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Aktualności:

Poznański Panel Obywatelski

Po raz pierwszy w historii Poznania miesz-

kańcy mogą współdecydować o ważnych dla 

miasta kwestiach w ramach panelu obywa-

telskiego. Jego tematyka koncentruje się wo-

kół zagadnień dotyczących ochrony klimatu 

oraz przystosowania do zachodzących w nim 

zmian. Do udziału w panelu mogła zgłosić się 

każda pełnoletnia osoba, mieszkająca pod 

jednym z 20 tysięcy wylosowanych adre-

sów. Spośród 1009 zainteresowanych, którzy 

zgłosili chęć udziału w panelu, w jego skład 

weszło 70 osób. Wypracowane przez nich re-

komendacje działań, które uzyskają popar-

cie co najmniej 80% wszystkich uczestniczek 

i uczestników, zostaną przekazane właści-

wym jednostkom lub organom.

Panel obywatelski

 Panel obywatelski to forma demokratyczne-

go współdecydowania o rozwoju miasta, pań-

stwa, a także społeczności międzynarodowej, 

na przykład Unii Europejskiej. Bierze w nim 

udział losowo wyłoniona grupa mieszkanek 

i mieszkańców, z uwzględnieniem takich kryte-

riów demogra& cznych, jak płeć, wiek, poziom 

wykształcenia czy miejsce zamieszkania. Gru-

pa ta stanowi miasto lub państwo „w pigułce”. 

Skład panelu jest więc reprezentatywny de-

mogra& cznie – jego struktura (pod względem 

wybranych kryteriów) jest maksymalnie zbli-

żona do struktury całej społeczności. Kryteria 

reprezentatywności demogra& cznej są osob-

no ustalane na potrzeby każdego indywidual-

nego panelu. Oznacza to, że ich katalog nie za-

wsze jest taki sam. W Poznańskim Panelu Oby-

watelskim przyjęte zostały następujące kryte-

ria demogra& czne: płeć, grupa wiekowa, po-

ziom wykształcenia, stosunek do zmian klima-

tu oraz miejsce zamieszkania (osiedle). 

 Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne 

przeanalizowanie danego tematu, omówie-

nie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumen-

tów za i przeciw, a następnie podjęcie przemy-

ślanych decyzji – przyjęcie rekomendacji do 

wdrożenia. 

 Do tej pory z panelu obywatelskiego jako 

formy konsultacji społecznych skorzystały: 

Gdańsk, Lublin, Łódź, Wrocław, Warszawa. Do 

grona tego dołączają także Poznań i Kraków.

Panelistki i paneliści

 Do udziału w Poznańskim Panelu Obywatel-

skim mogła zgłosić się (zarejestrować) każda 

pełnoletnia osoba, mieszkająca pod wyloso-

wanym adresem. Łącznie wylosowano blisko 

20 tysięcy gospodarstw domowych, którym 

przekazano zaproszenie do udziału w panelu. 

Na zaproszenie to odpowiedziało, czyli zgło-

siło chęć udziału w panelu, 1009 osób. Z tego 

grona 13 lutego br. wyłoniono 65 panelistek 

i  panelistów oraz 10 osób rezerwowych, spo-

śród których chęć udziału w panelu na począt-

ku marca deklarowało 70 osób. Wszystkie  oso-

by wchodzące w skład panelu otrzymają dietę 

w wysokości 700 zł brutto. 

 Ponadto wszystkie osoby zainteresowane 

tematyką panelu mogły wyrazić swoje zdanie 

na temat poruszanych w jego ramach zagad-

nień podczas konsultacji społecznych, które 

odbyły się w dniach od 15 do 28 lutego 2021 r. 

Mieszkanki i mieszkańcy Poznania mogli wy-

pełnić ankietę, a uzyskane w jej ramach odpo-

wiedzi i propozycje zostaną przedstawione na 

jednym ze spotkań panelu.

Tematyka panelu

 Poznański Panel Obywatelski zajmuje się 

zagadnieniami dotyczącymi ochrony klimatu 

oraz przystosowania do zachodzących w nim 

zmian. Ogólny temat panelu brzmi: „Jak wła-

dze Poznania mogą działać na rzecz przeciw-
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Poznański Panel Obywatelski

działania oraz adaptacji do zmian klimatu i kry-
zysu klimatycznego?”. Przez panelistki i pane-
listów rozpoznane zostaną następujące tema-
ty szczegółowe: 
1. Jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Po-
znaniu do zmieniającego się klimatu? 
2. Czy odejść w Poznaniu całkowicie od spala-
nia węgla w gospodarstwach domowych? 

Program panelu

 Program panelu obejmuje części edukacyj-
ną i deliberacyjną, głosowanie nad rekomen-
dacjami, które zostaną przekazane do wdro-
żenia, oraz opracowanie raportu końcowego. 
W  ramach części edukacyjnej, poświęconej 
zgłębieniu tematu, przedstawiane są prezen-
tacje ekspertów oraz stron bezpośrednio zwią-
zanych z tematem (organizacji, instytucji, grup 
nieformalnych). Spotkania w części edukacyj-
nej, odbywające się w marcu, są otwarte dla 
mediów, transmitowane na żywo i nagrywane. 
W części deliberacyjnej (kwiecień i maj) pane-
listki i paneliści będą spotykać się ze sobą (na 
żywo lub online) i dyskutować w małych gru-

pach, których składy będą się wymieniać. Na-
stępnie opracowana zostanie lista wstępnych 
rekomendacji, które zostaną poddane głoso-
waniu. Głosowanie w sprawie przyjęcia reko-
mendacji będzie odbywać się tajnie, poprzez 
wypełnienie elektronicznej karty do głosowa-
nia. Te spośród rekomendacji, które uzyskają 
wysoką siłę poparcia oraz poparcie co najmniej 
80% uczestniczek i uczestników panelu, zosta-
ną podane do publicznej wiadomości na stro-
nie internetowej panelu oraz przekazane wła-
ściwym jednostkom lub organom. W czerw-
cu br. opublikowany zostanie raport końcowy 
na temat procesu realizacji panelu i wypraco-
wanych w jego ramach rozwiązań.

Organizacja i ! nansowanie

 Przygotowaniem oraz koordynowaniem re-
alizacji panelu na każdym jego etapie oraz 
opracowaniem i publikacją raportu końcowe-
go zajmuje się Zespół Koordynujący, którym 
jest stowarzyszenie „Inicjatywa z Natury Rze-
czy” wyłonione w otwartym konkursie ofert. 
Nad przebiegiem panelu i zgodnością z regu-

laminem czuwa Zespół Monitorujący, w skład 
którego wchodzą przedstawicielki i  przedsta-
wiciele Miasta Poznania, Klubów Radnych Rady 
Miasta, środowiska akademickiego oraz orga-
nizacji pozarządowych i grup nieformalnych 
(których działalność dotyczy zmian klimatu, 
ochrony środowiska, ekologii lub partycypa-
cji obywatelskiej). Z ramienia Urzędu Miasta 
Poznania z Zespołem Koordynującym współ-
pracuje Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej.
 Poznański Panel Obywatelski w całości + -
nansowany jest z budżetu Miasta Poznania. Na 
jego realizację przeznaczonych zostało łącznie 
200 tysięcy złotych. Środkami tymi dysponuje 
(w ramach uzgodnionego budżetu) Zespół Ko-
ordynujący. 
 Więcej informacji o Poznańskim Panelu Oby-
watelskim można znaleźć na stronach interne-
towych: www.poznan.pl/panelobywatelski/ 
oraz https://www.facebook.com/PoznanskiPa-
nelObywatelski.
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Wszyscy, którzy rozliczą podatek PIT w Po-

znaniu, przyczynią się do wsparcia rozwo-

ju miasta – aż 48% podatku zostanie bo-

wiem w miejscu, które wskaże się w rozlicze-

niu. Aby wesprzeć Poznań swoim podatkiem, 

nie trzeba być tu zameldowanym – wystar-

czy zmienić adres w rozliczeniu PIT na ten, 

pod którym się realnie mieszka, i wybrać z li-

sty urząd skarbowy właściwy dla miejsca za-

mieszkania. Informację o tym, jak zmienić 

miejsce rozliczenia PIT przez Internet, znaleźć 

można na stronie https://glanc.poznan.pl/.

 Środki z rozliczonego w Poznaniu podatku 
Miasto inwestuje w: edukację (27,2%), trans-
port zbiorowy (19,6%), pomoc społeczną, ro-
dzinę i zdrowie (19,1%), drogi (11,3%), gospo-
darkę komunalną (3,5%), rewitalizację i gospo-
darkę przestrzenną (3,3%), kulturę (3,1%), bez-

pieczeństwo (1,9%), sport (1,6%), ochronę śro-
dowiska i zieleń (1,1%).

Pro! ty dla rozliczających podatek PIT w Po-

znaniu

 Osoby rozliczające podatek PIT w Poznaniu 
zyskują zniżki na Bilecie Metropolitalnym oraz 
dodatkowe punkty dla dziecka przy rekrutacji 
do przedszkola lub szkoły. Rodzice wieloracz-
ków mogą dostać 1000 zł rocznie na każde 
dziecko do ukończenia przez nie 18 roku ży-
cia. Rozliczający PIT w Poznaniu mogą również 
otrzymać zniżki w programie dla seniorów 
„Poznańska Złota Karta” oraz skorzystać z pro-
gramu „Nasz asystent, Twoja niezależność”. 
Przysługuje im także możliwość zaszczepienia 
się za darmo, otrzymania wyprawki dla nowo 
narodzonego dziecka („Wyprawka dla Gzub-
ka”) oraz uzyskania Identy$ katora Mieszkańca 

Strefy Płatnego Parkowania.

Więcej informacji na: glanc.po-

znan.pl

 Oprócz wskazówek, jak rozli-
czyć podatek PIT przez Internet, 
na stronie https://glanc.poznan.
pl/ znaleźć można także podpo-
wiedzi, jak przekazać 1% podatku 
na wybraną organizację pożytku 
publicznego, zameldować się na 
pobyt stały lub czasowy (eMel-
dunek), założyć pro$ l zaufany lub 

wybrać lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej.
 Wywodzące się z gwary poznańskiej sło-
wo „glanc” to synonim skutecznego działania. 
Określenie to nawiązuje do funkcjonującego 
w języku codziennym zwrotu „zrobić coś na 
glanc”, wyrażającego niezawodność, rzetel-
ność i porządek, z których słynie Poznań.

Aktualności: 
Rozliczmy podatek PIT w Poznaniu

48% 
podatku PIT odprowadzonego 

przez mieszkańców wraca do 

Poznania – to prawie 1/3 

budżetu miasta!

Aż

Zobacz, 

jak to zrobić przez 

Internet na:

Jeżeli jeszcze nie rozliczasz 

tu podatków*, wystarczy, 

że podasz swój poznański 

adres (pod którym mieszkasz, 

nie musisz być zameldowany!)

w rozliczeniu PIT.

glanc.poznan.pl

na każdym podatniku spoczywa obowiązek 

rozliczenia się w miejscu, w którym rzeczywiście 

zamieszkiwał 31 grudnia danego roku podatkowego

*
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Agencje Fitch Ratings i Moody’s Investors Se-

rvice potwierdziły wysokie ratingi Poznania. 

Oznacza to, że Miasto ma bardzo wysoką zdol-

ność do wywiązywania się z zaciągniętych zo-

bowiązań. Niezależne instytucje doceniają roz-

ważną politykę � nansową Poznania oraz wyso-

kiej jakości usługi publiczne.

 Agencja Fitch Ratings 26 lutego br. potwier-
dziła międzynarodowe długoterminowe ratingi 
Poznania dla zadłużenia w walutach zagranicz-
nej i krajowej na poziomie „A-” z prognozą sta-
bilną. Tego samego dnia międzynarodowe ratin-
gi Miasta zostały potwierdzone także przez agen-
cję Moody’s Investors Service na poziomie „A3” 
z perspektywą stabilną. Wysokie ratingi oznacza-
ją, że Miasto posiada bardzo wysoką zdolność do 
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań 
� nansowych, a prognoza stabilna informuje, że 
w  najbliższym czasie wiarygodność � nansowa 
Poznania nie powinna się zmienić.
 Rating Poznania agencji Fitch to najwyższa 
możliwa do uzyskania przez polski samorząd oce-
na tej agencji równa ocenie wiarygodności kre-
dytowej kraju. Fitch utrzymał swoją poprzednią 
opinię – ocena Miasta jest obecnie ograniczona 
ratingiem Polski, w związku z czym każda zmia-
na ratingu kraju będzie automatycznie odzwier-
ciedlona w ocenie Poznania. Potwierdzenie ratin-
gów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że 
wyniki operacyjne Poznania oraz wskaźniki spła-
ty długu pozostaną mocne w średnim okresie, 
pomimo spowolnienia gospodarczego wywoła-

nego pandemią koronawirusa. W swojej ocenie 
Fitch bierze pod uwagę dobre zarządzanie � nan-
sami Miasta ukierunkowane na skuteczne ogra-
niczanie wzrostu wydatków operacyjnych, stabil-
ne źródła dochodów Miasta i stabilną płynność 
� nansową. Agencja podkreśla, że Miasto zapew-
nia mieszkańcom wysokiej jakości usługi komu-
nalne i dodatkowe oraz – w przeciwieństwie do 
większości polskich miast – posiada elastyczność 
w zakresie zwiększania dochodów m.in. z opłat 
za usługi komunalne i czynsze. Poznań jest naj-
silniejszym ekonomicznie regionalnym miastem 
w Polsce. Świadczy o tym jeden z  najwyższych 
w kraju poziom Produktu Krajowego Brutto (PKB) 
na mieszkańca (dwukrotnie przewyższający śred-
nią krajową) oraz jedna z najniższych wśród pol-
skich miast stopa bezrobocia.
 Agencja Moody’s podkreśla rozważną politykę 
� skalną Miasta, co skutkuje stałymi 
dobrymi wynikami � nansowymi, 
umiarkowanymi poziomami za-
dłużenia oraz bogatą i zróżnicowa-
ną lokalną gospodarką z drugim 
w Polsce (po Warszawie) najwyż-
szym PKB na mieszkańca. Rating 
uwzględnia także duże potrzeby 
inwestycyjne Poznania z aktywną 
rolą miejskich spółek w realizacji 
wydatków inwestycyjnych Miasta.
 Ratingi to opinie niezależ-
nych, wyspecjalizowanych insty-
tucji, określające wiarygodność 
kredytową ocenianego podmio-

tu. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poin-
formowanie obecnych i przyszłych inwestorów 
o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie ta-
kiej oceny umożliwia szerszy dostęp do rynków 
� nansowych oraz pozwala na pozyskanie kapita-
łu zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.
 Agencje Moody’s Investors Service oraz Fitch 
Ratings są jednymi z najbardziej znaczących 
agencji ratingowych na świecie. Moody’s ocenia 
wiarygodność kredytową 30 tys. emitentów ze 
100 krajów świata. Miasto Poznań jest oceniane 
przez tę agencję od 2001 r., a rating na obecnym 
poziomie pozostaje niezmieniony od 2006 r. Fitch 
ocenia wiarygodność kredytową 6  tys. emiten-
tów z ponad 100 krajów świata, w tym większość 
polskich miast i województw. Wiarygodność kre-
dytową Poznania ocenia od 2013 r.

Stary Rynek w Poznaniu, fot. Ewa Majewska

Aktualności: 
Międzynarodowe ratingi Poznania
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Miasto Poznań od wielu lat wspiera twórców, 

sportowców, naukowców, studentów i uczniów, 

doceniając ich dorobek naukowy, artystyczny 

i sportowy oraz przyznając liczne nagrody i sty-

pendia. Właśnie trwają nabory wniosków na ko-

lejne edycje konkursów i stypendiów.

Nagroda Naukowa Miasta Poznania oraz stypen-

dium dla młodych badaczy 

 Do 30 kwietnia można składać wnioski o przy-

znanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz 

stypendium dla młodych badaczy poznańskiego 

środowiska naukowego. Nagroda przyznawana 

jest co roku osobie o imponującym dorobku i nie-

kwestionowanych osiągnięciach naukowych. Jej 

wysokość wynosi 60 tys. złotych. W ubiegłym roku 

laureatem tej nagrody został dr hab. inż. Łukasz 

Piątkowski z Politechniki Poznańskiej, nagrodzony 

za wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia na świa-

towym poziomie w dziedzinie � zyki, w  szczegól-

ności za badania właściwości strukturalnych i dy-

namicznych cząsteczek w nanoskali. Stypendium 

dla młodych badaczy poznańskiego środowiska 

naukowego przyznawane jest od 1997 r. młodym 

badaczkom i badaczom, którzy nie ukończyli 30. 

roku życia, a pochwalić się mogą imponującym 

dorobkiem naukowym. W ubiegłym roku przyzna-

no 12 stypendiów w wysokości 5 tys. zł. Nagroda 

Naukowa Miasta Poznania i stypendia dla młodych 

badaczy są przyznawane przez Kapitułę Nagrody 

Naukowej Miasta Poznania powołaną przez Radę 

Miasta Poznania. 

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania oraz sty-

pendium artystyczne dla młodych twórców 

 Do 31 marca br. trwa z kolei nabór wniosków 

o Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania oraz sty-

pendium artystyczne Miasta Poznania dla młodych 

twórców poznańskiego środowiska artystycznego. 

Nagroda Artystyczna przyznawana jest corocznie 

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-

tystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultu-

ry. W 2020 r. otrzymała ją Malina Prześluga-Delima-

ta, kierowniczka literacka i dramaturżka Teatru Ani-

macji w Poznaniu, uhonorowana za wybitne osią-

gnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz litera-

tury dla dzieci i młodzieży. Stypendia artystyczne 

dla młodych twórców przyznawane są wyróżniają-

cym się twórcom, realizującym związane z Pozna-

niem przedsięwzięcia w zakresie twórczości arty-

stycznej, opieki nad zabytka-

mi lub upowszechniania kul-

tury. Stypendium może zo-

stać przyznane osobie, któ-

ra ukończyła/ukończy 16. 

rok życia i nie ukończyła/nie 

ukończy 31. roku życia w roku 

przyznania stypendium. Każ-

dego roku przyznawanych 

jest nie więcej niż 10 stypen-

diów. W ubiegłym roku przy-

znano 9 takich stypendiów. 

Otrzymali je młodzi twórcy 

poznańskiego środowiska ar-

tystycznego z obszaru sztuk 

wizualnych, muzyki, teatru, architektury oraz ani-

macji kulturalnej. Nagroda Artystyczna i stypendia 

artystyczne mają charakter pieniężny, a ich wyso-

kość jest co roku ustalana w budżecie Miasta Po-

znania. 

Nagroda Sportowa Miasta Poznania oraz sty-

pendium za wybitne osiągnięcia sportowe

 Corocznie do 15 maja przyjmowane są także 

wnioski o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta 

Poznania oraz stypendium sportowego w katego-

riach młodzieżowych. Nagroda Sportowa przyzna-

wana jest za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 

poprzedzającym jej przyznanie dla sportowca 

lub grupy sportowców należących do organiza-

Dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Politechniki Poznańskiej - laureat Nagrody 

Naukowej Miasta Poznania w 2020 r.; fot. archiwum prywatne

Aktualności: 

Wybrane nagrody i stypendia Miasta Poznania
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cji sportowej mającej siedzibę w Poznaniu, a także 
dla wyróżniającego się trenera, pracującego w or-
ganizacji sportowej, mającej swoją siedzibę w Po-
znaniu, lub trenera reprezentacji Polski związane-
go z Poznaniem. Nagrodę Sportową dla zawodni-
ka w 2020 r. otrzymał kajakarz Tomasz Kaczor, który 
wywalczył wicemistrzostwo świata w konkurencji 
C1 1000 m podczas Mistrzostw Świata w Sprincie 
Kajakowym w Szeged, a nagrodę dla trenera – Da-
riusz Bresiński – szkoleniowiec Tomasza Kaczora 
(obydwaj związani z klubem Warta Poznań). Wy-
sokość kwoty przeznaczonej na Nagrodę Sporto-
wą ustalana jest corocznie w budżecie Miasta. Sty-
pendium sportowe przyznawane jest dla zawod-
ników poznańskich klubów osiągających wysokie 
wyniki sportowe w kategorii seniora oraz dla wy-
bitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach 
młodzieżowych. Wnioski o przyznanie stypen-
dium w kategorii seniora należy składać do 5 grud-
nia tego roku, w którym stypendium sportowe jest 
przyznawane. W ubiegłym roku stypendium spor-
towe otrzymało 21 osób w kategorii seniora oraz 
51 sportowców w kategoriach młodzieżowych. 
Stypendium przyznawane jest na czas określony 
nie dłuższy niż 12 miesięcy (seniorskie od stycznia 
do grudnia, a młodzieżowe od 1 lipca do 30 czerw-
ca następnego roku).

Poznańska Nagroda Literacka

 W tym roku Miasto Poznań wraz z Uniwersy-
tetem im. Adama Mickiewicza już po raz siód-
my przyznają również Poznańską Nagrodę Lite-
racką. Nagroda przyznawana jest w dwu katego-

riach – Nagroda im. Adama Mickiewicza za wybit-
ne zasługi dla polskiej literatury i kultury, a Nagro-
da-Stypendium im. Stanisława Barańczaka za zna-
czący, innowacyjny dorobek w dziedzinie litera-
tury, humanistyki, popularyzacji kultury literac-
kiej dla twórców, którzy nie ukończyli 35. roku ży-
cia. Laureatką ubiegłorocznej 6. edycji Poznańskiej 
Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickie-
wicza została Krystyna Miłobędzka (poetka, au-
torka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturżka), 
a  laureatką Nagrody-Stypendium im. Stanisława 
Barańczaka – Monika Glosowitz (badaczka litera-
tury i krytyczka literacka, autorka książki „Maszy-
nerie afektywne. Literackie strategie emancypa-
cji w najnowszej polskiej poezji kobiet” wydanej 
w  2019 r.). Laureatki otrzymały dyplom Poznań-
skiej Nagrody Literackiej oraz nagrody pieniężne 
w wysokości 60 tys. zł (Nagroda im. Adama Mic-
kiewicza) oraz 40 tys. zł (Nagroda-Stypendium im. 
Stanisława Barańczaka).

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i dok-

torskie 

 Trwa również 17. edycja konkursu Miasta Po-
znania na najlepsze prace magisterskie i doktor-
skie obronione w latach 2019–2020 na poznań-
skich uczelniach i w instytucjach naukowych. Do 
konkursu zgłaszane są prace z dziedzin i dyscyplin 
nauki, mogących znaleźć zastosowanie w funkcjo-
nowaniu, rozwoju lub promocji Poznania jako sil-
nego ośrodka naukowego. Wnioski konkursowe 
mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/
autorów prac lub przez rektorów uczelni. Rozstrzy-

gnięcie 17. edycji konkursu nastąpi wiosną. W każ-
dej z kategorii przyznane zostaną po trzy równo-
rzędne nagrody pieniężne. Łącznie w dotychcza-
sowych 16 edycjach konkursu nagrodzono i wy-
różniono 222 prace.

Stypendia dla laureatów i " nalistów ogólnopol-

skich olimpiad przedmiotowych

 Przez cały bieżący rok akademicki Miasto Po-
znań już po raz 13. wypłaca także stypendia dla 
laureatów i " nalistów ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych, którzy podjęli studia na po-
znańskich uczelniach. W tym roku akademickim 
ze stypendium korzysta 26 osób, które otrzymu-
ją co miesiąc (od października 2020 r. do czerwca 
2021 r.) po 1250 zł miesięcznie. Tegoroczni stypen-
dyści pochodzą z 10 województw i najliczniej re-
prezentują olimpiady biologiczną (8 osób) i che-
miczną (6 osób). Największym zainteresowaniem 
wśród stypendystów cieszy się Uniwersytet Me-
dyczny im. Karola Marcinkowskiego, na którym 
naukę podjęło 13 studentek i studentów. Gro-
no stypendystów Miasta Poznania wszystkich 13. 
edycji liczy już 358 osób.

Stypendia dla studentów z Białorusi

 Na samorządową pomoc " nansową mogą li-
czyć także studenci i studentki poznańskich uczel-
ni pochodzący z Białorusi. W obliczu trudnej sytu-
acji politycznej, społecznej i ekonomicznej w tym 
kraju, Miasto Poznań, Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu i Urząd Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego podjęły współpracę w celu udziele-
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Wybrane nagrody i stypendia Miasta Poznania

nia wsparcia 55 osobom pochodzącym z Białorusi 
studiującym w stolicy Wielkopolski. Są to student-
ki i studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza (37 osób), Politechniki Poznańskiej (12 osób), 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego (3 osoby), Akademii Muzycznej im. Ignace-
go Jana Paderewskiego (2 osoby) oraz Uniwersy-
tetu Przyrodniczego (1 osoba). Otrzymają oni sty-
pendium w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez 
9 miesięcy akademickich (od stycznia do czerw-
ca, a następnie od października do grudnia tego 
roku). Wypłat stypendiów dokonywać będą uczel-

nie, które otrzymają środki od samorządów w for-

mie dotacji. Uczelnie przyznają stypendia na pod-

stawie wyników w nauce. Obecnie trwają formal-

ności dotyczące przekazania uczelniom pieniędzy. 

Miasto Poznań przeznaczy na pomoc studentkom 

i studentom pochodzącym z Białorusi 187 tys. zł, 

Starostwo Powiatowe 108 tys. zł, a Urząd Marszał-

kowski 200 tys. zł. Pomoc ta jest uzupełnieniem 

działań podejmowanych na szczeblach krajowym 

i europejskim. W Poznaniu studiuje ok. 500 obywa-

teli Białorusi (dane za rok akademicki 2019/2020).

Nagrody Miasta Poznania za szczególne osią-

gnięcia dla uczniów poznańskich szkół

 Miasto Poznań corocznie nagradza także 

uczniów poznańskich szkół podstawowych (z klas 

IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych oraz odpo-

wiednich klas szkół artystycznych i sportowych, 

którzy wykażą się szczególnymi osiągnięciami 

uzyskanymi poza szkołą. Nagrody przyznawane 

są uczniom w trzech kategoriach – naukowej, ar-

tystycznej i  sportowej, a za szczególne osiągnię-

cia uważa się te uzyskane na szczeblu wojewódz-

kim, krajowym lub międzynarodowym. W 2020 r. 

przyznano łącznie 240 takich nagród: 82 nagro-

dy w kategorii naukowej, 125 nagród w  katego-

rii sportowej, 33 nagrody w kategorii artystycz-

nej. Wysokość nagród pieniężnych, które otrzyma-

li uczniowie, zależała od kategorii, stopnia (nagro-

da I, II, III stopnia lub wyróżnienie) i grupy (szkoły 

podstawowe i ponadpodstawowe). Najwyższą na-

grodę (3,5 tys. zł) przyznano uczniom szkół ponad-

podstawowych za osiągnięcia naukowe. Najniższą 

wartość (500 zł) miały nagrody, które otrzymali wy-

różnieni we wszystkich trzech kategoriach ucznio-

wie szkół podstawowych. Łączna wartość wszyst-

kich nagród wyniosła 225,1 tys. zł. Wnioski o przy-

znanie nagrody przyjmowane są do 15 września 

każdego roku.  

Fundusz Samorządów Uczniowskich

 Miasto Poznań jest również organi-

zatorem konkursu „Fundusz Samorzą-

dów Uczniowskich”, umożliwiającego 

poznańskiej młodzieży uzyskanie środ-

ków na realizację własnych pomysłów. 

Konkurs adresowany jest do uczen-

nic i uczniów poznańskich szkół ponad-

podstawowych, a jego celem jest wspar-

cie działań młodych osób zaangażowa-

nych w rozwój swojej szkoły i życie mia-

sta. Samorządy uczniowskie uczą się, jak 

pozyskiwać do6 nansowanie na projek-

ty związane np. z zainteresowaniami na-

ukowymi, wydarzeniami edukacyjno-kulturalny-

mi lub integracją. W ramach tegorocznej, 4. edycji 

konkursu 43 wnioski o do6 nansowanie projektów 

złożyło 31 poznańskich szkół ponadpodstawo-

wych. Ostatecznie do6 nansowanie (maksymal-

nie 2 tys. zł) otrzymały 42 projekty, na łączną kwo-

tę 69,5 tys. zł. Dzięki tym środkom jeszcze w tym 

roku w szkołach powstaną m.in. strefa relaksu, sala 

kinowa i szkolny radiowęzeł oraz zakupione zosta-

ną czytniki e-booków do biblioteki. Łącznie w do-

tychczasowych trzech edycjach konkursu szko-

ły zrealizowały 75 projektów. Przed każdą edycją 

konkursu organizowane są warsztaty dotyczące 

tworzenia projektów oraz współpracy w zespole. 

„Fundusz Samorządów Uczniowskich” utworzono 

z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. 

Warsztaty zorganizowane w ramach konkursu „Fundusz Samorządów 

Uczniowskich” w 2019 r.; fot. archiwum UMP
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Analizy:

Rynek pracy w Poznaniu w 2020 r.

W 2020 r. zwiększył się poziom bezrobocia w Po-

znaniu. Liczba bezrobotnych wzrosła w ciągu mi-

nionego roku aż o 3,3 tys. osób (do 7 tys. osób), 

a stopa bezrobocia zwiększyła się do poziomu 

2,0% (wobec 1,1% rok wcześniej).

Stan bezrobocia w grudniu 2020 r.

 Według Powiatowego Urzędu Pracy w Pozna-

niu na koniec grudnia 2020 r. liczba bezrobot-

nych w Poznaniu wyniosła 7 tys. osób, czyli o 149 

osób więcej niż miesiąc wcześniej. Oznacza to, że 

bez pracy pozostawało 2% aktywnych zawodo-

wo poznaniaków (rok wcześniej 1,1%). Na koniec 

miesiąca na 100 bezrobotnych mężczyzn przypa-

dało 110 kobiet. Blisko co piąty bezrobotny posia-

dał uprawnienia do pobierania zasiłku, a 30% za-

rejestrowanych zaliczanych było do kategorii dłu-

gotrwale bezrobotnych. Pracy w Poznaniu poszu-

kiwało 345 osób niepełnosprawnych oraz 107 cu-

dzoziemców. Na koniec miesiąca Powiatowy Urząd 

Pracy dysponował 750 propozycjami pracy w Po-

znaniu, czyli na jedną ofertę przypadało 10 osób 

poszukujących zatrudnienia.

Bezrobocie w 2020 r.

 W 2020 r. liczba bezrobotnych wzrosła aż o 3,3 tys. 

osób, czyli blisko dwukrotnie. W tym czasie zwol-

nień grupowych obejmujących 0,6 tys. pracowni-

ków dokonało 36 zakładów pracy. W 2020 r. w Po-

wiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 10 tys. 

nowych osób poszukujących zatrudnienia. Jedno-

cześnie 6,8 tys. osób zostało wyłączonych z ewiden-

cji, w tym 4,7 tys. osób podjęło pracę, 0,4 tys. osób. 

rozpoczęło staż lub szkolenie zawodowe, a 0,2 tys. 

osób podjęło własną działalność gospodarczą. Za-

uważalnie (o 4,3 pkt. proc.) zmniejszył się udział 

bezrobotnych z wykształceniem wyższym, z kolei 

o 3,6 pkt. proc. zwiększył się udział osób z wykształ-

ceniem gimnazjalnym/podstawowym i poniżej.

Stopa bezrobocia w innych miastach

 Stopa bezrobocia w Poznaniu, podobnie jak 

w powiecie poznańskim, w grudniu 2020 r. wyno-

siła 2,0%. Najniższy wskaźnik bezrobocia w skali 

kraju utrzymuje się od sierpnia 2019 r. w Katowi-

cach (1,7%). Stopa bezrobocia w pozostałych naj-

większych polskich miastach kształtuje się nastę-

pująco: 1,8% w Warszawie, 2,4% we Wrocławiu, 

3,1% w Krakowie oraz 5,9% w Łodzi.
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Szkoły ponadpodstawowe i wyższe w Poznaniu 

i powiecie poznańskim ukończyło w 2019 r. blisko 

34,3 tys. absolwentów, spośród których w Powia-

towym Urzędzie Pracy w Poznaniu (PUP) do końca 

grudnia 2019 r. zarejestrowały się 324 osoby. Za-

trudnienia w urzędzie poszukiwali przede wszyst-

kim absolwenci szkół wyższych (75,3%).

Absolwenci

 W 2019  r. licea ogólnokształcące, szkoły artystyczne, 

szkoły wyższe, szkoły policealne, technika oraz bran-

żowe szkoły I stopnia (ostatni rocznik zasadniczych 

szkół zawodowych) ukończyło w Poznaniu i powie-

cie poznańskim 34 280 absolwentów, spośród któ-

rych w PUP do końca grudnia 2019 r. zarejestrowały 

się 324 osoby.  Stosunkowo niewielka, w porówna-

niu do lat poprzednich, liczba absolwentów poszu-

kujących pracy wynikała przede wszystkim z bar-

dzo dobrej sytuacji na rynku pracy.

Bezrobocie absolwentów wg szkół

 W 2019 r. zatrudnienia w PUP poszukiwali 

przede wszystkim absolwenci szkół wyższych 

(75,3%). Co dwunasty bezrobotny absolwent 
ukończył technikum (8,3%), co piętnasty liceum 

ogólnokształcące (6,5%), co szesnasty szkołę 

branżową (6,2%). Zatrudnienia nie poszukiwał 

żaden absolwent szkoły artystycznej.

 Na koniec grudnia 2019 r. bezrobotni absol-

wenci szkół wyższych stanowili 1% ogólnej licz-

by absolwentów tego typu szkół, absolwen-

ci szkół policealnych – 0,7%, a absolwenci lice-

ów ogólnokształcących – 0,4%. Pracy poszukiwało 

2,9% absolwentów szkół branżowych i 1,4% absol-

wentów techników.    

 Spośród absolwentów szkół wyższych w Poznaniu 

zatrudnienie najtrudniej było znaleźć osobom kończą-

cym Wyższą Szkołę Uni-Terra, Uniwersytet Artystycz-

ny oraz Wyższą Szkołę Zdrowia, Urody i Pielęgnacji. 

Relatywnie trudniejszą sytuację na rynku pracy mie-

li także absolwenci następujących szkół ponadpod-

stawowych i policealnych: Branżowa Szkoła I stopnia 

nr 23 przy ul. Kazimierza Wielkiego, Technikum Prze-

mysłu Spożywczego przy ul. Warzywnej, Policealne 

Studium Kosmetyczne „Anieli Goc” przy ul. Brzeźnic-

kiej oraz Prywatne LO „Kossaka” przy ul. Słowackiego. 

Jednak w przypadku powyższych szkół bez zatrud-

nienia pozostawało co najwyżej kilka osób.

Zawody nadwyżkowe i de! cytowe

 Zestawiając zawody de# cytowe z zawodami ukoń-

czonymi przez największą liczbę absolwentów, za-

obserwować można niewielki stopień dopasowania 

oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Na 23 naj-

częściej wybierane kierunki, tylko 9 wpisuje się w ka-

talog zawodów de# cytowych: technik usług kosme-

tycznych, opiekun medyczny, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik mechatronik, technik or-

ganizacji reklamy, fryzjer, technik elektronik, kucharz 

oraz mechanik pojazdów samochodowych. Spośród 

najczęściej wybieranych kierunków przez absolwen-

tów 5 znalazło się w grupie zawodów nadwyżkowych: 

technik hotelarstwa, technik ekonomista (szkolnictwo 

ponadpodstawowe) oraz pedagogika, # lologia, tury-

styka i rekreacja (szkolnictwo wyższe).

Zmiany

 Na poznańskim rynku pracy nadal występu-

ją problemy ze znalezieniem zatrudnienia przez 

część osób kończących naukę, bez względu na typ 

szkoły. Jednak sytuacja ta z roku na rok się popra-

wia, czego potwierdzeniem jest spadek liczby bez-

robotnych absolwentów szkół na lokalnym ryn-

ku pracy. Zaobserwowano również zmieniającą 

się tendencję na rynku edukacyjnym – z kształ-

cenia ogólnego i kontynuowania nauki na stu-

diach wyższych na rzecz szkolnictwa branżowego. 

Oprac. na podst. raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Po-
znaniu analizującego sytuację absolwentów szkół ponadpod-
stawowych i wyższych rocznika 2018/2019 z województwa 
wielkopolskiego. Więcej informacji na stronie: https://wup-
poznan.praca.gov.pl/absolwenci-w-wielkopolsce

Analizy:

Bezrobocie wśród absolwentów

Szkoły artystyczne

0,0%

Szkoły policealne

3,7%

Szkoły branżowe

6,2%

Licea ogólnokształcące

6,5%

Technika 

8,3%

Szkoły wyższe 

75,3%

Absolwenci szkół ponadpodstawowych i wyższych rocznika 2018/2019 

zarejestrowani w PUP w Poznaniu wg poziomu wykształcenia 

(stan na 31.12.2019 r.)

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
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Analizy:

Poznański Rower Miejski

Tegoroczny, 10. sezon Poznańskiego Roweru Miej-

skiego (PRM) rozpoczął się 1 marca. W jego ra-

mach będzie można korzystać z prawie 1 tys. ro-

werów miejskich 3G, 746 rowerów bezstacyjnych 

4G oraz rowerków dla dzieci. Podczas ubiegło-

rocznego sezonu PRM po rowery miejskie sięga-

no blisko 528,4 tys. razy, a grono użytkowników 

powiększyło się do ponad 182,3 tys. osób. Dzien-

ny rekord wypożyczeń, odnotowany 19 sierpnia, 

wyniósł 4,2 tys. udostępnień.

Nowy sezon PRM

 W 2021 r. system PRM zostanie rozbudowany 

o 7 stref i 87 rowerów 4G. Łącznie będzie można ko-
rzystać z prawie 1 tys. rowerów miejskich 3G (jedno-
ślady tradycyjne, wpinane w stojaki na stacjach) wypo-

życzanych i zwracanych w 113 stacjach, a także z 746 
rowerów bezstacyjnych 4G (wypożyczanych i zwra-
canych w wyznaczonych strefach 4G, a nie w stoja-
kach na stacjach 3G) oraz 179 miejskich stref postoju 
rowerów 4G. W ramach systemu udostępniono tak-
że 30 rowerów elektrycznych 4G oraz rowerki miej-
skie dla dzieci (stacje: Malta Ski, Termy Maltańskie 
i Rondo Śródka), a 76 rowerów wyposażono w fote-
liki służące do przewozu dzieci. Od 1 marca darmo-
we korzystanie z PRM jest możliwe tylko dla posia-
daczy biletu okresowego na karcie PEKA. Dla osób, 
które go nie mają, koszt pierwszych 30 minut wynaj-
mu roweru wynosi 1 zł (dotychczas od 21. do 60. mi-
nuty obowiązywała opłata 2 zł), a od 31. do 60. mi-
nuty wypożyczenie będzie kosztowało 2 zł (cena za 
pierwszą godzinę wypożyczenia wyniesie zatem 3 zł).

Ubiegłoroczny sezon PRM 

 Podczas ubiegłorocznego, 9. sezonu PRM po 
rowery miejskie sięgano 528 373 razy, a grono 
użytkowników powiększyło się o 14 305 osób 
i liczyło 182 347 osób. Średni czas wypoży-
czenia roweru wyniósł 23 minuty i 31 sekund, 
a dzienny rekord wypożyczeń – wynoszący 
4200 udostępnień – odnotowano 19 sierpnia. 
Liczba wypożyczeń najaktywniejszego użyt-
kownika w 2020 r. to 844. Najpopularniejszy-
mi stacjami pod względem wypożyczeń były: 
Kórnicka, Półwiejska, Most Teatralny, a pod 
względem zwrotów – Półwiejska, Kórnicka, 
Plac Wiosny Ludów. Najpopularniejszą trasą 
była trasa ze stacji Junikowo do stacji Plewi-

ska Miętowa (790 przejazdów), a następnie Ron-
do Śródka – Kórnicka (751) oraz Zielona – Kórnicka 
(750). W ramach 9. sezonu PRM działało 113 stacji 
z 956 rowerami 3G oraz 172 miejskie strefy postoju 

Stacja PRM Murawa/Słowiańska, fot. Ewa Majewska

Stacja PRM Półwiejska, fot. Ewa MajewskaPo
zn

ań
.

11

Fa
kt

y 
i l

ic
zb

y



rowerów 4G, których było 659 (w tym 30 elektrycz-

nych). Liczba miejskich stref postoju dla rowerów 

4G w 2020 r. powiększyła się o 27. Wprowadzono 
ponadto zmiany zwiększające komfort korzystania 
z rowerów bezstacyjnych (zoptymalizowano dzia-

łanie komputera pokładowego roweru, wydłużo-
no czas pracy baterii, w koszyku rowerów zamon-

towano panel słoneczny mający dodatkowo łado-
wać baterie naturalną energią). 

 Ze względu na pandemię 9. sezon PRM trwał dłu-

żej niż poprzednie (do 23 grudnia, a nie do 30 listo-

pada), co zwiększało możliwość alternatywnych spo-

sobów codziennego przemieszczania się po Pozna-

niu. Z kolei wiosną (od 1 kwietnia do 6 maja 2020 r.), 

w związku z wprowadzonym zakazem korzystania 

z systemu roweru miejskiego, możliwość wypoży-

czania rowerów w ramach PRM była zawieszona.

Ankieta wśród użytkowników PRM

 W 2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego i opera-

tor systemu – ! rma Nextbike Polska przeprowadzi-

li ankietę wśród użytkowników PRM. Do 4 tys. lo-

sowo wybranych aktywnych użytkowników syste-

mu wysłano za pośrednictwem poczty elektronicz-

nej zaproszenia do udziału w badaniu ankietowym. 

Celem badania było uzyskanie pomocy użytkowni-

ków w określeniu kierunków rozwoju i przyszłego 

funkcjonowania roweru miejskiego oraz uzyskanie 

informacji zwrotnej na temat dotychczasowego 

funkcjonowania PRM. Pytania dotyczyły preferen-

cji użytkowników i sposobu korzystania z systemu 

oraz opłat za wypożyczenia. Ankietę wypełniło po-

nad 3 tys. osób, spośród których 4,3% wskazało, że 

z PRM korzysta codziennie, 19,6% kilka razy w tygo-

dniu, a 30,3% kilka razy w miesiącu. Blisko 57% an-

kietowanych przyznało, że PRM jest używany  w celu 

załatwienia codziennych spraw, dla 53% rower miej-

ski służy do rekreacji, a ponad 42% badanych uży-

wa PRM jako formy dojazdu do pracy. Mimo iż bli-

sko 45% ankietowanych rowerzystów regularnie (5-7 

razy w tygodniu) lub często (2-4 razy w tygodniu) ko-

rzysta z transportu na liniach ZTM, to tylko ok. 13% 

osób z tej grupy łączy przejazdy tramwajami i auto-

busami z rowerem miejskim, a 15% ankietowanych 

korzysta z karty PEKA do wypożyczenia roweru. Bli-

sko 39% badanych wskazało kwotę 1,20 zł jako ak-

ceptowalną w momencie wprowadzania opłaty od 

1. minuty wypożyczenia.

 PRM został uruchomiony 15 kwietnia 2012 r. jako 

trzecia tego typu inwestycja w Polsce. Od momen-

tu uruchomienia systemu do końca 9. sezonu użyt-

kownicy wynajęli rowery 4,5 mln razy. 

Poznański Rower Miejski
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Wanda Modlibowska (ur. 1909 r. w Czachorowie, 

zm. 2001 r. w Łężeczkach) – pilotka; rekordzistka 

świata i wielokrotna rekordzistka Polski w lotach 

szybowcowych; instruktorka lotów szybowcowych 

i samolotowych; podporucznik pilot czasu wojny, 

podporucznik czasu wojny; działaczka konspira-

cyjna; uczestniczka Powstania Warszawskiego; od 

2001 r. jej imię nosi Aeroklub Poznański. 

 Wanda Modlibowska i jej siostra bliźniaczka Maria 

urodziły się 19 listopada 1909 r. w Czachorowie w po-

wiecie gostyńskim. Jej rodzicami byli Wanda z domu 
Podczaska i Stanisław Modlibowski herbu Dryja. W la-
tach 1923-1924 Wanda Modlibowska uczęszczała do 

szkoły prowadzonej przez Siostry Sercanki Sacre Co-

eur w Polskiej Wsi koło Pobiedzisk. W 1929 r. ukończy-
ła gimnazjum humanistyczne im. Królowej Jadwigi 
w Poznaniu, a w 1937 r. uzyskała tytuł  magistra che-
mii nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersyte-
tu Poznańskiego. 

Pierwsze sukcesy 

 Wanda Modlibowska już od młodych lat uprawia-
ła wiele dyscyplin sportu (narciarstwo, wioślarstwo, 
wspinaczkę górską). Brała także udział w spływach 

kajakowych, kursach pływackich i żeglarskich. Jed-

nak to lotnictwo zajęło szczególne miejsce w jej ży-

ciu. Prawdopodobnie w trakcie ćwiczeń odbywa-

nych przez 3 Pułk Lotniczy z Poznania w 1929 r. w ro-

dzinnym Czachorowie narodziła się jej pasja do tego 

sportu. W 1930 r. została członkinią poznańskiego 

Aeroklubu Akademickiego. W 1931 r. uczestniczyła 

w kursie dla kandydatów na szkolenie samolotowe. 

W tym samym roku Aeroklub Akademicki w Pozna-

niu połączył się z Wielkopolskim Klubem Lotników 

i powstał Aeroklub Poznański. Było w nim 8 kobiet, 

w tym Wanda Modlibowska, która pierwsze szkole-

nie odbywała na samolocie Hanriot H-28. W listopa-

dzie 1932 r. Wanda Modlibowska została prezeską 

pierwszej w Polsce Sekcji Szybowcowej Pań przy Ae-

roklubie Poznańskim. W 1933 r. jako pierwsza kobie-

ta w historii aeroklubu uzyskała dyplom pilota szy-

bowcowego kategorii A. W celu uzyskania innych ka-

tegorii szkoliła się w Szkole Szybowcowej Aeroklubu 

Lwowskiego w Bezmiechowej. Po ukończeniu kursu 

jesienią 1933 r. uzyskała kategorie B, C i C urzędową. 

W następnym roku osiągnęła pierwszy sukces, któ-

rym było pobicie rekordu długotrwałości lotu wśród 

kobiet w powietrzu (5 godzin 57 minut na szybow-

cu Komar SP-090). Choć Maria Younga, z którą Wan-

da Modlibowska rywalizowała, poprawiła ten rekord 

i wykonała lot na szybowcu w czasie 6 godzin 13 mi-

nut, już następnego dnia Modlibowska uzyskała lep-

szy wynik wynoszący 9 godzin 30 minut. Modlibow-

ska wraz z Youngą i córką marszałka Józefa Piłsud-

skiego – Jadwigą należały do ówczesnej kobiecej 

elity polskich pilotów szybowcowych:

    Maria Younga, Wanda Modlibowska i Jadwiga Piłsud-

ska „ostro latały”, czego dowodem było dawanie im na 

przeloty coraz nowszych i doskonalszych szybowców. 

Te trzy kobiece asy miały ogromny talent i czuły latanie. 

Rekordy krajowe i międzynarodowy

 W 1934 r. w Bezmiechowej przeprowadzano loty 

nocne, a wśród pierwszych osób, które je wykonywa-

ły, znalazła się Wanda Modlibowska. Jako wykwali/ -

kowana instruktorka szybowcowa prowadziła szkole-

nia w Wielkopolskiej Szkole Szybowcowej w Fordonie 

nad Wisłą. W czasie III Krajowych Zawodów Szybow-

cowych w 1935 r. otrzymała brązowy medal i nagro-

dę Polskich Linii Lotniczych LOT za wykonanie lotu 

trwającego 8 godzin i 48 minut. W tym samym roku 

ukończyła pierwszy w Polsce kurs akrobacji szybow-

cowej w Warszawie. Pomimo uzyskanych już wcze-

śniej kwali/ kacji instruktorskich jako jedna z pierw-

Poznanianki i poznaniacy warci poznania:

Wanda Modlibowska

Wanda Modlibowska podczas VIII Krajowych Zawodów Lotniczych, 

1938 r.; fot. archiwum Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej
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Wanda Modlibowska

szych kobiet w Polsce uzyskała licencję instruktorską 

z prawem szkolenia na szybowcach w lotach kate-

gorii B i w lotach ciągnionych za samolotem. W tym 

samym roku prowadziła już pierwszy kobiecy kurs 

dla pilotów szybowcowych. 

 W 1937 r. Wanda Modlibowska ukończyła studia 

i obroniła pracę magisterską oraz zdobyła 6 rekor-

dów Polski i jeden rekord świata. Na początku maja 

wykonała liczący 59,7 km przelot na szybowcu Ko-

mar z Bezmiechowej do miejscowości Jedlicze koło 

Krosna, ustanawiając tym samym kobiecy rekord 

Polski w odległości przelotu w linii prostej. Tydzień 

później, w dniach 13-14 maja, uzyskała rekord świa-

ta, wykonując lot trwający 24 godziny 14 minut i 27 

sekund na szybowcu Komar bis SP-422. Modlibow-

ska wspominała swoją motywację do odbycia tak 

długiego lotu następująco:

 Tym razem głównym motorem mojej de-

cyzji i mojej wytrwałości była chęć… dopie-

czenia kolegom. Dać im bobu tak, żeby po-

pamiętali, że kobieta też coś potra� !

 Rekord Wandy Modlibowskiej zatwier-

dzono jako krajowy kobiecy i ogólny w kla-

sie D szybowców (dotychczasowy rekord 

w kraju z czasem 22 godzin i 15 minut na-

leżał do Ryszarda Dyrgałły) oraz jako mię-

dzynarodowy w klasie D w kategorii cza-

su lotu. Wyczyn ten był pierwszym i jedy-

nym rekordem ustanowionym przez Po-

laka przed drugą wojną światową. Osią-

gnięcia te zostały docenione przez Mię-

dzynarodową Komisję Studiów nad Lo-

tem Bezsilnikowym i 18 maja 1937 r. Wanda Modli-

bowska jako pierwsza Polka otrzymała Srebrną Od-

znakę Szybowcową FAI.

 Rok 1937 owocował kolejnymi kobiecymi re-

kordami Polski – w czerwcu Wanda Modlibow-

ska wykonała lot z Bezmiechowej do Mościc na 

szybowcu SG-3 o długości 123,8 km, a w sierp-

niu przelot z Inowrocławia do Łodzi o długo-

ści 133 km, ustanawiając tym samym rekord 

w konkurencji przelotu docelowego. W listo-

padzie w Aeroklubie Rzeczypospolitej Polskiej 

w Warszawie otrzymała Medal Blèriota za usta-

nowienie międzynarodowego rekordu kobiece-

go oraz krajowego ogólnego i kobiecego dłu-

gotrwałości lotu szybowcowego.

 Od 1938 r. Wanda Modlibowska pracowała 

jako chemik w Instytucie Badań Technicznych 

Lotnictwa w Warszawie. Wstąpiła wówczas do 

Aeroklubu Warszawskiego, w którym ukończyła kurs 

akrobacji na samolotach i lotów bez widoczności. 

W następnym roku udało się jej uzyskać kolejny re-

kord na odległości 343 km na trasie z Bezmiechowej 

do Omelańca koło Brześcia nad Bugiem, a do mię-

dzynarodowego rekordu kobiecego zabrakło jej tyl-

ko 6 km. W tym samym roku otrzymała nagrodę od 

Ministra Komunikacji za ustanowienie krajowych re-

kordów szybowcowych, a w lutym 1939 r. za działal-

ność w lotnictwie polskim została odznaczona Srebr-

nym Krzyżem Zasługi.

Druga wojna światowa

 Pod koniec sierpnia 1939 r. zmobilizowano ją do 

wojska i na początku drugiej wojny światowej przy-

dzielono jako pilota łącznikowego do Eskadry Łącz-

Wanda Modlibowska w kabinie RWD-8, Ławica, 1938 r.; fot. archiwum 

Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej

Rekordy Polski Wandy Modlibowskiej 

Długotrwałości lotu Data Rekord 

5 godz. 57 min. 19 VI 1934  kobiecy 

9 godz. 30 min.  5 X 1934  kobiecy 

24 godz. 14 min.  13-14 V 1937  kobiecy 

24 godz. 14 min.  13-14 V 1937  krajowy 

Długości przelotu otwartego Data Rekord 

59,7 km  6 V 1937 kobiecy 

123,8 km  10 VI 1937 kobiecy 

133 km  9 VIII 1937 lub 16 VIII 1937 kobiecy 

343 km  19 V 1938 kobiecy 

Długości przelotu docelowego Data Rekord 

133 km  16 VIII 1937 kobiecy 

Rekord świata Wandy Modlibowskiej 

Długotrwałości lotu Data Rekord 

24 godz. 14 min.  13-14 V 1937 kobiecy 

Źródło: Ludwik Misiek, Radosław Górzeński, Wanda Modlibowska 1909-2001, Poznań 2007, s. 103; 

http://www.aeroklub.poznan.pl/artykuly.php?id=73 
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Wanda Modlibowska

nikowej Sztabu Głównego Wojska Polskiego w War-

szawie. Otrzymała wtedy stopień podporucznika pi-

lota czasu wojny, przyznawany kobietom pełniącym 

funkcje o$ cerów-pilotów. Przewoziła rozkazy i mel-

dunki od dowódców walczących oddziałów. Swój 

pierwszy lot Modlibowska wspominała następująco:

    Byłam zmobilizowana, wskoczyłam w mój aeroklu-

bowy mundur i godzinę później leciałam już jako pilot 

RWD 13 do Dęblina z o� cerem łącznikowym na pokła-

dzie. Starałam się przemykać nisko, by nie dopadł mnie 

jakiś hitlerowski myśliwiec.

 Po klęsce wrześniowej w 1939 r. udało się jej prze-

dostać do Rumunii. Na miejscu otrzymała polece-

nie, by udać się do Bukaresztu do dyspozycji amba-

sady Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymała paszport 

zagraniczny i wytyczne do pełnienia funkcji kuriera 

pomiędzy placówką ewakuacyjną i obozami inter-

nowanych lotników. Z Rumunii udała się do Marsy-

lii we Francji. Powołano ją do pracy w Dowództwie 

Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej w Paryżu. Wów-

czas nadano jej stopień podporucznika czasu wojny. 

Otrzymała wezwanie do Angers, gdzie mieściła się 

polska siedziba rządu. Dostała propozycję podjęcia 

roli kuriera-skoczka spadochronowego w zakresie 

komunikacji pomiędzy Francją i Polską. Na polece-

nie gen. Władysława Sikorskiego przeszła specjalne 

szkolenie (w tym dla szyfrantów). Była pierwszą emi-

sariuszką i szyfrantką wysłaną z Francji do okupowa-

nej Polski w Delegaturze Rządu RP na Kraj. Do jesie-

ni 1941 r. 6 razy nielegalnie przekroczyła granicę, do-

cierając do Budapesztu jako kurier dyplomatyczny. 

Po zakończeniu pracy kurierki w 1941 r. została kie-

rowniczką sekretariatu biura Delegatury Rządu RP 

na Kraj i zastępcą Dyrektora Biura Prezydialnego De-

legatury. Do zakresu jej obowiązków należało utrzy-

mywanie stałego kontaktu pomiędzy władzami Pol-

ski na emigracji a jej organami na okupowanym tery-

torium. Biuro Prezydialne pełniło ważną rolę w pol-

skim państwie podziemnym – wspierało Delega-

ta poprzez dostarczanie dokumentów i organizo-

wanie mieszkań konspiracyjnych oraz zapewniało 

łączność z Departamentem Wojskowym, Komen-

dą Główną Związku Walki Zbrojnej (późniejszą Ar-

mią Krajową) i pozostałymi kurierami. Wanda Modli-

bowska zajmowała się także kierowaniem komórką 

szyfrów. Brała również udział w Powstaniu Warszaw-

skim jako żołnierz Armii Krajowej, a pracując w Biurze 

Prezydialnym Delegata Rządu, dostarczała potrzeb-

ną dokumentację. Po upadku powstania przebywa-

ła w obozie przejściowym w Pruszkowie, a następ-

nie przeniosła się do Milanówka razem z biurem De-

legatury. W marcu 1945 r. została aresztowana przez 

NKWD. Podczas brutalnych przesłuchań żądano od 

niej wyjaśnienia działalności konspiracyjnej i tajem-

nicy szyfrów. Tra$ ła do Berezówki na Uralu, gdzie pra-

cowała w trudnych warunkach przy budowie nasy-

pu i wyrębie lasu. W listopadzie 1945 r. została zwol-

niona i przewieziona do Brześcia z transportem Po-

lek i Niemek. Chcąc ukryć przed Urzędem Bezpie-

czeństwa ślady działalności konspiracyjnej i pobytu 

na Uralu, nie skorzystała z propozycji przewiezienia 

do Białegostoku i dotarła do Frankfurtu nad Odrą. 

Po powrocie do Warszawy na swoje imię i nazwisko 

otrzymała dokumenty repatriacyjne jako osoba wra-

cająca z wywózki do Niemiec. 

Trudne czasy powojenne

 W 1946 r. pracowała jako instruktor szybowco-

wy w Aeroklubie Poznańskim i współuczestniczyła 

w jego reaktywowaniu po wojnie. Przez dwa lat la-

Wanda Modlibowska w Rumunii, 1 X 1939 r.; fot. archiwum Aeroklubu 

Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej
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Wanda Modlibowska

tała jako pilot doświadczalny w Instytucie Szybow-
nictwa koło Bielska-Białej. W tym czasie należała do 
Zarządu Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, pełniąc funk-
cję pierwszego po wojnie instruktora szybowcowe-
go i samolotowego oraz latając jako pilot holujący:
    …żyła lotnictwem i jako osoba samotna całą swą nie-

spożytą energię poświęcała lotnictwu, lataniu i szko-

leniu. Była niezmordowanym propagatorem lotnic-

twa sportowego, jego działaczem i instruktorem. [Ta-
deusz Kostia]
 W 1948 r., po przeprowadzonej wery% kacji człon-
ków aeroklubów pod względem politycznym,  Wan-
dzie Modlibowskiej – ze względu na działalność kon-
spiracyjną – odebrano licencję i zabroniono wstępu 

na lotnisko, co wiązało się również z utratą pracy. Do 
tego czasu Modlibowska wylatała na szybowcach 
738 godzin, na samolotach 1123 godziny oraz usta-
nowiła 9 rekordów Polski i jeden międzynarodowy. 
Zgodnie z zapisami w książce lotów ostatni lot wy-
konała we wrześniu 1948 r.
 Po powrocie do Poznania Wanda Modlibowska 
podjęła pracę w Zakładzie Chemii Analitycznej na Uni-
wersytecie Poznańskim, a w 1949 r. bezpodstawnie 
aresztowano ją pod zarzutem nielegalnego przekro-
czenia granicy w Świnoujściu. W więzieniach w Star-
gardzie i Inowrocławiu spędziła 18 miesięcy. Po wyj-
ściu na wolność, pomimo wysokich kwali% kacji oraz 
biegłego władania kilkoma językami, przez długi czas 
nie mogła znaleźć pracy. Dopiero dzięki spotkaniu 
w 1951 r. dawnego ucznia-pilota prof. Zbigniewa Mu-

szyńskiego, dyrektora Urzędu Patentowe-
go w Warszawie, rozpoczęła pracę w tym 
urzędzie. Od 1967 r. pracowała w Przed-
siębiorstwie Handlu Zagranicznego „Pol-
service”, a w 1970 r. odeszła na emeryturę.
 Do 1956 r. co dwa tygodnie Wanda Mo-
dlibowska wzywana była na przesłucha-
nie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa, a komunistyczna propagan-
da dbała o retuszowanie jej zasług i po-
dawanie fałszywych informacji na jej te-
mat. Dopiero po odwilży październikowej  
w 1956 r. została członkiem Warszawskie-
go Klubu Seniorów Lotnictwa, a za swoje 
zasługi w lotnictwie szybowcowym otrzy-
mała od Zarządu Aeroklubu Polskiego ty-

tuł i odznakę Zasłużonego Działacza Lotnictwa Spor-
towego (1969 r.). Do 1996 r. mieszkała w Warszawie, 
później – ze względu na stan zdrowia – rodzina prze-
niosła ją do Poznania. Ostatnie pół roku życia spę-
dziła w Domu Opieki Społecznej w Łężeczkach koło 
Pniew. Zmarła 11 lipca 2001 r. Pochowano ją w ka-
plicy rodziny Modlibowskich w Gostyniu. 

Nagrody i odznaczenia

 Wanda Modlibowska otrzymała za swoją działal-
ność niepodległościową i sportową wiele odznaczeń, 
m.in. Warszawski Krzyż Powstańczy, Srebrny Krzyż 
Zasługi, Krzyż Walecznych, Medal „Zasłużonemu dla 
Lotnictwa”, Medal „50-lecia Polskiego Lotnictwa Spor-
towego”, odznakę  „Zasłużony dla Województwa Po-
znańskiego”, Złoty Medal Aeroklubu Polskiego, Me-
dal Czesława Tańskiego, Medal „60. rocznicy Dębliń-
skiej Szkoły Lotniczej”.
 W 2001 r. na Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu 
Poznańskiego postanowiono nadać mu imię Wan-
dy Modlibowskiej. Uroczystości nadania Aeroklu-
bowi Poznańskiemu imienia Wandy Modlibowskiej. 
odbyły się w Kobylnicy w 2003 r.

Opracowano na podstawie: 
dr Izabella Kopczyńska, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN 
w Poznaniu, https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/122606,Wan-
da-Modlibowska.html?sid=e93> 9366669b6a1aa2c31b774031eb5 
[dostęp 20.11.2020];
Ludwik Misiek, Radosław Górzeński, Wanda Modlibowska 1909-2001, 
Poznań 2007; http://www.aeroklub.poznan.pl/artykuly.php?id=73 
[dostęp 26.11.2020];
Cytaty za: Ludwik Misiek, Radosław Górzeński, dz. cyt.

Wanda Modlibowska z grupą uczniów, Ligota Dolna, 1948 r.; archiwum 

Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej
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