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Spis treści

Szanowne Czytelniczki,
Szanowni Czytelnicy!
Zanurzamy się w nim codziennie, chcąc nie
chcąc pijemy jego wodę i oddychamy powietrzem. Można powiedzieć, że żyje w nas, ale
przede wszystkim to my żyjemy w nim. W tym
numerze proponujemy szanownym Czytelniczkom i Czytelnikom przyjrzenie się miastu,
w którym żyjemy i w którym większość z nas
się kształciła – Poznaniowi. Chciałbym jednak
zaproponować spojrzenie uprzywilejowane,
bo przez pryzmat wiedzy i doświadczenia autorów – praktyków i teoretyków zarządzania
miastem. Głównym bohaterem jest nasz absolwent, a jednocześnie prezydent Miasta Poznania - Ryszard Grobelny. Przez komentatorów
traktowany jako lider grona tych włodarzy, którzy wypracowali w swoich miastach taką pozycję, że stanowią jakość samą w sobie bez wzglę-

du na wyborcze gry ugrupowań politycznych.
Macie więc Państwo okazję obejrzeć Poznań
niejako od góry. Jednocześnie jednak prof. Andrzej Przymeński, znawca i badacz problemów
bezdomności, ukazuje perspektywę niejako od
dołu, z punktu widzenia kogoś, dla kogo domem
są poznańskie ulice, a łóżkiem ławki w parku.
Chcemy też, byście rozważyli Państwo, czy
Poznań jest miastem idealnym i jak jego rozwój
wpisuje się w trendy światowe. Nasi rozmówcy
powiedzą, jak powinno rozwijać się miasto, co
wpływa na ceny gruntów i jakie rozwiązania
komunikacyjne byłyby najlepsze.
Wisienką na torcie jest rozmowa z jedną
z najpiękniejszych mieszkanek Poznania i przy
okazji studentką naszej uczelni, która zdradzi
kulisy wyborów Miss Polonia i obali kilka pokutujących do dziś mitów na temat podobnych
konkursów.
Mam głęboką nadzieję, że dobrze wpisujemy się w aktualny czas, tym bardziej, że w śpiewie ptaków, świeżości traw i gorącym słońcu
nadchodzi pora, w której każde miasto wygląda
najpiękniej.
Życzę Państwu, w imieniu zespołu redakcyjnego, radosnej wiosny. Przy tej okazji niezmiennie zachęcam, by podziwiać tę piękną
porę roku w Naszym Mieście czynnie: na rowerze, rolkach, wrotkach, podczas spaceru czy
- jak rekomenduje nasz Prezydent - biegiem.
W końcu wiosna zdarza się tylko raz w roku.
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ROZMAWIAŁ | dr hab. Jacek Trębecki

Sądzę, że mamy powody do dumy, zadowolenia, do poczucia,
że nienajgorzej nam się tu mieszka. Nie mam złudzeń. Są
i mankamenty, wiemy co trzeba naprawić. Generalnie jednak
Poznań to świetne, przyjazne miasto – mówi Ryszard Grobelny,
prezydent Poznania, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego.

PREZYDENT
zawodowy
FORUM | NR 12 | 2014
foto: Urząd Miasta Poznania
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// Jest odległa przyszłość, historyk siedzi
nad monografią „Poznań przełomu XX i XXI
wieku”. Ma Pan szansę szepnąć mu na ucho
o najważniejszych elementach tego okresu.
Odległa przyszłość to dość umowna data.
Porównując, to tak jak dla współczesnego
historyka Poznań z okresu renesansu. Trendem wtedy było definitywne przekształcenie
z miasta drewnianego w murowane. Pozostałościami są takie skarby, jak Poznański
Ratusz i cały Stary Rynek. Sądzę, że z takiej
perspektywy inny, odległy w przyszłości historyk zauważy gruntowną zmianę w strategii rozwoju miasta. O ile XX wiek oznaczał
jego prężny rozwój i uprzemysłowienie, to
początek XXI wieku określi jako moment,
w którym głównym kierunkiem było podnoszenie jakości życia w mieście. Świadectwami
tego czasu będą autostrady, obwodnice, port
lotniczy, nowe układy komunikacyjne, ale też
nowe przestrzenne osiedla. Z obiektów – zapewne Stary Browar i stadion, z tym, że na
przetrwanie stuleci daję większe szanse Staremu Browarowi. Choć np. Koloseum stoi do
dzisiaj. Jeśli ten przyszły historyk będzie miał
zacięcie socjologiczne, zapewne zwróci uwagę
na taki wskaźnik standardu życia jak rosnąca
lawinowo liczba samochodów. Poznań stał się
jednym z najbardziej zapełnionych samochodami miast w Europie.
// Wspomniał Pan o dziełach architektury,
pomnikiem Grażyny Kulczyk jest Stary Browar, twórcy Allegro mają Pixela. Czy jest
coś, o czym Pan myśli jako swoim pomniku?
Mam inną filozofię, która wynika z wykształcenia ekonomicznego – nie myślę o stawianiu pomników, jako materialnych śladów,
obiektów, o których będzie się mówiło, że
zostały zbudowane przez Ryszarda Grobelnego. Ważne dla mnie są kategorie rozwojowe
miasta. Trochę, nawiązując do poprzedniego
pytania, liczę, że mój czas zostanie zapamiętany jako epoka, w której najniższa stopa bezrobocia w Europie była właśnie w Poznaniu, że
miasto charakteryzowało się najlepiej rozwiniętym rynkiem pracy w Europie. Że mieszkańcy jeździli najnowocześniejszymi tramwajami i autobusami, a miasto spowiła sieć
obwodnic i dróg. Wiem, że wielkie budowle są
trwalsze niż wypisy z rocznika statystycznego.
Ale dla ludzi, którym przyszło teraz żyć, po
wielokroć ważniejszy jest standard tego życia
niż powstający za cenę ich wyrzeczeń wieczny
pomnik cudzej chwały.
// Czy jednak nie ma Pan czasami poczucia
frustracji, że owoce wysiłków włożonych
w infrastrukturę zbierze ktoś inny?
To specyfika urzędu, który piastuję. Proszę
zobaczyć na szybki tramwaj, do którego kupiliśmy nowy tabor. Idea powstała za kadencji
prezydenta Wituskiego. Budowę rozpoczął

prezydent Kaczmarek, a za mojej kadencji na
trasę wyjechały pierwsze tramwaje. Czy można powiedzieć, że szybki tramwaj jest prezydenta Kaczmarka, Wituskiego, czy Grobelnego? Moje stanowisko wymaga strategicznego
podejścia i uwolnienia się od myślenia kategoriami własnej chwały. Innym przykładem
jest Malta – zaprojektowana przez jednego
prezydenta, otwarta przez drugiego, a jako
obiekt istotny w mieście zaistniał za trzeciego i mam cichą nadzieję, że czwarty prezydent jeszcze coś tam dołoży. Kto rozumie tę
filozofię, nigdy nie poczuje frustracji. Szybciej
już mogę poczuć się sfrustrowany, gdy mamy
świetny obiekt, wysoko ceniony przez poznaniaków i przyjezdnych, obiekt na naprawdę
światowym poziomie. I czytam w prasie, że
my, poznaniacy, jesteśmy z niego niezadowoleni. Frustracja tym większa, że zarówno z badań opinii, jak i z rozmów z ludźmi, czy nawet
z własnego doświadczenia widzę, że obiekt
jest świetny. Jest jakiś rozdźwięk między tzw.
opinią publiczną a odczuciem ludzi. I to jest
rzeczywiście frustrujące.
// Konkretny przykład?
Nawet kilka: stadion, Termy Maltańskie,
a jeszcze wcześniej sama Malta. Ja rozumiem,
że w każdym domu, który się buduje można
znaleźć mankament, ale czy my jesteśmy nieszczęśliwi, że mieszkamy w domu, który sobie
wybudowaliśmy? Sądzę, że mamy powody do
dumy, zadowolenia, do poczucia, że nienajgorzej nam się tu mieszka. Nie mam złudzeń. Są
i mankamenty, wiemy co trzeba naprawić. Generalnie jednak Poznań to świetne, przyjazne
miasto.
// Świetne miasto, a jednak zerkamy
zazdrośnie na Wrocław. Na wiekową
wielkomiejskość, zacięcie promocyjne,
wpływowe lobby w Warszawie. Poznań
jawi się miastem trochę pruskim – jest
porządnie, czysto, ale nic porywającego,
bez tak pożądanego w marketingu efektu
wow!
Każde miasto ma swoją charakterystykę,
która po części wynika z historii, po części
z charakteru i oczekiwań mieszkańców. Warto
pamiętać, że na początku zeszłego wieku Wrocław był drugim miastem Niemiec, a Poznań
zepchnięty został do roli garnizonu ryglującego wschodnią flankę Prus. Z drugiej strony
jestem pewien, że od efektu wow poznaniacy
wolą zielone ulice, nowe tramwaje, obwodnice
i drogi. Trzeba też pamiętać, że zawsze trawa
jest bardziej zielona na cudzym podwórku. Co
nie zmienia faktu, że warto zerknąć na cudze
podwórko, a nuż jest na nim coś, co warto skopiować i zastosować u siebie. Co do charakteru miasta to myślę, że my czasem niepotrzebnie go krytykujemy, zamiast zrobić z niego siłę.
Proszę zobaczyć na Monachium. To miasto

o tradycjach i żelaznych zasadach. Czy potrafiłby Pan wymienić monachijski odpowiednik
wieży Eiffla, Koloseum czy mostu Tower Bridge? Monachijczycy nie gonią za efektem wow.
Wystarczy im, że jest to miasto bogate, czyste,
bezpieczne. Miasto BMW i nowoczesnych
technologii.

Liczę, że mój czas
zostanie zapamiętany
jako epoka,
w której najniższa
stopa bezrobocia
w Europie
była właśnie
w Poznaniu. Że
mieszkańcy jeździli
najnowocześniejszymi
tramwajami
i autobusami,
a miasto spowiła sieć
obwodnic i dróg.
// Rok temu na UEP gościł prof. Alan
Freitag. Jako visiting professor spędził
u nas pół roku. I choć przyjechał z jednego
z bogatszych miast USA – Charlotte w Karolinie Północnej − wyjechał oczarowany
Poznaniem. Nowoczesnym taborem,
ścieżkami rowerowymi, klinami zieleni,
tym, że mógł rowerem, w zasadzie cały
czas w otoczeniu zieleni, dojechać niemal
do centrum. Czy Poznań z obserwacji prof.
Freitaga jest Poznaniem bliskim Pana wizji? Na ile spełniło się to, co Pan planował
w latach 90.?
Cechą wizji jest to, że nigdy się nie kończy. Dostawiamy do niej kolejne oczekiwania. W takim sensie w Poznaniu jest jeszcze
wiele do zrobienia. Na pewno układ przestrzenny. Miasto coraz pilniej potrzebuje
ram, które będą wyraźnie oddzielały miejski
ruch komunikacyjny od tranzytu, separowały poszczególne rodzaje ruchu. Trzeba bardzo silnie wzmocnić komunikację publiczną. Trzeba doprowadzić do tego, żeby cały
system transportowy był nowocześniejszy.
Trzeba wykorzystać mnóstwo białych plam
w mieście, które są terenami świetnymi do
zagospodarowania, a nie mamy jeszcze dzisiaj potencjału, żeby je wykorzystać. W tym
kontekście dużo mówi się o wolnych torach,
ale takich punktów w Poznaniu jest zdecydowanie więcej. Chciałbym, by zmieniali
się mieszkańcy. By byli bardziej otwarci,
częściej komunikowali się ze światem, przywozili do Poznania wiele światowych idei
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w gospodarce, społeczeństwie, kulturze,
sporcie i innych dziedzinach życia. Te zmiany jeszcze tak naprawdę są przed nami. Euro
2012 to był zaledwie impuls. Chcielibyśmy,
żeby jakość życia się podnosiła, żeby ludzie
częściej korzystali z dóbr kultury, mieli więcej szans na dobre spędzanie wolnego czasu.
Wprawdzie nie jesteśmy zagrożeni, ale dobrze byłoby, by Poznań uniknął rozwinięcia
się stref ubóstwa w mieście. Przytrafia się to
nawet najbogatszym miastom, więc trzeba
dbać o to, żeby nie było i u nas dysfunkcyjnych obszarów czy sfer. Wyzwaniem będą
zmiany demograficzne, będziemy coraz starszym społeczeństwem. Tych wyzwań jest
całe mnóstwo. Chociaż muszę powiedzieć,

że ja jestem szczęśliwy z bycia poznaniakiem. Osobnym wyzwaniem jest marketing.
Gdy pytamy przyjezdnych, to zdecydowanie
każdy z nich mówi, że Poznań jest lepszy niż
obraz miasta zanim tu przyjechali. Można
ująć to tak – rzeczywistość poznańska jest
znacznie lepsza niż obraz miasta w świadomości poznaniaków. Jeśli porozmawiamy
w języku czysto ekonomicznym, to lepiej być
marką, która jest przewartościowana niż
marką, która jest niedowartościowana, bo
na przewartościowaniu marki uzyskuje się
dodatkową rentę z tego tytułu. My dzisiaj
jesteśmy marką niedowartościowaną, ale
oznacza też, że mamy znaczne obszary rezerw wizerunkowych.
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Monachijczyc. Wystarczy im,
efektem wow to bogate,
że jest to mias czne. Miasto
czyste, bezpiezesnych
BMW i nowoc
technologii.
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// Kiedy rozpoczynałem studia, w Poznaniu były siedziby 4-5 banków ogólnopolskich, mieliśmy tu redakcję trzech
ogólnopolskich gazet. Dziś nie ma cienia
tamtej świetności.
Sam pamiętam, że na początku lat 90.
wydawało się, że Poznań będzie polskim
Frankfurtem nad Menem – centrum finansów i bankowości. Lansowaliśmy nawet hasło – gospodarcza stolica Polski. Z drugiej
jednak strony był to czas, kiedy w Poznaniu
z trudem produkowano kilka tysięcy sztuk
Tarpana rocznie, w upadających zakładach. Dziś w Poznaniu i okolicach wytwarzanych jest kilkaset tysięcy samochodów
użytkowych. Po zakończeniu inwestycji
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Volkswagena, Poznań będzie jednym z największych w świecie centrów produkcji
samochodów użytkowych. Nasze miasto, z kilkoma znaczącymi producentami,
to europejskie centrum produkcji autobusów. Nie giną kupieckie tradycje. MTP to
potęga, ale w e-handlu potęgą na skalę kontynentu stało się Allegro. Nie sposób więc
do końca przewidzieć kierunków rozwoju
miasta, jedne funkcje zanikają, drugie powstają i rosną. Niestety, Poznań bardzo silnie dotknięty zostaje rosnącą centralizacją,
co, uważam, jest błędem filozofii rozwojowej naszego kraju. Nie potrafimy przy tym,
jako pozawarszawskie ośrodki, przeciwstawić się nieprawdopodobnej centralizacji.

Do Warszawy trafiają nie tylko urzędy, redakcje, instytucje. Tu również przenoszone
zostają centrale firm prywatnych. Jednak,
per saldo, bilans zmian jest dla Poznania
korzystny.
// Które z obowiązków są najtrudniejsze,
najbardziej stresogenne?
Najtrudniejsze w pracy, i myślę, że wielu
managerów to potwierdzi, jest zarządzanie
ludźmi. Czyli to, z czym najczęściej w ogóle
prezydenta miasta się nie kojarzy. A jestem
przecież całkiem „dużym” pracodawcą.
Do mnie należy zatrudnianie i zwalnianie
ludzi, to ostatnie zresztą najtrudniejsze,
bo wymykające się regułom zarządzania.
Napotykam sytuacje osobiste ludzi, nieraz
bardzo skomplikowane i trudno wobec nich
przejść zupełnie obojętnie. Czasami trudne
są spotkania z mieszkańcami. Do mnie trafiają najtrudniejsze, często beznadziejne
przypadki. Czasami są to dramaty ludzi,
którzy traktują mnie jak cudotwórcę. Dla
nich moje słowo ma moc tworzenia mieszkań, zmiany układu dróg czy planów zagospodarowania przestrzennego. I znów,
z jednej strony rozumiem tych ludzi jako
człowiek czy ojciec. Ale jako prezydent muszę działać w ramach prawa i możliwości finansowych, wiążą mnie procedury. Często
ludzie tego nie rozumieją, dopatrując się
złej woli. To są sprawy trudne nie tyle technicznie, co ze względu na emocje, które im
towarzyszą.
// Czasami można spotkać zarzut, że jest
Pan tworem marketingu, stworzonym ze
sztuczek i socjotechnik. Z drugiej jednak
strony można odnieść wrażenie, że jest
Pan ekonomistą, dla którego ważniejsza jest realna korzyść kosztem efektu
wizerunkowego.
Ile osób tyle opinii. Sam czasami żartuję, że jestem chyba jedynym prezydentem w Polsce, który pracuje w zawodzie
wyuczonym. Ukończyłem bowiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
specjalność planowanie rzeczowo-finansowe w samorządzie. I właściwie przez całą
moją karierę zawodową swą wiedzę rozwijałem i wzbogacałem o doświadczenie.
Ale oczywiście wielu rzeczy musiałem się
nauczyć. Częścią mojej pracy jest na przykład konieczność wystąpień publicznych.
Rzecz, której nie było na studiach, a która
na stanowisku prezydenta jest właściwie
chlebem powszednim. Musiałem się tego
nauczyć trochę z marszu. Przełamać tremę,
dobierać odpowiednio słowa, tworzyć jasny
przekaz i utrzymywać kontakt z odbiorcami. Takich umiejętności, które musiałem
dodatkowo opanować jest cała masa. W tej

foto: Urząd Miasta Poznania

pracy nieustanne doskonalenie się jest właściwie obowiązkiem. I nie ma to nic wspólnego z socjotechnikami czy sztuczkami.
// Wspomniał Pan o swej roli pracodawcy.
Wśród pracowników Urzędu Miejskiego
całkiem spory kontyngent to absolwenci
UEP. Ma Pan możliwość oceny ich kwalifikacji, wiedzy. Czy jest coś, w czym my,
wykładowcy, moglibyśmy się udoskonalić, aby wspomóc studentów, żeby byli
jeszcze lepszymi pracownikami?
Z moich obserwacji wynika, a dotyczy to
w ogóle studentów poznańskich uczelni, że
oni ciągle mają deficyt wiedzy czysto praktycznej. Na przykład mają olbrzymie problemy z prowadzeniem negocjacji, docenianiem
czynnika społecznego w zarządzaniu. Dopiero się uczą, że w życiu, nie tylko politycznym, ale i biznesowym, nie wystarczy mieć
rację, trzeba jeszcze znaleźć partnera, który tę rację podzieli. Nie uczymy rozumienia
argumentów drugiej strony i szukania kompromisów czy rozwiązań negocjacyjnych.
Czasami zaskakują mnie drobiazgi. Wydaje
się, że fundamentalną umiejętnością, trenowaną przecież na uczelniach podczas
omawiania projektów czy prac, powinna być
sztuka prezentacji. A tu świeżo upieczony
absolwent czyta ze slajdów albo stoi tyłem
do odbiorców. Proste błędy techniczne, ale
jak dużo mówią o człowieku, jego woli walki
i uczenia się .
// Panu takiej woli nie brakuje. Czy to efekt
czynnego uprawiania sportu? Ma Pan za
sobą kilkanaście maratonów, a ostatnio
triatlon.
Sport zawsze był dla mnie ważny. Uczy
samodyscypliny, daje wiarę we własne siły.
Uczy przyjmować zwycięstwo i równie godnie
przyjmować porażki. Przy nawale obowiązków
uprawianie sportu, a zwłaszcza przygotowania do triatlonu, to były też dodatkowe lekcje
organizacji pracy, tak by starczyło jeszcze czasu na treningi. Paradoksalnie jestem przy tym
zwolennikiem sportów zespołowych. Moim
ulubionym jest siatkówka, w szkole grywałem
w piłkę ręczną. To sporty zespołowe uczą pracy w grupie, podporządkowania się, taktyki,
przestrzegania reguł i zasad. To fundamentalne sprawy w każdej pracy. Bieganie wzięło się
z zabiegania. To jeden z najłatwiejszych w organizacji sportów. Bywa, że do pracy po prostu
biegnę. W dłuższych podróżach towarzyszą
mi buty, spodenki i koszulka. Wystarczy rano
godzinka czasu i biegiem zwiedzam miasto.
Ważną funkcją sportu jest dla mnie po prostu
odreagowanie. Mam jednak całkiem stresującą pracę i nie wyobrażam sobie, żebym nie
znalazł przynajmniej 2-3 godzin tygodniowo
na wysiłek fizyczny. 

FORUM | NR 12 | 2014

8 | MIASTO

KOSMOPOLIS
Światowe metropolie łączą się, tworząc globalne sieci, które koncentrują
gros międzynarodowych przepływów kapitału, informacji, ludzi i usług.
W ten sposób tworzą się gigantyczne współzależności, funkcjonujące też na
różnych poziomach. Jak na tym tle sytuuje się Poznań – aspirująca metropolia
europejska czwartego rzędu (wg ESPON) – mówi dr hab. Waldemar Budner,
prof. nadzw. UEP.
ROZMAWIAŁ | Michał Cieślak
// Czy można jeszcze mówić o Poznaniu
jako mieście? Czy trzeba – ze względu na
różne funkcje i zależności − rozpatrywać go
bardziej w kategorii metropolii?
Duże miasto, takie jak Poznań, nie może
być ograniczone wyłącznie granicami. Stanowi
funkcjonalny zespół miejski, taki zurbanizowany obszar. Trzeba go wówczas postrzegać
wraz z otoczeniem jako dość spójny organizm.
Z drugiej strony należy też pamiętać o tym, że
miasta i gminy wokół nich działają samodzielnie, na własne ryzyko i odpowiedzialność. Prowadzą własną politykę rozwoju. Właśnie dlatego Koncepcja Polityki Zagospodarowania
Kraju na rok 2030 wprowadza nową kategorię
planistyczną – miejskie obszary funkcjonalne. To takie obszary zurbanizowane, które są
niezwiązane z ograniczeniami wyznaczonymi
przez granice administracyjne. Prowadzone
na nich planowanie urbanistyczne powinno

DR HAB. WALDEMAR BUDNER,
PROF. NADZW. UEP
Katedra Ekonomiki Przestrzennej
i Środowiskowej

FORUM | NR 12 | 2014

być realizowane systemowo, a nie na zasadzie
odrębnych, niezwiązanych ze sobą planów
lokalnych. Ponadto należy podkreślić silną
współzależność planowania przestrzennego
i społeczno-gospodarczego.
// Jakie są obecnie funkcje miast? Kiedyś
ludzie jechali do nich w poszukiwaniu pracy,
by obcować z kulturą, by się uczyć.
Rola miasta ciągle się zmienia, ewoluuje.
Jeżeli sięgnęlibyśmy aż do czasów starożytnych, to pierwotną funkcją miast, powołującą je do życia, był handel. Z czasem funkcje
pierwotne były obudowywane kolejnymi, np.
militarnymi. W epoce industrialnej motorem
rozwoju był przemysł, potem to ewoluowało
w stronę funkcji przemysłowo-usługowych.
Często miastotwórcze okazywały się funkcje
komunikacyjne. Współcześnie funkcje dużych
miast powinny mieć charakter zdywersyfikowany, ze szczególnym naciskiem na usługi tzw.
czwartego rzędu, tj. nastawione na obsługę
biznesu, w znacznej mierze o międzynarodowym zasięgu. Z tym wiąże się zresztą rozwój
metropolii. Im większe miasto, tym większe
jest zróżnicowanie i wyjście z funkcji typowo
przemysłowych w stronę rozbudowy zasobów
wiedzy i serwicyzację, ze szczególnym naciskiem na usługi wyspecjalizowane wyższego
rzędu – utożsamiane głównie z instytucjami
otoczenia biznesu.
// Jak na tle tych procesów sytuuje się
Poznań?
Poznań, według mnie, ma się bardzo
dobrze. Ma on charakter typowego miasta
z dominacją usług, związanego z rozwojem
międzynarodowych targów i biznesu. Ma
znakomite położenie i dostępność komunikacyjną, a swoją siedzibę znalazło tu wiele
przedsiębiorstw, w tym również międzynarodowych, dzięki czemu miasto aspiruje do
miana metropolii. Według ESPON, Poznań
jest klasyfikowany jako słabo wykształcona

metropolia europejska czwartego rzędu, tzn.,
że w stosunku do miast europejskich jesteśmy
w kategorii niższej.
// Czy któreś z polskich miast, poza Warszawą, jest wyżej od nas?
Nie, tylko stolica jest w tej kategorii o jeden
stopień wyższej, ponieważ ma najlepiej wykształcone funkcje metropolitalne. Pozostałe
miasta: Kraków, Wrocław, Trójmiasto, konurbacja śląska oraz Łódź i Szczecin, są sklasyfikowane na równi z nami.
// Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak
źle? Przedsiębiorcy mówią, że Poznań jest
daleko za Krakowem czy Wrocławiem jeśli
chodzi o ofertę i ściąganie usług typu centra
usług wspólnych czy BPO. Poznań dopiero
zaczął wspierać rozwój w tym kierunku.
Powiedziałbym, że jest to kwestia bardziej polityczna niż gospodarcza, to także
sukces tych miast w tworzeniu dobrego wizerunku. Osobiście uważam, że w przyciąganiu usług outsourcingowych Poznań nie
jest zapóźniony w stosunku do innych miast.
Natomiast trzeba powiedzieć, że są obszary, w których Poznań ma wyraźną przewagę
nad Wrocławiem. Mam na myśli rozwinięty
sektor małych i średnich przedsiębiorstw czy
poziom wydatków inwestycyjnych miasta.
Pod względem PKB na mieszkańca, Poznań
jest w Polsce drugim miastem za Warszawą.
Generalnie, oceniam Poznań pozytywnie
– jako miasto rozwijające się nadal dynamicznie, które stanowi klasyczny, regionalny
biegun wzrostu. Taka jest logika rozwoju gospodarczego, że w niemal każdym regionie
tworzy się taki biegun, który z jednej strony
przyciąga najróżniejsze zasoby kapitałowe
i ludzkie, a jednocześnie wymywa je z pozostałej części regionu. Skrajny przykład tego
procesu można zaobserwować na Mazowszu.
To spowodowało, że średni poziom rozwoju
województwa mazowieckiego, generowany
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głównie przez stolicę, przekroczył już przeciętną dla UE. Rozwój nie jest i nie może być
geograficznie zrównoważony. A nie jest tak,
jak twierdzą niektórzy politycy, że wszystkie
regiony i na całym obszarze mają być rozwinięte na podobnym poziomie. Choć nadmierna dywergencja jest oczywiście niekorzystna.
// Może Pan wskazać takie działania, które
może podjąć miasto w celu wspierania
rozwoju gospodarczego?
Miasto oferuje określone dobra i usługi
publiczne. Należą do nich usługi o charakterze komunikacyjnym, kulturalnym, związane
z gospodarką komunalną itd. Rolą miasta jest
tworzenie jak najlepszego środowiska życia
dla mieszkańców i warunków zachęcających
inwestorów – podkreślam to mocno, ponieważ
ten aspekt zaważa w znacznej mierze na tym,
że miastu przybywa lub ubywa mieszkańców,
a więc i podatników. Tu przykład Poznania jest
bardzo spektakularny. Z roczników statystycznych wynika, że pod koniec lat 80. w Poznaniu
żyło bez mała 600 tysięcy mieszkańców, w roku
2013 jest ich już tylko nieco ponad 550 tysięcy.
Statystycznie na przestrzeni 30 lat, rokrocznie
ubywało blisko 2 tysiące poznaniaków i był
realizowany klasyczny model suburbanizacji
miasta, który w pewnym momencie stał się
nieskoordynowanym procesem, określanym
terminem urban sprawl – takie „rozlewanie się”
miasta. Okazuje się, że liczba mieszkańców zewnętrznego obszaru jest już większa od liczby
osób zamieszkujących w granicach administracyjnych miasta. Jeżeli w Poznaniu żyje 550
tysięcy stałych mieszkańców, to wokół miasta
jest ich blisko 600 tysięcy. Podobnie jest tylko
w konurbacji katowickiej i w Trójmieście, ale to
zupełnie inne przypadki.
// Tu do głosu dochodzi konkurencja miasta
z sąsiednimi gminami…
Każda z nich kieruje się własnymi korzyściami i jest to z jednej strony naturalne. Z drugiej
zaś, ważnym zadaniem dla władz miasta jest,
by starały się utrzymać mieszkańców. Bo to
nie jest wyłącznie kwestia tego, że wyjeżdżają
mieszkańcy. Czasem bardziej boli to, że czasem to, że to podatnicy i to dobrzy. Miasto traci
w ten sposób w dwójnasób. Byli mieszkańcy
zasilają swoimi podatkami budżety ościennych
gmin, a jednocześnie nadal korzystają z miejskiej oferty usług publicznych: komunikacji,
posyłając dzieci do szkół, czy korzystając z placówek kulturalnych.

państwowe przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane i przejęte przez niemiecki koncern
tytoniowy Reemtsma. Dojazd przez centrum,
korki, kłopoty z logistyką – to wszystko powodowało, że te pozorne korzyści przeradzały się
w problemy. Przeprowadzono więc klasyczną
deglomerację, czyli przeniesienie przedsiębiorstwa w obszar podmiejski, w tym przypadku
do gminy Tarnowo Podgórne. Takie przykłady
można wyliczać również dla innych dużych
aglomeracji miejskich. Przedsiębiorstwa zlokalizowane w obszarach ościennych korzystają
z tych samych, a nawet bardziej rozbudowanych przywilejów, bo w gminach tych płacą niższe podatki, często wspierane są ulgami, a nadal
są w bliskim otoczeniu miasta, nie tracąc korzyści płynących z sąsiedztwa.
// Miasto wciąż przyciąga…
Rola miast w erze globalizacji systematycznie wzrasta. W czasach starożytnych
najważniejsze były miasta-państwa, polis, potem ze względu na skalę ważniejsze stały się
państwa. W tej chwili mamy ponownie zwrot
w kierunku miast, które można określić jako
swoiste kosmopolis. W ramach globalizacji
gospodarki, miasta łączą się, tworząc globalne
sieci, które koncentrują gros międzynarodowych przepływów kapitału, informacji, ludzi
i usług. W ten sposób tworzą się gigantyczne

współzależności, funkcjonujące na różnych
poziomach. Podobnie, choć w mniejszej skali,
zależności te występują na poziomie kontynentalnym czy regionalnym. Okazuje się, że
największe miasta mają kolosalne znaczenie dla gospodarek swoich krajów. Według
raportu State of the World Cities, PKB wytwarzane przez aglomerację Nowego Jorku
stanowi 10% PKB Stanów Zjednoczonych.
W przypadku krajów rozwijających się ten
wskaźnik jest jeszcze wyższy. Na przykład Sao
Paulo ma 25% udziału w PKB Brazylii. Patrząc
w przyszłość, znaczenie miast, szczególnie
metropolii, będzie systematycznie wzrastało,
zarówno w sensie demograficznym, jak i ekonomicznym. Na początku XX wieku udział zamieszkujących miasta w skali świata wynosił
10%, na przełomie wieków sięgnął już blisko
50%, obecnie mamy 54%, na rok 2030 ten
wskaźnik szacowany jest na 61%. Tak więc ta
dynamika wzrostu udziału ludności miejskiej
będzie utrzymana. Z punktu widzenia gospodarczego, miasta są i będą postrzegane jako
kluczowe węzły w strukturze gospodarczej
regionu, kraju czy nawet świata, tak jak globalne metropolie: Nowy Jork, Londyn czy Tokio. Współzależność zjawisk, które kreowane
są w miastach jest, na tyle duża, że tworzy to
swoisty efekt mnożnikowy, pociągając za sobą
dalszy wzrost znaczenia metropolii. 
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// Czy to nadal miasta wyznaczają trendy?
Przecież część przedsiębiorstw nie lokuje
się w dużych miastach.
Jest zauważalna taka tendencja, którą najlepiej zilustruje przykład Wytwórni Wyrobów
Tytoniowych w Poznaniu, zlokalizowanej kiedyś w śródmieściu, przy ulicy Wojskowej. To
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PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA
ważna dla miasta
Urynkowienie gospodarki gruntowej skutkowało przejściem do zabudowy
punktowej – bez spójnych planów dla danej przestrzeni. Nowe budynki
sąsiadują z placami błota – mówi prof. dr hab. Wanda Gaczek prof. zw. UEP
z Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP.
ROZMAWIAŁ | Dr Marcin Piechocki

// Czy istnieje coś takiego, jak koncepcja miasta idealnego?
Tak, ale koncepcje te mają już charakter historyczny. Najbardziej znane modele, plany rozwoju przestrzennego miast pochodzą z renesansu, ale występowały już w starożytności. Pod
koniec XIX wieku pojawiła się koncepcja miasta-ogrodu, które miało być miejscem zamieszkania, wypoczynku i pracy. Koncepcja proponowana była w celu rozgęszczenia wielkiego Londynu
i powstrzymania jego niekontrolowanej ekspansji na otoczenie. Model miasta-ogrodu Ebenezera Howarda był wykorzystywany w planach
rozwoju przestrzennego wielu miast europejskich. Niestety, plany te w zbyt małym stopniu
uwzględniały dynamikę zmian i zbyt statycznie
określały rozmieszczenie funkcji miejskich, niewystarczająco uwzględniały też tempo zmian
społecznych i postęp techniczny. Nawet idealny
model miasta-ogrodu dla wielkiego Londynu nie
sprawdził się. Większość osiedli proponowanych jako samodzielne funkcjonalnie jednostki
osadnicze zostało wchłoniętych przez Londyn
i znalazło się w granicach jego zabudowy.
Z innych modeli rozwoju miast wymienić
można modele związane z geografią amerykańską – model stref koncentrycznych, model
FORUM | NR 12 | 2014

sektorowy czy model wielofunkcyjny. Dotyczyły one strefowania budowy miejskiej oraz
rozmieszczenia funkcji na obszarach zurbanizowanych. Z modeli współczesnych warto wspomnieć o koncepcji zrównoważonego rozwoju
miasta, uwzględniającej współzależność sfery
społecznej, gospodarczej i ekologicznej w przestrzeni jednostki terytorialnej oraz koncepcji
slow city, czyli miasta „dobrego życia”.
Warto też wspomnieć o modelach zarządzania w sektorze publicznym i przenoszeniu
zasad corporate governance do zarządzania
rozwojem obszarów metropolitalnych (metropolitan governance). Ich celem jest zapewnienie dobrego rządzenia w miastach pełniących
funkcje metropolitalne oraz współpracujących
z jednostkami sąsiednimi.
// Jak to wygląda w Polsce, czy mamy długofalowe koncepcje rozwoju miast? Czy one są
bardziej dla mieszkańców, czy dla biznesu?
Współcześnie każde miasto w Polsce przygotowuje dokumenty strategiczne, takie jak
strategie rozwoju czy studium uwarunkowań
i kierunków rozwoju przestrzennego. Dokumenty te zgodnie z zarządzaniem strategicznym
określają mniej lub bardziej dokładnie cele roz-

woju zarówno w sferze społecznej, jakości życia,
usług publicznych, jak i w sferze ekonomicznej,
a także kierunki ekspansji i układ funkcji w przestrzeni.
Najbardziej znany w Poznaniu był model
rozwoju miasta Władysława Czarneckiego.
Była to wizja rozwoju miasta, a właściwie długoletni plan zakładający rozwój miasta w określonych kierunkach z zachowaniem centrum
i pierścieniowo-sektorowego systemu zieleni.
Znanym idealnym planem miasta była koncepcja Warszawa Funkcjonalna Jana Chmielewskiego – zaproponowana jeszcze w okresie
przedwojennym, która zakładała rozwój przestrzenny stolicy na planie krzyża, specyficzne
rozmieszczenie funkcji i zachowanie przestrzeni
otwartych. Jej założeniem było, że miasto jest
miejscem dla ludzi, a proponowane rozwiązania
zapewnią najlepsze, oczekiwane warunki życia.
Zawsze modele rozwoju przestrzennego
miast wykazują silne powiązania z układem fizjograficznym. W Warszawie plan nawiązywał
do doliny Wisły, w Poznaniu – doliny Warty
i klinów zieleni Cybiny oraz Bogdanki. Realizacja idealnych modeli rozwoju przestrzennego
miasta w gospodarce rynkowej z reguły jest
utrudniona i wymaga wykorzystywania dodat-
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kowych instrumentów ochrony wartości ekologicznej, historycznej czy społecznej przestrzeni.
Ekstensywna bądź intensywna zabudowa, nawet jeżeli urbaniści podejmują próby realizacji
sektorowego modelu rozwoju miasta, wciska
się w przestrzenie zieleni Poznania czy innych
miast polskich.
// Podnoszony jest obecnie problem poznańskiego dworca – czy jest on „przyklejony”
do galerii, czy galeria powinna być obok
dworca?
Niestety dworzec nie jest funkcjonalny,
może uda się to jeszcze poprawić. Tak się składa,
że dużo jeżdżę po Polsce ze względu na funkcje
poza Uczelnią, często bywam w Krakowie, Katowicach czy Wrocławiu.
// Czyli tam, gdzie są nowe dworce.
Dworzec wrocławski był rewitalizowany
w ostatnich latach, ale jest funkcjonalnie idealny – przestronny, ma wystarczająco szerokie
perony, są windy i schody ruchome w obie strony. Wrocław był długo drugim miastem Rzeszy,
dworzec budowany był dla ważnego miasta
w systemie osadniczym państwa. Dworcem,
który został odbudowany (a właściwie proces
ten nie został jeszcze zakończony), jest dworzec
w Katowicach. Funkcjonalnie również można go
już teraz oceniać pozytywnie. Zachowano szerokie przejście podziemne – jest przynajmniej
dwa razy szersze niż w Poznaniu. Nawet, gdyby
tam wstawiono dodatkowe funkcje usługowe,
to tego miejsca będzie zdecydowanie więcej niż
w Poznaniu. Schody dworca katowickiego
na perony są na tyle szerokie, że można się spokojnie przemieszczać w obie
strony. Na dworcu poznańskim perony

są zbyt wąskie - tak się pechowo składa, że z peronu piątego wyjeżdżałam kilka dni temu do Katowic - pociąg do Gdyni spóźnił się i po wjeździe
pociągu do Katowic na ten sam peron nie można
było przedostać się do właściwych wagonów.
Galeria Złote Tarasy w Warszawie też jest zlokalizowana przy dworcu głównym, ale dworzec
pełni funkcję obsługi pasażerów. W Poznaniu,
na obecnym etapie realizacji dworca głównego,
funkcjonalność obiektu jest delikatnie mówiąc
rozmyta.
// Być może to przykład tego, jak w Polsce
wygląda realizacja PPP.
Nie mamy doświadczenia w realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Doświadczenia dobre w tym zakresie ma
przykładowo Wielka Brytania, gdzie projekty
takie są pozytywnie oceniane i efektywnie realizowane. Wykorzystanie rozwiązania PPP jest
właściwie konieczne, jeżeli chcemy realizować
projekty rozwojowe w mieście wobec trudności budżetowych – a te będą prawdopodobnie
zawsze i musimy zapewnić źródła finansowania.
To mogą być środki z Unii Europejskiej, ale one
się skończą około 2020 r. Trzeba podjąć próbę
łączenia publicznego i prywatnego finansowania, choćby przez aport gruntów. Nie można
ukrywać, że przynajmniej dotychczas PKP ma
słabe doświadczenia w wykorzystywaniu rozwiązania PPP. Wieczorem, architektonicznie
dworzec
wygląda

lepiej – ponoć bryła miała przypominać walizkę podróżnego. Myślę, że gdyby prywatny
partner i PKP, doprowadzili do adaptacji bryły
starego dworca, poprawiłoby to wizerunkowo
i funkcjonalnie całe centrum zintegrowanego
transportu. Obecnie mamy centrum handlowe i połączony z nim nowy dworzec kolejowy
oraz autobusowy, a w środku budynek starego
dworca do adaptacji i dworzec Poznań Zachodni. Pod spodem jest tunel i być może należy go
lepiej wykorzystać - poszerzyć, zastosować
innowacyjne rozwiązania designerskie, wprowadzić funkcje uzupełniające. Obecnie odległości między nowym dworcem, a peronami
po drugiej stronie są tak duże, że trudno się tam
przedostać. Zgadzam się jednak z architektami,
że zaproponowanie kładki, podobnie jak „tuby”
na budynku Muzeum Narodowego, wymaga
koncepcji pokazującej całość zagospodarowania. Jeden element, na przykład futurystyczna
kładka, może okazać się nie do przyjęcia w połączeniu z otoczeniem. Takie łączenie nowoczesności z wartościową, starą architekturą, udaje
się Francuzom. Udało się z piramidami pod Luwrem, ale wcale nie musi się udać w Poznaniu.
Przykładem może być nielubiana przeze mnie
bryła Zamku Przemysła, którą trudno uznać
za udaną, i powiedzmy szczerze, wartościową architekturę. Jest to odbudowa nieznanej
wersji starej budowli przeniesionej w XXI wiek.
Podobnie może być z tubą na Muzeum Narodowym. Całkowicie zgadzam się z Rafałem Głazem, że Muzeum powinno rozpisać konkurs, jak
takie rozwiązanie będzie miało się do gmachu
poczty, do budynku starego muzeum, Biblioteki
Raczyńskich i Uniwersytetu Artystycznego.
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// Mamy nowy dworzec a przed nim plac
błota. Czy to nasza specyfika, że budujemy
punktowo?
Na razie jeszcze tak. W ostatniej dekadzie
XX wieku w Polsce nastąpiło w zagospodarowaniu przestrzennym przejście od centralnego
planowania do rynkowej gospodarki gruntami,
albo inaczej kapitalizmu punktowego lub parterowego. Początkowo elewacje były odnawiane
do pewnej wysokości parteru czy pierwszego
piętra, punktowo wprowadzano inwestycje
w najbardziej atrakcyjnych przestrzennie miejscach miast. Lata dziewięćdziesiąte i początek
pierwszej dekady XXI wieku można określić
jako pięć minut inwestycji, które skutkowały
punktowymi realizacjami w polskich wielkich
miastach. Te obiekty architektonicznie mogą
być dobre, one często są bardzo dobre, jak np.
apartamentowiec Liebeskinda na Złotej w Warszawie. Są one jednak rozmieszczone punktowo w przestrzeni. Jeżeli nie uda się zapewnić
spójnej urbanistycznej koncepcji zagospodarowania, która połączy te punkty, to efekt może
być opłakany. Niestety prawdą jest, że w gospodarce centralnie zarządzanej łatwiej było
realizować wielkie projekty zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli pominiemy problemy
z materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Natomiast po urynkowieniu i oddziaływaniu
renty na terenach zurbanizowanych, deweloper
uzyskuje decyzję o możliwości budowy budynku, ale to jest tylko decyzja lokalizacyjna. Dąży
do zmaksymalizowania zysków i zwiększa intensywność zabudowy. Plan zagospodarowania
przestrzennego mógł nie zostać uchwalony, bo
było za drogo albo łączyło się to z koniecznością
wykupu gruntów i związanymi z tym kosztami
odszkodowań. Efektem jest punktowa zabudowa, często bez spójności z otoczeniem. Jest
to skutek urynkowienia gospodarki gruntami
i skutek błędów polityki zagospodarowania
przestrzennego z lat dziewięćdziesiątych, które
trwały do niedawna. My zachłysnęliśmy się gospodarką rynkową i przyjęliśmy, że planowanie
odnosi się do gospodarki socjalistycznej i jest
nam niepotrzebne. Władze miast teoretycznie
łatwiej mogły zaplanować rozwój w przestrzeni,
a przy prawach, jakie miały wtedy, na przykład
prawo pierwokupu, mogły przejmować grunty
i narzucać nie zawsze społecznie akceptowane
rozwiązania w przestrzeni.
// Poznań, jak część dużych miast, się
wyludnia. Są jakieś pomysły na zatrzymanie
ludzi w mieście?
Zatrzymanie ludzi w mieście możliwe jest
na przykład poprzez poprawę przestrzeni publicznej strefy śródmiejskiej i innych obszarów,
oferowanie atrakcyjnych miejsc wypoczynku
i spędzania czasu wolnego oraz zapewnienie
korzystnych warunków zamieszkania. Mieszkańców można zatrzymać tylko przez ofertę
wysokiej jakości mieszkań apartamentowych
zlokalizowanych w przyjaznym otoczeniu. To
jest długotrwały proces, ale pozytywne jego
FORUM | NR 12 | 2014

skutki będą widoczne, jeżeli skala rewitalizacji
przestrzeni będzie duża, a nie punktowa. Jeżeli
odnowa obejmie cały kwartał urbanistyczny
– tak dzieje się aktualnie wzdłuż ul. Taczaka –
efekt będzie wyraźniejszy niż punktowa odnowa jednej kamienicy. Prawdopodobnie, oprócz
oddziaływania czynników ekonomicznych
powodujących wzrost wartości nieruchomości
będą też oddziaływały czynniki społeczne –
mieszkańcy utożsamiający się z miejscem będą
w tym miejscu mieszkali, wypoczywali, a może
także pracowali.
Proces zatrzymania mieszkańców, bądź
przyciągnięcia nowych do strefy śródmiejskiej
określany mianem reurbanizacji, jest trudny,
a jego efekty oddalone w czasie. Często w rejonach śródmiejskich zostają ludzie młodzi
o wysokim uposażeniu i osoby starsze o niskich
dochodach. Rodziny z dziećmi po osiągnięciu
wystarczających dochodów, przenoszą się pod
miasto, a potem stoją w korkach na drogach
dojazdowych. Jest tu pole do działań w Aglomeracji Poznańskiej - podjęcie działań w zakresie realizacji projektów podnoszących jakość
przestrzeni publicznej śródmieścia Poznania.
Możliwe byłoby podjęcie działań wspólnych
- deweloper kupuje np. trzy kamienice, remontuje je, ale jest organizacja, która poprawia ich
otoczenie i przeprowadza pełną rewitalizację
z uwzględnieniem wartości społecznych. Taki
projekt w partnerstwie publiczno-prywatnym
widziałam w Leeds. To są piękne projekty przyciągające mieszkańców nad rzekę – apartamentowce gwarantujące poziom życia w budynku,
ale też w otoczeniu.
// Być może nie umiemy szanować
przestrzeni publicznej.
To jest problem społeczny. Nie ma co ukrywać, że ślady naszej niechęci do dobra wspólnego są widoczne. Przykro, ale wiele osób po
1989 roku nastawiło się głównie na to, że będzie
dbało tylko o własność prywatną nie rozumiejąc
wartości i znaczenia wspólnych publicznych
przestrzeni, szczególnie w miastach. Przestrzeń
publiczna ma dla funkcjonowania miasta znaczenie kluczowe – zapewnia odpowiednie warunki życia, podnosi wartość nieruchomości
prywatnych, decyduje też często o charakterze
i tożsamości miasta. Zmiana społecznego podej-

ścia do znaczenia wartości przestrzeni publicznych wymaga długiego czasu i wydaje się, że
ciągle jesteśmy na początku tej drogi.
// Stąd popularność grodzonych osiedli?
Duże zróżnicowanie dochodów i statusu
społeczno-ekonomicznego przy niewłaściwym
podejściu i niezrozumieniu roli przestrzeni
publicznej w życiu miasta, a jednocześnie nie
zawsze uzasadnionych obawach o bezpieczeństwo publiczne, skutkują dążeniem do odgrodzenia się - ludzie chcą się odciąć od otoczenia.
Szczególnie w dużych miastach polskich XXI
wieku, brak ciągle tradycji dbałości o estetykę
otoczenia. Kiedyś szczyciliśmy się, że Poznań
jest najczystszym miastem w Polsce, ale opinie
takie coraz częściej są nieuzasadnione. Jakieś
symptomy poprawy są, mają jednak charakter punktowy i są powolne. Zmiana podejścia
w dbałości o otoczenie i przestrzeń publiczną
wymagałaby uczenia estetyki już w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Należy uczyć dbałości o dobro wspólne, a to jest u nas kłopotliwe.
Okres wykształcania się albo odbudowywania
tożsamości społeczności lokalnej i budowania
kapitału społecznego, jest niestety bardzo długi.
// Dlatego Polak zaczyna budowę domu od
postawienia płotu? Żeby się odgrodzić?
Tak, często bardzo wysokiego i nieestetycznego płotu. W takiej sytuacji, przynajmniej
teoretycznie, planiści mają możliwości przeciwdziałania. Jeżeli są dobre plany zagospodarowania przestrzennego, to ich zapisy mogą
wyraźnie określać dopuszczalną wysokość i jakość ogrodzenia. Zniszczenie krajobrazu, szczególnie w strefach peryferyjnych i podmiejskich
wielkich miast, w wyniku oddziaływania renty
gruntowej oraz działań gmin zmierzających do
sprzedaży terenów, to klasyczny objaw tego, że
wszyscy chcą jak najszybciej zarobić. Zniszczenia krajobrazu w wielu miejscach są nieodwracalne. Nie należy dopuszczać do rozproszenia
zabudowy, bo jest to groźne dla jakości środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego i tkanki społecznej. Próby rozwiązania tych problemów pojawiają się coraz częściej. Przykładowo
Puszczykowo wprowadziło zapisy określające
minimalną powierzchnię działki, na której można postawić dom. 
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Gdzie mieszkać?

Miasto ma sporo własnych terenów i występuje na
rynku nieruchomości jako aktywny gracz. Prowadzi
też sprzedaż starych budynków do remontu oraz
mieszkań obecnym lokatorom. Może odgrywać rolę
kreatora miejskiej przestrzeni – mówi dr Krzysztof
Celka z Katedry Inwestycji i Nieruchomości.
ROZMAWIAŁ | Michał Cieślak

DR KRZYSZTOF CELKA
Katedra Inwestycji
i Nieruchomości

// Jakie kwestie na rynku nieruchomości
są kluczowe z punktu widzenia miasta,
samorządu?
Jeżeli chodzi o rynek biurowy, to rzeczywiście, kluczową rolę w jego kreowaniu może
odgrywać miasto. Mamy z jednej strony deweloperów, którzy powierzchnię biurową tworzą, a z drugiej strony mamy firmy, klientów,
którzy chcieliby prowadzić w tych biurowcach
działalność gospodarczą. Poznań pod względem powierzchni biurowej w Polsce jest na
piątym miejscu. Wszystkie ośrodki miejskie,
z którymi konkurujemy, mają tej powierzchni
biurowej wytworzonej więcej, mają więcej
przyciągniętego kapitału i większą liczbę firm,
potencjalnych najemców nowoczesnych biurowców. Z prowadzonych przeze mnie badań
preferencji najemców na rynku biurowym
w Poznaniu wynika, że po stronie popytu naj-

częściej jest mały i średni biznes – firmy lokalne, które niestety są mniej bezpieczne dla
dewelopera. Ale z drugiej strony, one same
często nie chcą wejść do tych biurowców –
wolą być „u siebie”, płacić jak najmniej i nie
potrzebują prestiżowych lokalizacji. Więc aby
rynek nowoczesnej powierzchni biurowej
mógł się u nas rozwijać, musi przybywać coraz
więcej firm spoza Poznania, często dużych i zagranicznych. Główną rolę w przyciąganiu tego
kapitału powinno odgrywać miasto, dział obsługi inwestorów, bo tak się dzieje w każdym
mieście w Polsce. Poznań póki co przyciągał
mniej inwestycji niż inne miasta.
// A nieruchomości handlowe? Poznań
jest liderem pod względem powierzchni
handlowych w stosunku do liczby
mieszkańców…
Często słyszę pytanie, czy tych centrów
handlowych czasami nie jest za dużo? Jeżeli
będziemy je rozpatrywać tylko w granicach
administracyjnych miasta Poznania – to tak,
jest ich dużo, przeliczając liczbę metrów na
tysiąc mieszkańców jesteśmy liderem w Polsce. Ale musimy na to patrzeć przez pryzmat
aglomeracji – jeśli przyjmiemy, że wraz z okolicznymi miejscowościami, z których ludzie
przyjeżdżają do Poznania, rynek stanowi około milion mieszkańców, to jest miejsce w Poznaniu na kolejne centra handlowe. I to się
już dzieje. Te obiekty, które są w planach, mają
szansę powodzenia. Rynek dużej powierzchni

handlowej jeszcze przez kilka lat będzie się
rozwijał, niemniej deweloperzy muszą znaleźć
pomysł na to, żeby przyciągnąć do nich klientów. Internet zmienił nawyki konsumenta i teraz widzimy, że nie wystarcza już nawet kino,
dzisiaj normą jest fitness club w obiekcie. A deweloperzy szukają pomysłów na Zachodzie,
zobaczymy, co nam zaproponują. Oczywiście
nie można zapomnieć o skutkach tego rozwoju jakie niesie on dla centrum. I tu ważną rolę
musi odgrywać miasto.
// Do pełnego obrazu brakuje nam rynku
mieszkaniowego.
Rynek mieszkaniowy ostatnio się zmienił.
Po wejściu Polski do UE wszyscy odczuliśmy
boom na rynku. Ceny mieszkań wzrosły drastycznie i ograniczyło to dostęp wielu młodych
ludzi do własnego „m”. Wydaje się, że przyczyny tej sytuacji były proste. Deweloperzy na początku XXI wieku odczuwali jeszcze silne spowolnienie na rynku mieszkaniowym, mieliśmy
bardzo wysoką inflację i niski popyt. Nie produkowali oni zbyt wiele mieszkań. Gdy Polska
wstąpiła do UE, w międzyczasie oprocentowane kredytów spadło, krajowy popyt wzrósł,
podaż była wciąż niska, cena wobec tego rosła.
Dodatkowo pojawił się popyt zagraniczny.
Sam z moją firmą miałem okazję obsłużyć zagranicznych inwestorów, którzy kupowali po
10-20 mieszkań lub nawet cały budynek. To
pokazuje, że ten popyt był na tyle duży, przy
sztywnej podaży w krótkim okresie ceny muFORUM | NR 12| 2014
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siały rosnąć. W Katedrze zakładaliśmy, że rok
2009 to będzie ten moment, gdy rynek znów
się odbije, a tu w 2008 roku pojawił się kryzys finansowy na świecie, banki wstrzymały
finansowanie zarówno konsumentów, jak
i deweloperów. Rynek się zmniejszył, zarówno
popytowo, jak i podażowo. A dzisiaj widzimy,
że on się znów odbija i to jest takie zdrowe odbicie, bo są zadowoleni nie tylko sprzedający,
ale i kupujący, nie ma drastycznego wzrostu
cen, cena w Poznaniu jest stabilna już od 2-3
lat. Jest większa dostępność mieszkań, zmieniły się przepisy prawne, które chronią klienta
przed nieuczciwością lub bankructwem deweloperów. Dzisiaj nowe projekty są trudniejsze
dla dewelopera, ale bezpieczniejsze dla konsumenta.

Trzeba
optymalizować,
a nie
maksymalizować
powierzchnię, którą
można zabudować,
zakładając tylko te
funkcje budynków,
które na rynku są dzisiaj
potrzebne...
// Czy miasto jest w stanie wpływać na
politykę mieszkaniową, kształtować
popyt i podaż?
Polityka mieszkaniowa zawsze podlegała
pewnym wpływom państwa i jest zadaniem
własnym miasta. Abstrahując od zadań miasta
po stronie popytu myślę, że ma ono możliwość
działania po stronie podaży. Większy wpływ
ma na podaż gruntów pod budownictwo indywidualne niż pod wielorodzinne. Miasto
ma sporo swoich terenów i prowadzi aktywną
politykę sprzedaży jako duży gracz. Z terenami
pod budownictwo wielorodzinne jest pewien
problem. Dziś inwestor nie kupi gruntu, jeśli
nie wie, co na nim może wybudować. Mało jest
przypadków nieruchomości, dla których miasto przygotowywałoby kompletną rynkową
ofertę, zawierającą dokładne warunki zabudowy, zagospodarowania terenu. Poznań tworzy
plany, są powoływane zespoły, ale myślę, że
bez współpracy z podmiotami z rynku, znającymi potrzeby inwestorów, nadal oferty będą
dalekie od oczekiwań. I będą kolejne przetargi,
do których nikt nie wystartuje – jak obecnie
ma to miejsce przy okazji przetargu na tereny
dawnego dworca PKS.
// Urzędnicy nie mogą określić, co może
powstać w danym miejscu?
Miasto bez konsultacji z rynkiem tworzy
koncepcje na bazie założeń urbanistycznych:
FORUM | NR 12 | 2014

można wybudować tyle i tyle kondygnacji,
wprowadza dodatkowe funkcje handlowe na
parterze i próbuje w taki sposób to sprzedać.
Teraz jednak sytuacja jest inna niż w 2007
roku, gdzie dewelopera stać było na wybudowanie dwóch podziemnych kondygnacji
parkingowych, bo klient i tak za to zapłacił
przy cenach za metr mieszkania sięgających
8 tys. złotych. Dzisiaj mieszkania kosztują 6
tys. złotych za metr i żadnemu deweloperowi
nie będzie się kalkulowało robienie dwupoziomowej hali garażowej. Sprzedaż gruntu,
na którym można wybudować 100 metrów
w górę nie zostanie zrealizowana, bo wtedy
trzeba wybudować trzy kondygnacje podziemne parkingu i to się w żaden sposób nie
będzie opłacało. Trzeba optymalizować, a nie
maksymalizować powierzchnię, którą można
zabudować, zakładając tylko te funkcje, które
na rynku są dzisiaj potrzebne.

nując dużą liczbą często starych budynków,
nie ma funduszy na utrzymanie wszystkich
w dobrym stanie. Stąd sprzedaż przenosi również odpowiedzialność za stan tych obiektów
na nowych właścicieli.

// A jeżeli chodzi o lokale miejskie.
Tutaj w otoczeniu widać, że są różnice,
wymieniani lokatorzy, odrestaurowane
kamienice. Czy to też istotnie wpływa na
tkankę miejską?
Kilka lat temu nasza Katedra, przygotowała analizę dla miasta, w odpowiedzi na pytanie,
czy lepiej modernizować kamienice, wynajmować lokatorom lub sprzedawać poszczególne
lokale czy też sprzedać substancję, niezależnie od jej stanu technicznego. Z tej analizy
jasno wynikało, że im szybciej się sprzeda,
tym więcej dostanie się pieniędzy i tym więcej pieniędzy będzie można zainwestować na
miejskich terenach poza centrum, na których
ludzie, którzy potrzebują mieszkań, będą mogli zamieszkać w nowych blokach. Bardziej się
opłacało sprzedać niż modernizować. I dzisiaj
to się dzieje. Chociażby przykład ulicy Działyńskich, gdzie miejskie kamienice zostały sprzedane, choć późno, bo analizy zostały zrobione
w 2006 i 2007 roku. Spółka ZKZL sprzedaje
też mieszkania komunalne lokatorom, co też
jest dobrym rozwiązaniem, bo miasto, dyspo-

że aby dotrzeć do centrum Warszawy, jedzie
się najkrócej godzinę, a my mamy dobrze rozwinięty układ komunikacyjny w aglomeracji,
praktycznie ze wszystkich stron miasta dwa
pasy drogowe prowadzą do centrum. Stąd
ludzie wolą sobie wybudować dom czy nawet zamieszkać w szeregowcu czy bliźniaku
pod Poznaniem, gdzie dysponują większą powierzchnią, w dodatku tańszą niż mieszkanie
w centrum. Trzecią grupę stanowią ludzie, którzy wyjechali z miasta w latach 90. i budowali
całkiem spore domy za Poznaniem. Dzisiaj ich
dzieci są już samodzielne, nie mieszkają z nimi
i nagle okazuje się, że dom jest za duży w stosunku do potrzeb i możliwości utrzymania. Te
osoby sprzedają domy i kupują sobie ładne
mieszkania w dobrych lokalizacjach, duże, często z ogródkami lub dużymi tarasami i mieszkają w mieście. A resztę pieniędzy przeznaczają na inne cele. Takie trzy tendencje można
obecnie zauważyć, a jeżeli chodzi o pierwszą,
to wygrywają deweloperzy, którzy budują na
peryferiach miasta, a nie ci, którzy są całkowicie poza Poznaniem. 

// W ostatnich latach wokół Poznania
powstało sporo osiedli, całych kolonii,
a liczba ludności samego miasta spada…
Obecnie możemy zaobserwować trzy tendencje. Na obrzeżach miasta, poza miastem,
w budynkach wielorodzinnych mieszkają
ludzie, których często nie było stać na zakup
mieszkania w centrum. Czyli kryterium ceny
jest podstawowym kryterium wyboru. Po drugie – część ludzi kalkuluje w ten sposób: „jak
mam kupić za 600 tys. duże mieszkanie w centrum, to ja za te pieniądze wybuduję dom
pod miastem”. Tak myśli poznaniak, zupełnie
inaczej niż np. mieszkaniec stolicy. Dlatego,
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Być trendy
w komunikacji
marketingowej
miast
Polski marketing miejsc przeżywa rozkwit. Z roku
na rok polskie miasta dowodzą, iż coraz lepiej
radzą sobie na specyficznym rynku jednostek
terytorialnych i stają się w pełni odpowiedzialne za
to jak są i jak chcą być postrzegane.

M

DR MAGDALENA FLOREK
Adiunkt w Katedrze Handlu i Marketingu.
Przewodnicząca zespołu ds. współpracy
z zagranicą na Wydziale Zarządzania.
Zainteresowania naukowe: budowanie
i zarządzanie markami terytorialnymi,
kapitał marki terytorialnej.

iasta, komunikując swoją tożsamość marki zarówno na
zewnątrz (np. do przyszłych
studentów, inwestorów, turystów), jak i do wewnątrz (np. do mieszkańców, rezydentów), przez wiele lat wykorzystywały klasyczne narzędzia promocyjne.
Teraz nadszedł czas poszukiwań innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych i promocji
marki miasta opartej na angażowaniu mieszkańców.

INTERNET JEST KRÓLEM
Istotna część działań marketingowej komunikacji miast to aktywność w Internecie,
traktowana już nie tylko jako kanał uzupeł-

niający. Duża część działań komunikacyjnych
miast po prostu przenosi się do sieci. Właściwie każde już miasto jest obecne w kilku
kanałach społecznościowych równocześnie,
głównie takich jak: Facebook, Twitter, foursquar, Pinterest, Google+, Instagram czy
Youtube. Na przykład Gdańsk, który jest
i chce być postrzegany jako miasto wolności,
znaczną część swych działań promocyjnych
prowadzi w Internecie czyli wolnej przestrzeni komunikacyjnej. Gdańsk organizuje
największe ogólnopolskie wydarzenie dla
blogerów – Blog Forum Gdańsk oraz wiele wydarzeń mu towarzyszących, np. wizyt
studyjnych dla blogerów, zdobywając coraz
szerszą grupę internetowych ambasadorów.
FORUM | NR 12 | 2014
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Podobnie w Poznaniu poszukuje się rozwiązań wychodzących poza jedynie konsumpcję
Internetu – przykładem może być konkurs
Samsung App Challenge, gdzie, udostępniając pierwsze w Polsce miejskie API, miasto zachęcało do tworzenia własnych aplikacji mobilnych o mieście albo pierwsza w Polsce gra
miejska „Check-in Poznań” (wykorzystująca
foursquare – serwis społecznościowy oparty
na geolokalizacji, który oprócz możliwości
meldowania się w danych miejscach, umożliwia zostawianie rekomendacji, uzyskiwanie
zniżek i bonusów, pełni rolę przewodnika,
a także zapewnia element grywalizacji), która
była dodatkową propozycją dla mieszkańców
Poznania i turystów podczas akcji „Poznań za
pół ceny”.

SMARTFONY I GEOLOKALIZACJA
POZWALAJĄ NA WIĘCEJ
Dziś na czasie jest tzw. marketing mobilny. Coraz większa część polskiego społeczeństwa posiada i aktywnie korzysta z urządzeń mobilnych, w tym przede wszystkim ze
smartfonów. A to otwiera nieograniczone
możliwości dla komunikacji marketingowej
miast.
Dla miejskich turystów poszukujących
cennych wskazówek, dostępna jest aplikacja „Polska Lokalsa”. W jej ramach młodzi
i aktywni mieszkańcy Warszawy, Poznania,
Gdańska, Wrocławia, Katowic i Krakowa
odkrywają inną stronę miasta. Każdy z nich
zaprezentował swoje ulubione miejsca, które
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zostały oznaczone na mapach. Klikając w nie,
można uzyskać więcej informacji o danym
miejscu i zobaczyć, jak ono wygląda. Można
też szukać wskazówek według wybranych
kategorii, takich jak: gastronomia, kultura
czy parki. Dzięki usłudze geolokalizacji użytkownicy sprawnie sprawdzą swoje położenie
na mapie, dzięki czemu będą mogli bez trudu
trafić w wybrane miejsce.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Jaworznie stworzyło aplikację
„Gdzie jest moja kupa?” na smartfony i PC,
dzięki której każdy mieszkaniec Jaworzna
będzie mógł prześledzić drogę, którą pokonuje jego „ładunek” do oczyszczalni ścieków.
W Jaworznie trwa bowiem rozbudowa kanalizacji, a wraz z nią kampania zachęcająca
mieszkańców do przyłączania swoich posesji
do sieci.

TECHNOLOGIA BEZ GRANIC
Możliwości, jakie stwarza technologia,
wyprzedzają pomysły miejskich marketerów.
Rzeczywistość rozszerzona, która łączy ze
sobą obraz świata rzeczywistego z tym generowanym komputerowo, pomoże między innymi turyście przenieść się w czasie (np. zobaczyć
jak wyglądało miasto 100 lat temu). W Polsce technika ta dotychczas wykorzystywana
jest głównie w muzeach, ale powoli zaczyna
przenosić się na ulice miast, wzorem praktyk
zachodnich (np. Netherlands Architecture
Institute wprowadził w 8 miastach aplikację,
dzięki której można zobaczyć, jak wspomniane
miasta będą wyglądały w przyszłości w wyniku
realizacji planów urbanistycznych).
Inny przykład to kody QR, które można już
zobaczyć na budynkach, ławkach, tablicach
i przystankach wielu polskich miast. Jedną
z głośniejszych akcji była ta przeprowadzona
w Łodzi pod nazwą „Odkoduj Łódź”. W trakcie
akcji fotokody były rozlokowane po całej Łodzi
i przenosiły użytkowników do ciekawych informacji na temat historii miasta.
Spektakularnym pomysłem była także
akcja zrealizowana przez lidera reklamy out-of-home AMS dla Miasta Poznania. W listopadzie 2011 roku akcji plakatowej promującej
rogale marcińskie w wiatach przystankowych
komunikacji miejskiej w Warszawie i Krakowie
towarzyszył prawdziwy zapach ciasta, unoszący się wokół plakatu.
W Świętokrzyskiem w 2013 roku stworzono specjalną mobilną kapsułę mieszczącą kino
5D, która jest wykorzystywana podczas imprez
promocyjnych i targowych.
Zastosowań nowoczesnych technologii
w komunikacji marketingowej miast jest coraz
więcej, a najbliższe lata przyniosą zapewne ich
intensyfikację.

MIASTO AKTOREM W FILMIE,
SERIALU, TELEDYSKU
Choć na świecie to nie jest nowy pomysł,
polskie miasta zaczęły prześcigać się w odgrywaniu ról, przede wszystkim w serialach.
Szkolny już przykład to serial produkowany
przez TVP1 „Ojciec Mateusz” i Sandomierz,
w którym rozgrywa się jego akcja. Miasto stało
się bardzo popularne wśród turystów, którzy
przyjeżdżają z całego kraju, by zwiedzić miejsca, w których pojawiał się serialowy ksiądz-detektyw. W mieście powstała specjalna trasa
„Śladami ojca Mateusza” na wzór popularnych
zachodnich rozwiązań (tzw. set-jetting – prężnie rozwijająca się dziedzina turystyki polegająca na podróżowaniu do miejsc znanych z filmów, seriali czy książek). Skutki popularności
serialu widać też w innych obszarach – powiatowa policja postanowiła zmobilizować lokalne
społeczeństwo i wprowadziła specjalne odznaczenie – statuetkę „Bądź jak Ojciec Mateusz”.
Figurka księdza przyznawana jest tym, którzy
szczególnie pomogli policji. Na popularności
miasta zyskują także restauratorzy i hotelarze, którzy wykorzystują wizerunek słynnego
księdza. Powstał np. hotelik „Dworek Ojca
Mateusza”.
Podobną sławą zaczyna cieszyć się Toruń,
w którym toczy się akcja serialu „Lekarze”
wyprodukowanego przez TVN (w 2013 roku
tę formę promocji z budżetu miasta wsparto
kwotą 300 tys. zł). W serialu eksponowana
jest nazwa Toruń, pokazywane są atrakcje turystyczne i ciekawe obiekty. Przewodnicy już
sygnalizują, że turyści pytają o miejsca, które
pamiętają z serialu.
Miasto może się też pojawić w filmie czy
serialu tylko „na chwilę”. Rodzina Boskich z popularnego serialu TVP2 „Rodzinka.pl” podczas
każdego sezonu wyjeżdża na krótki wypoczynek. Odwiedzili już Grudziądz, Ełk i województwo lubuskie. Za udział w serialu „Rodzinka.pl”
Ełk zapłacił niespełna 10 tys. zł (za produkcję
jednego odcinka nad jeziorem), Lubuskie na nakręcenie podobnego odcinka musiało wyłożyć
ponad 80 tys. zł, a Grudziądz ponad 90 tys. zł.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W RĘKACH MIESZKAŃCÓW
Marka miasta nie ma jednego właściciela,
miasta są współkreowane, a znaczenie ich
marek i wartości są nieustannie współtworzone oraz prezentowane przez społeczność
miejską. Dlatego komunikację marketingową
coraz częściej przejmują lokalne organizacje
i sami mieszkańcy – naturalni ambasadorzy
miast.
Przykładem jest crowdsourcing (ang.
crowd – tłum i outsourcing – pozyskiwanie pracy z zewnątrz) – zjawisko raczkujące

MIASTO | 17

ń „na
a
z
ią
w
z
o
r
ie
n
a
wać
Stosow
a
t
s
o
z
o
p
k
a
n
d
czasie” musi jeżsamością marki
w zgodzie z tot najciekawsze
miasta. Nawe nowacyjne techniki
i najbardziej inefektu, jeśli nie są
nie przyniosą w tym co, dla miasta
zakorzenioneczne i wyróżniające.
charakterysty
w Polsce, ale od lat doceniane przez światowe koncerny. Stanowi bowiem ciekawe
narzędzie wspierające działania marketingowe zarówno dużych korporacji, jak i małych przedsiębiorstw, a od niedawna miast.
Crowdsourcing polega na zbieraniu częściowych rozwiązań problemu od dużej grupy
ludzi, gdzie wszyscy mają okazję na wypowiedź i zaprezentowanie swoich pomysłów.
Najczęściej angażuje się w tym celu społeczność internetową.
Przykład akcji związanej z crowdsourcingiem zastosował w 2012 roku Kraków
pod nazwą „Skarbonka pomysłów dla miasta Krakowa”. Celem inicjatywy miało być
włączenie krakowian w działania z zakresu
promocji i rozwoju oferty kulturalno-roz-

rywkowej ich miasta. Mieszkańcy Krakowa
mogli przedstawić swoje pomysły w różnych
kategoriach, m.in.: impreza sportowa lub kulturalno-rozrywkowa, jakiej brakuje w Krakowie i która promowałaby kulturę miasta na
cały świat; lista 10 miejsc w Krakowie (poza
głównymi atrakcjami turystycznymi miasta),
które najlepiej oddają krajobraz kulturowy
Krakowa i które koniecznie trzeba zobaczyć;
pomysł na nietuzinkowe sposoby czerpania
przyjemności z oferty kulturalnej Krakowa.
Kolejna możliwość to zastosowanie User
Generated Content, czyli treści generowanej przez użytkowników, w tym przypadku
mieszkańców. Dobrym przykładem jego zastosowania jest oficjalny FotoPortal miasta
Poznania, w którym każdy może zaprezen-

tować swoje zdjęcia przedstawiające miasto. Każdego miesiąca ogłaszany jest temat
przewodni zgłaszanych fotografii i co miesiąc internauci oraz jury przyznają nagrody.
Dodatkowo wybierane jest zdjęcie roku. Na
FotoPortalu zarejestrowanych jest ok 6 tys.
osób, choć nie wszyscy publikują swoje zdjęcia.
Inny przykład to lipduby, czyli wideoklipy
nagrywane jednym ujęciem kamery, w którym występujące osoby poruszają wargami
do odtworzonej z playbacku piosenki (lipdub
pochodzi od słów lips – usta i dubbing). Moda
na ich kręcenie trwa w Polsce od kilku lat.
Pierwszymi miastami, które nakręciły swoje lipduby były Ciechanów oraz Wodzisław
Śląski. I w jednym, i w drugim przypadku do
miejskich urzędów zgłosili się młodzi mieszkańcy z propozycją zrealizowania wideoklipu
i z prośbą o pozwolenie na filmowanie roztańczonego tłumu w centralnych punktach
miasta.
Przyszłość komunikacji marketingowej
miast leży zatem w umiejętnym wykorzystaniu własnych unikatowych walorów w połączeniu z nowoczesnymi trendami w promocji
przy wsparciu lokalnej społeczności. 
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Pomysł darmowej
komunikacji publicznej
jest dość utopijny, choć
w małych miastach
paradoksalnie może
się opłacać, biorąc pod
uwagę koszt dystrybucji
i kontroli biletów przy
założeniu, że przewoźnik
dysponuje nadwyżką
podaży – twierdzi
dr Hubert Igliński
z Katedry Logistyki
Międzynarodowej.

Życie jest
zbyt krótkie,
by uczyć się na
błędach

ROZMAWIAŁ | Dr Marcin Piechocki
DR HUBERT IGLIŃSKI
Katedra Logistyki
Międzynarodowej

// Coraz częściej słyszymy, że niektóre
miasta, raczej mniejsze, wprowadzają
darmowy transport zbiorowy. Czy to
możliwe na większą skalę, żeby zachęcić
kierowców do tego, by przesiedli się
z samochodów?
Jednymi z pierwszych, którzy już w latach 80.
próbowali przyciągnąć do transportu publicznego, byli Amerykanie. Postanowili spróbować, czy
w pełni darmowy przejazd byłby bodźcem, który
spowodowałby większe zainteresowanie. Początek był dość obiecujący – pasażerów faktycznie
przybyło. Przybyło również kosztów – większa
częstotliwość kursów, dbanie o wysoki standard.
Niestety problem polegał na tym, że transport
publiczny w dużym stopniu został „zawłaszczo-
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ny” przez bezdomnych i inne osoby, z którymi
niekoniecznie inni chcieli podróżować – ponadto
pojazdy były systematycznie dewastowane przez
wandali. Stąd ostatecznie efekt był odwrotny do
zamierzonego – zniechęcili się nawet ci, którzy
dotąd korzystali i płacili za bilety. Dzisiaj w prawie
każdym nowoczesnym autobusie lub tramwaju
mamy system monitoringu, mimo to problem
bezdomnych i wandali pozostał.
// Tallin wprowadził takie rozwiązanie…
… ale darmowe tylko dla stałych mieszkańców. Jeszcze jest zbyt wcześnie, by oceniać skutki
zmian. Trzeba powiązać darmowy transport ze
zniechęcaniem do korzystania z samochodów
albo rekompensowania utraconych wpływów
do budżetu – w przypadku Poznania bilety
oznaczają roczny przychód ponad 180 milionów
złotych. Jeśli celem jest zwiększenie popytu, to
trzeba zakupić dodatkowe tramwaje i autobusy, co wpłynie na wzrost kosztów. Dla miasta są

one znaczące, natomiast korzyści są rozłożone na
lata i występują bardziej po stronie mieszkańców.
Pomysł jest zatem dość utopijny, choć w małych
miastach paradoksalnie może się opłacać, biorąc
pod uwagę koszt dystrybucji i kontroli biletów
przy założeniu, że przewoźnik dysponuje nadwyżką podaży. Weźmy pod uwagę, że większość
pasażerów korzysta ze zniżek (uczniowie, studenci) lub podróżuje bezpłatnie (osoby powyżej
75 lat), a zatem dla nich bezpłatny transport nie
będzie bodźcem do częstszych podróży, bo i tak
z niego muszą korzystać. Gra toczy się o kierowców. Pytanie brzmi – ilu kierowców przesiądzie
się do transportu publicznego?
// Jak ich zachęcić?
Wydaje się, że nie ceną. Nie czarujmy się, sto
kilka złotych za miesięczną sieciówkę to ekwiwalent niespełna 20 litrów paliwa. W cyklu miejskim, w zależności od samochodu i stylu jazdy,
to od stu kilkudziesięciu do co najwyżej dwustu
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kilkudziesięciu kilometrów. To nie jest wiele, bo
statystyczny poznaniak przejeżdża sto kilometrów tygodniowo na trasie praca-dom. Czyli to
ekwiwalent dwóch tygodni jazdy samochodem
i mówimy tylko o kosztach zmiennych, a trzeba
policzyć ubezpieczenie, serwis, amortyzację czy
koszty parkingu. Jest kilka tysięcy miejsc parkingowych w obrębie strefy lub na jej obrzeżach, za
które się nie płaci i nie ma nad nimi kontroli. Trudno prowadzić jakąkolwiek politykę transportową
w Poznaniu bez zdecydowanego i kompleksowego zajęcia się polityką parkingową, tu – uważam
– jest kompletny chaos.
// Czy miasto ma jakąś politykę dotyczącą
cen biletów? Niekiedy wygląda to na spór
prezydenta z Radą Miasta.
Problem polega na tym, że ostatnie podwyżki
były wprowadzane po dłuższym czasie stabilnych
cen, w czasie gdy ceny energii elektrycznej i paliw znacząco wzrosły. Dopiero po ponad dwóch
latach postanowiono przeprowadzić je w trzech
seriach, co spowodowało naturalny opór, bo nikt
nie chce płacić więcej. Zwłaszcza gdy, ze względu
na liczne remonty dróg i objazdy, standard obsługi znacząco spadł. Ponadto dochodzi kolejny
problem. Coraz więcej osób przenosi się z miasta do powiatu albo z miejscowości oddalonych
od Poznania do tych podmiejskich. Dlatego nie
należy ograniczać się do działań w samym tylko
Poznaniu, ale budować strategię dla całej aglomeracji. Na szczęście powstaje obecnie Plan
Transportowy, który będzie pełniejszą i bardziej
kompleksową odpowiedzią na problemy i potrzeby poznaniaków oraz mieszkańców powiatu. Jeśli
uda się to przekuć w konkretne, spójne i szybko
realizowane działania, to jest szansa uzyskania
poprawy – lepszego obłożenia sieci autobusowej
i tramwajowej, większej częstotliwości (powrotu do taktu 10 minut), połączenia z transportem

szynowym. Wciąż liczę, że decydenci wrócą do
koncepcji modernizacji starego dworca kolejowego, który jest centralnie ułożony, zlokalizowany na poziomie zero, dużo bardziej funkcjonalny,
z większą liczbą kas niż ten nowy. To kuriozum,
żeby w XXI wieku trzeba było czekać niekiedy po
kilkadziesiąt minut za biletem, szczególnie przed
świętami. Jeszcze bardziej kuriozalne jest obecnie
chodzenie do obecnego dworca po kilkaset metrów i zmienianie z poziomu od +1 do -1. To jest
zdecydowanie wbrew pasażerom. W Japonii nawet na największych dworcach w Tokio czy Osace
(galerie handlowe są bez porównania większe niż
w Poznaniu), funkcje transportowe są jednak absolutną podstawą. Dworzec jest tak skonstruowany, że z każdego miejsca w centrum czy w jego
pobliżu, łatwo dojść podziemnymi przejściami czy
na poziomie ulicy. Zawsze poziom 0 to pociągi
regionalne, poziom -1 – metro, +1 – Shinkansen,
pociągi dużych prędkości. Do tego wszystko jest
dostępne w zasięgu ruchomych schodów. Daleko
nie trzeba szukać, świetnym przykładem pełnej
integracji wszystkich środków transportu jest berliński dworzec główny. Podczas prezentacji Trigranitu, wszyscy sugerowali, żeby inwestor wybrał
się na wycieczkę po kilku dworcach i skorygował
swoje założenia, ale to, co zostało wybudowane,
jest jeszcze gorsze niż to, co planowano.
// Co się stało z koncepcją parkingów
park&ride? Mogą przecież być alternatywą
dla kierowców spoza Poznania…
Koncepcji wykorzystania park&ride jest kilka.
Albo płacimy za parking i mamy obniżoną cenę
biletu lub za niego w ogóle nie płacimy z racji posiadania biletu parkingowego. Posiadacze biletów
imiennych czy okresowych mogą mieć tańszy
lub darmowy parking. To tylko kwestia przekalkulowania i wdrożenia odpowiedniego systemu.
Poznań usilnie stara się pozyskać inwestora do

tych parkingów, jednak to działalność nisko dochodowa, żeby nie powiedzieć deficytowa. To nie
są komercyjne parkingi w centrach miast, tylko
element budowania zrównoważonego systemu
transportowego. Parkingi park&ride, odmiennie
niż proponuje Urząd Miasta, trzeba wynieść jeszcze dalej pod granice miasta, bo coraz więcej
osób dojeżdża z powiatu. Pokrycie siecią kolejową
nie jest złe, jest plan kolei metropolitalnej. Trzeba
by parkingi skierować bliżej stacji kolejowych, jeśli ktoś, jadąc przykładowo z Dąbrówki, zamiast
zostawić samochód w Palędziu, dojedzie na parking przy ul. Polskiej, który jest proponowany, to
czy będzie to dla niego miało sens? Będąc prawie
w centrum, blisko celu podróży, czy warto będzie
mu się przesiąść na autobus? Nie. Proponujemy
inne rozwiązanie i próbowaliśmy nim zarazić
różnych decydentów – oddać lokalnym samorządom dworce. Jeśli zwiększać funkcjonalność
tych obszarów, to właśnie przy stacjach. Robimy
pralnię chemiczną, bank, sklep – kumulujmy te
funkcje przy stacjach kolejowych, zróbmy tam
parking. Dogadajmy się z inwestorem, że otrzyma
grunt w odpowiedniej cenie, ale pod warunkiem,
że zrobi tam otwarty parking – dla klientów sklepu
i pasażerów kolei. Można podjechać wówczas samochodem, zostawić dziecko w przedszkolu lub
szkole, które są obok stacji, wracamy, odbieramy
dziecko, załatwiamy sprawy bankowe.
// To wymaga współpracy miasta, gmin,
podmiotów prywatnych.
Oczywiście, ale to da się zrobić. Daleko nie
trzeba szukać, takich przykładów po zachodniej czy południowej stronie naszej granicy jest
sporo. Oni dochodzili do tego latami, ale życie
jest za krótkie, również polityków, żeby uczyć
się na własnych błędach. Trzeba skorzystać
z dobrych doświadczeń tych, którzy takie rozwiązania stosują. 
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Bezdomności

nie możemy zapobiec
W Polsce jest całkiem spora grupa bezdomnych,
którzy pracują lub uzyskują stałe świadczenia
społeczne. Nie stać ich jednak na wynajęcie
mieszkań, a szanse, że otrzymają od miasta
możliwość najmu lokali komunalnych o niskim
czynszu, są nikłe – mówi dr hab. Andrzej
Przymeński, prof. nadzw. UEP z Katedry Socjologii
i Filozofii UEP
ROZMAWIAŁ | Dr Marcin Piechocki

DR HAB. ANDRZEJ PRZYMEŃSKI,
PROF. NADZW.UEP
Prodziekan Wydziału Ekonomii,
Katedra Socjologii i Filozofii UEP
Problematyka naukowa:
socjoekonomia, polityka społeczna,
mieszkalnictwo socjalne,
bezdomność, struktura klasowa
współczesnego społeczeństwa
polskiego.
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// Czy problem bezdomności można
zlikwidować?
Nie, przyczyny bezdomności są nieusuwalne. Można natomiast ograniczyć pewne
jej formy, zwłaszcza tzw. płytką bezdomność,
czyli bezdomność ludzi, którzy zachowują
zdolność do samodzielnego życia, ale uzyskują zbyt niskie dochody, aby samodzielnie
poradzić sobie ze swoimi problemami mieszkaniowymi. W Polsce jest całkiem spora grupa bezdomnych, którzy pracują lub uzyskują
stałe świadczenia społeczne. Nie stać ich
jednak na wynajęcie mieszkań, a szanse, że
otrzymają od miasta możliwość najmu lokali
komunalnych o niskim czynszu, są nikłe. Na
pewno można też ograniczyć skalę bezdomności, którą w skrócie określę jako uliczną.

// Czy jakiś model gospodarki najlepiej
radzi sobie z ograniczeniem tego zjawiska?
To naturalne, że najlepiej w tej sprawie
radzą sobie państwa o socjaldemokratycznym ustroju, na przykład skandynawskie lub
te, w których przyjęto model (socjalliberalny)
społecznej gospodarki rynkowej. Skuteczności polityki socjalnej sprzyja także zamożność
społeczeństw i wysoki poziom zrównoważenia ich rozwoju. W Finlandii niemal do zera
zlikwidowano bezdomność uliczną. W Polsce
przyjęliśmy ustrój gospodarczy społecznej
gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji),
ale jesteśmy ciągle biednym społeczeństwem
i poziom zrównoważenia naszego rozwoju
też nie jest zadowalający. Niemniej jednak,
od początku lat 90. dokonaliśmy naprawdę
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znaczącego postępu w organizacji pomocy
dla bezdomnych. O wpływie ustroju gospodarczego na poziom bezdomności przekonuje zmiana, jaka zaszła w okresie transformacji
ustrojowej na początku lat 90. Już w pierwszym roku realizacji Planu Balcerowicza
liczba bezdomnych w Polsce wzrosła mniej
więcej dwudziestokrotnie, osiągając poziom
około 20 tys. To nowe zjawisko, z którym
początkowo państwo nie potrafiło sobie poradzić, wystąpiło w najcięższych formach:
wszawicy, kołtunów, typowych poważnych
chorób, koczowania na dworcach, żebractwa,
odżywiania się w śmietnikach, przebywania w różnych miejscach niemieszkalnych,
wysokiego wskaźnika umieralności. Część
ówczesnych pracowników socjalnych nie
potrafiła nawet zdiagnozować przypadków
bezdomności. Nieocenionej pomocy państwu
udzieliły wtedy organizacje pozarządowe,
inicjatywy zwykłych obywateli, najczęściej
motywowanych przez przekonania religijne.
Wśród pracowników UEP niezwykle zasłużoną postacią na tym polu był prof. Jerzy Unolt.
// Skąd biorą się bezdomni?
Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi,
ponieważ ta zbiorowość jest zróżnicowana.
Są dwie drogi do bezdomności: przez środowisko społeczne, w którym przyszli bezdomni
dorastali lub przez trudne sytuacje życiowe,
nad którymi nie mogli zapanować. Mam tu na
myśli sploty wydarzeń, które pozbawiły daną
osobę możliwości korzystania z mieszkania,
na przykład konflikty rodzinne, utratę pracy,
zły stan zdrowia, szczególne okoliczności rozwodów lub rozpadu konkubinatów, problemy
z integracją po opuszczeniu różnego rodzaju
instytucji, popadnięcie w alkoholizm itp. Co
do pierwszej z tych dróg można powiedzieć,
że przedwcześnie dojrzałe (zmuszone do samodzielności) dzieci stają się w przyszłości
dziecinnymi dorosłymi. Zachowania wyuczone w patologicznych warunkach często nie
ułatwiają włączenia się do głównego nurtu
życia społecznego. Wykonywania ról społecznych, w tym rodzinnych i zawodowych,
a także umiejętności kształtowania właściwych relacji interpersonalnych trzeba się
uczyć. Większe szanse ma tu młodzież z rodzin prawidłowo funkcjonujących, niezależnie od tego, czy są one bogate, czy ubogie, ze
wsi czy z miasta.
// Jak wygląda skala tego zjawiska
w Polsce?
To zależy od definicji bezdomności. Jeśli
przyjmiemy definicję szeroką, uznającą za
bezdomnych także gospodarstwa źle mieszkające, poniżej pewnego standardu warunków technicznych, wyposażenia i zatłoczenia
ich mieszkań, wówczas liczba bezdomnych
w Polsce może osiągnąć poziom kilku milio-

nów. Według GUS ponad 5 milionów Polaków
obecnie mieszka w warunkach substandardowych. Jeśli natomiast przyjmie się wąskie,
moim zdaniem prawidłowe rozumienie zjawiska, w którym uznaje się za bezdomnych tylko
osoby pozostające bez własnego dachu nad
głową, przybywające poza placówkami dla
bezdomnych w prowizorycznych schronieniach lub miejscach użyteczności publicznej
i tych, którzy przebywają w różnego rodzaju
placówkach dla bezdomnych, wówczas wyjdzie nam liczba około 30-40 tysięcy. W czasie
narodowego spisu powszechnego przeprowadzonego przez GUS w roku 2011 spisano
26 tysięcy osób bezdomnych, z tego poza
schroniskami 10 tys. Widać z tego, że w rzeczywistą bezdomność popada nikły procent
tych osób, które kiedykolwiek przeżywały
problemy identyfikowane jako typowe przyczyny bezdomności. Przyczyn bezdomności
można poszukiwać zatem w intensywności
ich występowania i łączenia się ich w specyficzne dla każdego przypadku syndromy.
// Jak na tym tle wygląda sytuacja
w Poznaniu?
Przeciętnie, stosownie do wielkości miasta i warunków, jakie stwarza ono osobom
bezdomnym. W całym województwie wielkopolskim zarejestrowano w czasie spisu
powszechnego z 2011 roku 600 bezdomnych przebywających poza schroniskami
i 900 przebywających w schroniskach, razem około 1,5 tys. Większość z nich przebywa w Poznaniu.
// Można mówić o bezdomności z wyboru?
Tylko w pewnym sensie. Niektórzy sami
deklarują wybór bezdomności, ale powstaje pytanie o ich zdrowie psychiczne i umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie.
Z moich, i nie tylko moich, badań wynika, że
ludzie którzy „wybierają” bezdomność są
zaburzeni psychicznie i to jest podstawowa

przesłanka ich wyborów. Na skutek wadliwej
socjalizacji mają na tyle poważne deficyty
osobowościowe, że nie są zdolni do prawidłowego wykonywania ról społecznych, rodzinnych czy zawodowych. I z tego powodu
są samotni i odrzucani. Trzeba zaznaczyć, że
silne uzależnienie od środków odurzających,
w tym alkoholu, jest także chorobą psychiczną. Bezdomność z wyboru jest zjawiskiem,
które przed II Wojną Światową określano
w Polsce jako włóczęgostwo i represjonowano. Jeszcze gorzej traktowano bezdomnych
w PRL. Dzisiaj głęboką bezdomność osób,
które „wybrały” bezdomność trzeba widzieć
w kontekście złożonych przyczyn tego stanu,
pomagać w odpowiedni dla nich sposób, karać
tylko za naruszanie porządku publicznego.
// Kim są poznańscy bezdomni?
Nie ma istotnych różnic składu populacji
bezdomnych w różnych regionach. Wśród dorosłych bezdomnych około 80% to mężczyźni.
Osoby bezdomne są w zdecydowanej większości samotne. Bezdomność pełnych rodzin
jest zjawiskiem rzadkim, tym bardziej że jest
to sytuacja, która na ogół powoduje ich rozproszenie lub rozpad. Co prawda około połowy przebywających w schroniskach kobiet ma
przy sobie dzieci, ale one także są samotne,
bo nie mają wsparcia w środowisku, z którego
pochodzą, a nieraz muszą z niego uciekać. Na
ogół osoby bezdomne są słabo wykształcone,
dominuje wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe, chociaż zdarzają się osoby
z wyższym wykształceniem (ok. 1%), są także
osoby po okresie normalnego życia, a nawet
odnoszenia sukcesów, w tym sportowych. Dla
mnie przeżyciem było spotkanie w schronisku
byłego znakomitego w latach 70. obrońcy
Lecha, którego podziwiałem jako piłkarza.
Wspomniany okres normalnego życia i sukcesów, w przypadkach ludzi bezdomnych,
przerywa na ogół splot zdarzeń związanych
z popadnięciem w alkoholizm. 
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Doktoranci
z Izraela

Już ponad 40 doktorantów z Izraela skorzystało z oferty UEP. DSE (Doctoral
Studies in English) to unikalny program, który umożliwia Izraelczykom,
którzy mają rodzinę i pracę w Izraelu, spełnienie marzeń o studiowaniu za
granicą – pisze dr Orit Haller-Hayon, koordynatorka programu w Izraelu.
TEKST | Dr Orit Haller-Hayon

P

rogram umożliwia uczestnikom
integrację ich codziennej pracy
i studiów doktoranckich. Doktoranci przyjeżdżają do Poznania raz
w roku na intensywne tygodniowe warsztaty.
Mają wtedy okazję zrealizować program badań i skonsultować się indywidualnie z opiekunami. W pozostałym czasie prowadzone są
konsultacje na odległość, za pomocą e-maili
i Skypa. W czerwcu 2014 r. kolejna już, trzecia grupa studentów będzie mogła przystapić
do projektu. Doktoranci są bardzo zadowoleni z programu prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny, chwalą wysoki poziom
badań i bardzo dobrą opiekę koordynatorów.
Szczególnie dziękują profesorowi Maciejowi
Żukowskiemu, profesorowi Tadeuszowi Kowalskiemu i doktorowi Piotrowi Michoniowi
– ich zaangażowanie i wsparcie są jednymi
z głównych filarów sukcesu. Oddaję głos
uczestnikom studiów, którzy dzielą się wrażeniami z programu i pobytu w Poznaniu. 

ELENA MATUSEVICH
O Polsce – ojczystym kraju mojej matki
– dotąd wiedziałam niewiele. Znałam kilka
faktów z historii Polski, zwłaszcza na temat
stosunków z Rosją. Oczywiście znałam też
Lecha Wałęsę i Solidarność oraz Bolesława
Prusa i Joannę Chmielewską. Tu w Polsce
zaskoczył mnie brak zainteresowania ludzi
relacjami z wschodnimi sąsiadami. Bardzo
podoba mi się Poznań – spokojne i czyste
miasto, pełne młodych i uprzejmych ludzi.
Przystąpiłam do programu DSE z uwagi na
jego elastyczność, która bardzo mi odpowiada. Program studiów jest bardzo intensywny, dobrze zorganizowany, prowadzony na wysokim poziomie merytorycznym.

FORUM | NR 12 | 2014

JEHAN JOABI
Jestem Arabką i wcześniej nie miałam żadnych kontaktów z Europą. Moja wiedza o Polsce
była ograniczona. Dopiero podczas studiów zaczęłam zbierać informacje. Po przybyciu do Poznania byłam pod wrażeniem tego, jak ludzie nas tutaj odbierają. To był w ogóle mój pierwszy
wyjazd za granicę. Myślałam, że skoro jestem Arabką, kobietą religijną, ludzie będa podchodzić
do mnie z rezerwą, bo świat islamski jest czasem przedstawiany jako problematyczny i związany
z przemocą. Ale czuję się tu komfortowo, ludzie traktują mnie jak każda inną osobę i bardzo mi
się to podoba.
O dołączeniu do Programu DSE zadecydował przypadek. Chciałam robić doktorat, jednocześnie dalej pracując i nie tracąc prywatnego czasu. Nie było łatwo mi się przystosować, gdyż
większość czasu komunikacja odbywa się przez e-maile, a nie twarzą w twarz. Za to spotkania
podczas warsztatów w Poznaniu pomogły mi uporządkować moją pracę, zebrać myśli i lepiej zaplanować kolejne etapy mojej pracy doktorskiej. Pomimo wcześniejszych obaw jestem bardzo
zadowolona z moich studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jestem wdzięczna za wszelkie
wsparcie i wskazówki, jakie otrzymujemy w czasie studiów i jestem pewna, że uda nam się je
zakończyć z wielkim sukcesem. Dziękuję.
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DORIT KAY

SHAY YEHUDA SEGAL

Polska to kraj urodzenia moich rodziców. Mój ojciec pochodzi
z Krakowa, a mama urodziła się tam, gdzie Mickiewicz, w Nowogródku. Dowiadywałam się od nich wiele o Polsce i ich dzieciństwie spędzonym tutaj aż do wojny. Izraelczycy kojarzą Polskę,
jako kraj, gdzie zamieszkiwało przed wojną w dużej części najstarsze obecnie pokolenie naszych rodaków. Poznań pozytywnie mnie
zaskoczył, miasto jest ładne i zadbane, ludzie są przyjaźni i panuje
miła atmosfera. Polacy – jak zauważyłam – mają duży szacunek do
wyższego wykształcenia.
Brałam pod uwagę studia doktoranckie na różnych uniwersytetach w Europie, porównywałam oferty. O wyborze DSE zdecydował fakt, że ma punkt kontaktowy w Izraelu, co dla mnie było
szczególnie ważne. W razie jakichś przeszkód, wiem gdzie szukać
wsparcia. W tej chwili jestem na drugim roku studiów i myślę –
opierając się na opiniach moich wykładowców – że wykorzystuję
ten czas jak należy.

Mam polskie korzenie, rodzina mojej matki pochodzi ze Stanisławowa i kilku jej członków zginęło w obozach zagłady. Przez to moje
skojarzenia z Polską dotyczyły dotąd głównie złych wspomnień rodzinnych z II wojny światowej. Byłem bardzo podekscytowany, gdy
przyjechałem do Polski po raz pierwszy. Jestem pod wrażeniem Poznania – pięknego i bardzo czystego miasta, miłych ludzi, bardzo dobrze
mówiących po angielsku. We wszystkich centrach handlowych można
znaleźć najnowszą modę.
Zanim podjąłem decyzję o przystąpieniu do programu zorientowałem się, że UEP ma bardzo dobrą opinię wśród wyższych szkół zarządzania w Europie, a unikalny program skierowany do Izraelczyków zachęcił mnie do podjęcia wyzwania, żeby zrobić doktorat „za morzem”.
Jestem wdzięczny osobom zarzadzającym programem, które poczyniły wiele wysiłków, aby zapewnić nam optymalne warunki do odniesienia sukcesu podczas studiów. Mam tu niesamowitego opiekuna,
który bardzo wiele mi pomaga.

MOSHE MARGALIT
Myślałem, że wiem dużo o Polsce, moja matka jest pochodzenia polskiego i moje starsze córki były na wycieczce w Polsce. Również Solidarność zwróciła moją uwagę na to, co działo się
w Polsce ponad 30 lat temu. Krótko po upadku żelaznej kurtyny
odwiedziłem Czechosłowację i wschodnie Niemcy, więc myślałem,
że wiem, czego się spodziewać. Rzeczywistość zaskoczyła mnie,
tak duże zmiany tu się dokonały. Moje skojarzenia były takie, że
kraj powoli wyłania się z sowieckiego ucisku, który go objął po
II wojnie światowej . Wiedziałem, że coś się zmieniło, ale oczekiwałem
bardziej wyboistych dróg i słabego transportu, braku zachodniej kultury pracy i braku znajomości angielskiego. Tymczasem zobaczyłem,
że Polska szybko dogania zachodnioeuropejski poziom oraz styl życia.
Po stronie akademickiej byłem zaskoczony poziomem zaangażowania
polskich naukowców w badania, poziomem samych badań i kontaktami z ze światem akademickim na kontynencie i w USA.
Moim pierwszym i najsilniejszym wrażeniem było przyjazne nastawienie ludzi, których spotkałem. Młodzi ludzie, niczym właściwie

nie różniący się od rówieśników na Zachodzie, biegle komunikują się
po angielsku. Sam Poznań jest bardzo czystym miastem. Spodziewałem się zobaczyć więcej życia na ulicach w godzinach wieczornych,
więc byłem zaskoczony, że miasto zasypia dość wcześnie.
Szukałem studiów doktoranckich w Europie i USA jako alternatywy dla izraelskich. Polski początkowo nie brałem pod uwagę, ale
później, gdy szukałem konkretnej oferty, coraz bardziej byłem przekonany do UEP. Ku mojemu zdziwieniu oferta była bardzo dobra, co
w połączeniu z elastycznością w procesie uczenia , łatwością dotarcia,
rozsądnymi opłatami za naukę , oszczędnością około 2 lat studiów na
adaptację ostatecznie mnie przekonało.
Z samych studiów mam wrażenia wyłącznie pozytywne. Otrzymywałem dużo wsparcia podczas pobytu zarówno merytorycznego, jak
i administracyjnego. Poziom przekroczył moje oczekiwania. Uważam,
że to niezwykle korzystne dla nauki, gdy odbywa się ona w międzykulturowym środowisku – otwiera umysł, poszerza horyzonty. Jestem
bardzo zadowolony z mojej decyzji pójścia „polską ścieżką” studiów
i szczerze ją polecam moim kolegom. 
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Czy o wygranej
decyduje tylko
naturalne piękno?
Czy dziewczyny
startujące
w konkursach
piękności muszą
spełniać określone
kryteria? O faktach
i mitach bycia miss
opowiada ﬁnalistka
Miss Polonia
2012 i studentka
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Poznaniu, Patrycja
Dorywalska.

EkonoMISSka z UEP,
czyli piękniejsza strona ekonomii
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foto: Archiwum prywatne Patrycji Dorywalskiej

OPRACOWANIE| Bartosz Gintrowicz,
Marcin Kowalski, Bartosz Kubica,
Przemysław Kasiura, Rafał Krupa
(Pracownia medialna).

foto: Archiwum prywatne Patrycji Dorywalskiej
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się tym językiem. Wśród finalistek cenioną cechą
było zachowywanie się zgodnie z zasadami savoir-vivre.
// W powszechnej opinii uważa się, że za
kulisami istnieje niezdrowa rywalizacja
i przysłowiowe „podcinanie obcasów”.
Jakie relacje panowały między wami?
To kolejny stereotyp, który muszę obalić. Do
dziś utrzymuję bliski kontakt z kilkoma dziewczynami. Natomiast podczas samych przygotowań
oraz konkursu panowała między nami przyjazna
atmosfera, nie odczułam negatywnych emocji.
// Co zyskałaś dzięki uczestnictwu
w wyborach Miss Polonia?
Buty i bieliznę (śmiech). Bo tylko to mogłyśmy
zachować dla siebie po konkursie. Oprócz tego
dostałam propozycję reprezentowania Polski
w Miss Earth na Filipinach, jednak musiałam odmówić, ponieważ koszty były zbyt duże, a czasu
na przygotowania zbyt mało. Byłam zajęta pisaniem licencjatu, a studia są dla mnie ważniejsze
od kariery. Nie chcę opierać swojej przyszłości na
czymś tak przemijającym jak uroda.
// Czy w związku z występem
w ogólnopolskiej telewizji spotkały Cię
jakieś nietypowe sytuacje?
Oczywiście, ale najbardziej w pamięci zapadły mi dwie. Zaraz po powrocie z wyborów
miałam aż 200 wiadomości i 400 powiadomień
od ludzi z całej Polski na moim profilu na Facebooku. Samo odpisywanie zajęło mi cały dzień.
Zaskakujące również było to, że podczas dwutygodniowych przygotowań do gali finałowej nie
mogłyśmy opuszczać same hotelu, a w trakcie
samej gali każda z nas miała swojego osobistego
ochroniarza. 

// Jak wygląda droga do finału Miss Polonia?
Tak naprawdę nie ma uniwersalnej drogi.
Dla mnie przygoda z konkursami piękności zaczęła się stosunkowo późno, bo w wieku 19 lat.
Przepustką do finału Miss Polonia okazał się tytuł
Miss Świata Parowozów, zdobyty w 2011 roku.
// Brzmi to dość banalnie. W takim razie,
czy każda piękna kobieta może zostać
finalistką Miss Polonia?
Oczywiście, że nie jest to takie łatwe. Wbrew
pozorom nie trzeba spełniać żadnych kryteriów
jeśli chodzi o wzrost czy wagę, w przeciwieństwie do modellingu. Jedynym warunkiem
jest wiek – od 18 do 25 lat. W moim wypadku
wsparcie najbliższych było niezmiernie ważne.
Potrzebne jest prowadzenie aktywnej kampanii
marketingowej. Mój chłopak rozwieszał plakaty,
znajomi prowadzili akcje na portalach społecznościowych. Dziewczyny, które nie podjęły takich działań, odpadły w początkowych fazach
konkursów.

// Z tego co mówisz wynika, że liczy się
tylko ładna buźka i aktywność w mediach.
Nie do końca. Warto choćby wspomnieć, że
wszystkie dwadzieścia finalistek studiuje, nawet
na trudnych i nietypowych kierunkach. Wiele
z nas ma interesujące hobby, tak egzotyczne jak
sztuki walki Muai Thai. Ważna okazała się znajomość języka angielskiego, ponieważ w trakcie
kwalifikacji do półfinału w Białymstoku trzeba
było wykazać się umiejętnością posługiwania

W moim wypadku
przygoda z konkursami
piękności zaczęła się
stosunkowo późno,
bo w wieku 19 lat.
Przepustką do finału
Miss Polonia okazał
się tytuł Miss Świata
Parowozów, zdobyty
w 2011 roku.

Wybory Miss Polonia organizowane są w Polsce od 1929 roku, z przerwami
w latach: 1931, 1935–1936, 1938–1956 i 1959–1982. W tym roku odbędzie
się jego 85. edycja. Analogicznym, acz mniej prestiżowym konkursem jest
Miss Polski, organizowany od 1990 roku. Pierwszy konkurs Miss Polonia odbył
się w Warszawie i został rozstrzygnięty na podstawie nadesłanych fotografii
kandydatek. Janina Smolińska okazała się pierwszą zwyciężczynią tychże
wyborów. Na przestrzeni lat konkurs ewoluował i obecnie zdobywczyni tytułu
Miss Polonia reprezentuje Polskę w najbardziej prestiżowych wyborach na
świecie – Miss Universe.
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to kraj z potencjałem
Na Uniwersytecie Ekonomicznym czuję się bardzo dobrze, mój program studiów
zawiera takie zajęcia, których nie ma w ogóle w Stanach – mówi Rick Meyer,
przebywający u nas w ramach programu Erasmus.

RICK MEYER
Pochodzi z Jenison, Michigan,
USA. Absolwent Uniwersytetu
Davenport BBA w 2012, jeden
semetr spędził na uczelni
w Amsterdamie.
W Polsce jest od 7 miesięcy.

// Czy Poznań to jedyne miasto, w którym
byłeś podczas pobytu w Polsce?
Tutaj mieszkam, ale zwiedziłem już m.in.
Kraków, Gdańsk, znam też kilka mniejszych miejscowości wokoł Poznania. Jestem zadowolony,
że zdecydowałem się na studia tutaj. To bardzo
ciekawe miasto, duża liczba studentów sprawia,
że ono żyje i oferuje młodym ludziom bardzo
wiele. Dla mnie interesujący okazał się również
kontekst historyczny. Byłem zaskoczony, jak wiele firm ma swoje siedziby w Poznaniu. Taka duża
i różnorodna społeczność biznesowa sprawia, że
Poznań jest bardzo dobrym miejscem do życia.
FORUM | NR 12 | 2014

// Jak wygląda życie w Poznaniu dla cudzoziemca?
Może być trudne, zwłaszcza na początku
oraz gdy nie zna się polskiego. Większość młodych ludzi mówi po angielsku bardzo dobrze,
więc funkcjonowanie na Uniwersytecie jest
stosunkowo łatwe. Jednak wielu starszych Polaków nie jest w stanie zrozumieć języka angielskiego. Nawet znalezienie fryzjera czy sklepu
może być wtedy problematyczne. Wyzwaniem
były dla mnie pierwsze dni korzystania z autobusów i tramwajów. W Stanach nie jeździłem
autobusami, a tu przynajmniej raz dziennie
i bardzo mi się spodobało ich funkcjonowanie.
Z rzeczy, na które zwróciłem uwagę, to na pewno dużo więcej czasu trzeba tu poświęcić na załatwienie pewnych spraw (formalności na Uniwersytecie czy pozwolenie na pobyt). Musiałem
nauczyć się trochę cierpliwości.
// Jak się czujesz na Uniwersytecie?
Bardzo dobrze, mój program oferuje kilka
unikatowych zajęć, których nie znalazłbym
w Stanach. Na przykład cały semestr mogę
uczyć się o infrastrukturze jako warunku wzrostu gospodarczego. Pierwszy raz zetknąłem
się z tak dokładnym omówieniem tego tematu.
Mógłbym wymienić jeszcze inne bardzo ciekawe zajęcia: globalizacja i regionalizacja, prawo
międzynarodowe, publiczne, offshoring i kon-

kurencyjność międzynarodowa – uczestnictwo
w nim pozwala mi lepiej zrozumieć globalne
środowisko biznesowe. Również miło skonfrontować swoją wiedzę z doświadczeniami studentów z innych krajów. Jedyne co jest dla mnie
trudne, to to, że duża część ciekawych spotkań,
zajęć, w których chętnie bym wziął udział, odbywa się wyłącznie po polsku. Wiele rzeczy tracę
z powodu bariery językowej. Nie zaoferowano
nam na studiach nauki języka polskiego.
// Chciałbyś zostać w Poznaniu po studiach?
Jest to z pewnością możliwe. Jak już wspomniałem wcześniej, istnieje tu wiele firm. Zobaczę czy będą szanse na pracę. Nawet jeśli nie zostanę w samym Poznaniu, myślę, że Polska jako
kraj na pewno ma szansę przyciągać w przyszłości wiecej inwestycji i firm, i w ten sposób będzie
się rozwijać. 

WYDAWNICTWO | 27

Nowości wydawnicze

Red. A. Andrzejczak
Metodyka studiowania

Red. M. Ratajczak
Współczesne teorie ekonomiczne

Książka „Metodyka studiowania” stanowi
wznowienie podręcznika, będącego swojego
rodzaju propedeutyką – wstępem do umiejętności studiowania. Autorzy dziewięciu rozdziałów
przedstawili szerokie aspekty procesu zdobywania wiedzy, począwszy od specyfiki pracy ludzkiego mózgu, procesów studiowania i motywację,
przez specyfikę oczekiwań akademickich, sposób
prowadzenia notatek, przygotowania prezentacji
i wystąpień publicznych, po pracę w grupie i radzenie sobie ze stresem. Zasadniczym odbiorcą
podręcznika jest student początkowych lat, a intencją twórców jest dostarczenie mu rad pomocnych w ukończeniu całych studiów. Warto jednak
sięgnąć po książkę nawet kiedy ma się kilkanaście
czy nawet kilkadziesiąt lat dorobku naukowego.
Jednym z powodów jest spojrzenie raz jeszcze na
proces dydaktyczny oczami studenta. Książka jest
bowiem również swojego rodzaju projekcją ich
obaw oraz oczekiwań.
Lektura książki może być również elementem
nostalgicznego powrotu do uczelnianej ławy. Jednak każdego, kto zna poziom i specyfikę aktualnych kandydatów, musi zaintrygować pytanie, jak
do wskazanych rad podchodzą ludzie pokolenia
Google i wszechdostępnego Internetu. Wydaje się,
że w takim świetle głównym celem podręcznika
staje się sugestia, że nie warto uczyć się na pamięć.
Że nie wszystko znajduje się w sieci, a Google nie
ma monopolu na całą wiedzę. Proces akademicki,
pomimo wykorzystania najnowocześniejszych narzędzi, nie zmienia swych celów. Nie uczymy, gdzie
znaleźć potrzebne informacje, bo to młodzi ludzie
wiedzą lepiej od nas. Musimy nauczyć ich umiejętności samodzielnego myślenia, stawiania pytań,
wątpliwości w proste odpowiedzi i krytycznego
podejścia do otrzymanych informacji. I jeśli chodzi
o te cele, podręcznik sprawdza się znakomicie.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o teorii
ekonomii, a boisz się zapytać swojego wykładowcę. Taki slogan reklamowy mógłby skutecznie
promować książkę opracowaną pod redakcją
Marka Ratajczaka. Podczas jej lektury cały czas
miałem w głowie wywiad z Kamilem Cebulskim,
w którym twierdził, że teoria Keynesa to głupoty,
bo pieniądze i bogactwo biorą się z oszczędności
oraz inwestycji, a nie jak twierdził Keynes z wydatków i konsumpcji. Niestety nie wspominał
w swojej wypowiedzi, że w kontekście poglądów
odnośnie źródeł sukcesu w biznesie (ciężka praca
i oszczędności, które należy reinwestować) bliżej
mu do ekonomii klasycznej i poglądów Adama
Smitha niż do krytykowanego Keynesa.
Kim jest Kamil Cybulski i co mają wspólnego
jego wypowiedzi z recenzowaną książką? „Współczesne teorie ekonomiczne” mają kształtować
wiedzę ekonomiczną studentów uczelni ekonomicznych. Kamil Cebulski to obecnie 30-letni
biznesmen, który był kreowany kilka lat temu na
najmłodszego milionera w Polsce. Jego historia
dla niektórych osób z młodego pokolenia, które
żyje kierując się hasłem „maksimum praktyki, minimum teorii”, będzie atrakcyjna. Pogląd, że studia mają być nastawione wyłącznie na praktykę,
a wiedza zdobyta w tym okresie ma bezpośrednio
przekładać się na pieniądze, jest jednak moim
zdaniem nie do końca słuszny.
Lektura „Współczesnych teorii ekonomicznych” pod redakcją Marka Ratajczaka dostarcza
solidnej porcji bieżącej wiedzy o teoriach i koncepcjach ekonomicznych i ich korzeniach. Zmusza
do spojrzenia na ekonomię nie tylko przez pryzmat pojedynczych, krótkich doświadczeń praktycznych poszczególnych jednostek, ale pokazuje
rozwój myśli ekonomicznej w skali makro i meta
na przestrzeni setek lat.

Dr hab. Jacek Trębecki

Dr hab. Waldemar Rydzak

Red. M. Koczerga
Motywacje i cele założycieli
przedsiębiorstw a proces
przedsiębiorczości
Jeśli mamy stać się gospodarką innowacyjną, jeśli mamy coś znaczyć w światowym obiegu
gospodarczym jak tlenu potrzebujemy przedsiębiorczości, młodych ludzi i nowych idei.
Czy w Polsce jest miejsce na młodych Rockefellerów? Wydaje się, że tak, a świadectwem
są opisywane również na łamach Forum sukcesy młodych dwudziestokilkulatków, którzy już
na studiach wprowadzali swe pomysły w życie.
Panowie: Czekalski, Żadkiewicz, którzy śmiało
wdzierają się na areopag polskiego sukcesu, to
dobitne dowody.
Niestety jest też i druga prawda. Statystyczny
nowy przedsiębiorca, to sprzątaczka, której pod
groźbą zwolnienia zaproponowano założenie
działalności gospodarczej albo młody księgowy, dla którego prowadzenie działalności gospodarczej była warunkiem uzyskania umowy
o hmmm… pracę.
Gdzieś między tymi biegunami oscyluje
w swych rozważaniach Maciej Koczerga, który
prezentuje odejście od wariantu pseudoprzedsiębiorczości wymuszonej systemem fiskalnym
i promowanie takiej w której prowadzenie własnego biznesu to wybór i droga do sukcesu. Co
jednak zrobić by przedsiębiorczość wiodła do
sukcesu? Nowych idei i młodych ludzi nie da się
napędzić jedynie dyrektywą unijną i zmianami
przepisów. Potrzebne jest coś więcej i to coś
próbuje w swej książce zidentyfikować Maciej
Koczerga.
Odpowiadając na kluczowe pytania dotyczące przedsiębiorczości autor buduje zestaw
oczekiwań, które powinny zostać spełnione by
rozkwit przedsiębiorczości mógł nastąpić.

Dr hab. Jacek Trębecki
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