
Češi neznají polské potraviny 

Deník, 14. 7. 2014     

 
Polská velvyslankyně Grażyna Bernatowicz v rozhovoru pro Deník říká: „Polonistika 
Ostravské univerzity je opravdu perla mezi vysokoškolskými středisky vyučujícími polštinu v 
Česku.“  
 
Do Moravskoslezského kraje v těchto dnech zavítala polská velvyslankyně Grażyna 
Bernatowicz. Kromě Karviné, Třince a Českého Těšína navštívila také Ostravu, kde se na 
půdě Ostravské univerzity setkala s tamními zástupci Katedry slavistiky. „Zdejší polonistika je 
opravdu perla mezi vysokoškolskými středisky vyučujícími polštinu v Česku,“ řekla 
velvyslankyně. Kromě školství a průmyslu, odpověděla v rozhovoru pro Deník také na 
ožehavá témata, která se týkala životního prostředí a polských potravin.  
 
* Jak hodnotíte spolupráci Polska s Českou republikou, případně s Moravskoslezským 
krajem?  
 
 Obecně je polskočeská hospodářská spolupráce velmi dobrá a to, co je pro nás 
nejdůležitější, se odráží jako v kapce vody na úrovni příhraniční spolupráce a spolupráce 
regionů. Z pohledu Polska, ale také z perspektivy Česka je rozhodně nejpotřebnější rozvoj 
silniční a železniční infrastruktury. Je to podmínka dalšího oživení toho, co se odehrává po 
obou stranách hranice. Soustřeďujeme se také na to, co napomáhá zvýšení energetické 
bezpečnosti.  
 
* Můžete uvést nějaký konkrétní příklad spolupráce?  
 
 Pro průměrného Čecha nebo Poláka jsou nejdůležitější infrastrukturní projekty na 
hranici. Tedy rychlostní komunikace, cyklostezky a pohodlné hraniční přechody. Na to 
soustřeďujeme svoji energii a na to bychom chtěli využít fondy z Evropské unie. Důležitým 
projektem je například plynový interkonektor, který už máme na českopolské hranici. Z 
pohledu občana je ještě důležitější například končící výstavba plynopřístavu ve Štětíně pro 
dovoz hlavně břidlicového plynu. To bude zajímavé také pro Českou republiku, protože plyn 
je třeba rozvést plynovody do celé střední Evropy.  
 
* S průmyslem je úzce spjato špatné ovzduší. S tím se potýká jak Polsko, tak i 
Moravskoslezský kraj. Jakými opatřeními tuto situaci řešíte?  
 
 Pokud se jedná o klimatické záležitosti a znečištění, což je podstatné pro obě země, 
Polsko v tomto směru vynakládá velké úsilí. Jako příklad uvedu zákon o odpadech, který 
vešel v platnost 1. ledna a který je zákonem celospolečensky velmi nákladným, ale ubírá se 
správným směrem. Před lety jsme mohli pozorovat velkou devastaci příhraničního území 
způsobenou těžkým průmyslem na české i polské straně, který už neexistuje. To má 
samozřejmě nežádoucí důsledky v tom, že se zvyšuje nezaměstnanost. Myslím si, že 
všechno to, co se událo v posledních deseti letech našeho členství v unii, životnímu prostředí 
velmi prospělo. Nyní končí přechodná období, která jsme vyjednali v unii na určité druhy 
znečištění životního prostředí. V roce 2015 všechny normy v Polsku musejí být shodné s 
unijními směrnicemi, které jsou velice přísné. Řada zemí asi bude mít problémy se s nimi 
vypořádat.  
 
* Lidé z našeho kraje jezdí do Polska nakupovat potraviny. Jejich kvalita byla ale v poslední 
době často omílána. Jak tuto situaci vidíte?  
 



 Já tento problém nevidím a nechápu. Z toho, co vím, Češi jezdí do Polska na nákupy 
a nakupují hlavně potraviny, nikoliv ledničky nebo televizory, ale právě potraviny. Polské 
potraviny mají výborný trh v celé Evropě a nikde nejsou problémy. Pokud by Češi nechtěli 
dovážet polské potraviny, na což mají plné právo, naši výrobci najdou trhy v celé Evropské 
unii, ale také na východě. Jako příklad vždy uvádím embargo, které před časem Rusko 
uvalilo na polské maso, pak toto embargo zrušilo a polští výrobci se mohli vrátit. Ale nevrátili 
se, protože toto maso prodali v Holandsku, v Belgii a mnohých jiných státech, kde jsou 
standardy velice vysoké.  
 
* Kde je tedy problém?  
 
 Podle mého mínění je problém v tom, že Češi neznají polské potraviny. To, co se 
sem dováží na objednávku hlavně obchodních řetězců, jsou levné potraviny, a pokud je něco 
levné, vesměs nemůže být vysoké kvality. V polských obchodech – dokonce na příhraničních 
tržištích – je k dostání zcela jiná kvalita.  
 
* V Ostravě jste zavítala na univerzitní půdu, jak se vám zalíbila zdejší polonistika? Co říkáte 
na její projekty?  
 
 Projektů, jak jsem si zde všimla, je velmi mnoho, a zdejší polonistika je opravdu perla 
mezi vysokoškolskými středisky vyučujícími polštinu v Česku. Úlohou velvyslanectví je jen 
podpořit to, co se již odehrává. Ale to, o čem jsme zde hovořili, je nutnost živého poznání 
Polska v rámci studia polštiny. Je tedy žádoucí, aby do Polska studenti cestovali, mohli se 
tam setkat se svými kolegy, mohli vidět Polsko, a aby se mohli utvrdit v přesvědčení, že si 
zvolili správný studijní obor. A tímto směrem, jak jsem pochopila, se bude zdejší polonistika 
ubírat, bude se snažit získat prostředky na takovéto studijní cesty. Je to možné 
prostřednictvím spolupráce vysokých škol výměnou studentů a profesorského kádru, ale je 
možno se také snažit o to prostřednictvím českopolského fóra nebo přes visegrádský fond. 
Možnosti existují, je jen třeba je efektivně využívat.  
 
*** 
 
Foto:  
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Medailon polské velvyslankyně Grażyny Bernatowicz:  
 
Grażyna Bernatowicz plnila funkci náměstkyně ministra zahraničních věcí pro parlamentní 
záležitosti, evropskou politiku a lidská práva od 28. listopadu 2007. Dozorovala vzájemnou 
spolupráci Polska s nejdůležitějšími členskými státy Evropské unie. Pracovnicí ministerstva 
zahraničních věcí je od roku 1993. V letech 2002 až 2007 byla velvyslankyní ve Španělském 
království a Andorrském knížectví. Podle polského týdeníku Wprost byla jedním z deseti 
nejlepších šéfů polských zastupitelských úřadů ve světě. Grażyna Bernatowicz je autorkou 
přibližně 70 vědeckých publikací v tuzemsku a v zahraničí, v nichž se věnovala tématice jižní 
Evropy, evropské integrace a regionální spolupráce. Od roku 1995 je profesorkou na Vysoké 
škole managementu a práv H. Chodkowské ve Varšavě. Byla též stipendistkou Tillburské 
univerzity J. Kennedyho v Nizozemsku a vědeckých ústavů v Madridu, Lisabonu, Paříži nebo 
Bělehradu. Byla vyznamenána nejvyšším řádem španělského krále, tedy „Řádem Isabely 
Katolické“, finským a švédským královským řádem, státními vyznamenáními Portugalska, 
Maďarska, Malty, Rumunska a řádem maltézských rytířů. Své pověřovací listiny paní 
velvyslankyně předala do rukou prezidenta Miloše Zemana dne 11. června 2013.  



 
 
 
 
 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 

http://ff.osu.cz/ 
 
 

http://ff.osu.cz/

