować duże szkody. Korzy-
stanie w nadmiarze ze słońca, wywołuje trwałe 
zmiany powodujące tzw. fotostarzenie. Zniszcze-
niu ulegają kolagen i elastyna. Zmniejsza się barie-
ra wodno-lipidowa chroniąca naskórek przed nad-
miernym wysychaniem. W wyniku zachodzących 
zmian, skóra staje się przesuszona, zrogowaciała 
i nieelastyczna. Mogą pojawić się różnego rodza-
ju przebarwienia i plamy pigmentacyjne. By przy-
wrócić skórze utraconą jędrność i świeżość oraz 
nie pozwolić na utrwalenie i pogłębienie się nie-
korzystnych zmian, trzeba jak najszybciej rozpo-
cząć jej regularną pielęgnację. Główny nacisk nale-
ży położyć na stymulację funkcji życiowych skóry, 
mianowicie na nawilżenie i wzmocnienie jej natu-
ralnej równowagi wodno-lipidowej.

Stan nawodnienia skóry zależy nie tylko od 
ilości dostarczonej z zewnątrz i wewnątrz wody, 
ale także od zdolności jej zatrzymywania. Suchy 
naskórek poza wodą potrzebuje dodatkowo wie-
lu innych czynników: lipidów, witamin, substancji 
tłuszczowych i ochronnych. Stosowane kosmety-
ki powinny zawierać surowce tworzące na skórze 
zabezpieczający film – wzmacniający barierę lipi-
dową skóry i wiążący wodę w naskórku.

Pamiętajmy o systematycznej pielęgna-
cji. Krem na noc powinien być o wiele bogatszy 
w substancje odżywcze. W czasie snu skóra oddy-
cha intensywniej, dzięki czemu jest lepiej ukrwio-
na, organizm wydala toksyny, a cera doskonale 
wchłania dostarczane jej składniki. Jesień to naj-
lepszy czas na intensywną kurację regenerującą.

Osobnym problemem, który staje się szcze-
gólnie istotny po lecie, jest sprawa pojawiających 
się przebarwień posłonecznych. Około 60% tego 
typu zmian wywołanych jest właśnie działaniem 
promieni UV.

Nie ze wszystkimi zmianami posłonecznymi 
możemy poradzić sobie w codziennej pielęgna-
cji domowej. Niejednokrotnie musimy zwrócić 
się do specjalisty. Kosmetologia i medycyna este-
tyczna posiadają coraz doskonalsze metody wal-
ki z uszkodzeniami posłonecznymi. Profesjonalna 
kosmetyka, peelingi, mezoterapia, hydrofecial, co-
smelan, zabiegi laserowe i wiele innych sposobów 
przywraca jędrność i elastyczność nawet bardzo 
wysuszonej skórze.

Zapraszamy do nas na konsultację.

Wiesława Witkowska
Instytut-Glamour
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Centrum Fotografii Wielkopolskiej tętni 
życiem. Każda prezentowana w tej placów-
ce wystawa jest najpierw, niekiedy bardzo 
wnikliwie, omawiana przez jej komisarza, 
a następnie – zwykle z udziałem autorów 
kompozycji – dyskutowana przez przyby-
łych na wernisaż gości. Później odbywają się 

spotkania z fotografami o uznanym 
dorobku, podczas których jest moż-
liwość konsultacji własnych prac 
i podejmowanych w nich zagad-
nień. Imprezy mają wymiar i po-
znawczy, i dydaktyczny. A przede 
wszystkim sukcesywnie prezen-
tują mieszkańcom Poznania 
dokonania klubów i stowarzy-
szeń fotograficznych działają-
cych na terenie województwa 
wielkopolskiego.

Miłośnik fotografii ma 
więc możliwość wglądu 
w życie społeczności lokal-
nych; może za pośrednic-
twem zdjęć przyjrzeć się 
twarzom ludzi, dotrzeć 
do ciekawych miejsc, na 

przykład kopal-
ni węgla bru-

natnego czy 
rejonów nie -
dostępnych dla 
zwykłego tury-
sty oraz krajobra-
zów, których naj-
prawdopodobniej 
w inny sposób ni-
gdy by nie zobaczył. 

Myślę, że przy-
b l i ż e n i e  o d b i o r -
com najbliższego re-
gionu zamieszkania, 

rzeczywistego życia jest bardzo istotne, 
ponieważ pozwala na pełniejsze zakorze-
nienie się w konkretnym miejscu realnego 
świata, w małej ojczyźnie. 

Owo tytułowe centrum fotografii nie 
mieści się wcale w jakimś okazałym budyn-
ku i nie jest prowadzone przez specjalnie 
powołaną do tego celu instytucję. Znajdu-
je się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz-
nej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
przy ul. Prusa 3. Kieruje nim właściwie je-
den, wielce zasłużony dla ruchu fotograficz-
nego, zapracowany, skromny człowiek, przy 
niewielkiej pomocy wielu zaprzyjaźnionych,  

Andrzej Haegenbarth

Centrum Fotografii 
Wielkopolskiej

Władysław 
Nielipiński – 
Łobżenica, 2006

Władysław 
Nielipiński – Portret 

dziennikarza Krzysztofa Szymoniaka

Wacław Wantuch – 
 Kopalnia, 2008
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lecz rozsianych po kraju i artystów, i anima-
torów. Nazywa się Władysław Nielipiński. 

Tego, co robi, nie można nazwać pracą, 
ale misją upowszechniania i popularyzowa-
nia fotografii jako dziedziny sztuki. Wspiera, 
integruje i inspiruje do działania twórców, 
instruktorów fotografii i szerokie rzesze fo-
toamatorów. Organizuje wiele konkursów, 
warsztatów i szkoleń adresowanych do 
różnych grup odbiorców. Ponadto prowa-
dzi „Objazdową Galerię Wielkopolskiej Foto-
grafii” oraz na stronie www.wbp.poznan.pl 
redaguje rozbudowany serwis fotograficz-
ny, zawierający wiele ważnych informacji.

W krótkim artykule nie sposób nawet 
wymienić większości poczynań Nielipiń-
skiego, nie mówiąc o ich omówieniu. Sku-
pię się zatem na tych, które wydają mi się 
najistotniejsze. 

Uważam, że przede wszyst-
kim trzeba zwrócić 
uwagę na te dzia-
łania prowadzone 
w ramach WBPiCAK, 
które kończą się wy-
stawami. Należą do 
nich „Dziecko”, ogólno-
polski konkurs w minio-
nym roku przekształcony 
w Międzynarodowe Bien-
nale Fotografii Artystycz-
nej pod patronatem Fo-
toklubu RP i UNICEF, oraz 
cykliczne konkursy regio-
nalne „Moja Wielkopolska” 
i „Wielkopolska Press Photo”. 
WBPiCAK jest również współ-
organizatorem takich konkur-
sów ogólnopolskich, jak: „Por-
tret” (w Kole), „Człowiek i jego 

pasje” (w Turku), „Moja Europa” 
(w Wągrowcu) i „Zdjęcie mie-
siąca – przestrzeń wyobraźni” 
(w Poznaniu).

Później oczywiście plon 
wymienionych i innych im-
prez jest prezentowany w po-
znańskiej siedzibie. Z grodu 
Przemysła natomiast wysta-
wy z oferty Galerii Objazdo-
wej wyruszają najczęściej 
do mniejszych miejscowo-
ści województwa wielko-
polskiego, ale i do War-
szawy, Łodzi, a nawet 

Niemiec. Wśród prawie stu 
propozycji są ekspozycje pokonkursowe, 
powarsztatowe i poplenerowe, ale również 
indywidualne takich znanych artystów, jak 
Stefan Wojnecki, Janusz Nowacki czy 
Piotr Stasik. Retrospek-
tywy dwóch ostatnich 
zgromadziły w poznań-
skim lokalu przy ul. Prusa 
3 śmietankę fotograficzną 
miasta i licznych miłośni-
ków tej dziedziny sztuki.

Jeśli miałbym jakieś za-
strzeżenie do działalności 
omawianej instytucji, to wy-
mieniłbym jedynie nadmier-
ną delikatność w stosunku 
do fotografujących amatorów, 
którzy na przykład biorą udział 
w corocznym konkursie „Zdję-
cie roku”. Moim zdaniem jury tej 
imprezy powinno działać bar-
dziej zdecydowanie. Nie 
o m a w i a ć 

wszystkich zakwalifikowanych prac, jak 
to zrobiono pod koniec ubiegłego roku 
w poznańskiej siedzibie PAN, lecz jedynie 
oceniać najlepsze kompozycje. I to w taki 
sposób, jak na to zasługują – nie tak, jak 
ostatnio, że jeden juror mówi o plusach 
danej fotografii, a drugi o minusach, tyl-
ko dlatego, żeby nikogo z fotografują-
cych nie urazić. Ponadto o nagrodach 
i wyróżnieniach powinno zadecydować 
jury, a nie głosy publiczności, w tym au-
torów prac biorących udział w konkursie. 
Organizatorzy chyba za dużo oglądają te-
lewizji, z której zaczerpnęli kiepskie wzo-
ry? Szeroka publiczność – moim zdaniem 

– może decydować wyłącznie o nagrodzie 
publiczności. 

Mam nadzieję, że w bieżącym roku re-
gulamin zostanie zmieniony i prace nade-
słane na konkurs „Zdjęcie roku” będzie oce-
niać kompetentne jury. Chodzi przecież 
o rzetelny werdykt, a nie o to, aby popra-
wiać samopoczucie przeciętnym autorom. 
Tyle uwag krytycznych o jednym z konkur-
sów organizowanych przez WBPiCAK. 

O poziomie prac prezentowanych 
przez Centrum Fotografii Wielkopolskiej, 
które atmosferą przypomina mi Galerię 
Fotografii „pf”, prowadzoną przez Janu-
sza Nowackiego i jeszcze wcześniej Po-
znańskie Towarzystwo Fotograficzne 
za czasów Lecha Morawskiego, niech 
świadczą fotogramy zamieszczone 
w niniejszym szkicu, w tym autorstwa 
Władysława Nielipińskiego, który 
bywa również artystą. 

Paweł Kosicki – 
Kopalnia, 2008

Ewa 
Zauścińska – 

Praca nagrodzona na XIII 
Ogólnopolskim Konkursie  

Fotografii „Portret”

Janusz Nowacki – Tatry
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NO TO POSŁUCHAJCIE

NO TO POSŁUCHAJCIE

N O  T O  P O S Ł U C H A J C I E

Marek Zaradniak

Wniebowcięci
Chwila pojednania

Okładka, na której jest pełno petów, może odrzucać, ale prze-
cież w przypadku płyty nie okładka jest najważniejsza, lecz nagra-
na na krążku muzyka. Czterech facetów z Olecka przyjechało do 
Poznania i w studio Radia Merkury, po siedmiu latach działalności, 
nagrało swój debiutancki krążek, który wydała właśnie Morena 
Entertainment. Wyszła z tego niezwykle interesująca rzecz – połą-
czenie polskiej poezji XX wieku z rockiem. Mowa o Chwili pojedna-

nia grupy Wniebowcięci. 
Wniebowcięci śpiewa-
ją teksty m.in. Leopol-
da Staffa, Jana Lechonia 
i Anny Kamieńskiej (od 
wiersza tej poetki wziął 
się zresztą tytuł płyty). 
Oprócz tekstów klasy-
ków XX wieku są również 
i współczesne, napisane 
przez wokalistę i zara-
zem gitarzystę basowe-
go Radka Skrodzkiego. 
Muzycznie Wniebowcię-
ci bardzo przypominają 
Czerwone Gitary z naj-

lepszych lat. O tym, że są współcześni sygnalizują finałowym ra-
pem Oleckie sowy. I tu duże brawa za patriotyzm lokalny, bo Po-
znaniowi – jeśli nie liczyć piosenki zespołu Muchy – ciągle brakuje 
współczesnego przeboju. 

Anna Bergendahl
Yours Sincerely

Skandynawowie mają szczęście do wyławiania talentów, któ-
re potem stają się popularne nie tylko w Europie. Miejmy nadzie-
ję, że tak będzie i w tym 
przypadku. Szwedka 
Anna Bergendahl wy-
gląda dojrzale, choć ma 
tylko 19 lat. Piosenką 
This Is My Life wygrała 
tegoroczne eliminacje 
do Eurowizji. W finale co 
prawda nie zwyciężyła, 
ale została zapamięta-
na. Dysponująca silnym 
głosem wokalistka śpie-
wa ambitny pop bez 
udziwnień, proste wpa-
dające w ucho i zróż-
nicowane stylistycznie 
piosenki. W wielu z nich 
pobrzmiewają rytmy irlandzkie – trudno się dziwić, bo babcia 
Anny urodziła się i wychowała na Zielonej Wyspie. Ale jest i na 
tej płycie np. piosenka Barcelona Blues, w której słychać piękną, 
nastrojową hiszpańską gitarę. Ten właśnie utwór, obok This Is My 
Life, stał się do tej pory największym przebojem Anny. Czy młoda 
wokalistka dołączy do grona swoich sławnych krajanek, jak choć-
by Vicky Benckert, przekonamy się za kilkanaście miesięcy. A póki 
co delektujmy się jej pięknym głosem. 

Apocalyptica
7th Symphony

Czterej fińscy wiolonczeliści przed laty postawili na metal 
i szybko stali się muzycznym okrętem flagowym swego kraju. Po 
trzech latach ciszy wra-
cają płytą 7th Sympho-
ny i 22 października 
zagrają w poznańskim 
klubie Eskulap. Skoro 
7 Symfonia to nasuwa 
się pytanie, czy w jakiś 
sposób znajdziemy tu 
nawiązanie do nazy-
wanej „apoteozą tańca” 
VII Symfonii Beethove-
na. Po przesłuchaniu 
tej płyty stwierdzam, 
że nie. Owszem – jest 
to melodyjny, symfo-
niczny metal, z długimi 
pasażami wiolonczel 
i ostrymi rockowymi frazami. Słuchając tego krążka nie będziemy 
się nudzić, ale cytatów z perełki Beethovena nie znajdziemy. Lider 
zespołu Eicca Toppinen i jego koledzy postawili na własną twór-
czość. I stworzyli najbardziej rockową z dotychczasowych swoich 
płyt. Zasługa to zresztą nie tylko muzyków i ich pomysłów twór-
czych, lecz także producenta Joe Baressi, który wcześniej odpo-
wiedzialny był za albumy takich gwiazd jak Queens of the Stone 
Age czy Tool. Dodatkowym bogactwem tej płyty, obok utworów 
instrumentalnych, są cztery piosenki, wśród nich Bring Them To Li-
ght wykonywana przez wokalistę francuskiej grupy Gojira, Jospha 
Duplantiera, który obok Toppinena jest jej współautorem.

Różni wykonawcy
Trzeszcząca płyta 6

Tych piosenek 
słucha kolejne po-
kolenie i one nie sta-
rzeją się. Bo to, pro-
szę Państwa, klasyka 
rock and rolla. Piotr 
Kaczkowski wybrał 
26 przebojów z lat, 
w których domino-
wały płyty winylowe 
i  Radio Luxembo-
urg. Znajdziemy tu-
taj m.in. Dianę w wy-
konaniu Paula Anki, 
Blueberry Hill w inter-
pretacji Fatsa Domino 
czy Drown In My Own Tears niezapomnianego Ray’a Charlesa. Nie 
zabrakło też tak słynnych szlagierów jak Love Me Tender Elvisa Pre-
sley’a czy Your Cheatin’ Heart w interpretacji Frankie Laine. I tylko 
szkoda, że niektórych z tych wykonawców nie usłyszymy na żywo. 
Niespodzianką tego wydania jest dodana do niego płyta z piosen-
kami w klimacie włoskim z tamtych lat. Są tu m.in. Marino Marini 
i Come Prima oraz Fred Buscaglione i Love In Portofino. Kto pamię-
ta, niech wspomina. Kto nie zna, niech poznaje. 
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W oryginale (Napoleon), była mowa 
o bagnecie, którym można wygrać wojnę, 
ale do zarządzania podbitym krajem przy-
rząd ten się nie nadaje, bo nie da się na nim 
zbyt długo i wygodnie siedzieć. Relacje me-
dialne spod warszawskiego pałacu, w któ-
rym kwateruje stadło prezydenckie, to były 
(są?) korespondencje wojenne właśnie 
z pola bitwy, o krzyż. Albo Krzyż. 

Za bardzo nie wiadomo, o co była (jest?) 
ta wojna naprawdę. Obok „żołnierzy”, naj-
bardziej chyba obchodziła tych, którzy na 
niej najlepiej wychodzili, czyli żurnalistów. 
Wydawało się, że wystarczyło być w jednym 
miejscu z kamerą lub mikrofonem i nada-
wać na jeden temat, żeby wyczerpać spek-

trum niusów, które miały trafić do polskiego 
„konsumenta mediów”. Jaki komfort w pracy, 
i o ile tańszy w przygotowaniu jeden Me-
gaByte medialnej papki na serwis… Czy 
jednak oglądalność (TV), słuchalność (ra-
dio), czytalność (gazet) nie spadła w efek-
cie, z nudów rzecz jasna? 

Złośliwcy twierdzili, że za sprawą kryją 
się zakonspirowani agenci reżimu, którzy 
realizują dalekosiężny plan prewyborczy. 
Nie ma nic gorszego w przestrzeni publicz-
nej niż nuda, chyba, że to nuda z telewi-
zora, najgorsza z najgorszych. Oto agenci 
obecnego reżimu mieli prowoko-
wać ekscesy, żeby kompromito-
wać opozycję polityczną, która 
jest związana z opozycją krzyżową. 
Namolna obecność obrazu tych 
ekscesów w mediach życzli-
wych reżimowi, ciągnące się 
jak flaki z olejem i powtarza-
ne relacje, miały przekony-
wać publikę, że może być gorzej! I to jak 
gorzej! Zobaczcie tych fanatyków! Co bę-
dzie jakby wygrali wybory!?

Nuda to broń potężna. Tysiące war-
szawskich ludzi, którzy nie mogli już jej 
zdzierżyć, wyszli na ulice przeciwstawić się 
zawłaszczeniu przez krzyż (Krzyż?) dzienni-
ków telewizyjnych. Tego jeszcze publicznie 
nie było. Chyba agenci przegięli, poszli za 

daleko i teraz antykrzyżowy światopogląd 
urośnie w siłę w zdeprawowanej, libertyń-
skiej stolycy. 

Poznań sroce spod ogona nie wypadł, 
w końcu starsze niż to na Mazowszu mia-
sto stołeczne, więc też miał swoją utarcz-
kę krzyżową. Ale inną, taką po poznańsku, 
z sensem. Oto radny osiedlowy Musie-
lak Ryszard z os. Tysiąclecia na Ratajach 
wściekł się. Choć może był to gniew Boży? 
Bo oto przed blokiem-gigantem, które-
go mieszkańcy zapragnęli boiska, dewe-
loper kupił teren i postanowił postawić 
kolejny blok. Musielak, człek przytomny 
i życie znający, połapał się, że deweloper 
to gorzej niż szarańcza i trzęsienie ziemi 

razem wzięte, no nie ma mocnych na ta-
kiego w mieście naszym Poznaniu. Dlate-
go całkiem racjonalnie postanowił zwró-
cić się o wsparcie do Instancji Najwyższej 
i w miejscu, gdzie de-
weloper zamiaruje 
stawiać swój obiekt, 
k r z yż  drewniany 
wkopał!

Afera się zrobiła, bo tego nie 
było – krzyżem w dewelopera, jak 
napisała Gazeta, prawie egzorcyzmy 
albo odpieranie ataku wampirów. 
W odróżnieniu od warszawskiej 
wojny krzyżowej, tubylcza miała 

cel wymierny: wykopać 
dewelopera i wkopać 
bramki do gry w piłkę. 

Szatańsko-wampirskie 
skojarzenia wywołały niepo-

kój lokalnego establishmentu, 
bo deweloperstwo to w Po-
znaniu jak, nie przymierza-

jąc, dwunastu apostołów 
Pana Prezydenta. A tu 

taki numer. Zmobili-
zowani zostali socjo-

logowie-celebryci, 
żeby publicznie 

napiętnować 
głębię podło-

ści takiego traktowania dewelopera krzy-
żem, jak wampira-krwiopijcę. Musielak tu-
bylec, nie z Kongresówki, więc pomyślał, 
rozważył, popytał sąsiadów, skalkulował i… 
krzyż wykopał po trzech dniach. Ale tematu 
nie zamknął, metodę zmienił. 

Dyżurny socjolog medialny, krytyku-
jąc akcję społecznika z Rataj, nie zadał py-
tania – dlaczego ów zrobił, co zrobił, tak 
jak zrobił? Jakie miał inne możliwości? 
Czym innym – w mieście, w którym na 
wielu frontach toczy się ukrywana woj-
na podjazdowa mieszkańców z rujnują-
cym ład przestrzenny biznesem dewe-
loperskim, wspieranym przez magistrat 

– mógłby skutecznie zwrócić uwagę me-
diów na problem? Socjolog przyjął wąską 
perspektywę oceniającą, nie rozumiejącą 
albo analizującą czy dociekającą. Mógłby 
na przykład zapytać o zasób form sym-
bolicznych, wykształconych w wolnej już 
Polsce, poprzez które społeczeństwo oby-
watelskie mogłoby manifestować swoją 
wolę, emocje, poglądy. Nie zapytał, bo 
musiałby stwierdzić, że wolna Polska nic 
w tym zakresie nie wykształciła i jesteśmy 
symbolicznie w czasach „Dziadów”. Co wi-
dać ostatnio bardzo, bardzo… 

Mam wrażenie, że jesteśmy w Wielko-
Polsce, ale zupełnie gdzie indziej, niż resz-
ta Polski. Po ostatnich wyborach w obie-
gu była mapa kraju z podziałem na gminy, 

gdzie na niebiesko zaznaczono 
gminy z poparciem większości 
głosujących dla Bronka, a na żół-

to – dla Jarka. Wyszło jak za zabo-
rów – Prusy osobno, na niebiesko, 

z niewielkimi wyjątkami, reszta na 
żółto (oprócz wielkich miast). Pew-

ny swego komentator Tygodnika 
„Polityka” wywodził, że to kwe-

stia ciągłości trwania 
w miejscu elek-
toratu. Obszary 
kraju, gdzie do-

minuje ludność 
napływowa, więc jak-
by zdynamizowana 
przez historię, wybra-

ły Bronka. Pozostali – 
Jarka. Do Wielkopolski 

stosowała-
by się jed-
nak reguła 

odwrotna: 
u nas górą 

Bronek, choć my stąd... 
No właśnie, u nas jest 

inaczej. Z wojną krzyżową 
też. Dlatego nie musimy 
porównywać się z resz-
tą kraju, mierzymy wyżej. 
Panie Ryszardzie, gratula-
cje! 

Lech Mergler

W Poznaniu  
na krzyżu nie 
da się siedzieć
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