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Aktualności: 
Polityka dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025

„Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania 
na lata 2019-2025” została przyjęta 16 paź-
dziernika Uchwałą Rady Miasta Poznania.

        Rozwój społeczno-gospodarczy miasta 
w głównej mierze zależy od kapitału społecz-
nego i intelektualnego jego mieszkańców,  
zwłaszcza ich umiejętności, kwalifikacji, wie-
dzy, a także zaangażowania w życie miasta          
i uczestniczenia w kształtowaniu kierunków 
jego rozwoju. Ważną rolę odgrywają w tym za-
kresie ludzie młodzi, otwarci na nowe możli-
wości, utalentowani i kreatywni. 

            Coraz więcej miast na świecie realizuje 
politykę dla osób młodych. Także Rada Miasta 
Poznania w Uchwale z 7 grudnia 2017 r. wska-
zała konieczność opracowania dokumentu 
wyznaczającego kierunki rozwoju miasta, od-
powiadające potrzebom i oczekiwaniom tej 
grupy mieszkańców. 

       Opracowanie dokumentu pn. „Polityka 
dla Ludzi Młodych Miasta Poznania” poprze-
dziła  gruntowna diagnoza potrzeb ludzi mło-
dych oraz ich oczekiwań wobec miasta i jego 
władz, wykorzystująca wyniki badań ankieto-
wych, warsztatów badawczych i bezpośred-
nich spotkań z młodymi ludźmi. W prace nad 
dokumentem aktywnie włączyła się również 
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania II Kadencji 
2016-2018. Przy tworzeniu dokumentu wyko-
rzystano także wiedzę uzyskaną w trakcie re-

alizowanego przez Miasto Poznań międzyna-
rodowego projektu „Gen-Y City - Get into the 
swing of the City!” w ramach sieci URBACT, któ-
ry był skierowany do pokolenia Y.  

            Dla potrzeb diagnozy grupę młodych lu-
dzi zdefiniowano jako osoby z grupy wiekowej 
15-29 lat, wśród której wyróżniono: młodzież 
szkolną w wieku 15-19 lat, młodzież studiują-
cą na poznańskich uczelniach w wieku 19-26 
lat,  młodzież pracującą w wieku 18-29 lat, mło-
dzież pracującą w wieku 22-29 lat oraz  mło-
dych cudzoziemców, przede wszystkim studiu-
jących na poznańskich uczelniach.

             Diagnoza potrzeb i oczekiwań pozwoli-
ła na sformułowanie 5 priorytetów „Polityki dla 
Ludzi Młodych” tj.: „Miasto Talentów”, „Miasto 
Aktywnych”, „Miasto Otwarte”, „Miasto Przyja-
znej Przestrzeni”, „Miasto Ekomobilności”.  Od-
wołują się one do kluczowych aspektów życia 
młodych ludzi, którymi są możliwości: rozwo-
ju umiejętności i pasji, angażowania się w ży-
cie społeczne, nowoczesnych form komuniko-
wania się jako podstawy skutecznego dialo-
gu społecznego, korzystania z funkcjonalnej, 
atrakcyjnej przestrzeni miejskiej oraz wysokiej 
jakości przemieszczania się w tej przestrzeni. 
Wdrożenie wynikających z priorytetów działań 
i zadań pozwoli na realizację celu „Polityki dla 
Ludzi Młodych”, którym jest, aby Poznań był 
przyjaznym miastem przyszłości dla młodych 
ludzi, którzy poprzez realizację swoich marzeń, 

pasji i różnorodnych zawodowych aspiracji, re-
alnie je współtworzą i rozwijają dla dobra całej 
społeczności. 

arch. UMP
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Baza Danych Miasta www.badam.poznan.pl 
to projekt otwarcia zbiorów danych o mie-
ście uruchomiony w 2018 r. przez Miasto Po-
znań .

        Dane i informacje prezentowane na porta-
lu obejmują wskaźniki statystyczne dotyczące 
wielu różnych obszarów funkcjonowania mia-
sta: m.in. gospodarki, innowacji i inteligentne-
go miasta, rynku pracy, demografii, transpor-
tu, edukacji, środowiska, warunków życia, par-
tycypacji publicznej, zarządzania miastem i fi-
nansów; wdrażania strategii rozwoju miasta, 
programów i polityk branżowych. Baza po-
wstała dzięki współpracy z niemal 90 jednost-
kami i organizacjami samorządu, biznesu oraz 
pozarządowymi.

   W zakładce 01_Biuletyn prezentowane są 
krótkie, aktualne informacje statystyczne, raz 
w miesiącu pojawia się tu inny temat przewod-
ni, zapowiadany krótkim filmem. Ostatnie te-
maty miesiąca to turystyka, rynek pracy, trans-
port w mieście.

     W zakładce 02_Baza Danych znajdziemy in-
formacje na temat sytuacji społeczno-gospo-
darczej miasta za lata ubiegłe. 

    Natomiast w zakładce 03_Raporty zamiesz-
czane są raporty o mieście, publikowane za-
równo przez UMP, jak i różne instytucje i firmy, 
które zawierają dane o mieście z różnych za-

kresów jego funkcjonowania. 

        Portal badam.poznan.pl jest przygotowany 
dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwesto-
rów, naukowców, samorządowców, działaczy 
miejskich i wszystkich zainteresowanych, któ-
rzy poszukują danych o Poznaniu potrzebnych 
do pracy, rozwijania wiedzy lub po prostu dla 
przyjemności. 

        BaDaM ma charakter rozwojowy i będzie 
rozbudowywany zgodnie z potrzebami użyt-

kowników. Zgodnie ze światowymi tendencja-
mi, miejskie dane są prezentowane w sieci in-
ternetowej w sposób atrakcyjny, przejrzysty.

         Raz w miesiącu na portalu będzie pojawiał 
się inny temat przewodni, zapowiadany krót-
kim filmem. 

Aktualności: 
Baza Danych Miasta www.badam.poznan.pl
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W dniach 12-13 września br. odbyła się dru-
ga edycja Forum Rozwoju Miast w Poznaniu. 
W tym roku tematem przewodnim była logi-
styka miejska.

       Wydarzenie zorganizowane przez Miasto 
Poznań i i firmę Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 
otworzyli pan Jacek Jaśkowiak, prezydent Mia-
sta Poznania i pan Jens Ocksen, prezes zarządu 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Partnerami kon-
ferencji był Instytut Logistyki i Magazynowa-
nia, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Eko-

nomiczny w Poznaniu oraz Poznańskie Cen-
trum Superkomputerowo-Sieciowe.

          Pierwszy dzień Forum poświęcono na pre-
lekcje polskich i zagranicznych ekspertów oraz 
debatę, podczas której uczestnicy dyskutowali 
na temat zagadnień współdzielenia pojazdów 
w  transporcie ładunkowym.   
 
          O rozwiązaniach w zakresie zielonego, mo-
bilnego miasta już zastosowanych w Poznaniu 
mówiła pani Violetta Wabińska-Chmielewska, 
dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni Urzę-
du Miasta Poznania. Poznań inwestuje w trans-
port publiczny, rozwija ofertę współdzielo-

nych samochodów i skuterów, a Poznański Ro-
wer Miejski, który w tym roku odnotował już 
trzymilionowe wypożyczenie, przygotowu-
je się do wkroczenia w IV generację. Rozwija 
się Poznańska Kolej Metropolitalna, która wła-
śnie uruchomiła nową linię do Swarzędza. Mia-
sto podpisało umowę z firmą, która ma zapro-
jektować przystanki wzdłuż obwodnicy kolejo-
wej Poznania. Wkrótce na ulice wyjedzie 50 no-
wych, całkowicie niskopodłogowych tramwa-
jów, 37 ekologicznych autobusów i 21 autobu-
sów elektrycznych. Miasto systematycznie wy-

Aktualności: 
Forum Rozwoju Miast 

Powitanie uczestników Forum rozwoju Miast przez 
organizatorów wydarzenia, arch. UMP

Wystąpienie pani Violetty Wabińskiej-Chmielewskiej, dyrektor 
Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania, arch. 
UMP
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zacje świetlne w centrum miasta, by upłynnić 
ruch i ułatwić poruszanie się pieszym. 

        Prelegenci opowiadali uczestnikom o cie-
kawych rozwiazaniach logistycznych. Pan Emil 
Konrad z Papukuriera mówił o sposobach sza-
cowania liczby kierowców niezbędnych re-
stauracji do płynnej obsługi zamówień. Pan Ar-
tur Olejniczak z Instytutu Logistyki i Magazy-
nowania przedstawił pomysł tramwaju towa-
rowego, wzorowanego na drezdeńskim. Nato-
miast pan Jakub Kaczmarski z Allegro dzielił się 

wynikami przeprowadzonych przez firmę ba-
dań, zgodnie z którymi młodzi ludzie zamiast 
czekać na kuriera, wolą odebrać przesyłki sa-
modzielnie z paczkomatu. 

                Prelegentami Forum Rozwoju Miast byli 
również m.in. pan Juan Echevarria, wykładow-
ca projektowania cyfrowego i automatyki na 
Uniwersytecie w Kantabrii oraz pani Birgit Hen-
driks, współtwórczyni NGO Eco2city, której ce-
lem jest przekonanie firm transportowych, by 
zamiast wjeżdżać do miasta, zostawiali pacz-
ki w jednym miejscu, skąd jej firma własnymi, 
mniejszymi samochodami rozwiezie je do od-
biorców.

         W drugim dniu wydarzenia odbywały się 
warsztaty. Ich uczestnicy rozmawiali o konsoli-
dacji transportu towarów i ludzi, zrównoważo-
nej logistyce miejskiej w Poznaniu oraz o na-
rzędziach i metodach logistyki miejskiej.

Forum Rozwoju Miast  

Wystąpienie pani Brigit Hendriks na temat usług logistycznych 
w Holandii, arch. UMP

Praca w grupach podczas warsztatów prowadzonych drugiego 
dnia konferencji, arch. UMP
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Poznań zajął 4. miejsce w rankingu jakości 
życia przygotowanym przez tygodnik „Poli-
tyka” oraz ekspertów z Akademii Górniczo-
Hutniczej.

        Tygodnik „Polityka” opublikował wyniki 2. 
edycji rankingu jakości życia. Ranking obejmu-
je 66 miast na prawach powiatu i porównuje 10 
kategorii: Komunikacja, Zdrowie, Bezpieczeń-
stwo, Społeczność, Środowisko, Praca, Samo-
rząd, Mieszkania, Czas wolny, Edukacja. Każda 
z kategorii została opisana indeksem utworzo-

nym na podstawie od 5 do 7 wskaźników staty-
stycznych. Łącznie w rankingu korzystano z 53 
wskaźników statystycznych. Indeksy katego-
rii tworzą zbiorczy indeks pokazujący poziom 
jakości życia w mieście. Przy tworzeniu indek-
sów, autorzy rankingu korzystali z rekomen-
dacji OECD i Komisji Europejskiej. Maksymalny 
poziom każdego indeksu może wynieść 100.

           W 2. edycji rankingu Poznań zajął 4. miej-
sce w Polsce uzyskując wartość indeksu zbior-
czego na poziomie 94,52. Wyższy poziom in-
deksu zbiorczego osiągnęły jedynie: Sopot 
(99,6), Warszawa (98,76) i Kraków (95,88). W 1. 

edycji rankingu, opublikowanej w 2014 r., Po-
znań  zajmował 10. pozycję jednak z powodu 
zmiany metodologii nie można w sposób bez-
pośredni porównać wartości indeksów. 

         Dla Poznania najwyższe wartości indeksów 
w poszczególnych kategoriach wyniosły:
•	 97,03	w	kategorii	Komunikacja	-	wśród	
66 miast na prawach powiatu w tej kategorii 
Poznań zajął 3. pozycję, za Gdańskiem i Gdy-
nią, i najwyższą w grupie największych pol-
skich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) 
•	 94,65	w	kategorii	Środowisko	–	wśród	
66 miast na prawach powiatu w tej kategorii 
Poznań zajął 4. pozycję, za Sopotem, Gdynią 
oraz Olsztynem i najwyższą w grupie najwięk-
szych polskich miast
•	 89,47	 w	 kategorii	 Praca	 –	 wśród	 66	
miast na prawach powiatu w tej kategorii Po-
znań zajął 7. pozycję, za Warszawą, Opolem, 
Sopotem, Katowicami, Rzeszowem i Krako-
wem i trzecią w grupie największych polskich 
miast (za Warszawą i Krakowem)
•	 84,75	w	 kategorii	 Edukacja	 –	 Poznań	
zajął 4. pozycję w grupie największych pol-
skich miast 
•	 84,75	w	kategorii	Czas	wolny	-	Poznań	
zajął 3. pozycję w grupie największych pol-
skich miast
•	 83,55	w	kategorii	Zdrowie	-	Poznań	za-
jął 3. pozycję w grupie największych polskich 
miast
•	 81,89	w	kategorii	Samorząd	–	Poznań	

Aktualności: 
Ranking jakości życia w polskich miastach

TOP3 miasta w rankingu jakości życia w polskich miastach
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zajął 4. pozycję w grupie największych polskich 
miast
•	 75,66	w	kategorii	Bezpieczeństwo	–		Po-
znań uzyskał najwyższy poziom tego indeksu    
w grupie największych polskich miast
•	 40,87	w	kategorii	Społeczność	–	Poznań	
zajął 3. pozycję w grupie największych polskich 
miast
•	 28,1	w	kategorii	Mieszkania	–	Poznań	
zajął 2. pozycję w grupie największych polskich 
miast. W tej kategorii wszystkie największe mia-
sta uzyskały niskie poziomy indeksu, przede 
wszystkim z powodu wysokich cen mieszkań 
w tych ośrodkach. 

  

                                Indeksy dla największych polskich miast i Sopotu

Ranking jakości życia w polskich miastach
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Poznań zajął 8. miejsce w kategorii „Growth 
Clusters” w europejskim rankingu miast tech-
nologicznych „EMEA Tech Cities” opublikowa-
nym przez firmę CBRE. 

            Ranking obejmuje lokalizacje, w których 
rozwija się sektor high-tech. W sektorze techno-
logicznym uwzględniono tradycyjne firmy hi-
gh-tech jak dostawcy oprogramowania, usług ICT  
oraz sprzętu IT oraz nowe firmy, do których nale-
żą dostawcy usług internetowych, e-commerce, 
firmy zajmujące się reklamą i marketingiem, gra-
mi, cyberprzestępczością oraz fintechy.

          W rankingu uwzględniono 4 kategorie         
w zależności od wielkości, wzrostu i charakte-
rystyki danego rynku pracy: 
•	 „Scale	Clusters”	-	supercentra	techno-
logiczne w stolicach Europy, które zatrudniają 
ponad 70 tys. osób w sektorze high-tech. TOP3 
w tej kategorii zajęły Londyn, Madryt i Dublin
•	 „Super	Clusters”	–	lokalizacje	z	zatrudnie-
niem od 50 tys. do 70 tys. w sektorze high-tech. 
TOP3 w tej kategorii to Thames Valley (Wielka 
Brytania), Zurich oraz M3 Corridor (Wielka Bry-
tania)
•	 „Normal	Clusters”	–	lokalizacje	z	za-
trudnieniem od 20 tys. do 50 tys. w sektorze hi-
gh-tech. TOP3 w tej kategorii to Oslo, Bazylea     
i Hamburg
•	 „Growth	Clusters”	-	najbardziej	rozwija-
jące się lokalizacje w regionie EMEA, z dwucy-

frowym wzrostem zatrudnienia w sektorze hi-
gh-tech od 2010 roku i prognozowanym wzro-
stem zatrudnienia w zakresie zaawansowanych 
technologii w ciągu najbliższych pięciu lat. TOP3 
tej kategorii tworzą kolejno Derby/Nottingham, 
Florencja i Kraków. Oprócz Poznania w tej kate-
gorii uwzględniono także Katowice, które zaję-
ły 5. miejsce. 

            Wysokie miejsce Poznania w rankingu wy-
nika z bardzo dużej dynamiki zatrudnienia w sek-
torze technologicznym oraz obecności w mieście 
wielu firm, które działają z powodzeniem na mię-
dzynarodowym rynku. Autorzy rankingu wymie-
niają przykładowo takie firmy jak: Netguru, Ta-
lex, INEA, Allegro, Komputronik. Ponadto w Po-
znaniu ma siedzibę wiele korporacji międzyna-
rodowych,  jak np. Capgemini, Cognifide i Roche. 

             W Poznaniu wśród najemców z sektora 
high-tech w nowoczesnych budynkach biuro-
wych największą grupę stanowią firmy oferują-
ce usługi internetowe (40%). Co czwarta firma 
jest dostawcą usług IT, co piąta - usług telekomu-
nikacyjnych, a co dziesiąta - oprogramowania. 

          W ciągu ostatnich 10 lat dynamika zatrud-
nienia w sektorze technologicznym w mieście 
wzrosła aż o 64%. Większość pracowników sek-
tora hi-tech to osoby z maksymalnie 10-letnim 
stażem pracy. 

           Według autorów rankingu w Poznaniu ist-
nieje bardzo duży potencjał pod kątem zatrudnie-
nia specjalistów IT, którzy obok finansistów i lin-
gwistów stanowią największą grupę studentów. 
Autorzy rankingu twierdzą, że Poznań ma szan-
sę	znaleźć	się	w	grupie	miast	–	klastrów	techno-
logicznych rozwiniętych jeśli nadal będą napły-
wały do miasta inwestycje z sektora high-tech 
powodująca utrzymanie się wysokiej dynamiki 
wzrostu zatrudnienia. 

TOP10 kategorii „Growth Clusters”  ranking CBRE „EMEA Tech Cities”

Aktualności: 
Poznań w europejskim rankingu miast technologicznych  
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Aktualności: 
Poznań będzie miał rowery 4. generacji

W kolejnym sezonie Poznańskiego Roweru 
Miejskiego pojawi się na ulicach Poznania ro-
wer 4. generacji. 

         Rok 2018 jest ostatnim, w którym obo-
wiązuje umowa między miastem Poznań a fir-
mą Nextbike na obsługę Poznańskiego Rowe-
ru Miejskiego (PRM). Przez kolejne 4 lata tj. do 
końca 2022 r. operatorem będzie ponownie fir-
ma Nextbike Poznań Sp. z o.o., która jako jedy-
na zgłosiła się do przetargu miejskiego na no-
wego operatora. Firma ta obsługuje PRM od 
początku jego istnienia.

         System 4. generacji będzie bezstacyjny 
z wirtualnymi strefami wypożyczeń i zwrotów 
na terenie całego miasta. Będzie możliwość 
pozostawienia pojazdów w dowolnym lub wy-
znaczonym miejscu, ale bez potrzeby wpię-
cia w stację lub do innego roweru. Strefy, czy-
li tzw. wirtualne stacje, w których użytkowni-
cy będą mogli zwracać rowery będą zlokalizo-
wane w sąsiedztwie obecnych stacji oraz w no-
wych miejscach, w których brakuje stacji 3. ge-
neracji. Wszystkie rowery będą posiadać na-
dajniki GPS oraz zamki blokujące. Oznacza to, 
że równocześnie będą funkcjonować 2 sys-
temy	–	1227	 rowerów	3.	generacji	wyposażo-
nych w elektroniczne zamki (PRM3G) i w pierw-
szym roku 435 rowerów 4. generacji (PRM4G), 
a w kolejnych 3 latach system zostanie rozbu-
dowany o kolejne 261 rowerów. Dodatkowo do 
PRM dołączą rowery elektryczne. Będzie to 30 

pojazdów 5. generacji (PRM5G). 

       W ramach nowej umowy, kolejny sezon 
może być przedłużony maksymalnie o 1 mie-
siąc, natomiast w następnych latach począw-
szy od 2020 r. nawet o 3 miesiące, co będzie 
oznaczać, że będzie możliwość korzystania        
z systemu PRM przez cały rok. 

        Od 2019 r. warunkiem korzystania z PRM, 
będzie utrzymanie stanu konta na poziomie 
minimum 20 zł. Nie zmieni się bezpłatny czas 
korzystania	z	roweru	–	20	minut.	

           Część stacyjna PRM3G uruchomiona zosta-
nie 1 marca 2019 r., natomiast system PRM4G 
120 dni od daty podpisania umowy, jednak nie 
wcześniej niż 1 marca.

         Zarząd Transportu Miejskie-
go, przeznaczył na utrzymanie 
i rozwój PRM przez następne         
4 sezony prawie 31 mln zł.

         W 2018 r. w stolicy Wiel-
kopolski działa 113 stacji, w któ-
rych można wypożyczyć 1227 
rowerów. Szacuje się, że na ko-
niec obecnego sezonu będzie 
1,7 mln wypożyczeń. Od kwiet-
nia 2012 r., czyli od początku 
działania PRM, rowery zostały 
wypożyczone ponad 3 mln razy. 

Użytkownicy systemu mogą wypożyczać m.in. 
rowery z fotelikami dla dzieci oraz rowerki dla 
najmłodszych. Dla posiadaczy biletów okreso-
wych na karcie PEKA udostępniono promocyj-
ną taryfę.

arch. Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
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W ciągu roku akademickiego w murach po-
znańskich uczelni spotkać można nie tylko 
studentów i wykładowców, ale również wy-
bitne postaci ze świata nauki, gospodarki, 
polityki i sztuki. 

        Dzięki programowi Miasta Poznania na 
przestrzeni ostatnich 10 lat w mieście odby-
ło się już ponad 260 wykładów otwartych naj-
wyższej klasy specjalistów. Poznań odwiedzi-
li m.in. prof. Wangari Maathai, laureatka Poko-
jowej Nagrody Nobla, znany amerykański psy-
cholog, prof. Robert Cialdini czy prof. Ben L. Fe-
ringa, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie che-
mii.

       Miejski program zapraszania do Poznania 
wybitnych naukowców i artystów działa od 
2008 r. Poznańskie uczelnie mają możliwość 
otrzymania wsparcia finansowego na organi-
zację wizyt i wykładów specjalistów wielu dzie-
dzin nauki.  Zaproszeni goście dzielą się wiedzą 
nie tylko ze środowiskiem naukowym, ale rów-
nież każdym zainteresowanym, wykłady są do-
stępne nieodpłatnie dla wszystkich chętnych. 

         Do tej pory Poznań odwiedziło aż 266 
wykładowców, w tym 8 laureatów Nagro-
dy Nobla (prof. Wangari Maathai, prof. Robert                       
H. Grubbs, prof. Robert Mundell, prof. Thomas 
Cech, prof. Erwin Neher, prof. Klaus von Klit-
zing, prof. Jean-Marie Lehn, prof. Ben L. Ferin-
ga) i laureat Oscara (prof. Zbigniew Rybyczyń-

ski). Mieszkańcy Poznania mieli również okazję 
posłuchać m.in. gen. Mirosława Hermaszew-
skiego, pierwszego polskiego astronauty, któ-
ry uczestniczył w wyprawie kosmicznej (od-
wiedził Poznań w 2010 r.) czy Sir Johna Dermo-
ta Turinga, bratanka Alana Turinga, brytyjskie-
go matematyka i kryptologa, uważanego za 
ojca informatyki (wykładał w Poznaniu w 2016 
r.). Jeden z ostatnich wykładów wygłosił nato-
miast prof. Leslie Valiant, laureat Nagrody Tu-
ringa, wybitny brytyjski informatyk i teoretyk 
obliczeń.

          Poznań odwiedzają naukowcy z całego 
świata. Aż 26% wykładów poprowadzili miesz-
kańcy Stanów Zjednoczonych, 14% - wykła-
dowcy z Niemiec, a 8% - z Wielkiej Brytanii. 
Często zapraszani są również specjaliści z Fran-
cji, Kanady i Włoch. W czasie trwania programu 
odbywały się także wykłady naukowców i ar-
tystów pochodzących z tak odległych krajów 
jak Kirgistan, Korea Południowa, RPA czy Nowa 
Zelandia. 

         Wykłady otwarte organizowane na po-
znańskich uczelniach dotyczą wielu różnych 
dziedzin nauki, m.in.: medycyny, informaty-
ki, sztuki, biologii, chemii, nauk społecznych             
i ekonomicznych. Można usłyszeć historię 
sławnego fagocisty, wysłuchać fascynujących 
opowieści egiptologa oraz dowiedzieć się jak 
bardzo rozwój chemii ma wpływ na przyszłość 
światowego transportu. Wykłady są również 

ciekawą propozycją dla studentów zagranicz-
nych, ponieważ językiem wykładowym wykła-
dów jest język angielski. 

         Opis idei programu i wykaz wykładów 
dostępne są na stronie internetowej Miasta Po-
znania, pod adresem www.poznan.pl/studia. 
Program realizowany jest przez Wydział Roz-
woju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
Urzędu Miasta Poznania.

prof. Meenakschi Bharat przed wykładem „India: Many Languages/
Diverse Cultures” , 20.04.2018, Wydział Anglistyki UAM, fot. arch. 
UAM

Aktualności: 
10 lat wykładów otwartych w Poznaniu
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 We wrześniu  Miasto Poznań ogłosiło konkurs 
na opracowanie koncepcji architektonicznej 
nowej siedziby Teatru Muzycznego w Pozna-
niu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w mar-
cu 2019 r. Wiosną 2021 r. rozpoczną się prace 
budowlane, których zakończenie planowane 
jest na jesień w 2023 r.

           Teatr Muzyczny powstanie na działce u zbie-
gu ulic Święty Marcin i Skośnej, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Akademii Muzycznej i torów kole-
jowych. Nowy adres  teatru wpisuje się w rewi-
talizację ul. Święty Marcin, a teren ten jest tak-

że świetnie skomunikowany: blisko dworca ko-
lejowego, komunikacji miejskiej i podziemnego 
parkingu pod Kaponierą. Niedaleko Teatru, przy 
ul. Składowej jest planowany parking dla auto-
busów PKS i autokarów. 

               Teatr Muzyczny zapoczątkował swą dzia-
łalność artystyczną pod nazwą Państwowej Ope-
retki Poznańskiej sztuką wystawioną w maju 1956 
r. W zniszczonym przez wojnę Poznaniu trudno 
było znaleźć przestrzeń odpowiadającą potrze-
bom profesjonalnego teatru. Ostatecznie Operet-
kę ulokowano w siedzibie Ligii Przyjaciół Żołnie-
rza przy ul. Niezłomnych. Zbigniew Szczerbow-
ski	–	inicjator	jej	utworzenia,	a	zarazem	główny	

reżyser, w ciągu roku piasto-
wania stanowiska skomple-
tował cały zespół artystycz-
ny. Jego zaproszenie przyjęli 
tak znani soliści jak: Izabela 
Ferency, Irena Schulz-Kruk, 
Ludmiła Szwabowicz, Erika 
Wosińska, Jerzy Golfert, Ja-
nusz Golc. Oprócz znanych 
artystów do pracy zaanga-
żowano również uczniów    
i studentów szkół muzycz-
nych oraz śpiewaków i tan-
cerzy amatorów.

          Pierwszy dyrektor Jan 
Teresiński zdecydował się 

także na współpracę z Orkiestrą Związków Za-
wodowych. Upór i determinacja kolejnych dy-
rektorów	–	Zbigniewa	Szczerbowskiego	i	Zyg-
munta Wojciechowskiego stworzyły fundamen-
ty pod dalszy rozwój. Wojciechowski, bogaty w 
doświadczenie zdobyte podczas pracy w Teatrze 
Wielkim, budował renomę Operetki: angażował 
sprawdzonych scenografów, rozbudowywał ze-
spół solistów. Przez pierwsze 4 lata działalności 
Operetki Poznańskiej w repertuarze dominowa-
ły operetki klasyczne.

          Za dyrekcji Henryka Duczmala podjęta zo-
stała jedna z najistotniejszych decyzji, przez wie-
le lat wpływająca na kształt Operetki Poznań-
skiej	–	w	charakterze	dyrektora	artystycznego	
zatrudniono Stanisława Renza, który po ustą-
pieniu Henryka Duczmala, skupił w swoich rę-
kach także funkcję dyrektora. Renz zapoznawał 
widzów z ówczesnymi nowinkami ze świata, 
czyli musicalami.

        Z końcem sezonu 1972/73 rolę dyrektora 
przejął	Henryk	Olszewski	–	aktor	i	reżyser.	Naj-
bardziej cenionym przez niego gatunkiem była 
komedia muzyczna, naturalnym zatem wybo-
rem okazała się zmiana nazwy Poznańskiej 
Operetki na Teatr Muzyczny. Konsekwentnie 
realizował swe zamierzenia; w myśl jego kon-
cepcji tekst miał stać się równorzędnym part-
nerem dla muzyki. Innowacją, która wzbudzi-
ła kontrowersje było wprowadzenie komedii 

Aktualności: 
Teatr Muzyczny w Poznaniu

Miejsce na nową siedzibę Teatru Muzycznego w Poznaniu, fot. 
arch. Teatru Muzycznego w Poznaniu
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muzycznych kosztem, królujących dotychczas, 
operetek. 

       Lata 1980-1984 to czas piastowania funkcji 
dyrektora przez Andrzeja Wizę i jednocześnie 
kolejna zmiana koncepcji zarządzania. Dyrek-
tor wystawiał także spektakle rodzimych twór-
ców. Do uwspółcześnienia repertuaru dążył, 
sprawujący rolę dyrektora w latach 1984-1989, 
Włodzimierz Krzyżanowski.

 Od 1989 r., przez 23 lata, funkcję dyrektora peł-
nił Daniel Kustosik. 

       

Z początkiem 2013 r. dyrek-
cję Teatru objął Przemysław 
Kieliszewski, który stawia na 
teatr muzyczny w szerokim 
rozumieniu od klasycznej 
operetki poprzez koncer-
ty, wieczory muzyczno-po-
etyckie, spektakle edukacyj-
ne, przedstawienia dla dzie-
ci i młodzieży po musicale. 
Największymi wyzwaniem 
nowej dyrekcji, oprócz bu-
dowania jakości artystycz-
nej każdego dnia, jest do-
prowadzenie do rozbudowy 
lub zmiany lokalizacji Teatru, 

a także 
pozyskanie finansowania 
produkcji musicali drugiej 
generacji; produkcji, któ-
rych realizacja w Poznaniu 
i w Wielkopolsce jest długo 
oczekiwana.

          Artyści Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu otrzymali 
wiele nagród takich jak: Na-
grodę Fundacji Kultury Pol-
skiej dla dyrektora Teatru, 
medale i odznaki honorowe 
„Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis” Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 

odznaki honorowe „Za Zasługi Dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego” Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz nagrodę Muzyczną 
im. Jana Kiepury.
               

Koncert zaduszkowy „Pamiętamy”, fot. arch. Teatru Muzycznego 
w Poznaniu

Teatr Muzyczny w Poznaniu

Spektakl „Madagaskar - musicalowa przygoda”, fot. arch. Teatru 
Muzycznego w Poznaniu
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Analizy: 
Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania

Poznaniacy żyją dłużej niż mężczyźni w kraju       
o blisko 2 lata, natomiast poznanianki minimal-
nie dłużej niż statystycznie przeciętna Polka.

         Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego w 2017 r. w Polsce przeciętne trwanie 
życia	mężczyzn	wyniosło	74,0	lat,	a	kobiet	–	81,8	
lat. Najdłużej żyją mieszkańcy i mieszkanki woje-
wództwa podkarpackiego (odpowiednio 75,6 lat 
i 83,1 lat), najkrócej, mężczyźni  w województwie 
łódzkim (71,9) i kobiety w województwie łódzkim 
oraz woj. śląskim (80,8). Stałe wydłużanie się prze-

ciętnego trwania życia statystycznie jest notowa-
ne od ponad 20 lat, lecz w 2017 r. wzrosło ono tyl-
ko w przypadku mężczyzn (o 0,1 roku), natomiast 
skróciło się w przypadku kobiet  (o 0,1 roku).

           Mimo polepszania się opieki medycznej oraz 
mody na prozdrowotny styl życia, w Polsce nadal 
występuje dość wysoka nadumieralność mężczyzn 
we wszystkich grupach wieku. Na tle krajów eu-
ropejskich wiek dożywania Polaków jest krótszy 
o ok. 4 lata, Polek o ok. 1,5 roku. 

           W 2017 r. w Poznaniu średnie trwanie życia 
mężczyzn	wyniosło	75,9	lat,	a	kobiet	–	82,1	lat.	
Oznacza to, iż poznaniacy żyją dłużej niż mężczyź-
ni w kraju o blisko 2 lata, natomiast poznanian-
ki minimalnie dłużej niż statystycznie przeciętna 
Polka. Różnica miedzy długością życia mężczyzn 
i kobiet  w Poznaniu wynosi 6,2 roku. W stosun-
ku do 2002 r. poznaniacy żyją dłużej o 4 lata, a po-
znanianki  o około 3,5 roku.

             Porównując trwanie życia mieszkańców naj-
większych pod względem liczby ludności polskich 
miast, najdłużej żyją mieszkańcy Krakowa (76,8 lat) 
i mieszkanki Krakowa oraz Warszawy (82,7 lat). Po-
znaniacy żyją dłużej niż mieszkańcy Łodzi i Wro-
cławia natomiast poznanianki dłużej jedynie niż 
mieszkanki Łodzi. W największych polskich mia-
stach, poza Łodzią, przeciętne trwanie życia jest 
dłuższe niż w kraju. W Poznaniu, Krakowie oraz w 
Warszawie występuje najmniejsza różnica między 
długością trwania życia mężczyzn i kobiet (ok. 6 
lat) natomiast największa różnica występuje w Ło-
dzi	–	różnica	wynosi	ponad	8	lat.
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Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania
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Analizy:

Studenci programu Erasmus+ w Poznaniu

W tym roku przypada 20-lecie programu Era-
smus+ w Polsce. W 1998 r. pierwsi polscy stu-
denci wyjechali na uczelnie partnerskie w ra-
mach międzynarodowej mobilności studenc-
kiej. Przez ten czas do Poznania przyjecha-
ło wielu studentów z innych państw europej-
skich, którzy na stale wpisali się w obraz dy-
namicznie rozwijającego się miasta i zredefi-
niowali jego charakter.

       Poznańskie uczelnie osiągają coraz wyższy 
stopień internacjonalizacji studiów. Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza podpisał umowy part-
nerskie z 380 uczelniami z innych państw, dzię-
ki którym ok. 15 000 studentów i pracowników 
naukowych wyjechało na studia, praktyki oraz 
staże.		Co	istotne	–	przez	20	lat	ogromnie	wzro-
sła liczba studentów zainteresowanych studiami 
w	Polsce	–	w	tym	w	Poznaniu.	Ponad	4	000	stu-
dentów przyjechało na Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, a liczba ta z roku na rok wzrasta. 

        Pod względem liczby umów międzynaro-
dowych wysoką pozycję zajmuje również Poli-
technika Poznańska, która nawiązała współpra-
cę z ok. 400 uczelniami. Ponad 1 000 studentów 
miało dzięki temu możliwość odbycia części stu-
diów w innym państwie. 

								Uniwersytet	Ekonomiczny	–	pomimo	mniej-
szej	liczby	studentów	–	angażuje	się	na	rzecz	
wspierania mobilności transgranicznej. Niemal-

że 150 umów międzyinstytucjonalnych otwiera 
rocznie nowe możliwości dla studentów i pra-
cowników. Co roku z mobilności korzysta od 200 
do 300 osób związanych z uczelnią, a w tym cza-
sie na uczelnię przyjeżdża również liczna grupa 
studentów międzynarodowych. 

          Program Erasmus+ odniósł znaczący suk-
ces w całej Europie, nieustannie przynosi ko-
rzyści i otwiera nowe możliwości nie tylko dla 
studentów. Od 2014 r. nosi nazwę Erasmus+ 
i obejmuje coraz więcej beneficjentów. Ze 
wsparcia mogą również korzystać nauczyciele                                                                                                  

i uczniowie poznańskich szkół, osoby zdoby-
wające kompetencje zawodowe, a także osoby 
starsze. Można spodziewać się, że w nadchodzą-
cych latach liczba uczestników projektów trans-
granicznych, szkoleń i wymian będzie wzrastać.
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Poznaniacy warci poznania:

Irena Obuchowska

Profesor Irena Obuchowska była specjalist-
ką z zakresu psychologii klinicznej dzieci             
i młodzieży. Na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu utworzyła pedago-
gikę specjalną - jeden z pierwszych w Pol-
sce tego typu kierunków studiów.

            Irena Obuchowska urodziła się 21 sierp-
nia 1932 r. w Poznaniu. W 1956 r. ukończyła 
studia z zakresu psychologii klinicznej dzie-

ci i młodzieży na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (UAM). W czasie stu-
diów pracowała na oddziale nerwic dziecię-
cych w Państwowym Sanatorium dla Nerwo-
wo Chorych w Kościanie. Po ukończeniu stu-
diów podjęła pracę w Poradni Zdrowia Psy-
chicznego w Poznaniu, a w 1964 r. przeszła 
do Katedry Psychologii Klinicznej UAM. Całe 
późniejsze życie zawodowe profesor Obu-
chowskiej było związane z jej macierzystą 
uczelnią w Poznaniu, w której przeszła z po-
wodzeniem przez wszystkie szczeble kariery 
uniwersyteckiej. W 1966 r. uzyskała stopień 
doktora nauk humanistycznych w zakresie 
psychologii, a w 1975 r. stopień doktora ha-
bilitowanego. W 1990 r. została mianowana 
profesorem psychologii, a w 1993 r. otrzyma-
ła tytuł profesora zwyczajnego. 
 
        W 1974 r. profesor Irena Obuchowska 
utworzyła na UAM od podstaw nowy, a jed-
nocześnie jeden z pierwszych w Polsce, kie-
runek	studiów	–	pedagogikę	specjalną.	Stwo-
rzonym przez siebie Zakładem Psychopatolo-
gii Dziecka i Pedagogiki Specjalnej kierowa-
ła do 1994 r., a w latach 1994-2002 Zakładem 
Psychopatologii Dziecka na Wydziale Studiów 
Edukacyjnych UAM. W latach 1977-1981 pro-
fesor Obuchowska była prodziekanem na Wy-
działu Nauk Społecznych tej uczelni. 

         W połowie lat 70-tych ubiegłego wieku 

zapoczątkowała systematyczną współpracę 
między UAM a wieloma znaczącymi uczelnia-
mi zagranicznymi, przodującymi w dziedzi-
nie pedagogiki specjalnej. Podjęła i zrealizo-
wała liczne wspólne przedsięwzięcia nauko-
we	–	badania,	konferencje,	seminaria	i	publi-
kacje. Prowadziła wykłady i seminaria w za-
granicznych ośrodkach naukowych. Wygłosi-
ła ponad 100 referatów na konferencjach na-
ukowych w kraju i za granicą.

        Profesor Irena Obuchowska opubliko-
wała 193 prac naukowych, w tym 5 książek, 
28 rozdziałów w książkach oraz 160 artyku-
łów, z których wiele ukazało się w językach 
obcych	–	niemieckim,	angielskim	i	holender-
skim. Ponadto napisała 7 książek oraz ponad 
400 felietonów o charakterze popularnonau-
kowym. Pod jej kierunkiem przygotowało          
i obroniło prace magisterskie 320 osób. Pro-
fesor Obuchowska wypromowała 15 dokto-
rów psychologii oraz pedagogiki. 

         Profesor Irena Obuchowska uczestniczy-
ła w pracach komitetów redakcyjnych wie-
lu czasopism naukowych, m.in.: „Psychiatrii 
i Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży” 
i „Psychologii Rozwojowej”. Była członkiem 
Nowojorskiej Akademii Nauk, Międzynaro-
dowej Akademii Rehabilitacji w Wieku Roz-
wojowym w Monachium, Komitetu Nauk Psy-
chologicznych PAN, Komisji Rozwoju Fizycz-

arch. Sekcji Filmowej Centrum Marketingu uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu
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nego, Psychicznego i Społecznego Komitetu 
Rozwoju Człowieka PAN oraz Komisji Reha-
bilitacji i Integracji Społecznej przy Oddziale 
PAN w Poznaniu. 

            Profesor Obuchowska prowadziła bar-
dzo intensywną działalność społeczną. W la-
tach 1991-2001 przewodniczyła Radzie Fun-
dacji Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Grześ”. 
W latach 1993-1997 była członkiem Komisji 
ds. Sieroctwa Społecznego przy Komitecie 
Polityczno-Społecznym Rady Ministrów RP, 
a w latach 1998- 2001 członkiem Zespołu ds. 
Patologii Społecznej wśród dzieci i młodzie-
ży przy Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. 
Była członkiem wielu organizacji działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Przez wie-
le lat współpracowała z Instytutem Pediatrii 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

         Za swą pracę czterokrotnie otrzyma-
ła nagrodę ministra oświaty i wychowania 
oraz wielokrotnie rektora UAM. Oprócz tego 
otrzymała nagrodę zespołową ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego za współautorstwo 
podręcznika „Psychologia kliniczna” i nagro-
dę zespołową ministra zdrowia za współau-
torstwo podręcznika „Zarys pediatrii”. Uzyska-
ła wyróżnienie honorowe im. Profesora Hugo-
na Steinhausa za wybitne osiągnięcia w zakre-

sie popularyzacji nauki. W 1985 r. Profesor Ire-
na Obuchowska otrzymała Złoty Krzyż Zasłu-
gi,	w	1988	r.	–	Odznakę	Honorową	Polskiego	
Czerwonego	Krzyża,	w	1993	r.–	Medal	Komi-
sji	Edukacji	Narodowej,	a	w	2004	r.	–	Krzyż	Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 r. 
za całokształt pracy otrzymała najwyższe od-
znaczenie	UAM	–	Palmae	Universitatis	Studio-
rum Posnaniensis. 

        Profesor Irena Obuchowska zmarła 19 
kwietnia 2016 r. Jej postać trwale pozostanie 
w świadomości polskich pedagogów specjal-
nych i psychologów.

Opracowano na podstawie:
www.pedagogika.umk.pl
www.gloswielkopolski.pl

Irena Obuchowska
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