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Spełnia się
marzenie
Jerzego
Giedroycia

Co poznaniacy zrobią ze stadionem
Centrum biznesowe? A może centrum rozrywki? Jak po Euro 2012 wykorzystać
stadion piłkarski, dyskutowało 150 poznaniaków. I głosowali. Wyniki poznamy dzisiaj

ŁUKASZ CYNALEWSKI

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem Polska i Ukraina podpiszą
umowę, na mocy której powstanie
wspólna uczelnia. Siedzibę będzie
miała w Lublinie i we Lwowie.

Stadion Lecha jest gruntownie przebudowywany z myślą o Euro

MICHAŁ KOPIŃSKI
POZNAŃ
Organizatorzy bali się o frekwencję
w sondażu, miasto obiecało uczestnikom bilety miesięczne MPK lub
bezpłatne parkowanie w strefie. Ale
w sobotę o 8.30 wybrana 150-osobowa próba reprezentatywna mieszkańców przyszła na Międzynarodowe Targi Poznańskie w komplecie.
Badanie nadzorował twórca metody prof. James Fishkin (pierwszy
sondaż obradowy przeprowadził
w 1994 r. w Wielkiej Brytanii). Wyjaśniał przewagę metody nad zwykłym
sondażem: – Jaką wartość ma badanie, kiedy ankieter dzwoni i pyta was
o coś tuż przed kolacją? Nikt nie skupia się wtedy na odpowiedzi.
W sondażu deliberatywnym
przed wyrażeniem opinii mieszkańcy dokładnie rozważają możliwe scenariusze. – Mają wiarygodne
i zrównoważone informacje, czyli
pochodzące od wszystkich stron – tłumaczy prof. Anna Giza-Poleszczuk
z Uniwersytetu Warszawskiego, głównego organizatora sondażu.
Dwa tygodnie temu miasto przesłało uczestnikom foldery z informacjami o modernizacji stadionu.
Za 613 mln zł będzie on gotowy na
mecze Euro 2012. Ale co po mistrzostwach? Ma być to tylko stadion
Lecha? Czy powinna nim zarządzać
spółka miejska, która będzie dbała
przede wszystkim o zysk? A może
powinien stać się częścią biznesowego centrum sportu i rozrywki?
Naukowcy podzielili poznaniaków na 15-osobowe grupy. Do każdej

dołączył zawodowy moderator (socjolog lub psycholog). Do jednej – również dziennikarz „Gazety”.
Plan był taki: wypełniają ankiety
o przyszłości stadionu (te, w przeciwieństwie do ankiet końcowych, nie
wpływają na wynik sondażu – mają posłużyć wychwyceniu zmiany zdania)
i dzielą się z grupą swoimi opiniami.
Pan Janusz, emeryt: – Stadion powinien być dostępny i dla Warty Poznań.
Paweł, student anglistyki: – Powinno być jak w Monachium, gdzie na jednym obiekcie grają Bayern i TSV.
Bartek, kibic Lecha: – Ale Warta nie
gwarantuje, że na mecz przyjdzie
46 tys. widzów.
Pani Krystyna, która na co dzień
opiekuje się wnukiem, wolałaby stadion dla wszystkich: – Tak żeby każdy
mógł skorzystać.
Panu Witoldowi, emerytowi, nie
spodobał się pomysł centrum biznesowego: – Miasto buduje za nasze i prywatnemu ma oddać?
Po godzinie grupy wróciły na salę,
gdzie czekali eksperci, reprezentujący różne punkty widzenia dotyczące
przyszłości obiektu.
Poznaniacy mieli wiele pytań. – Były tak merytoryczne, że eksperci wyglądali na zestresowanych – cieszyła
się prof. Giza-Poleszczuk.
Kolejne rozmowy w grupach i z ekspertami trwały do wieczora. Potem
końcowe wypełnianie ankiet – te dadzą wyniki sondażu. Poznamy je dziś.
Prezydent Poznania Ryszard Grobelny zapewnia: – To nie była sztuka
dla sztuki. Weźmiemy te wyniki pod
uwagę. 
R

E

K

ROZMOWA Z

prof. Jamesem Fishkinem
socjologiem z Uniwersytetu Stanforda
LUDWIKA WŁODEK-BIERNAT: Przyjechał
pan nadzorować przeprowadzane po
raz pierwszy w Polsce konsultacje społeczne według pana metody deliberative polls [sondaże obradowe]. Na czym
ona polega?
PROF. JAMES FISHKIN: Władze Poznania za namową projektu społecznego
Euro 2012 postanowiły dowiedzieć się,
jak po Euro powinien funkcjonować
stadion. Sondażami się tego nie zbada – mieszkańcy mają w głowach urywki zasłyszanych opinii. To za mało, by
wybrać rozwiązanie zgodne z własnymi interesami. Stąd sondaże obradowe. Robi się to w czterech krokach.
Najpierw, jak przy zwykłych sondażach, wybieramy próbę reprezentatywną mieszkańców i zadajemy
pytania jak w zwykłych ankietach.
W Poznaniu pytaliśmy, co należałoby wybudować przy modernizowanym stadionie: kort tenisowy, kawiarnie, fitness cluby. Jak ludzie wyobrażają sobie funkcjonowanie stadionu,
czy nadal ma być zarządzany przez
Lecha Poznań, czy przez specjalnie
powołaną do tego organizację? Czy poza meczami stadion ma być dostępny
dla wszystkich mieszkańców? Czy ma
płacić za to miasto, czy też wprowadzić opłaty za korzystanie z obiektów
sportowych? Czy na stadion mają
zarabiać wynajmowane tam powierzchnie biurowe lub organizowane na nim koncerty?
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Kolejny krok to spotkanie z bada– takie jak to w sobotę. Eks2percinymi
wyjaśniają, jakie są za i przeciw
każdego rozwiązania.
Po wysłuchaniu ekspertów
w 15-osobowych grupach pod
przewodnictwem wyszkolonych moderatorów ludzie przedyskutowali to,
co usłyszeli w sali plenarnej.
Wieczorem znów zebrali się, żeby dopytać ekspertów. I na koniec
odpowiedzieli na takie same pytania
jak na początku.
Proszę mi wierzyć, różnice w odpowiedziach przed i po są kolosalne.
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Jak uniknąć oszukiwania, przecież odpowiednio dobierając ekspertów, można wpłynąć na odpowiedzi?

– Dlatego deliberative polls to zastrzeżony znak towarowy. Pilnujemy,
by eksperci reprezentowali wszystkie
opcje. I by ich skład był znany na długo przed debatą – by pokazać, że żadna grupa interesów nie została pominięta. Za przeprowadzenie deliberative polls Centrum na rzecz Deliberatywnej Demokracji przy Uniwersytecie Stanforda pobiera symboliczną
opłatę, która idzie na dalsze badania.
Nie chcemy, żeby gdzieś na świecie
ktoś robił nieuczciwe eksperymenty,
korzystając z naszej nazwy.
Jak udzielone odpowiedzi mają się do
podejmowania decyzji politycznych?

– Wynik nie jest wiążący, ale pomaga
wybrać rozwiązanie popierane przez
większość uświadomionych mieszkańców. Po drugie – władze miasta pokryły część kosztów związanych z przeprowadzeniem eksperymentu. To dodatkowy argument, by wyników nie
wyrzucać do kosza. 

– Na ten moment czekaliśmy 10 lat
– mówi Wołodymyr Połochało, przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. Nauki i Oświaty.
Chodzi o utworzenie polsko-ukraińskiej uczelni. Idea jej powstania zrodziła się prawie 10 lat temu, kiedy
w Lublinie KUL, Instytut Europy
Środkowo-Wschodniej, UMCS, a także uniwersytety zKijowa iLwowa powołały do życia Europejskie Kolegium
Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Ale Kolegium kształcące doktorantów nigdy nie przerodziło się wsamodzielną uczelnię. Polska i Ukraina
właśnie uzgodniły szczegóły, jakie
znajdą się w międzynarodowej umowie powołującej uniwersytet. Będzie
to samodzielna uczelnia, na której
obok Polaków i Ukraińców mają studiować obywatele innych państw.
Będzie finansowana po połowie
przez oba kraje. O dokładnej lokalizacji uczelni zdecyduje zapis wjej statucie, ale Ukraińcy zgadzają się na polską propozycję Lublina. Na Ukrainie
będzie to najpewniej Lwów.
– Będzie to prawdziwie europejski
uniwersytet. Myślę, że przed Bożym
Narodzeniem wszyscy dostaniemy
wspaniały prezent w postaci międzynarodowej umowy – nie ukrywa
emocji Połochało.
Nie wiadomo jeszcze, czy umowę
podpiszą premierzy, czy ministrowie
– z polskiej strony Barbara Kudrycka,
Ivan Wakarczuk z ukraińskiej. Oboje
dyskutowali w ostatni czwartek o powstaniu uczelni. Przewodniczący Połochało: – Chciałbym serdecznie podziękować za pomoc Adamowi Michnikowi, zktórym rozmawialiśmy otej
sprawie we wrześniu. Serdecznie dziękuję także Jackowi Kuroniowi, z którym nieraz rozmawialiśmy o wspólnej uczelni im. Jerzego Giedroycia.
Profesor Jerzy Pomianowski, eseista i znawca stosunków polsko-ukraińskich: – Uniwersytet będzie kuźnią
przyszłej elity Ukrainy i Polski, które
będą pozbawione pretensji i zaszłości wobec siebie. To spełnienie marzenia Giedroycia.
SŁAWOMIR SKOMRA, LUBLIN
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Próbna
matura
Maturzysto!
Jutro piszesz
próbną maturę
z języka polskiego
Już w środę wydrukujemy ten test
razem z odpowiedziami
u Matematyka
– w czwartek
u Angielski i niemiecki
– w piątek
Sprawdź,
czy zdasz!
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