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Andrzej Patalas nie żjje
Andrzej Patalas przez niemal całe
życie budował w Wielkopolsce dro
gi. Jan Kulczyk mówił o nim „przy
jaciel", bez Patalasa nie byłoby au
tostrady A2. Wiosną przeszedł na
emeryturę, wyremontował miesz
kanie, dwa tygodnie temu nagle
zasłabł i już się nie obudził.
Andrzej Patalas miał 72 lata - cale
życie poświęcił Wielkopolsce, gdzie
przez 471at budował drogi. Pocho
dził z Krotoszyna, studiował na Po
litechnice Poznańskiej. Pracę na
drogach zaczynał w 1965 r. w Wo
jewódzkim Zarządzie Dróg Pu
blicznych. W latach 70. był wice
szefem Dyrekcji Okręgowej Dróg
Publicznych, a od 1980 r. szefem.
W państwowej administracji dro
gowej pracował do 1991 r. Potem
zakładał spółkę Autostrada Wiel
kopolska SA, któraotrzymałapierwszą koncesję na budowę prywat
nej autostrady A2 w Polsce. - Dzię
kuję mojemu przyjacielowi An
drzejowi Patalasowi, bez którego
autostrada by nie powstała- mó
wił Jan Kulczyk, otwierając odci
nek A2 do Świecka. Patalasa czę
sto nazywano „największym bu
downiczym polskich autostrad" to j emu zawdzięczamy aż 2 50 km
autostrady A2.
Do maja 2012 r. Patalas był prezesemspółki,wiosnąprzeszedł na
emeryturę. W czerwcu w rozmo
wie z „Gazetą" mówił: - Autostra
da koncesyjna napoczątku lat 90.
to był kompletnie wariacki pomysł.
Złotówka była w tamtych czasach
niewymienialna, a zaufanie do pry-

watnychinwestorówżadne. Jakpatrzę wstecz na wszystkie przeszkody,
które trzeba było pokonać, żeby ta au
tostrada powstała, to myślę, że nasza
ówczesna nieświadomość tego wszyst
kiego chyba nas uratowała. Bo wiedząc
to, co wiem dziś, już bym się na taki
projekt nie porwał.
W połowie stycznia w czasie poby
tu w Warszawie Patalas nagle stracił
przytomność. Reanimowano go przez
ponad pół godziny, trafił do szpitala.
Okazało się, że miał ostrą niewydolność
krążenia - nie wiadomo, czy wcześniej
wiedział o kłopotach ze zdrowiem.
Zmarł nad ranem w sobotę 2 lute
go wjednym z warszawskich szpitali.
Na stronie autostrady A2 piszą o nim:
„Odszedł człowiek wielkiego forma
tu, dla którego autostrada była dzie
łem życia, a to, że ją mamy, zawdzię
czamy Jego determinacji".o LEH

