NR

2/2018

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
Studia Interdyscyplinarne
Local Communities. Interdisciplinary Studies

rocznik

Polkowice 2018

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb Sek1:1

2018-10-11 11:51:31

„Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”
ISSN 2544-5545 (ISBN 978-83-61234-43-2)
Wersję pierwotną czasopisma stanowi wydanie elektroniczne.
Informacje na temat czasopisma znajdują się na stronie: rb.ujw.pl/local.
RADA NAUKOWA
prof. dr PARAG AMIN

College of Management Studies,
Mumbai, Indie

prof. dr hab. PETER BALINT

Uniwersytet w Debreczynie, Węgry

prof. dr hab. EUNIKA BARON-POLAŃCZYK Uniwersytet Zielonogórski
prof. zw. dr hab. MAREK BOJARSKI

Uniwersytet Wrocławski

prof. zw. dr hab. STANISŁAW CZAJA

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

prof. dr hab. KRZYSZTOF KOCIUBIŃSKI

Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. EWA KURANTOWICZ

Dolnośląska Szkoła Wyższa

prof. zw. dr hab. ALEKSANDER KUNDYTSKY Uniwersytet im. Iwana Franki
we Lwowie, Ukraina
prof. zw. dr hab. STEFAN M. KWIATKOWSKI

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

doc. dr PETR MRKYVKA

Uniwersytet Masaryka w Brnie,
Republika Czeska

dr WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

prof. dr hab. TERESA PADILLA-CARMONA

Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania

prof. dr hab. ELŻBIETA PERZYCKA

Uniwersytet Szczeciński

prof. zw. dr hab. KAZIMIERZ PRZYSZCZYPKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
prof. dr RAMESH N. SHAH

Duale Hochschule Baden-Württemberg
Niemcy

KOMITET REDAKCYJNY
Włodzimierz Olszewski (redaktor naczelny), Agnieszka Becla, Rafał Czachor, Tadeusz
Kierzyk, Ewa Kurantowicz, Sylwia Słowińska, Jan Walczak (sekretarz redakcji)

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb Sek2:2

2018-10-11 11:51:33

Recenzje opracowane są przez recenzentów stałych i specjalistycznych czasopisma.
RECENZENCI KRAJOWI
Bogdan Idzikowski, Uniwersytet Zielonogórski
Ewa Kurantowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Elżbieta Perzycka, Uniwersytet Szczeciński
Sylwia Słowińska, Uniwersytet Zielonogórski
RECENZENCI ZAGRANICZNI
Rob Evans, Uniwersytet Ottona von Guerickiego w Magdeburgu, Niemcy
Vit Docekal, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy
Dmitro Herciuk, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina
REDAKTORZY TEMATYCZNI
Zagadnienia prawnoustrojowe,
polityczne, stosunki międzynarodowe,
historia współczesna
Rafał Czachor
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Samorząd terytorialny i zarządzanie
rozwojem lokalnym
Andrzej Ferens
Krzysztof Kociubiński
Uniwersytet Wrocławski
Ekonomia i gospodarka
Andrzej Graczyk
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Pedagogika, andragogika
Bogdan Idzikowski
Uniwersytet Zielonogórski

Przyroda i ochrona środowiska
Leszek Jerzak
Uniwersytet Zielonogórski
Nowoczesne technologie
Zdzisław Pólkowski
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Edukacja międzykulturowa i socjologia
Rafał Włodarczyk
Uniwersytet Wrocławski
Prawo i finanse
Dariusz Zając
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Rynek i prawo pracy
Janusz Żołyński
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Język niemiecki
Justyna Babiak-Tutko

Język rosyjski
Irina Popadeykina

Język angielski
Peter Lambert, Maciej Lech

Język polski
Jan Walczak

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb Sek2:3

2018-10-11 11:51:33

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Magdalena Rutkowska

WYDAWCA
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Copyright by Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ADRES REDAKCJI
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
Sekretariat: Jan Walczak, j.walczak@ujw.pl, ujw@ujw.pl
tel. 76 746 53 37, 746 53 53

Wersja referencyjna czasopisma znajduje się na stronie internetowej rb.ujw.pl/social

SKŁAD I ŁAMANIE
Jadwiga Popowska

REDAKCJA I KOREKTA
Magdalena Rudnik

DRUK I OPRAWA
Fabryka Druku, Warszawa

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb Sek2:4

2018-10-11 11:51:33

Spis treści
Włodzimierz Olszewski
Słowo wstępne ............................................................................................ 9
PRAWNOUSTROJOWE ASPEKTY LOKALNEGO SYSTEMU
SPOŁECZNEGO
Zbigniew Blok
Lokalny system społeczny. Istota, cechy, kryteria ocen .............................. 17
Jerzy Tutaj
Strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego ....................... 35
Tadeusz Kierzyk
Związek międzygminny – alternatywa dla powiatu ................................... 45
LOKALNE DZIAŁANIA NA RZECZ WSPÓLNOT – CASE STUDY
Stanisław Czaja
Rewitalizacja jako forma wsparcia rozwoju społeczności lokalnej
(na przykładzie gminy Dobromierz) ........................................................... 65
Agnieszka Becla
Wiarygodność źródeł informacji ekologicznej (na przykładzie gmin
Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny) ............. 83
Anna Tutaj
Społeczno-polityczne uwarunkowania organizacji szkolnictwa
dla mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku
w okresie powojennym ............................................................................. 103
Paweł Wróblewski
Proces kształtowania się polskiej społeczności lokalnej w Sicinach
na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956 .................................................... 121
SAMORZĄD W PERSPEKTYWIE REGIONALNEJ, POLSKIEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ
Rafał Czachor
Samorząd lokalny na Cyprze: geneza, ustrój, efektywność
i kierunki reform ....................................................................................... 143

5

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb Sek2:5

2018-10-11 11:51:33

SPIS TREŚCI
Julian Golak
Rozwój kontaktów społeczno-kulturalnych na pograniczu.
Porozumienie i współpraca społeczności lokalnych, w szczególności
w subregionie wałbrzyskim od 1990 r. ..................................................... 161
Jan Walczak
Czasopismo „Ziemia Kłodzka…” jako narzędzie integracji społeczności
loklanej na pograniczu polsko-czeskim .................................................... 169
Eunika Baron-Polańczyk, Anna Klementowska
Od „rynku pracodawcy” do „rynku pracownika” – zawody deficytowe
w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym ................................................. 199
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM
Nitul Dutta, Zdzisław Pólkowski, Andrea Petre, Daniel Onache
Impact of ICT in Community SMEs ......................................................... 211
Ramesh N. Shah
Impact of Digital Media on Knowlege and Education .............................. 229
Elżbieta Jasińska, Marek Jasiński
Społeczeństwo lokalne w otoczeniu lidera – determinanty
jego rozwoju i specyfiki ............................................................................ 241
RECENZJE
Rafał Czachor
Ł. Damurski, Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI wieku,
Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016, s. 188 ............. 253
INFORMACJE DLA AUTORÓW ............................................................ 257
KONFERENCJE NAUKOWE Z CYKLU
„SPOŁECZNOŚCI LOKALNE” W LATACH 2007–2018 ....................... 261
NOTY O AUTORACH ............................................................................. 263

6

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb Sek2:6

2018-10-11 11:51:33

Table of contents
Włodzimierz Olszewski
Introduction ..................................................................................................... 9
THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE LOCAL
SOCIAL SYSTEM
Zbigniew Blok
Local social system. The essence, features, evaluation criteria ...................... 17
Jerzy Tutaj
The strategies of development in the self-government units ........................ 35
Tadeusz Kierzyk
Inter-municipal union – an alternative to district ........................................... 45
LOCAL ACTIVITIES FOR THE COMMUNITIES – CASE STUDY
Stanisław Czaja
Revitalization as the form of the support of the local community
development ................................................................................................. 65
Agnieszka Becla
Credibility of the ecological information sources
(based on the communes from the areas of Lower Silesia, Lubuskie,
Wielkopolska and Opolszczyzna regions) .................................................... 83
Anna Tutaj
Socio-political conditions in the process of organizing the education
system for the minorities in the Lower Silesia in the post-war period.......... 103
Paweł Wróblewski
The process of formation of the Polish local community
in Siciny in the Lower Silesia within the years 1945–1956 ....................... 121
SELF-GOVERNMENT WITHIN THE REGIONAL, POLISH
AND INTERNATIONAL PERSPECTIVE
Rafał Czachor
Local self-government in Cyprus: origins, structure, effectiveness
and directions of reforms ............................................................................ 143

7

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb Sek2:7

2018-10-11 11:51:33

TABLE OF CONTENTS
Julian Golak
The development of social and cultural contacts on the borderland;
agreement and the co-operation of local communities, in particular
in Walbrzych sub-region, since 1990 .......................................................... 161
Jan Walczak
The magazine “Ziemia Kłodzka...” as a tool for the integration
of the local community on the Polish-Czech border .................................... 169
Eunika Baron-Polańczyk, Anna Klementowska
From the “employer’s market” to the “employee’s market”
– deficit professions in terms of nationwide and regional perspective ............ 199
MANAGEMENT OF THE LOCAL DEVELOPMENT
Nitul Dutta, Zdzisław Pólkowski, Andrea Petre, Daniel Onache
Impact of ICT in Community SMEs .......................................................... 211
Ramesh N. Shah
Impact of Digital Media on Knowlege and Education ............................... 229
Elżbieta Jasińska, Marek Jasiński
Local society in the leader’s environment – determinants
of its development and characteristics. ...................................................... 241
REVIEWS
Rafał Czachor
Ł. Damurski, Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji
w XXI wieku, Wrocław 2016. ..................................................................... 253
INFORMATION FOR AUTHORS................................................................ 257
SCIENTIFIC CONFERENCES FROM THE CYCLE
„LOCAL COMMUNITIES...” IN THE YEARS 2007–2018 ....................... 261
ABOUT AUTHORS .................................................................................... 263

8

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb Sek2:8

2018-10-11 11:51:33

Słowo wstępne

Zapoczątkowane u schyłku XX w. przemiany podyktowane głównie
transformacją ładu społeczno-politycznego i gospodarczego doprowadziły
w 1990 r. do reformy ustrojowej w Polsce.
W ramach zachodzących zmian ponownie powróciła świetna koniunktura dla idei samorządowych, kiedy to wszystkie siły polityczne były zorientowane na model demokratyczny, który nie może istnieć bez istotnego wzrostu
kompetencji samorządu.
Nadanie samorządom w ramach decentralizacji dość szerokiej autonomii
powoduje jednocześnie wzrost odpowiedzialności za przeobrażenia zachodzące w środowisku lokalnym. Dynamiczne zmiany dokonujące się w otoczeniu – zarówno tym bliskim, jak i tym dalekim (od regionalnego, aż po
globalne) – obligują do nieustannego przystosowania wszystkich sfer naszej
rzeczywistości do nowych warunków i oczekiwań, w jakich te oczekiwania
mają być realizowane. Społeczności lokalne stały się beneficjentem owych
przemian, jak również ich sprawcą.
Wzrost poczucia sprawczości obywateli na rozwój wspólnot lokalnych,
choć widoczny (według CBOS-u w 2016 r. ok. 60% ludzi oceniło, że ma
wpływ na współuczestniczenie w sprawach swojej społeczności, podczas gdy
w 1992 r. było to mniej niż 20%), wydaje się w dalszym ciągu zbyt mały.
Skłania to wielu badaczy do poszukiwania odpowiedzi na pytania związane
z obszarem działalności różnych podmiotów integrujących swoją aktywność
w tworzeniu dobrych rozwiązań administracyjnych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i innych dla rozwoju społeczności lokalnych.
Są to badania interdyscyplinarne, realizowane głównie przez socjologów,
przedstawicieli nauk pedagogicznych i edukacyjnych, antropologów, politologów, ekonomistów, prawników czy historyków, co stwarza możliwość wielu
ujęć i budowania wielopłaszczyznowych modeli.
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SŁOWO WSTĘPNE
Drugi tom naszych zeszytów naukowych, który oddajemy do rąk Czytelników, jest przykładem owej interdyscyplinarności. Zgromadzone w nim
teksty zostały podzielone na trzy umowne bloki tematyczne. Pierwszy, dotyczący prawnoustrojowych aspektów społeczności lokalnych, otwiera bardzo
wartościowy w warstwie teoretycznej artykuł prof. zw. dr. hab. Zbigniewa
Bloka pt. Lokalny system społeczny. Istota, cechy, kryteria ocen.
Autor wychodzi od zdefiniowania pojęć: „zbiorowość”, „społeczność”,
„wspólnota lokalna”, „społeczność lokalna”, „władza lokalna”. W następnej
kolejności definiuje procesy koncentracji i dekoncentracji oraz centralizacji
i decentralizacji. Po tych rozważaniach Autor koncentruje uwagę na samorządzie terytorialnym i administracji rządowej w terenie oraz przytacza poglądy
decydentów i opozycji na zjawisko dwuwładzy. W części drugiej rekomenduje metodę analizy systemowej do badań lokalnych systemów. W trzystopniowej strukturze lokalności wyróżnia on system gminny jako nieredukowalny
z punktu widzenia demokracji. Pozostałe dwa, czyli powiatowy i wojewódzki, winny być poddane analizie, która rozstrzygnąć może o ich przydatności.
Opracowanie kończy wskazanie kryteriów oceny lokalnego systemu władzy.
Autor wyróżnia kryteria szczegółowe, takie jak wskaźniki partycypacji, decyzyjności, korupcji itd., oraz syntetyczne, polegające na pomiarze demokracji
lokalnej czy rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
Kontynuacją rozważań prof. Z. Bloka jest tekst dr. Tadeusza Kierzyka
Związek międzygminny – alternatywa dla powiatu, w którym badacz zastanawia się nad zasadnością utrzymania powiatów w ich obecnym kształcie
funkcjonalnym i finansowym. Autor dowodzi, że wobec zmieniającej się
rzeczywistości, postępu technicznego, cyfryzacji urzędów, zwiększającej się
elektronicznej obsługi ludności, w wielu przypadkach sztucznego rozdziału
zadań pomiędzy gminy i powiaty te ostatnie coraz bardziej postrzegane są
jako niepotrzebne. W przypadkach gdy ze względu na rodzaj zadania zachodzi potrzeba wykonywania ich wspólnie z innymi gminami, bardzo dobrym
narzędziem są związki międzygminne.
Autor podjął się krytycznej analizy funkcjonowania powiatów, które rzeczywiście zostały „upośledzone” w roli, jaką miały pełnić, jednak warto pamiętać, że powiat jako szczebel pośredni pomiędzy gminą a samorządowym
województwem jest ważnym elementem decentralizacji i wpisuje się w zasadę subsydiarności. Czy powinno się zatem likwidować powiaty, czy też znacząco je wzmocnić i zreformować? Dylemat ten pozostaje nierozstrzygnięty
i powinien zostać poddany szerokiej debacie publicznej.
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SŁOWO WSTĘPNE
Z kolei dr Jerzy Tutaj ze znawstwem rozważa strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego w wybranych miejscach województwa dolnośląskiego, wskazując cztery główne obszary badawcze, tj. metody budowania
strategii rozwoju, zasięg i wpływ konsultacji społecznych, stopień wdrażania
strategii rozwoju oraz sposób jej monitoringu. Otrzymane wyniki prezentuje
we wnioskach i rekomendacjach dla sprawności zarządzania.
Bardzo ważny obszar dociekań badawczych dotyczy dobrych praktyk realizowanych w społecznościach lokalnych. Case study zostały zgromadzone
w drugim bloku tematycznym, który rozpoczyna artykuł prof. zw. dr. hab.
Stanisława Czai Rewitalizacja jako forma wsparcia rozwoju społeczności lokalnej (na przykładzie gminy Dobromierz). Autor dokonuje w części teoretycznej omówienia pojęcia, istoty, celów, a także kierunków i sposobów realizacji
rewitalizacji, a następnie prezentuje projekt rewitalizacji gminy Dobromierz
w oparciu o sieć przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych.
Z kolei bardzo aktualną i poznawczą naukowo problematykę wiarygodności źródeł informacji ekologicznej prezentuje dr inż. Agnieszka Becla. Badaczka przedstawia autorską wersję skali wiarygodności źródeł informacji,
stworzoną dzięki analizie opartej na własnych badaniach empirycznych, realizowanych w latach 2010–2015, które objęły aż 150 gmin Dolnego Śląska,
Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny.
Kolejny artykuł, autorstwa dr Anny Tutaj pt. Społeczno-polityczne uwarunkowania organizacji szkolnictwa dla mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w okresie powojennym, ma charakter opisowo-informacyjny,
a jego wartością jest obszerny opis kontekstu historycznego budowania
systemu oświaty dla mniejszości narodowych przez władze ludowe państwa polskiego.
Blok zamyka tekst Pawła Wróblewskiego Proces kształtowania się polskiej społeczności lokalnej w Sicinach na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956,
w którym Autor prezentuje niezwykle ciekawe i skomplikowane dzieje społeczności wsi Siciny, do której ludność przybyła z Kresów Wschodnich tuż
po II wojnie światowej. Na uwagę zasługują archiwalne źródła, do których
dotarł Autor.
Trzeci blok tematyczny Rocznika dotyczy perspektywy regionalnej – zarówno polskiej, jak i międzynarodowej – i rozpoczyna go tekst prof. nadzw.
dr. hab. Rafała Czachora zatytułowany Samorząd lokalny na Cyprze: geneza,
ustrój, efektywność i kierunki reform. Temat artykułu odnoszący się do rzadko podejmowanego w polskim piśmiennictwie naukowym obszaru Cypru
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SŁOWO WSTĘPNE
przybliża istotny element ustroju państwa znajdującego się w kryzysie politycznym, wynikającym z podziału pomiędzy trzy państwa sprawujące jurysdykcję nad jego poszczególnymi częściami. Autor kompleksowo analizuje
genezę powstania i kształtowania się samorządu terytorialnego, omawia jego
cechy, wskazuje na braki i przedstawia propozycje jego reform w kierunku
decentralizacji i większej autonomii.
Julian Golak – znany regionalista i badacz pogranicza polsko-czesko-słowackiego – w tekście Rozwój kontaktów społeczno-kulturalnych na pograniczu; porozumienie i współpraca społeczności lokalnych, w szczególności w subregionie wałbrzyskim od 1990 roku prezentuje w pierwszej części artykułu
utworzenie w 1981 r. Solidarności Polsko-Czechosłowackiej oraz podejmowane przez nią po dzień dzisiejszy ważne inicjatywy oddolne integrujące
wspólnoty lokalne. Część druga to autorski raport z działalności samorządowej, mającej na celu tworzenie więzi polsko-czeskich w oparciu o łączenie
„miast w pary” w Euroregionie Glacensis.
Zagadnienie konsolidacji społeczności lokalnych na pograniczu polsko-czeskim kontynuuje dr Jan Walczak, wskazując jako narzędzie tej integracji
czasopismo „Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland”.
Czasopismo oprócz tego, że opisuje dzieje ziemi kłodzkiej, to wskazuje na
wpływ prasy lokalnej na kształtowanie się tożsamości społecznej i proces
scalania wspólnot.
Kolejny tekst, autorstwa prof. nadzw. dr hab. Euniki Baron-Polańczyk
i dr Anety Klementowskiej zatytułowany Od „rynku pracy” do „rynku pracownika” – zawody deficytowe w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, jest
bardzo aktualny i skupia uwagę odbiorców na uczestnikach rynku pracy
– osobach pracujących i poszukujących zatrudnienia, uwzględniając podział
czasowo-społeczny, a także na charakterystykach pracodawców. Ważną częścią artykułu jest prognoza zawodów deficytowych w Polsce w kontekście
regionu lubuskiego.
Ostatni blok tematyczny dotyczy zarządzania rozwojem lokalnym
uwzględniającego relacje z biznesem i wykorzystywanie technologii informacyjnych.
Międzynarodowy zespół badawczy w składzie: prof. Nitul Dutta z Indii,
dr inż. Zdzisław Pólkowski wraz z dwójką studentów z Uniwersytetu w Piteszti (Rumunia) podjęli temat Wpływ ICT na rozwój biznesu lokalnego.
Małe i średnie przedsiębiorstwa zdaniem Autorów, z czym trudno się nie
zgodzić, wnoszą istotny wkład w rozwój lokalnej gospodarki i tworzą miej-
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SŁOWO WSTĘPNE
sca pracy dla osób, które z różnych względów nie podejmują zatrudnienia
w dużych firmach i korporacjach międzynarodowych. Ogranicza to tzw.
„drenaż mózgów” do dużych ośrodków miejskich, dając możliwość rozwoju zawodowego w „małych ojczyznach”. Ważnym elementem artykułu jest
wskazanie na wykorzystanie ICT w działalności lokalnego biznesu, propagujące efektywność tych firm.
Kolejny anglojęzyczny tekst – Wpływ mediów cyfrowych na wiedzę społeczną i edukację autorstwa prof. dr. Ramesha N. Shaha – prezentuje ważne zagadnienia ukazujące rosnącą rolę mediów cyfrowych w społeczeństwie
wiedzy. Autor wskazuje na przykładzie Niemiec, że dla ok. 30% respondentów media cyfrowe stanowią „główną oś procesów biznesowych”. Ponadto
zauważa, iż transformacja cyfrowa ma i będzie miała ogromne znaczenie
w edukacji – być może e-edukacji realizowanej jako edukacja nieformalna.
Blok zamyka artykuł dr Elżbiety Jasińskiej Społeczeństwa lokalne w otoczeniu lidera – determinanty jego rozwoju i specyfiki. Autorka dokonuje analizy
możliwości oraz szans lidera i społeczności lokalnej w kontekście wzajemnych powiązań i odnoszenia korzyści na przykładzie Zagłębia Miedziowego.
Nawiązując do idei społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazuje możliwości pobudzania rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej subregionu poprzez specjalne strefy ekonomiczne.
Dziękując Autorom za podjęcie ważnych merytorycznie wątków prezentujących zróżnicowane wartości aktywności społeczności lokalnych, wyrażam przekonanie, że wyniki badań i refleksji wyłonione na ich podstawie
przyczynią się do nadania wspólnotom lokalnym należnej im rangi.
dr Włodzimierz Olszewski
redaktor naczelny
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„Społeczności Lokalne.
Studia Interdyscyplinarne”
2018 (2), s. 17–33

Lokalny system społeczny. Istota, cechy,
kryteria ocen

Istota i cechy społeczności lokalnych
Dla celów badania lokalności ważne jest odróżnienie dwóch pojęć: „zbiorowości” i „społeczności”. Zbiorowość według Cz. Znamierowskiego stanowią
ludzie, którzy na pewnym odcinku czasu znajdują się w pewnych granicach
przestrzennych. Przy czym zarówno ramy przestrzenne, jak i rozważany odcinek
czasu zależą od badacza, a konkretnie od przyjętych przez niego założeń. Ramą
przestrzenną mogą być np.: mury sali kinowej, rogatki miasta, granice kraju,
brzegi lądu itd.
Badając zbiorowość, bierzemy pod uwagę jedynie czas i miejsce, a pomijamy działania i stosunki zachodzące między ludźmi, którzy znaleźli się w określonych granicach czasowo-przestrzennych. „Zbiorowość” to kategoria, która
jest kategorią wyjściową do badań nad życiem zbiorowym.
Zbiorowość wraz z całokształtem jej dziejów, z całokształtem więzi, jakie zachodzą między jej członkami, składają się na kategorię „społeczności”1. W literaturze spotkać można ponadto inne pojęcia bliskoznaczne, takie jak: „wspólnota lokalna”, którą konstytuuje wspólnie pojmowany szeroko rozumiany interes
(ekonomiczny, polityczny, kulturowy, prawny itd.), bądź wspólne pojmowanie
„dobra ogółu”, dobra społeczności.
Badanie „społeczności lokalnych” czy „wspólnot lokalnych” z natury rzeczy
stało się przedmiotem wielu dyscyplin naukowych: prawa, socjologii, ekonomii,
politologii itd. Nic więc dziwnego, że poszczególne dyscypliny na własny użytek definiują te kategorie we właściwy sobie sposób.
1

Cz. Znamierowski, Ustrój, elita, demokracja, Aletheia, Warszawa 2001, s. 69 i 77.
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Dla ilustracji przytoczymy tu kilka przykładów pojmowania „społeczności
lokalnej” przez socjologów. Według B. Jałowieckiego społeczności lokalne niemal od zawsze stanowiły, obok rodziny, podstawowy element struktury społecznej, jako takie mają one genezę naturalną, powstają bowiem oddolnie poprzez
wytworzenie określonej wspólnoty politycznej2.
St. Ossowski, określając społeczności lokalne, akcentował, iż ich istotę stanowią niewielkie grupy oparte na więzach osobistych. Genezy społeczności lokalnej poszukuje się w oparciu o kategorie „więzi” bądź w oparciu o kategorię
„miejsca”. Badacze będący zwolennikami więzi podkreślają, iż dla powstania
i trwania wspólnoty ważne są:
– przeżywanie i propagowanie tych samych wartości i symboli,
– obiektywne zależności i stosunki wytwarzające się między ludźmi,
– respektowanie zasad porozumienia i współdziałania.
Badacze, dla których terytorium jest najważniejszym czynnikiem w kreowaniu społeczności lokalnej, zakładają, że podłoże terytorialne ma największy
wpływ na jakość życia społecznego i powstające więzi społeczne.
Zupełnie odmiennie definiują genezę społeczności lokalnych inne nauki, np.
nauki o kulturze akcentują rolę kultury w tworzeniu społeczności lokalnych.
I tak, zbiór faktów kulturowych, które decydują o powstaniu społeczności lokalnych to całokształt kulturowy wynikający z życia społecznego, materialnego
i duchowego, w dodatku w dłuższych cyklach historycznych3.
Społeczność lokalna, aby zaistnieć i funkcjonować, wcześniej musi się zorganizować. Musi wylansować pewne wartości, normy, symbole, powołać pewne
instytucje, wygenerować środki finansowe po to, aby była zdolna do działalności, przede wszystkim w zakresie coraz lepszego zaspokajania potrzeb jednostek
i grup społecznych wchodzących w jej skład. Upodmiotowienie społeczności
związane jest z zapewnieniem jej aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji
istotnych dla jej egzystencji i rozwoju.
Proces podejmowania decyzji i działań na rzecz ich realizacji wymaga wyłonienia czy ustanowienia władzy lokalnej. W praktyce państw narodowych dokonuje się to poprzez:
– ustanowienie jednolitego systemu władzy państwowej albo
– włączenie samorządu do systemu władzy państwowej.
2

3

B. Tuziak, Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnej. Studium socjologiczne,
Scholar, Warszawa 2014, s. 39.
J. Liszka, Globalizm a zagadnienia lokalności. Niektóre aspekty, [w:] N. Barański, M. Stolarczyk (red.), Władza lokalna i regionalna w warunkach globalizacji, Katowice 2003, s. 33.
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Pierwszy przypadek oznacza, że organy władzy lokalnej mają charakter
rządowy i oczywiście państwowy. W systemie tym od stylu rządzenia państwem zależą losy społeczności lokalnych, bowiem to rząd formalnie wyznacza gospodarza danego terenu odpowiedzialnego za poziom i jakość życia jego
mieszkańców.
Jedność koncepcji i kierownictwa we wszystkich ogniwach aparatu państwowego i we wszystkich sferach społeczności lokalnej ma w założeniach przyczyniać się do najbardziej efektywnego, najbardziej skutecznego, a czasami selektywnego realizowania zadań postawionych władzom lokalnym przez władze
centralne.
W zależności od tego, jaki jest rozkład kompetencji, między ośrodkiem władzy centralnej a ośrodkiem władz regionalnych i władzami lokalnymi można
wyróżnić system wysoce scentralizowany, gdy decydenci centralni zachowują
dla siebie więcej kompetencji, albo system zdecentralizowany, gdy decydentom
lokalnym i regionalnym zostają przekazane większe kompetencje.
Dekoncentracja władzy jest przeciwieństwem koncentracji władzy. Polega
ona na przekazaniu kompetencji decyzyjnych z ośrodków lokalnych i regionalnych w górę, czyli do centralnej władzy państwowej. Procesów koncentracji
bądź dekoncentracji nie należy utożsamiać z procesami centralizacji bądź decentralizacji, te bowiem polegają na takim przemieszczeniu uprawnień władczych,
które zmienią podmiotowość społeczności lokalnych. Decentralizacja oznacza
upodmiotowienie, a centralizacja – zmniejszenie stopnia podmiotowości.
W systemach państw niedemokratycznych zachodzą procesy koncentracji
bądź dekoncentracji władzy, bowiem dokonują się one wyłącznie w ramach instytucji organów rządowych. Natomiast w systemach państw demokratycznych,
które z samej swej istoty włączają samorządy do systemu administracji państwowej, mogą zachodzić procesy decentralizacyjne bądź centralizacyjne ściśle
powiązane z podmiotowością społeczności lokalnych i regionalnych.
Proces decentralizacji zatem jest powiązany z demokratyzacją życia społecznego i tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego. Takiego charakteru nie ma
dekoncentracja, bowiem nie oznacza ona faktycznego podziału władzy, lecz jedynie zmiany w strukturze władzy rządowej4.
Samo jednak przekazanie uprawnień władczych strukturom samorządowym
nie zawsze oznaczać może demokratyzację czy upodmiotowienie społeczności.
Może bowiem wystąpić określona przez A. Piekarę tzw. decentralizacja pozorna
bądź nieautentyczna. Wtedy, gdy:
4

Z. Blok, Teoria polityki, UAM, Poznań 1998, s. 63–65.
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– zasób przekazanych środków nie jest adekwatny do uprawnień decyzyjnych, bądź
– gdy zasób ten nie jest w pełni kompletny,
administracja rządowa ustanawia taki nadzór nad wykorzystaniem uprawnień
decyzyjnych przez samorządowe władze lokalne, iż to ogranicza ich samodzielność5.
W jednym i drugim przypadku decentralizacja staje się fikcją i oznaczać
może nawet centralizację, gdy wypaczenia te osiągną odpowiednie rozmiary.
W dalszych częściach tego opracowania uwagę naszą skupimy na samorządzie terytorialnym. W pierwszej kolejności odpowiedzieć musimy na
pytanie, czy jest on częścią administracji państwowej, czy nie. Problem ten
dzieli badaczy. Na przykład J. Panejko odpowiadał na to pytanie: tak, zaś
T. Bigo uważał, że nie jest. W zależności od przyjętego stanowiska w tej
kwestii gmina będzie posiadała odrębną władzę municypalną, odmienną od
władzy państwowej, albo nie. Będzie niezawisłą od państwa korporacją publiczno-prawną albo będzie pełniła jedynie funkcję organu państwa. Przyjęcie
jednego z tych stanowisk jest ważne dla funkcjonowania społeczności lokalnych. I tak, jeżeli przyjmie się opcję J. Panejki i administrację samorządową
zaliczymy do administracji państwowej, to ze względu na interes ogółu można sobie wyobrazić, że mogą wystąpić przypadki naruszenia prawa gminy,
i to nawet bez zgody jej organów6.
Problem zakresu autonomii, czyli zakresu samodzielności władzy lokalnej,
jest zatem ważnym rozstrzygnięciem decydującym o stopniu zdecentralizowania systemu społeczności lokalnej, a w konsekwencji – o stopniu demokratyczności przyjętych rozwiązań.
Organy samorządu terytorialnego z samej swej istoty muszą być, przynajmniej w pewnym zakresie, wyłączone z hierarchicznej podległości rządu. Jednostki samorządowe korzystają z autonomii, samodzielności w granicach prawa.
Ważny jest zatem rodzaj tego prawa – czy to jest konstytucja, czy ustawa, czy
też norma innej rangi.
W Polsce przyjęto rozwiązania konstytucyjne. Artykuł 163 Konstytucji stanowi, iż „samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez
5

6

A. Piekara, Samorząd terytorialny a kreatywność społeczna i rozwój lokalny, [w:] P. Buczkowski i R. Sowiński (red.), Samorząd terytorialny jako droga do demokracji, KIBS, Poznań 1994,
s. 56.
E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 23 i 31.
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Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych” oraz że „samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej”.
Ponadto Konstytucja wskazuje gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Pierwsza ukazała się w Polsce ustawa o samorządzie terytorialnym na szczeblu gminy (8 marca 1990 r.), a wybory do rad gminnych
odbyły się 27 maja 1990 r. Znacznie później uchwalono ustawę o samorządzie
powiatowym, 5 czerwca 1998 r., a samorząd wojewódzki wprowadzono z dniem
1 stycznia 1999 r.
W ten sposób na szczeblu województwa funkcjonuje od tego czasu podwójna
administracja publiczna – rządowa i samorządowa.
Na administrację rządową składa się administracja zespolona i niezespolona. Na czele zespolonej stoi wojewoda, a w jej skład wchodzą kierownicy zespolonych służb, przy pomocy których wojewoda wykonuje swoje zadania jako
przedstawiciel rządu w województwie.
Wojewoda jest też organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, głównie pod względem zgodności ich działalności z obowiązującym
porządkiem prawnym. Poza administracją zespoloną działają niepodlegające
wojewodzie organy administracji niezespolonej, czyli administracja skarbowa,
wojskowa, górnicza, miernicza, probiercza, celna, morska, statystyczna, leśna7.
Ten dualizm władzy jest ostatnio kwestionowany, jego zniesienia domagają się przedstawiciele opozycji, którzy rozwiązanie tego dylematu widzą jedynie w zlikwidowaniu administracji zespolonej, którą kieruje wojewoda. Należy
sądzić, że stanowisko aktualnie rządzącej partii byłoby na dziś odmienne, tzn.
utrzymanie istniejącego status quo, ewentualnie likwidacja samorządu województwa.
Partyjny punkt widzenia zależy bowiem od tego, jaką aktualnie pozycję zajmuje dana partia w systemie władzy – czy jest to partia rządząca, czy opozycyjna – oraz jaka jest dyslokacja jej elektoratu.
Być może sprawa dojrzała do tego, aby stała się przedmiotem kompetentnej,
obiektywnej, naukowej analizy, chociażby po to, aby zweryfikować partyjne hipotezy.
Reasumując te rozważania, należy postawić kilka pytań odnoszących się do
kilku przynajmniej kwestii. A mianowicie:
– Czy jednostki samorządowe, które formalnie nie są zbudowane hierarchiczne, nie są w praktyce poddane takim wpływom rządowym, które tę
7

S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wyd. WSB, Poznań 2008,
s. 73 i nast.
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niehierarchiczność częściowo znoszą? A jeżeli tak, to w jakim zakresie
i czy to jest zgodne z racją stanu? Jak to wpływa na proces demokratyzacji życia i jaki jest tego bilans korzyści i strat – ekonomicznych,
społecznych itd.?
– Jakie są faktyczne relacje zachodzące między systemami samorządowymi
różnych szczebli – gminy, powiatu, województwa? Jaka jest faktyczna suwerenność systemów władztwa na poszczególnych szczeblach samorządności?
– Czy zasada pomocniczości jest rzeczywiście respektowana, czy jest
podstawą rozdziału kompetencji władczych i rozdziału zadań pomiędzy
wszystkie trzy szczeble samorządowe? Ponadto czy zasady tej nie należałoby wykorzystać dodatkowo jako kryterium oceny już dokonanych rozdziałów kompetencji i zadań po okresie ich faktycznego wykorzystania
i wykonania?

Lokalny system społeczny, lokalny system władztwa,
system lokalnych instytucji władzy
Lokalny system społeczny i władza lokalna nie są bytami samoistnymi.
Są zawsze podsystemem jakiegoś systemu, szerzej pojętego. System lokalny jest
podsystemem systemu globalnego danego państwa, podobnie jak system władzy
lokalnej, który jest zależny od systemu władzy centralnej, władzy nad całym
społeczeństwem.
Tworzenie systemów lokalnych jest procesem podziału władzy centralnej,
a w przypadku powołania samorządów jest też procesem demokratyzacji życia
społecznego.
Deklaracje odnośnie do temat systemów społecznych nigdy nie są realizowane do końca – często praktyka odbiega od założeń.
I tak, mimo podkreślenia, że samorząd terytorialny nie może być utożsamiany z administracją rządową, w praktyce ich funkcjonowania często okazuje się,
że administracja samorządowa nabiera charakteru rządowego i to nie z własnej
woli, a z racji nieformalnych albo niezgodnych z ustawą działań administracji
rządowej. Podobne nielegalne czy niezgodne z literą prawa mogą być relacje
między poszczególnymi poziomami samorządowymi: gminy, powiatu, województwa. Im wyższy poziom, tym silniejsza pozycja „przetargowa” i większe
możliwości nieformalnego oddziaływania na samorządność szczebla niższego.
Z uwagi na te bardzo skomplikowane, często skrywane relacje opis systemów
funkcjonowania samorządów terytorialnych z pominięciem analizy systemowej
bywa niekompletny i nieadekwatny do rzeczywistości.
22
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Dynamiczny rozwój więzi społecznych oraz relacji między systemami różnych szczebli administracji państwowej jest cechą współczesności. Generują je
globalizacja, informatyzacja, niespotykane wcześniej możliwości komunikowania się i przemieszczania. W rezultacie obserwujemy dynamiczny wzrost udziału jednostek i grup społecznych w pozalokalnych strukturach społecznych. Między innymi dzięki Internetowi, który całkowicie zmienił i zmienia jakość życia
i umożliwia uruchomienie nowych pokładów aktywności społecznej.
Właśnie te dynamicznie rosnące w siłę więzi między ludźmi nawiązywane
przez Internet oraz więzi między systemami społecznymi, społeczności o różnych szczeblach czy poziomach zorganizowania przemawiają za tym, aby
społeczności lokalne i ich systemy badać przede wszystkim z zastosowaniem
analizy systemowej. Ta bowiem, jak żadna inna metoda, nadaje się do badania
różnorodnych więzi i zachodzących między nimi sprzężeń zwrotnych.
Za analizą systemową przemawia interdyscyplinarność przedmiotu badań,
która rodzi liczne wątpliwości na styku poszczególnych dyscyplin naukowych oraz częściową nieprzekładalność języków tych dyscyplin. Trudności
te dość dobrze jest w stanie pokonać analiza systemowa, która posługuje
się językiem w pewnym sensie technicznym oraz podejściem holistycznym
w procesie badawczym.
Za twórcę ogólnej teorii systemów uważa się biologa i filozofa L. von Bertalanffy’ego, który już w roku 1973 sformułował swoją koncepcję. Wśród twórców podejścia systemowego na Zachodzie wymienia się też logika A. Rapaporta
oraz K.E. Bouldinga, ekonomistę i zarazem socjologa8.
Przy wyodrębnieniu systemu należy dążyć do tego, aby ujęte w system zjawiska czy elementy miały dostatecznie ogólny charakter i stanowiły przedmiot
badań wielu dyscyplin. Tworząc czy wyodrębniając system, należy brać pod
uwagę stopień ich złożoności. Przyjąć można, iż system jest to zbiór współzależnych części tworzących razem całość, wykonującą jakąś funkcję. Każdy
system posiada: nadsystem (z wyjątkiem jednego, jakim jest Wszechświat),
podsystemy i elementy.
W tym sensie, poza jednym wyjątkiem, żaden system nie jest samodzielnym
czy samoistnym bytem. Systemy tworzą pewną hierarchię, przy czym każdy
wyższy poziom w hierarchii systemów jest utworzony z systemów niższego rzędu. Każdy system znajduje się w pewnym otoczeniu, z którym utrzymuje relacje
za pomocą „wejść” oraz „wyjść”. Podsystem to jednostka nadzorująca odrębny
8

Por. D.M. Gwisziani, Organizacja i zarządzanie, KIW, Warszawa 1976 oraz A. Kamiński,
Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa 1976.
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proces albo odrębną funkcję, elementem natomiast jest jednostka mająca odrębną strukturę.
Wejścia i wyjścia systemu mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne. Wejścia są
zasilane energomaterią i informacją. W systemie następuje ich konwersja albo
transformata, stąd na „wyjściach” pojawia się przetworzona energomateria i informacja.
Między systemami a otoczeniem, między nadsystemem a systemem i między systemem a podsystemami występują stałe oddziaływania, które przybierają
postać sprzężeń zwrotnych, co skutkuje tym, iż wzajemnie modyfikują się one
– zmieniają swoje struktury i realizowane funkcje9.
Wydaje się, iż z uwagi na powyższe nie udaje się z powodzeniem przenosić
danego systemu do dowolnej hierarchii systemów. Przenosząc jakiś model systemu społecznego do nowych warunków czy dokonując jego modyfikacji, należy rozważyć, czy będzie on kompatybilny z systemami wchodzącymi w skład
hierarchii systemów. Jeżeli nie, to niemożliwa będzie z nim kooperacja i wcześniej bądź później zostanie on odrzucony10.
Przenieśmy jednak nasze rozważania na szczebel systemów lokalnych.
W Polsce zdecydowano się na trzystopniową strukturę lokalności: gminny system społeczny, powiatowy system społeczny i regionalny (wojewódzki)
system społeczny. W tej hierarchii niekwestionowaną pozycję zajmuje gminny
system społeczny. Pozostałe dwa szczeble są często kwestionowane, i to z różnych powodów, których nie będę przytaczał, bowiem zasługują one na odrębne
przeanalizowanie.
Stanowisko wobec powiatowego i regionalnego systemu społecznego zależy
od wielu czynników, a w szczególności od odpowiedzi na pytanie: czy ich funkcji nie udałoby się zrealizować w drodze związków międzygminnych? Jeżeli
tak, i to w dużym stopniu, to ich likwidacja miałaby silne uzasadnienie. Oznaczałaby bowiem istotną redukcję biurokracji życia społecznego i bezpośrednio
z tym powiązaną obniżkę kosztów, a być może i lepsze zarządzanie.
W tej trzystopniowej strukturze lokalności najczęściej kwestionowany jest
szczebel powiatowy i regionalny. Niekwestionowany jest natomiast poziom
gminny. Jego istnienie jest warunkiem dekoncentracji, decentralizacji i demokracji. Z tego powodu nie może on ulec zredukowaniu bez zagrożenia dla istnienia społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego państwa prawa.
W naszych rozważaniach skupimy się zatem na systemie gminnym. Celem
9
10

Z. Blok, Teoria..., s. 83–84.
K. Mikołajewski, Pragmatyczne i moralne granice sterowania politycznego. Ujęcie systemowo-cybernetyczne, Elipsa, Warszawa 2010, s. 60 i nast.
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działania tego systemu jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców wspólnoty gminnej. W realizacji tego celu system gminny nie jest „suwerenny”, bowiem poziom
i jakość zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy zależy w dużym stopniu od
systemu centralnego.
Zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy nie wyczerpuje wszystkich zadań
realizowanych przez system gminy, bowiem wykonuje on zadania zlecone przez
administrację rządową w zakresie uregulowanym ustawami i po uzyskaniu odpowiednich do tych zadań środków finansowych. Ewentualnie zadania wynikające z umów między gminami11.
Zakres realizowanych zadań czy szerzej – zakres realizowanych funkcji jest
jednym ze sposobów wyodrębnienia systemów. Innym kryterium wyodrębnienia
systemów są elementy i instytucje składające się na jego strukturę. W strukturze
systemu można wyodrębnić elementy pierwotne, czyli ludzi i grupy społeczne, oraz elementy wtórne – organizacje i instytucje: państwowe, samorządowe,
partyjne, społeczne, grupy nacisku, grupy wpływu, media itd. W. Lamentowicz
nazywa je „ciałami pośredniczącymi”, które uczestniczą w przetwarzaniu impulsów energetycznych i informacyjnych i spełniają swoiste role praktyczne, takie jak: artykulacja interesów i potrzeb, selekcja i scalanie postulatów w większe
całości, reprezentacja interesów oraz rekrutacja aktywistów i przywódców12.
Gminny system społeczny charakteryzuje się tym, że oprócz elementów typowo lokalnych współistnieją z nim na danym terytorium elementy zaliczane do
systemów stojących wyżej w hierarchii. Przykładem może być zakład należący
do korporacji transnarodowej a zlokalizowany na terenie gminy, pałac muzeum
czy rezerwat przyrody. Elementy te nie należą do gminnego systemu, ale wywierają wpływ na jego funkcjonowanie, na zaspakajanie potrzeb jego mieszkańców.
Mogą być one zaliczane do otoczenia systemu gminnego albo do innych systemów, które pełnią funkcję nadsystemu względem jakiegoś fragmentu systemu
gminnego.
Badacz problemów lokalnych przy konstruowaniu systemu gminnego, który
będzie przedmiotem jego analiz, musi też uwzględnić związki międzygminne,
które z mocy art. 65 Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990
r. mają osobowość prawną i przy wykonywaniu zadań publicznych korzystają
z kompetencji do stosowania form władczych.
Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, system gminny nie jest w pełni su11

12

W. Skrzydło, Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, Warszawa
1997, s. 218.
W. Lamentowicz, Funkcje systemu politycznego a żywiołowa dynamika makrostruktur życia
społecznego, [w:] Z zagadnień teorii polityki, Warszawa 1978, s. 95.
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werenny. Przykładowo podmioty mienia komunalnego są ograniczone w swej
samodzielności, o czym stanowi art. 45 ustawy o samorządzie terytorialnym,
który przewiduje konieczność uzyskania zgody sejmiku samorządowego, jeśli
wojewoda zgłosi sprzeciw wobec uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia,
zbycia, zbycia w trybie nieodpłatnym niektórych składników mienia komunalnego, np. przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturową czy przyrodniczą13.
Tak pojmowany gminny system społeczny składa się z podsystemów: politycznego, ekonomicznego i kulturowego. Podsystemy systemu gminnego posiadają podobne cechy co cały system gminny. Mają podobną strukturę, a różnią
się funkcjami.
Rys. 1
Gminny system społeczny

Źródło: Opracowanie własne.

Postawić należy pytanie: jaką wartość badawczą reprezentują gminne
systemy społeczne wraz z ich podsystemami, które mogą być dalej rozdzielane
na podsystemy? W mojej opinii są one użyteczne przy analizie opisowej gminy
i opisie społeczności, przy opracowaniu jej monografii.
Do analizy niektórych fragmentów gminnej rzeczywistości czy wybranych
jej aspektów należy budować, tzn. wyodrębniać, inne systemy. I tak dla analizy
zarządzania gminą i skutecznością jej działania celowe byłoby wyodrębnienie
systemów:
– władztwa gminnego,
– władz gminy.
System władztwa obejmuje całokształt procesów władczych, jak i wszelkich
oddziaływań, wpływów, nacisków, lobbingu, oddziaływań jawnych i niejawnych, w tym także mafijnych, na decyzje podejmowanie w gminie bądź dotyczą13

Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 13, poz. 74).
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ce gminy. We władztwie biorą udział instytucje polityczne, partie, organizacje
społeczne, grupy formalne i nieformalne, media itd. Możliwe są też oddziaływania zewnątrz gminy, zarówno formalne, jak i nieformalne.
System władz gminnych jest systemem zdecydowanie węższym, obejmuje
bowiem tylko formalne, konstytucyjne, ustawowe organy władzy gminnej: radę
gminy, zarząd, urząd (administracja gminna), wójta, burmistrza.
Wybór wójta, burmistrza czy prezydenta miasta w wyborach powszechnych
dał im szanse na uzyskanie pozycji autentycznego lidera. Chociaż trzeba dodać,
że w dużych miastach jest nieco inaczej, gdyż tam sprawowanie władzy powiązane jest z konkretnymi partiami czy koalicjami.
System władztwa czy władz gminy można analizować na poziomie ich podsystemów. I tak można wyodrębnić następujące podsystemy władztwa gminnego:
– władztwo polityczne,
– władztwo ekonomiczne,
– władztwo kulturowe.
Analogiczne można wydzielić podsystemy w systemie władz lokalnych.
W zależności od potrzeb i szczegółowości badań lokalnych można dokonywać
dalszego uszczegółowienia i wyodrębnić kolejne podsystemy.
Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, że:
– nieredukowalny z punktu widzenia decentralizacji i demokracji jest poziom samorządności gminnej, wyższe poziomy samorządności nie mają
tak fundamentalnego znaczenia, stąd o ich istnieniu decydować winny
koszty i efektywność ich działań;
– z uwagi na wyjątkowo duży stopień otwartości systemów gminnych oraz
bardzo liczne i różnorodne relacje, które zachodzą w ramach gminnego
systemu społecznego, systemu władztwa i władz gminy, jak i relacji z innymi systemami fragmentarycznymi, nadsystemami czy elementami szeroko rozumianego otoczenia, analiza systemowa wydaje się być najbardziej predysponowana do zastosowania w badaniu społeczności lokalnej;
– wydzielenie systemów i podsystemów czy nadsystemów oraz definiowanie otoczenia jest uzależnione od celów i zakresów analizy oraz przyjętych
przez badacza problemów lokalnych założeń metodologicznych i teoretycznych.

Kryteria oceny lokalnego systemu władzy
Jak już wcześniej wykazano, zakres suwerenności czy „samodzielności”
bądź autonomii gminnego systemu władzy jest ograniczony. Musi więc być on
uwzględniony przy ocenie jego funkcjonowania. Zadania wyznaczone gminom
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przez ustawodawcę są ściśle określone, nie obejmują one pełnego zakresu zadań
koniecznych do przeprowadzenia w gminie, bowiem żaden samorząd nie jest
w stanie w pełni zastąpić administracji rządowej, chociażby w zakresie obronności, polityki pieniężnej czy zagranicznej. „Przedmiotem delegacji ustawowej
nie są też działania, które mogłyby szkodzić interesom państwa lub ogółowi
mieszkańców”14. Władze samorządowe nie są też w stanie zawsze działać na
rzecz racji stanu czy dobra ogólnospołecznego.
Ocena funkcjonowania systemu władzy gminnej czy całej społeczności lokalnej musi być zrelatywizowana i obejmować wyznaczone im zadania, biorąc
pod uwagę przyznane na ten cel środki oraz faktyczne kompetencje. Przykładowo należy uwzględnić przy tej ocenie, jakie warunki zostały stworzone przez
władze centralne – ustawodawcze, wykonawcze, jak i sądownicze. Ocena władz
gminnych winna jedynie dotyczyć tego, jak te warunki zostały wykorzystane
w gminie, ewentualnie można je porównać z innymi gminami równorzędnymi.
Generalnie największe szanse na poznanie społeczności lokalnych mają władze gminy, które mogą je dobrze rozpoznać, bowiem są one artykułowane w systemie władztwa gminnego przez organizacje społeczne, media, lokalne organizacje partyjne, grupy wpływu, nacisku, lobbingu itd. Władze lokalne wykorzystują informacje płynące z tych źródeł, ewentualnie wykorzystując dane z badań
własnych, muszą przeanalizować, na ile lista preferencji potrzeb mieszkańców
pokrywa się z listą zrealizowanych przez nie zadań. W dodatku ocenie podlegać
winna też jakość życia. Badania te, rozwijane od lat 70. XX w., są systematycznie poszerzane i to na różnych szczeblach, także na szczeblu lokalnym. Obejmują wskaźniki ilościowe i jakościowe, rzeczowe i wartościowe, obiektywne
(wymierne), jak i subiektywne – „koncentrujące się na indywidualnych ocenach,
opiniach, odnośnie codziennych doświadczeń, czy szerzej różnych sfer życia
wyrażanych przez jednostki”15. Bez tych badań nie da się w pełni ocenić działań
władz lokalnych oraz poznać opinii społeczności lokalnych na te tematy.
Kolejnym kryterium oceny funkcjonowania lokalnego systemu społecznego jest udział mieszkańców w procesie decyzyjnym. Na temat roli mieszkańców w podejmowaniu ważnych dla nich decyzji formułowane są bardzo
różne opinie.
Dość powszechnie uznaje się, iż aktywność mieszkańców w procesie decyzyjnym jest bardzo ważna dla rozwoju demokracji lokalnej, ale zarazem bardzo
wysoki odsetek badanych burmistrzów (39%) zgodził się z opinią, że „polityka
14
15

S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce..., s. 70.
M. Petelewicz, T. Drabowicz, Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja, Łódź
2016, s. 12.
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lokalna jest zbyt skomplikowana, żeby przeciętni mieszkańcy mogli ją zrozumieć”16. Pierwsza opinia jest propagowana głównie ze względu na potrzebę „poprawności politycznej”, a druga jest bardziej zbliżona do „praktyki politycznej”.
Rzeczywistość zaś jest swoistą wypadkową tych dwóch stanowisk, uzależnioną
w dużym stopniu od wielkości gminy, jej charakteru (wiejska, miejska, wielkomiejska), tradycji, poglądów lokalnych liderów itd.
Można założyć, iż zasady „poprawności politycznej” będą systematycznie
wprowadzane do praktyki życia społecznego w gminie. Przy czym nie będzie to
proces łatwy i powszechnie akceptowany. Będzie on też uzależniony od władz
centralnych, bowiem ich działalność może ułatwić bądź utrudniać partycypację
mieszkańców w procesie decyzyjnym.
Dla ilustracji szans przeciętnego obywatela w procesie decyzyjnym warto
przytoczyć chociażby zmiany w objętości Dziennika Ustaw. W roku 1992 liczył on 2000 stron, w 2002 r. już 13 tys., a w roku 2004 – 21 tys. stron. W tym
ostatnim roku uchwalono 250 nowych ustaw i nowelizacji, a do tego należałoby
jeszcze dodać akty wykonawcze, aby wyobrazić sobie szanse poznania tych regulacji przez szeregowego mieszkańca gminy. A przecież trudno wymagać, aby
mieszkaniec bez znajomości stanowionego prawa odpowiedzialnie uczestniczył
w procesie decyzyjnym17.
Nowe szanse na aktywny udział mieszkańców w podejmowaniu ważnych decyzji stwarza tzw. budżet partycypacyjny. Jako pierwsze wprowadziło go w roku
1989 brazylijskie miasto Porto Alegre. Wiązano z nim wielkie nadzieje i idea ta
szybko rozprzestrzeniła się po całym niemal świecie jako forma „demokracji
uczestniczącej”.
W Polsce pierwszym miastem, które podjęło próbę eksperymentowania
z budżetem partycypacyjnym, był Sopot. W dalszej kolejności wprowadzono go
w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Tarnowie, Krakowie, Wrocławiu itd.
Warto zastanowić się nad rolą tego budżetu, nad szansami jego rozwoju i kryteriami jego oceny. Jak już wcześniej wskazano, system gminny ma ograniczone
możliwości realizowania funkcji na rzecz całego społeczeństwa, na rzecz racji
stanu i dobra ogólnego. Stąd udział wydatków na jego rzecz w budżecie gminy jest uzasadniony tylko do pewnego poziomu. Nieuzasadnione zatem byłoby
przekroczenie pewnego pułapu. Problemem natomiast pozostaje, jak ten pułap
wyznaczyć. Pułap ten musi być każdorazowo wyznaczony indywidualnie, bo16

17

P. Swianiewicz, Życzliwa obojętność. Władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii
publicznej w krajach Europy Środkowej, Warszawa 2001, s. 38.
W. Wytrążek, Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji, Wyd. KUL, Lublin 2006 r., s. 108.
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wiem zależy on od konkretnego miejsca i czasu i jako taki będzie obciążony
dużą dozą subiektywizmu i uznaniowości.
W Polsce wielkość budżetu partycypacyjnego w poszczególnych miastach
jest niewielka i w dodatku ustabilizowana na niskim poziomie. Wyjątek stanowi Łódź, gdzie budżet partycypacyjny w 2015 r. w porównaniu z rokiem 2012
zwiększył się z 20 do 40 mln, czyli o 100%. Ponadto daje się zauważyć rozdźwięk pomiędzy zakładanymi pożądanymi celami tego budżetu a osiągalnymi
w praktyce efektami.
Według J. Leszkowskiego-Baczyńskiego można wyodrębnić cztery kluczowe blokady jego efektywności. Są to:
– ograniczenie procedury,
– defekt władzy,
– niedostatki procesu komunikacji,
– wadliwa konstrukcja budżetu18.
Blokady te winny być uwzględnione przy analizie roli budżetu partycypacyjnego w stwarzaniu szans zwiększenia udziału mieszkańców w podejmowaniu
ważnych dla nich decyzji władczych.
Kolejnym kryterium oceny lokalnego systemu władzy winno być funkcjonowanie i jakość pracy urzędników samorządowych, których zadaniem jest rozpoznanie potrzeb środowiska lokalnego oraz działalność na rzecz zaspokojenia
tych potrzeb. Ocenie podlegać winien być w szczególności styl ich pracy. Ten
z kolei zależny jest od zaawansowania procesu przechodzenia od systemu biurokratycznego znanego z poprzedniego systemu do systemu współdziałania władzy z mieszkańcami.
W nowym zarządzaniu publicznym uwagę zwracać powinno się na publiczność jako na cechę organizacji, na ekonomiczność, czyli na orientację rynkową
oraz na połączenie wysiłków sektora publicznego, prywatnego i obywateli19.
Jakość pracy administracji publicznej z kolei zależna jest od dwóch czynników – od cech systemu lokalnego oraz jakości kadr, czyli umiejętności i kwalifikacji lokalnych urzędników.
Ewidentnym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania administracji
i władz lokalnych jest korupcja. Jej istnienie powoduje, że mieszkańcy tracą
18

19

J. Leszkowski-Baczyński, Budżet partycypacyjny jako element aktywizacji społeczności miejskich. Co osiągamy, co tracimy?, [w:] M. Rachwał (red.), Współczesne oblicze władzy politycznej. Wybrane zagadnienia, UAM, Poznań, s. 98 i 102.
W. Wytrążek, Sprawność..., s. 148.
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zaufanie i przestają interesować się życiem społecznym. Niechętnie też biorą
udział w wyborach20. Badanie zjawisk korupcyjnych stanowi zatem nieredukowalny element oceny systemu lokalnego.
Oprócz kryteriów szczegółowych, na które wskazałem powyżej, można wyróżnić syntetyczne, bardziej całościowe kryteria oceny funkcjonowania systemu
lokalnego. Przykładem takiego kryterium, w mojej opinii, jest stan zaawansowania w budowie społeczeństwa obywatelskiego na poziomie gminy, powiatu
czy regionu. Dobrze funkcjonujący system lokalny nie może powstać bez rozbudowanych i dobrze funkcjonujących instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Bez tych instytucji nie ma demokracji, nie ma lokalnego systemu władztwa, nie
da się poznać i wyartykułować potrzeb lokalnych, nie da się poprawić jakości
życia, nie da się włączyć mieszkańców do procesu decyzyjnego ani wyeliminowania korupcji czy ograniczenia biurokracji. Nie da się też stworzyć nowoczesnego modelu administracji publicznej polegającego na współdziałaniu władz
z mieszkańcami.
Innym syntetycznym kryterium oceny lokalnych systemów może być poziom
rozwoju demokracji lokalnej. Jej pomiar na terenie gminy również sprowadza
się do konieczności uwzględnienia wielu kryteriów szczegółowych, które prawie całościowo dają obraz tego, jak funkcjonuje społeczeństwo lokalne i władza
lokalna.
A zatem przy badaniu funkcjonowania systemów lokalnych wykorzystać
możemy:
– zestawy kryteriów szczegółowych, takich jak wskaźniki partycypacji, decyzyjności, korupcji... itd. albo
– syntetyczne, pośrednie kryteria oceny pozwalające na pomiar demokracji
lokalnej lub – poprzez wyznaczenie parametrów obrazujących – rozwój
lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Streszczenie
Lokalny system społeczny. Istota, cechy, kryteria ocen

Autor wychodzi od zdefiniowania pojęć: „zbiorowość”, „społeczność”, „wspólnota
lokalna”, „społeczność lokalna”, „władza lokalna”. W następnej kolejności definiuje
procesy koncentracji i dekoncentracji oraz centralizacji i decentralizacji. Po tych rozważaniach koncentruje swoją uwagę na samorządzie terytorialnym i administracji rządowej w terenie oraz przytacza poglądy decydentów i opozycji na zjawisko dwuwładzy.
Pierwsza część opracowania kończy się postawieniem pytań, na które należy poszukiwać odpowiedzi. W części drugiej Autor rekomenduje metodę analizy systemowej
20

Tamże, s. 140.
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do badań lokalnych systemów. W trzystopniowej strukturze lokalności wyróżnia on
system gminny jako nieredukowalny z punktu widzenia demokracji. Pozostałe dwa,
czyli powiatowy i wojewódzki, winny być poddawane analizie, która rozstrzygnąć
może o ich przydatności. W opracowaniu wyróżniono lokalny system społeczny, którego elementami są podsystemy: polityczny, ekonomiczny i kulturowy, lokalny system władztwa i lokalny system władzy. Wyodrębnienie systemu zależy od przyjętych
celów badawczych. I tak, lokalny system społeczny bądź jego podsystemy są użyteczne do opisu, natomiast lokalne systemy władztwa czy władzy pomocne są przy badaniu funkcjonowania. Opracowanie kończy się wskazaniem kryteriów oceny lokalnego
systemu władzy. Autor wyróżnia kryteria szczegółowe, takie jak wskaźniki partycypacji, decyzyjności, korupcji itd., oraz syntetyczne, polegające na pomiarze demokracji
lokalnej czy rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
Słowa kluczowe: społeczność, wspólnota lokalna, władza lokalna, decentralizacja, dekoncentracja, system gminny, system władztwa lokalnego, system władz lokalnych.

Summary
Local social system. The essence, features, evaluation criteria

The author begins with defining the basic notions: „collectivity”, “community”, “local community”, “local authority”. Next, he defines the processes of concentrating and
de-concentrating as well as centralizing and decentralizing. In the further part, the author
focuses on the local self-government and government administration locally as well as
he shows the opinions formulated by the governing bodies and the opposition on the
phenomenon of diarchy. The first part of the work is completed with a set of questions
that need to be answered. The second part of the work, the author recommends the system analysis method in order to examine the local systems. In the three-level structure of
population, he distinguishes the commune system as not reducible from the democratic
point of view. The other two, i.e. district and regional ones should undergo the analysis
that might settle the issue of their appropriability. In the article, the author identifies the
local social system which has its subsystems: political, economic and cultural one, local
dominion and system of local authority. The identification of the system depends on
the adopted research aims. Thus, the local social system and its sub-systems are useful
when it comes to description however the local systems of dominion or authority are
useful when one examines their functionality. The work finishes with indication of the
evaluation criteria of the local authority system. The author specifies the detailed criteria
such as the criteria of participation, decisiveness, corruption, etc. and synthetic ones that
enable to measure the local democracy or the development of local civic society.
Keywords: ssociety, local community, local authority, decentralization, de-concentration, commune system, system of local dominion, local authority system.
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Politechnika Wrocławska

„Społeczności Lokalne.
Studia Interdyscyplinarne”
2018 (2), s. 35–44

Strategie rozwoju w jednostkach
samorządu terytorialnego

Wprowadzenie
Wraz z reformą samorządową w 1990 r. Polska nie tylko weszła na drogę
decentralizacji władzy państwowej, ale też pozwoliła pojawić się tysiącom gospodarzy na swoich terenach. Jednostki administracji stały się dostawcami usług
publicznych w szerokim sensie, od działań regulacyjnych w ramach swoich
kompetencji, poprzez podejmowanie decyzji administracyjnych, po tworzenie
i realizację programów zaspokojenia potrzeb publicznych w swoim obszarze
i na swoim terenie1. Rolą samorządów terytorialnych jest wykonywanie zadań
publicznych, inicjowanie działania na rzecz rozwoju lokalnego w oparciu o swoje ustawowe kompetencje i pozostające w ich gestii zasoby ludzkie i materialne2.
Ważnym zadaniem kierujących społecznościami lokalnym jest zintegrowanie
mieszkańców wokół działań na rzecz rozwoju. Polityka rozwoju realizowana na
terenie jednostek samorządu terytorialnego to zespół wzajemnie powiązanych
działań podejmowanych w celu: zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy w skali
krajowej, regionalnej lub lokalnej3. Obszarami tematycznymi polityki rozwoju
są: ochrona środowiska, ochrona zdrowia, promocja zatrudnienia, w tym prze1

2

3

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ze zm. (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95)
i Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ze zm. (Dz.U. z 1998 r. Nr 91,
poz. 578).
A. Musioł-Urbańczyk, Analiza procesu formułowania strategii rozwoju w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego, „Zeszyty Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 109, 2015, s. 35–37.
Tamże, s. 38.

35

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 35

2018-10-11 11:51:35

JERZY TUTAJ
ciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych, rozwój kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, rozwój
obszarów wiejskich, rozwój nauki i zwiększenia innowacyjności gospodarki,
rozwój zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych, rozwój zasobów ludzkich, stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy, tworzenie i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej, wspieranie i unowocześnianie instytucji państwa, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększanie konkurencyjności gospodarki. Zapisy ustawy o rozwoju mówią, że politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju.
Strategie rozwoju opracowują podmioty prowadzące politykę rozwoju, czyli:
Rada Ministrów, samorząd województwa, samorząd powiatowy i gminny4. Posiadanie strategii rozwoju gminy nie wynika z obowiązku ustawowego, jednak
zdecydowana większość gmin posiada ten dokument strategiczny, który jest nie
tyko przydatny w procesie zarządzania gminą, ale jest także ważnym elementem
aktywizującym lokalną społeczność. Zarządzanie gminą czy powiatem nie może
sprowadzać się do alokacji zasobów, ale musi być ukierunkowane na rozwój
lokalny5. Jak podkreśla M. Ziółkowski: „Gminy to złożone i trudne do zarządzania organizacje, działają w szybko zmieniających się i często nieprzewidywalnych warunkach związanych z ich otoczeniem. Tworzą one uwarunkowania zewnętrzne w postaci zestawu szans i zagrożeń dla ich dalszego rozwoju. Właśnie
przez profesjonalne zarządzanie można zwiększyć ich zdolność adaptacyjną do
tych warunków”6.
Zarządzanie to – według Ziółkowskiego – z jednej strony proces podejmowania decyzji wewnątrz struktur samorządu gminnego, z drugiej zaś – działalność kierownicza ściśle powiązana z otoczeniem. Oznacza to, że zarządzanie
trzeba ujmować w kontekście zmian, które obejmują głównie takie procesy jak:
globalizacja gospodarki, nasilająca się konkurencja pomiędzy jednostkami samorządu lokalnego w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej, decentralizacja władzy publicznej, wprowadzanie nowych rozwiązań proefektywnościowych, członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Jak podkreśla Ziółkowski,
we współczesnej metodyce zarządzania „rozwojem organizacji zaleca się stosowanie koncepcji zarządzania strategicznego, które winno być silnie powiązane
4

5

6

A. Wyczarska, Miejsce i rola strategii rozwoju w systemie planowania regionalnego w Polsce,
s. 2–4.
M. Ziółkowski, Proces formułowania strategii rozwoju gminy, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2000, s. 7.
M. Ziółkowski, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny”, R. LXXVII, z. 1, 2015, s. 145–146.
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z działaniami marketingowymi. W myśl tej koncepcji zarządzanie strategiczne
jest przemyślanym, perspektywicznie zaplanowanym, skutecznie zorganizowanym i efektywnie realizowanym oraz stale kontrolowanym procesem formułowania i wdrażania strategii rozwoju organizacji. Koncepcja ta skupia uwagę zarządzających organizacją na jak najlepszym wykorzystaniu własnych walorów
i zasobów w długookresowej perspektywie. Chodzi tu o rozwój własnego (endogenicznego) potencjału, który w konsekwencji określa poziom atrakcyjności
lokalizacyjnej i konkurencyjności organizacji w otoczeniu. Z kolei działania
marketingowe wspomagają skuteczną i efektywną realizację ustaleń strategicznych. Podstawowym zadaniem marketingu jest rozpoznanie potrzeb, wymagań,
oczekiwań potencjalnych klientów, a następnie dostarczenie produktów, które
będą dla nich źródłem korzyści (użyteczności) w sposób bardziej skuteczny
i efektywny niż konkurenci. Ważne miejsce winny zajmować także problemy
aktywnego kreowania pozytywnego wizerunku organizacji oraz zwiększania jej
pozycji konkurencyjnej w otoczeniu. W Polsce coraz wyraźniej kształtuje się
rynek jednostek samorządu gminnego, który staje się coraz bardziej konkurencyjny. Jest to konkurencja o nowych mieszkańców, inwestorów zewnętrznych
i środki finansowe, czyli w rezultacie o wymierne korzyści dla społeczności
gminnej. Od tego zależy w dużej mierze rozwój gospodarczy, który jest wyznacznikiem realnych możliwości zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Rywalizowanie gmin o te korzyści to wyraz podejścia rynkowego”7.

Strategie rozwoju a zarządzanie gminą i rozwój
lokalny
W warunkach gospodarki rynkowej możliwości rozwoju gospodarczego
i społecznego poszczególnych obszarów są zróżnicowane. Zależą one od wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń oraz szans swojego rozwoju. Szanse te
zwiększają się, jeżeli podmioty lokalne prowadzą aktywną politykę rozwoju
i wprowadzają do działania elementy strategicznego planowania. Jeżeli realizują plan, kierują się w stronę wyznaczonych celów, wówczas łatwiej im uniknąć chaosu, niespójności decyzji, działania pod wpływem impulsu. Planowanie
strategiczne, które zmierza do ustalenia podstawowych kierunków rozwoju lokalnego, ma za zadanie dostarczyć władzom lokalnym podstaw racjonalnego
działania. Jest też formą działania w nurcie szybko zachodzących przeobrażeń,
a jego istotną cechą jest zmienność w czasie, uwzględniająca długi, jak i krótki
horyzont rozwiązywania uprzednio zdefiniowanych problemów rozwoju. Poję7

Tamże, s. 145–146.
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cie „gry o region” wprowadził do pierwszej Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego pierwszy marszałek województwa, profesor Politechniki Wrocławskiej Jan Waszkiewicz, jako metodę wyboru alternatywnych opcji rozwojowych i projektowania ich realizacji. Jak dodaje prof. Roman Galar – największy autorytet w budowaniu dokumentów strategicznych – celem było uzyskanie
efektu mnożnikowego w odniesieniu do zawsze niewystarczających zasobów
rozwojowych województwa. Postulowano, aby wybór projektów do realizacji
dyktowany był nie tyle decyzjami planistycznymi, co zakresem partycypacji zainteresowanych projektem regionalnych aktorów. Liczono na uzyskanie w ten
sposób istotnego zwiększenia puli dostępnych środków i ich bardziej efektywne
wykorzystanie. Zakładano, że takie quasi-rynkowe podejście z jednej strony
wyłoni hierarchię kluczowych dla regionu przedsięwzięć, a z drugiej − sprzyjać
będzie raczej kooperacji, a nie lobbowaniu i praktykom klientystycznym. Ten
oryginalny zapis, rozumiany również jako swoiste ścieranie się różnorodnych
poglądów, interesów, aktywności, stał się powszechnie obowiązującym w wielu dyskusjach i publikacjach na temat regionalnego myślenia strategicznego.
Ogólnie można stwierdzić, że myśl strategiczna rodzi się w procesie permanentnej konfrontacji diagnozy doświadczeń historycznych z wizją przyszłości.
Ciekawą definicję myślenia strategicznego przedstawił Waszkiewicz, określając go jako stan tymczasowo-stały.
Podstawą działań długookresowych i zarządzania powinna być strategia rozwoju gminy. Strategia rozwoju gminy została usankcjonowana prawnie w art. 3
i 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju8.
Podstawą działań długookresowych i zarządzania powinna być strategia rozwoju gminy, a cechami takiego zarządzania są:
− komplementarność rozwiązywania problemów i traktowanie gminy jako
części otoczenia, które stanowi dla niej zbiór zarówno szans, jak i zagrożeń rozwojowych, a także determinuje osiąganie sukcesów w działaniu;
− orientowanie na przyszłość, czyli rozwiązywanie dzisiejszych problemów
przez pryzmat przyszłości;
− orientowanie na wyniki, czyli na osiąganie celów poprzez skuteczną realizację zaplanowanych wcześniej zadań9.
Strategia rozwoju lokalnego w powiązaniu z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejsco8

9

M. Rzeszutko-Piotrowska, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach, Warszawa 2015, s. 171–172.
Tamże, s. 169.
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wym planem zagospodarowania przestrzennego staje się ważnym instrumentem działania władz samorządowych. Jako dokument kierunkowy strategia
pełni funkcję drogowskazu w realizacji przedsięwzięć podmiotów lokalnych,
przy czym wraz ze zmieniającymi się warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy ją aktualizować oraz poszerzać, i to na każdym poziomie planowania.
Na zalety posiadania strategii gminnej zwraca uwagę M. Kłodziński, podkreślając m.in.: że konkretyzuje wizję rozwoju, a publiczny osąd zamierzonych kierunków pozwala na skorygowanie własnych subiektywizmów, jak i wyzwolenie
inicjatywy oddolnej, na racjonalne wykorzystywanie zasobów środków finansowych, staranie się o zewnętrzne środki finansowe, uczenie się hierarchizacji celów10. Posiadanie i stosowanie strategii rozwoju to jeden z przejawów szerszego
procesu, jakim jest zarządzanie gminą. W jaki sposób najczęściej zarządzane są
gminy w kontekście strategii rozwoju? Zdecydowanie najczęściej można spotkać działanie od budżetu do budżetu, działanie kadencyjne, a także działania
życzeniowe – w przypadku strategii: duża liczna celów, zadań – najczęściej nierealnych, dużo rzadziej można spotkać działania strategiczne, a jeszcze rzadziej
– strategiczno-marketingowe11.

Założenia metodologiczne i analiza dokumentów
strategicznych
Przeprowadzone badania dotyczyły określenia znaczenia i miejsca, które
zajmują strategie rozwoju w procesie zarządzania gminą. W tym celu analizie
poddano 27 strategii rozwoju dolnośląskich gmin, głównie z południowej części
województwa. Prace prowadzono w 2017 r. Badania oparto głównie o analizę
dokumentów, proste metody statystyczne oraz wywiady bezpośrednie. Badania
nad strategiami rozwoju dotyczyły określenia sprawności procesu zarządzania
strategicznego, który można podzielić na analizę samego dokumentu oraz procesu wdrażania i monitorowania12.
Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że najczęstszymi
powodami tworzenia strategii rozwoju są:
10

11

12

M. Kłodziński, Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy, Warszawa 2009,
s. 34–36.
Swoją ocenę opieram na obserwacjach opierając się typy działań zaproponowanych przez Ziółkowskiego, [w:] M. Ziółkowski, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, dz. cyt., s. 147–153.
Problematyka była przedmiotem zainteresowania Tomasza Wołowca i Dariusza Reśko, ciż,
Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarcza, „Zeszyty Wyższej
Szkoły Ekonomii i Innowacji”, seria: Ekonomia, nr 5, 2002, s. 62–87.

39

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 39

2018-10-11 11:51:35

JERZY TUTAJ
− Aktualizacja dokumentów strategicznych wyższego szczebla; w 2013 r.
weszła w życie nowa Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego,
a w 2014 r. powstało na Dolnym Śląsku ponad 30 nowych strategii rozwoju w gminach i powiatach.
− Ubieganie się o środki finansowe z różnych źródeł, m.in. z funduszy europejskich.
− Przejęcie władzy przez nowe kierownictwo w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).
− „Stara” strategia rozwoju, np. strategia z 2001 r. obowiązuje w Lubawce
(obecnie aktualizowana);
− Zbliżająca się kampania wyborcza – strategia pełni funkcję programu wyborczego.
Proces tworzenia strategii rozwoju w poszczególnych gminach był różnorodny. Najczęściej dokument strategiczny przygotowywał podmiot zewnętrzny. W kilku przypadkach był tworzony siłami urzędu gminy przy wsparciu
eksperta. Etapy budowy strategii, które stwierdzono w analizowanych dokumentach, odnosiły się do: decyzji o przystąpieniu do planowania strategicznego, wyboru podmiotu przygotowującego projekt strategii, diagnozy – ale
najczęściej o charakterze statystycznym, rzadziej o charakterze prospektywnym. Bardzo rzadko odnosiły się do opinii społecznej, powołania zespołu liderów, konsultacji społecznych – w większości o niewielkim zasięgu, analizy
strategicznej, konstrukcji misji, wizji, konstrukcji celów i wyznaczenia priorytetów, wyznaczenia zadań strategicznych, weryfikacji zgodności horyzontalnej i wertykalnej, powiązania zadań ze środkami finansowymi, systemu
wdrażania i monitoringu. Zaobserwowano, że analizowane strategie pełnią
następujące funkcje:
− funkcję regulacyjną, w przypadku której strategia staje się wyznacznikiem podejmowanych decyzji, które gwarantują realizację ustalonych
zadań
− funkcję kontrolną – strategia staje się podstawą oceny skuteczności działania organów odpowiedzialnych za lokalną politykę gospodarczą,
− funkcję koordynacyjną, w przypadku której strategia jest dokumentem,
który z założenia ma oddziaływać na podmioty funkcjonujące w gminie
w kierunku koordynowania ich zachowań zgodnie ze strategicznymi celami rozwoju gminy,
− funkcję informacyjną – strategia to zbiór informacji o przewidywanych
kierunkach rozwoju gminy i zamierzonych działaniach władz lokalnych,
40
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− funkcję pobudzającą – strategia to dokument zmuszający podmioty władzy samorządowej do poszukiwania możliwości i dróg optymalnego rozwoju gminy,
− funkcję promocyjną, w przypadku której strategia jest dokumentem podkreślającym te cele rozwojowe danego obszaru, które są jego mocnymi
stronami i są możliwe do osiągnięcia pod warunkiem uzyskania zewnętrznego wsparcia.

Obszary badawcze
I obszar – metoda budowania strategii rozwoju w założeniach i w rzeczywistych działaniach operacyjnych. O ile metodologia – oparta na partycypacji – jest
powszechna, to już bardzo uważna analiza samych strategii oraz dokumentów
okołostrategicznych, jak raporty z konsultacji społecznych, pozwala wyciągnąć
wniosek, że w ponad 60% badanych strategii rozwoju w JST to władza wykonawcza, tj. prezydent, burmistrz czy wójt, ma decydujący wpływ na kształt
dokumentu; często pojawiają się argumenty: „przecież to ja będę to realizował”.
Można to zauważyć w raportach z konsultacji, gdzie uwagi mieszkańców nie są
brane pod uwagę, lub/i w ostatecznym dokumencie już ich nie ma lub zostały
znacznie zmienione.
II obszar – zasięg i wpływ konsultacji społecznych podczas procesu budowania strategii rozwoju w JST. Analiza prowadzonych konsultacji wskazuje na:
− Niewielki zasięg i bardzo słabe nagłośnienie konsultacji;
− Bardzo słabe zaangażowanie mieszkańców w proces konsultacji, co najczęściej wynika z realizacji ich interesów lub grupy mieszkańców;
− Niewielki procent pozytywnych rekomendacji i sytuacji, gdy ostateczna wersja strategii rozwoju na skutek konsultacji społecznej zostaje zmieniona;
− Bardzo dużą rolę władzy wykonawczej samorządów w kształtowaniu
ostatecznej wersji dokumentu planistycznego – dlatego metoda partycypacyjna to w dużej części fasada zupełnie innej rzeczywistości.
III obszar – stopień wdrożenia strategii rozwoju, określony na podstawie
zderzenia planu strategicznego z corocznym budżetem w określonym okresie.
Analiza porównawcza aktualnych strategii rozwoju z corocznymi budżetami
wskazuje na bardzo duże różnice pomiędzy planami strategicznymi (a także
zdefiniowanymi zadaniami) a wydatkami w danym roku – dla wszystkich badanych gmin część zapisów strategii rozwoju znajdująca pokrycie w wydatkach
budżetowych (a więc zapisów dotyczących zrealizowanych zadań i wykonania
budżetu) to zaledwie 34%. Najwięcej konsekwencji zauważono w realizacji celów transportowych, ochrony środowiska i polityki społecznej.
41

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 41

2018-10-11 11:51:35

JERZY TUTAJ
IV obszar – monitoring strategii rozwoju w JST. Zaobserwowano bardzo zróżnicowany sposób monitorowania strategii rozwoju w JST. Najczęściej monitoring odbywa się poprzez własne jednostki, realizowany jest przez
pracowników. Często ogranicza się do przygotowania sprawozdania, które
w istocie stanowi kalendarium wydarzeń z minionego roku. Odniesienia, jeżeli są zawarte, to w sposób bardzo ogólny dotyczą dokumentów planistycznych. Jeżeli są używane wskaźniki, to rzadko kiedy ich realizacja przekracza
kilkanaście procent.

Wyniki badania
Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w samorządach gminnych województwa dolnośląskiego planowanie strategiczne jest procesem powszechnie stosowanym, jednak ze względu na liczne błędy popełniane
w praktyce istnieje potrzeba podejmowania badań w tym zakresie. Strategie rozwoju najczęściej obejmują horyzont czasowy do 2020 r. W przeważającej części
nie ograniczają się do alokacji zasobów, a uwzględniają rozwój lokalny. W badanych gminach stosowano podejście partycypacyjne i ekspercko-partycypacyjne.
Analizowane dokumenty można podzielić na te, w których występuje podział
dokumentu na część diagnostyczną, aksjologiczną oraz wdrożeniową oraz na
takie, w których występują na początku założenia aksjologiczne, diagnoza strategiczna oraz rekomendacje strategiczne.
Analiza celów, które wskazywano w badanych dokumentach pokazuje, że
autorzy strategii koncentrowali się na wyborze infrastruktury technicznej, komunikacji, zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycjach, m.in. w turystyce
i sporcie. Zdecydowane drugoplanowe znaczenie ilościowe i jakościowe – co
znalazło odzwierciedlenie w wydawanych środkach – posiadały cele związane
z kulturą, oświatą i wychowaniem, demografią. Bardzo podobne wyniki zaobserwowano w badaniach przeprowadzonych w gminach pomorskich13. Decydenci społeczności inwestują lokalnie przede wszystkim w zasoby materialne,
a nie w kapitał ludzki.

Podsumowanie i rekomendacje
− Znaczenie dokumentów strategii rozwoju jest stosunkowo niskie, zwłaszcza dla mieszkańców (jeśli chodzi o konsekwencje realizacji, sposób tworzenia; najczęściej to nie ich dokument, tylko np. prezydenta).
13

A. Sekuła, Analiza celów strategii rozwoju gmin, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 1023,
Wrocław 2004, s. 254–256.
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− Traktowanie strategii rozwoju przez JST ma charakter narzędziowy,
zwłaszcza jako możliwość korzystania ze środków zewnętrznych.
− Proces tworzenia dokumentów planistycznych ujawnia duży deficyt myślenia strategicznego – dominuje perspektywa krótkoterminowa oraz tzw.
załatwianie spraw dla radnego, partii czy grupy nacisku.
− Warto byłoby prowadzić ustawowo procedury, formy zasięgu i sposoby
przeprowadzania konsultacji z procentowym wskazaniem możliwości ingerowania w uwagi mieszkańców przez władzę wykonawczą.
− Rekomenduje się wprowadzić ustawowo stosowanie monitoringu z ustalonym sposobem pomiaru prowadzonego przez podmiot zewnętrzny wyłaniany w drodze przetargu – tak by mieszkańcy wiedzieli, jaka część strategii jest wdrażana, a jeżeli nie, to dlaczego.

Streszczenie
Strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego
W artykule omówiono przyczyny i znaczenie tworzenia strategii rozwoju przez
jednostki samorządu terytorialnego, które postulują polscy badacze tej problematyki.
Następnie przedstawiono zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy prowadzonych
badań nad obowiązującymi strategiami rozwoju w wybranych jednostkach województwa dolnośląskiego. Podczas prezentacji wyników wskazano cztery główne obszary
badawcze: metody budowania strategii rozwoju, zasięg i wpływ konsultacji społecznych, stopień wdrażania strategii rozwoju oraz sposób jej monitoringu. Na podstawie
otrzymanych wyników wyciągnięto wnioski związane ze sprawnością zarządzania. Zaproponowano również rekomendacje co do samego procesu procedowania tego typu
dokumentów strategicznych.
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, strategia rozwoju, rozwój lokalny.

Summary
The strategies of development in the self-government units
Abstract: The article presents the reasons and importance of creating development
strategies by local government units, which Polish researchers of this subject postulate.
Next, the subjective, objective and temporal range of research on the current development strategies in selected units of the Lower Silesian Voivodship was presented. During
the presentation of the results, four main research areas were indicated: methods of building development strategies, coverage and impact of social consultations, the degree
of implementation of the development strategy and the way of monitoring it. On the
basis of the results obtained, conclusions were drawn to the authors of such documents.
Recommendations were also proposed as to the process of proceeding with this type of
strategic documents.
Keywords: territorial self-government unit, development strategy, local development.
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Związek międzygminny
– alternatywa dla powiatu

Wprowadzenie
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań Autora co do zasadności
utrzymywania powiatów w ich obecnych kształcie funkcjonalnych i finansowym. Pozwala na formułowanie postulatów de lege ferenda w zakresie zasadności utrzymywania szczebla powiatowego. Dwudziestoletnie doświadczenie
funkcjonowania powiatów daje bowiem podstawę do dokonywania ocen i formułowania wniosków.
Autor konsekwentnie opowiada się za likwidacją powiatów w ich obecnym
kształcie. W niniejszym artykule prezentuje alternatywę dla likwidowanych
powiatów. Ukazuje związki międzygminne, które z powodzeniem są wstanie
realizować przekazane przez gminy zadania w obszarach wskazanych przez
same gminy. Związki międzygminne, które mogą tworzyć gminy nie są związane granicami powiatu, wychodząc poza te granice, na zasadzie dobrowolności
i w ustalonym przez siebie zakresie.

Zasadność utrzymywania powiatów
Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej trwa wymiana poglądów co
do zasadności utrzymywania dotychczasowego podziału administracyjnego,
a w szczególności terytorialnego, kraju. W dyskusji toczonej przez przedstawicieli różnych środowisk, w tym środowiska samorządowego, dziennikarskiego,
politycznego i naukowego, pojawiają się głosy poddające w wątpliwość zasadność utrzymywania powiatów w ich dotychczasowym kształcie.
Powiaty pozbawione środków finansowych nie były i nie są ośrodkami inicjującymi rozwój społeczno-gospodarczy. Nie przyczyniają się do rzeczywistego rozwoju gospodarczego. Nie są inicjatorem inicjatyw gospodarczych na miarę pokładanych w nich nadziei.
45
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Najgorętszymi zwolennikami utrzymywania dochodowego stanu są w największym zakresie przedstawiciele samego samorządu powiatowego. Z kolei
przeciwnikami – przedstawiciele pozostałych grup.

Powiat w II Rzeczypospolitej
Samorząd powiatowy istniał w Polsce przez wiele lat. Powiaty znane były
Polsce rozbiorowej, Polsce okresu międzywojennego, a także Polsce Ludowej. Oczywiście w różnych okresach czasu charakter ich był odmienny.
W Polsce rozbiorowej w zasadzie samorząd powiatowy dotyczył działalności
opiniotwórczej, doradczej, a w najmniejszym stopniu – ustrojowej czy prawotwórczej. W Polsce międzywojennej samorząd budowany był na gruncie
Konstytucji marcowej opartej o demokratyczne francuskie wzorce. Jednakże
samo funkcjonowanie powiatów miało charakter państwowo-samorządowy.
W II Rzeczypospolitej zwyciężyła koncepcja prawno-pozytywistyczna, z jej
hasłami przyrodzonej wolności, własności i swobody, ze znanym hasłem
„człowiek rodzi się i umiera wolny”.
Te demokratyczne i bardzo postępowe jak na owe czasy koncepcje miały
przełożenie na wybór ścieżki rozwoju demokracji i samorządności. Właśnie
pod wpływem postępowych i demokratycznych zmian w ustroju Francji dokonywano w Polsce przedwojennej zmian w organizacji wspólnot lokalnych czy
nawet wyboru rozwiązań konstytucyjnych. Faktem jest, że regulacje Konstytucji marcowej powstały właśnie pod wpływem postępowych i demokratycznych idei francuskich. Należy jednak odnotować, iż w pierwszych latach nowej
Rzeczypospolitej koncepcje naturalistyczne wywierały bardzo duży wpływ na
kształt przyjmowanych rozwiązań. To w późniejszych latach zaczęto odchodzić
od nich, idąc w kierunku wyraźnie państwowym, czy inaczej rzecz ujmując,
prawo-pozytywistycznym.
Początki samorządności powiatowej widać było w Dekrecie Józefa Piłsudskiego1 z dnia 5 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego. W dekrecie zapisano, że każdy powiat administracyjny stanowi powiatowy związek komunalny, który jest osobą
publiczno-prawną. Powiatowy związek komunalny realizował zadania własne
i zlecone. Zakres zadań zleconych określała ustawa. Do zleconego zakresu działania należała w szczególności opieka i nadzór nad gospodarką gmin wiejskich
oraz miejskich niewyłącznych z powiatowego związku komunalnego.
1

Dekret z dnia 5 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego
zaboru rosyjskiego (Dz. Praw. Nr 13 poz. 141).
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Z kolei do zadań własnych powiatowych związków komunalnych należały
m.in. takie sprawy jak: piecza nad gospodarczymi, zdrowotnymi i kulturalnymi
interesami powiatu, w szczególności zarządzanie własnym majątkiem, budową
i utrzymaniem dróg i innych środków komunikacyjnych, ochroną i rozwojem
rolnictwa, handlu i przemysłu, ochroną zdrowia publicznego, zakładanie i utrzymywanie szpitali, podnoszenie poziomu oświaty, obyczajności i kultury społecznej.
Organami powiatu i powiatowego związku komunalnego był:
a) sejmik powiatowy,
b) wydział powiatowy,
c) komisarz powiatowy.
Komisarz powiatowy był przewodniczącym wydziału powiatowego i sejmiku powiatowego.
W powiatach miejskich funkcje powyższych organów powiatowych i związków komunalnych wykonywały zgodnie z ustawą miejską odpowiednie organy
samorządu miejskiego (rada miejska, magistrat i prezydent). Sejmik powiatowy
był przedstawicielem powiatowego związku komunalnego. W sprawach należących do zakresu działania powiatowego związku komunalnego sejmik był organem uchwałodawczym i kontrolującym. Członkowie sejmiku powiatowego
wybierani byli na trzy lata.
Nadzór nad samorządem gmin wiejskich oraz miejskich niewydzielonych
z powiatowych związków komunalnych, wykonywał – zgodnie z ustawami –
w pierwszej instancji wydział powiatowy, w drugiej zaś – Minister Spraw Wewnętrznych. Od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych służyło odwołanie do
Sądu Najwyższego. Do wydziału powiatowego należało również sprawowanie
władzy dyscyplinarnej nad burmistrzami, ławnikami magistratów, wójtami i sołtysami. Na mocy tej władzy wydział powiatowy mógł wymierzyć kary dyscyplinarne2.
Powiaty zostały utrzymane w kolejnej reformie z 19 stycznia 1928 r.3. Na
czele powiatu stał starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
podlegający pod względem służbowym wojewodzie (art. 64 cyt. rozporządzenia). W zakresie kompetencji starosta miał obowiązek wykonywać wszystkie
zalecenia wojewody oraz wszystkie sprawy należące do zakresu działania admi2

3

Kary dyscyplinarne są następujące: upomnienie, nagana, grzywna do 100 marek (200 koron),
przeniesienie na urząd niższej kategorii, złożenie z urzędu – art. 38 cyt. wyżej dekretu.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 86), tekst jedn. z dnia 25 sierpnia
1936 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 555).
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nistracji państwowej na obszarze powiatu. Do powiatowych organów kolegialnych należał sejmik powiatowy.
Kolejna zmiana z marca 1933 r. utrzymuje w zasadzie państwowo-samorządowy kształt powiatów4. Do rady powiatowej radnych wybierały kolegia wyborcze złożone z radnych i członków zarządów gmin wiejskich i miejskich. Wybory
do rad powiatowych były jawne. Wydział powiatowy wybierany był przez radę.
Przewodniczącym wydziału powiatowego był starosta, którego powoływał Minister Spraw Wewnętrznych. W ten sposób powiązano administrację rządową
i samorządową. Starosta łączył w sobie kompetencje organu administracji państwowej i samorządowej.
Z takimi rozwiązaniami weszliśmy w II wojnę światową.

Powiat po II wojnie światowej
Jeszcze w trakcie wyzwalania Polski na podstawie przepisów Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-szej i II-giej Instancji5, jako organa wykonawcze
administracji ogólnej I instancji ustanowiono starostwa powiatowe. Kierownikiem
starostwa był starosta mianowany przez kierownika Resortu Administracji Ogólnej na podstawie wniosku wojewody i opinii Powiatowej Rady Narodowej.
Jednocześnie uchylono podział administracyjny wprowadzony przez władze
okupacyjne niemieckie. Od początku, wbrew przyjętym deklaracjom, budowano
administrację według koncepcji jednolitości organów władzy państwowej. To
oznaczało, że wszelkie inne rozwiązania były tylko przejściowe oraz były tak
naprawdę atrapą do czasu umocnienia się władzy ludowej i przystąpienia do
budowy państwa opartego o wzorce radzieckie.
Powiaty ostatecznie zlikwidowano w 1975 r. po słynnym spotkaniu I sekretarzy KW PZPR w Olsztynie w trakcie wizyty Edwarda Gierka w Czechosłowacji.
Zlikwidowano powiaty w reformą z 1975 r. – ich polityczny i formalny wymiar.
Powiaty przestały istnieć jako szczebel podziału terytorialnego kraju. Ponadto
wraz z reformą gminną z 1990 r. utworzono (do końca 1998 r.) sieć 268 rejonów
administracji ogólnej – o zadaniach pomocniczych w stosunku do rządowej administracji wojewódzkiej6.
4

5

6

Ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego z dnia 23 marca 1933 r. (Dz.U.
Nr 35, poz. 294).
Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-szej i II-giej Instancji (Dz.U. Nr 2 z 1944 r.).
Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych z dnia 1 sierpnia 1990 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 316).
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Urzędy rejonowe jako najniższe szczeble administracji państwowej stanowiły bazę późniejszej administracji powiatowej7.

Powiat po 1990 r.

Powiaty powróciły po uzgodnieniach dokonanych przy ,okrągłym stole. Nie
od razu, ale po niespełna 10 latach, bo w roku 1998, rozpoczynając swą działalność 1 stycznia 1999 r. Wprowadzenie reformy obarczone było wieloma trudnościami. Nade wszystko brak było konsensusu co do zakresu kompetencji oraz
źródeł i wielkości finansowania. Stworzono strukturę, która od początku skazana
została na pewne niepowodzenie.
Przypomnieć należy, że obowiązek utworzenia powiatów nie wynikał wprost
z przyjętej Konstytucji. Z jej przepisów, szczególnie art. 164 ust. 1 wynika tylko
tyle, że podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Inne jednostki samorządu regionalnego czy lokalnego miała określić ustawa (art. 164
ust. 2 Konstytucji). Powiat jest zatem tą „inną jednostką samorządu lokalnego”,
o której mówi cytowany przepis.
Powstanie powiatów było „poprzedzone wieloaspektową analizą ekonomiczną, społeczną i geograficzną umożliwiającą udzielenie odpowiedzi na pytanie
o przydatność i adekwatność tworzonego szczebla dla realizacji zadań publicznych nałożonych na samorząd. Dyskutowano w istocie o powołaniu do życia
drugiej jednostki samorządu lokalnego w Polsce”8.
Życie pokazało, że niezależnie od owej szczegółowej analizy, kryteria polityczne, pozamerytoryczne częstokroć decydowały o utworzeniu powiatu w tym,
a nie innym mieście. Mankamenty, które się pojawiły, dotyczyły m.in., przydzielonych zadań, zakresu terytorialnego, wielkości powiatów, źródeł i zakresu
finansowania. To powodowało, że wokół powiatów od samego początku zaczęła
narastać pewna atmosfera wątpliwości, a na niektórych obszarach wręcz niezadowolenia. Dziś z perspektywy 20 lat istnienia powiatów można zapewne
stwierdzić, że istnieją argumenty przemawiające przeciw dalszemu utrzymywaniu powiatów w ich obecnym kształcie.
Jako jeden z argumentów przeciw powiatom można przywołać brak trafności
przydzielonych powiatowi zadań. Wdaje się, że dobór zadań niekoniecznie jest
właściwy.
1. Trudno dziś bronić ustanowienia jako zadania powiatu np. rejestracji pojazdów czy środków pływających, zatwierdzania statutów społecznych straży
rybackich czy wydawania kart wędkarskich.
7

8

Ustawa o terenowych organach rządowej administracji ogólnej z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.
Nr 21, poz. 123).
M. Safjan, L. Bosak, Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, 2016.
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2.

3.

4.

5.

6.

Gminy z powodzeniem realizują zadania z zakresu ewidencji ludności, wydają dowody osobiste czy akty stanu cywilnego.
Nie ma żadnych przeszkód, aby gmina także realizowała zadania w zakresie
ewidencji pojazdów. Nie ma potrzeby, aby mieszkańcy powiatu pokonywali
wiele kilometrów na dojazd do siedziby powiatu.
Podobna sytuacja występuje w przypadku bezrobotnych. Zmuszani są do pokonywania wielu kilometrów na dojazd do powiatowego urzędu pracy.
Niełatwo znaleźć dziś argumenty na rzecz rozdzielenia szeroko rozumianej pomocy społecznej. Ustawodawca rozdzielił pomoc rodzinom biednym i będącym
w kryzysie – częstokroć tym samym rodzinom – na zadania gminy i powiatu. Ta
sama rodzina, a różne szczeble samorządu w zależności od tego, czy mamy do
czynienia z kryzysem egzystencjonalnym czy małżeńskim, akceptacyjnym.
Sytuacje kryzysowe mają tak bardzo różne podłoża, że wprowadzanie oddzielnych urzędów, organów, instytucji do ich rozwiązywania bardzo często
jest niezrozumiałe, nieczytelne (pomoc rodzinie świadczą gminne ośrodki
pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie).
Trudno bronić jest rozdzielenia kompetencji w zakresie administrowania drogami. Dla niewielu zrozumiały jest podział na drogi gminne i powiatowe.
Ta sama miejscowość, a rożni właściciele dróg, różni administratorzy, różne
nawierzchnie i w związku z tym odmienny komfort użytkowania. Jest to sytuacja kompletnie nieczytelna dla zwykłych ludzi.
Niełatwo jest bronić rozdzielenia szkól na gminne i powiatowe. Powiaty pozbawione właściwych środków finansowych nie są rzeczywistym kreatorem
ich właściwego rozwoju. Brakuje środków na kierunki techniczne, na laboratoria, na rozwój szkoły. W wielu przypadkach łączy się to ze stagnacją.
Gminie i powiatowi przypisywane są te same same zadania publiczne, jak
choćby obowiązki w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i turystyki, ochrony
środowiska itd.
Nie do końca da się bronić pozbawienie gminy prawa do wydawania pozwoleń na budowę, w sytuacji gdy z innych przepisów wynikają dla gminy obowiązki w zakresie zagospodarowania przestrzennego, określania warunków
zabudowy inwestycji itp.

Sama idea podziału terytorialnego kraju jest dziś w dużym stopniu zdezaktualizowana. Niewyraźny i w wielu przypadkach nieuzasadniony jest przebieg
granic powiatów. Brakuje kompatybilności nazewnictwa organów samorządowych i wielu organów państwowych.
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Sytuację tę dobrze obrazuje powiat polkowicki, którego granice administracyjne nie pokrywają się z zakresem terytorialnym działania sądu czy prokuratury,
którego granice przebiegają wewnątrz powiatu. Organy te często w przypadku
zdarzeń wymagających podjęcia przez nie działań najpierw muszą rozstrzygać
swą właściwość miejscową, a potem przystępować do realizacji zadań.
Nie pokrywają się granice działania policji, prokuratur i sądów. Mamy do
czynienia z powiatowymi komendami policji, a sądem czy prokuraturą rejonową.
Prokuratura i sądy obejmują teren gmin, a nie powiatu. W Konsekwencji właściwość miejscowa tych instytucji jest różna. Na przykład Sąd Rejonowy w Lubinie
jest ustanowiony dla miasta Lubin oraz gmin: Chocianów, Lubin, Polkowice, Rudna
i Ścinawa. Gminy Rudna i Ścinawa leżą na terenie powiatu lubińskiego. Pozostałe
na terenie powiatu polkowickiego. W ramach sądów i prokuratur brak jest kompatybilnych nazw. Mamy sądy: rejonowe, okręgowe, wojewódzkie i apelacyjne. Prokuratury: rejonowe, okręgowe i regionalne.
Inne organy administracji publicznej używają odmiennej terminologii, np. Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) posiada w terenie delegatury, zaś
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – oddziały, inspektoraty i biura terenowe.
Wiele kontrowersji budzi szczebel wojewódzki, ukształtowany jako rządowo-samorządowy. Działają zatem wojewoda z urzędem wojewódzkim i całą zespoloną administracją publiczną oraz marszałek z urzędem marszałkowskim.
Przywracanie powiatów miało odbywać się wedle przyjętych przez rząd kryteriów – min. 50 tys. mieszkańców, siedziby sadu, prokuratury, policji.
Ostatecznie przyjęto, że jednostka powiatowa powinna spełniać następujące
warunki:
– obejmować co najmniej 5 gmin,
– liczyć co najmniej 50 tys. mieszkańców,
– mieć co najmniej 10 tys. mieszkańców w mieście będącym siedzibą władz.
Pomimo tak niskich wskaźników i tak nie udało się ich utrzymać9.
Obrazują to następujące przykłady:
1) powołano powiat sejneński z siedzibą w mieście Sejny. Miasto Sejny
ma 5543 mieszkańców, gmina Sejny – 4049 mieszkańców. Cały powiat
20 417 osób. Dla 5-tysięcznego miasta powołano burmistrza z urzędem i radą
miejską, dla 4-tysięcznej gminy oddzielny urząd gminy z wójtem i oddzielnie starostę ze starostwem i radą powiatu.
9

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących
w skład województw z dnia 22 czerwca 2001 r. (M.P. Nr 20, poz. 325).
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2) 10-tysięczne Ustrzyki Dolne to siedziba władz powiatu bieszczadzkiego
i urzędu miasta i gminy. Powiat obejmuje 3 gminy, łącznie z gminą Ustrzyki
Dolne.
3) powiat węgorzewski – 11-tysięczne miasto i trzy gminy, urząd miejski, starostwo powiatowe ze starostą i radą powiatu.
Zdaniem prof. Kuleszy, reforma administracyjna z 1998 r. była pierwszym
krokiem w reformowaniu kraju. Jednak pomimo upływu tylu lat nikt nie wykonał kroku drugiego.
Dziś, stojąc przed nowymi wyzwaniami wynikającymi z tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, ze zmiany świadomości ludzi, ze zmian jakości życia,
z cyfryzacji życia publicznego i gospodarczego, musimy odnieść się do postulowanych zmian.
Zdaniem Autora, najważniejszym wyzwaniem w tym zakresie jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie o przyszłość polski powiatowej oraz kształt województwa. Województwo rządowe z wojewodą na czele czy samorządowe z marszałkiem na czele? Utrzymywanie obecnego kształtu województwa jest zdaniem
Autora nieuzasadnione. Odpowiedź na tak postawione pytania nie jest łatwa.
Nie wydaje się za zasadne utrzymywać powiaty w ich obecnym kształcie, przede
wszystkim funkcjonalnym i finansowym.
Dziś mamy 380 powiatów, tj. 66 miejskich i 314 ziemskich. Nowy podział administracyjny od chwili jego wprowadzenia w 1999 r. uległ niewielkim modyfikacjom. W 2002 r. utworzono 7 powiatów i jedną gminę oraz zlikwidowano 12 gmin,
w 2003 r. zniesiono jeden powiat (przywrócony następnie w 2013 r.), w 2010 r.
utworzono jedną gminę, zaś w 2015 r. jedną zlikwidowano. Dodatkowo co roku następują niewielkie korekty granic województw, powiatów i gmin. Obecnie (stan na
1 stycznia 2017 r.) Polska dzieli się na 16 województw, 380 powiatów i 2478 gmin.
Wydaje się, że powstanie powiatów było dużym błędem reformy J. Buzka.
Mam świadomość, że postulowane rozwiązanie, a zatem zniesienie powiatów,
jest bardzo trudne do przeprowadzenia. Pamiętamy protesty społeczne przy likwidacji niektórych sądów rejonowych. Zrozumiano to jako wstęp do likwidacji
powiatów i oprotestowano.
Polski model podziału terytorialnego jest dość wyjątkowy. W Europie Zachodniej w zasadzie – poza wyjątkami, jakimi są Niemcy, Hiszpania, Francja
i Włochy – szczebel pośredni nie występuje. W Europie Środkowej jest nieco
inaczej, w krajach nadbałtyckich nie występują powiaty, podobnie jest w Słowenii, natomiast a w Bułgarii, Rumunii i Chorwacji powiaty istnieją, choć wielu
twierdzi, że powinny zostać zlikwidowane.
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Przy sprawnie działających gminach i województwach stymulujących politykę
rozwoju społeczno-ekonomicznego powiat nie jest potrzebny. Powiatom w Polsce
powierzono wykonywanie zadań publicznych, które z powodzeniem mogłyby być
realizowane przez szczebel gminny (np. szkolnictwo ponadgimnazjalne) lub wojewódzki (lecznictwo szpitalne).
Ogromnym mankamentem funkcjonowania powiatów jest oparcie ich budżetów
w bardzo dużym stopniu na transferze środków z budżetu w formie dotacji czy subwencji. Niezwykle niski udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych stawia powiat w trudnej sytuacji finansowej. Do tego dochodzi niska efektywność
pracy pracowników zatrudnionych w starostwach. Jak zauważył Mariusz Trojak:
„Na koniec 2014 roku pracowało w nich 59 145 osób. Dla porównania, w 2005 roku
powiaty zatrudniały 47 048 osób. Oznacza to, że choć zakres zadań powiatów w tym
okresie nie uległ zasadniczym zmianom, przyrost zatrudnienia wyniósł aż 26%”10.

Jeżeli dopuszczamy możliwość likwidacji powiatów,
to co proponujemy w zamian?
Wydaje się, że ciekawym rozwiązaniem jest silniejsze promowanie związków międzygminnych. Już dziś obserwujemy wypełnianie zadań gminnych
przez powoływane przez gminy związki międzygminne. W całym okresie
po 1990 r. powstało 311 związków międzygminnych. Na dzień dzisiejszy
106 związków zaprzestało działalności i zostało wykreślonych z rejestru11.
Ustawa samorządowa zezwala na takie rozwiązanie. Scedowanie przez ustawodawcę zadań na szczebel samorządowy podyktowane było wprowadzeniem
zasady racjonalizacji wydatków. Efekt ten został osiągnięty. Właśnie działając
w ramach racjonalizacji wydatków, gminy decydują się na wykonywanie niektórych swoich zadań przez jednostki międzygminne.
Dostrzega się możliwości współdziałania gmin w ramach:
1. Zaspakajania potrzeb obywateli (ochrona środowiska, gospodarka odpadami,
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, szkolnictwo itp.).
2. Działań na rzecz zwiększania konkurencyjności rynku gospodarczego.
3. Działań związanych z potrzebą zapewnienia ochrony interesów mieszkańców, tworzeniem lobbingu, działania w zakresie ochrony jednostek samorządowych itp.
10

11

Mariusz Trojak – ekspert CA KJ ds. finansów publicznych i samorządu terytorialnego, ekonomista, pracownik naukowy UJ, pobrano ze strony https://wmeritum.pl/kto-sie-odwazy-zlikwidowac-powiaty/134994, stan z dnia 8.04.2018.
Pobrano z strony www.bip.mswia.gov.pl/bip/zwiazki-miedzygminne-zw/23826,Zwiazki-miedzygminne-zwiazki-powiatow-oraz-zwiazki-powiatowo-gminne.htm, stan z dnia 13.11.2017.
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Współdziałanie samorządów odbywa się w różnych formach. Jedną z nich są
związki międzygminne. Związki są korporacjami prawa publicznego. Posiadają
osobowość prawną. Realizują zadania tylko przekazane przez gminy, finansowane przez gminy, zarządzane przez organy wyłanianie przez organy składające się
z przedstawicieli gmin. Mogą samodzielnie występować w obrocie prawnym.
Związek gmin nie jest instytucją nową. Zapisy ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym mówią o współdziałaniu gmin przy realizacji zadań. Współdziałanie jednostek samorządowych gwarantowała w okresie międzywojennym
Konstytucja marcowa12.

Status prawny związku międzygminnego
Jednostkę samorządową tworzy wspólnota ludzi zamieszkująca dane terytorium. Tak jest w przypadku gminy, powiatu i województwa. Wspólnoty samorządowej nie tworzy natomiast związek międzygminny. Z przepisu art. 172 ust. 1
Konstytucji wynika prawo jednostki samorządu terytorialnego do zrzeszania
się. Rozwinięcie wyrażonej w Konstytucji zasady w przypadku gminy nastąpiło
w art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi, że „w celu
wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek międzygminny może być tworzony również w celu wspólnej
obsługi, o której mowa w art. 10a”. Jednostki organizacyjne tworzone w wyniku
owego zrzeszania się nie są i nie mogą być jednostkami samorządu terytorialnego.
Konsekwencją takiego rozumowania jest przyjęcie, że jednostki te nie są podmiotem praw i obowiązków takich samych jak samorząd terytorialny13.
Najwyższy Sąd Administracyjny (NSA), rozpatrując skargę kasacyjną
Związku Miast i Gmin (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. akt II SA/SZ 118/12 w sprawie
ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na Statut Związku Miast i Gmin
stwierdził, że „związek miast i gmin nie jest jednostką samorządu terytorialnego, ani jej organem i nie ma kompetencji do stanowienia aktów, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 PostAdmU, objętych kontrolą przez sądy administracyjne. Wyłącznie właściwe do podejmowania uchwał w przedmiocie ustroju
wewnętrznego związku miast i gmin są organy stanowiące miast i gmin, które
12

13

Zob. „Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze ustawodawczej
na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą równocześnie jednostkami samorządu terytorjalnego. Jednostki samorządowe mogą się łączyć w związki dla przeprowadzenia
zadań, wchodzących w zakres samorządu. Związki takie mogą otrzymywać charakter publicznoprawny tylko na podstawie osobnej ustawy” – art. 65 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.
Zob. M. Masternak-Kubiak, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja, s. 425.
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tworzą związek (art. 18 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 67 ust. 1 i 3 SamGminU). Zasada
ta znajduje swoje źródło w ustawie zasadniczej, która w art. 169 ust. 4 stanowi,
że ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach
ustaw, ich organy stanowiące”14.
W innym wyroku NSA stwierdził, że „związki międzygminne są oddzielną
kategorią jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, których
nie można zaliczyć ani do kategorii «gminna jednostka organizacyjna», ani do
kategorii «gminna osoba prawna» – są podmiotami odrębnymi od jednostek samorządu terytorialnego. Doszukiwanie się zbieżności ustrojowego statusu tych
podmiotów w określonym w art. 64 ust. 5 SamGminU bardzo wąskim odesłaniu
do odpowiedniego stosowania do związków międzygminnych (art 8 ust. 2–5
i art. 39 ust. 4 SamGminU) wskazanych przepisów ustawy traktujących o realizacji zadań gminy, czy też wyprowadzanie takiej analogii z faktu przekazania gruntów gminnych związkowi międzygminnemu – w żadnym stopniu nie
uprawnia do traktowania dzierżawców gruntów stanowiących własność związku
międzygminnego jako posiadaczy nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego. Co oznacza, że skarżący bezpodstawnie domagają się uznania ich za podatników podatku od nieruchomości o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a PLokU”15.
Z kolei „związek posiada zarówno osobowość publicznoprawną, jak i cywilnoprawną. Osobowość publicznoprawna pozwala mu na podejmowanie działań,
w tym z zastosowaniem władczych form działania administracji publicznej, które zmierzać będą do realizacji zadań publicznych. Dzięki osobowości cywilnoprawnej związek międzygminny posiada zdolność do czynności prawnych i może
np. zawierać umowy, dysponować mieniem czy też zaciągać zobowiązania”16.

Powstanie związku międzygminnego
Związek międzygminny może powstać tylko i wyłącznie w celu wspólnego
wykonywania zadań publicznych gminy. Zadania publiczne nie zostały zdefiniowane w ustawie, niemniej jednak przyjmuje się, że pokrywają się one z zadaniami o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych. Zatem tylko zadania publiczne mogą być przedmiotem działalności związku.
14
15
16

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 września 2012 r., II OSK 1903/12.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2010 r., II FSK 1585/08, Legalis.
Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Łodzi z 24 stycznia 2017 r., 1061IPTPP1.4512.658.2016.2.AK, www.mf.gov.pl.
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Przepis art. 64 ustawy o samorządzie gminnym stanowi o możliwości połączenia się gmin w nowy podmiot, jakim jest związek międzygminny. „Cel, dla
którego taki związek może być utworzony, to wspólne wykonywanie zadania
lub też zadań publicznych. Określenie «wspólne wykonywanie zadań» odnosi
się przy tym do tego, że gminy wchodzące w skład związku międzygminnego wykonują razem określony rodzaj zadania przypisanego przez ustawodawcę
im wszystkim, w zinstytucjonalizowanej formie związku. Gmina może również
przekazać związkowi częściowe wykonanie danego zadania. W takiej sytuacji
związek będzie realizował zadanie wyłącznie w zakresie przekazanej części,
w pozostałej – gmina. Wykonanie tak przekazanego zadania musi przebiegać
w sposób, który nie narusza wzajemnie zakresu realizacji zadania przez oba podmioty – gminę i związek”17.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie18, rozpatrując sprawę dotyczącą
legalności utworzenia związku gmin fasolowych, stwierdził, że „niedopuszczalne
jest tworzenie związku międzygminnego dla celu innego niż wspólne wykonywanie
zadań publicznych, np. nie można w ten sposób promować produktu lokalnego. Cechą charakterystyczną związku międzygminnego jest jego celowość. Związek międzygminny jest zatem podmiotem powoływanym dla realizacji określonego w ustawie celu. W art. 64 ust. 1 przewidziano ogólnie, że chodzi o wspólne wykonywanie
zadań publicznych. Sformułowanie to wymaga doprecyzowania, w istocie bowiem,
biorąc pod uwagę charakter prawny związku, a więc to, że ma on osobowość cywilnoprawną i publicznoprawną, chodzi o uzgodnione przez gminy przekazanie
(powierzenie) zadań gmin, które związek będzie realizował w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność. Związkowi mogą być przekazane wszelkie zadania
publiczne gmin, zarówno te, których realizacja następuje w formach administracyjnoprawnych, jak i te, które mogą być realizowane w formach cywilnoprawnych.
Wskazany przez Radę cel utworzenia związku nie mieści się w pojęciu promocji
gminy. Czym innym jest bowiem promowanie danego produktu od promowania
gminy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym. Pomimo
powołania w uchwale podstawy prawnej zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym, który do zadań własnych gminy zalicza jej promocję, stwierdzić należy, że zaskarżona uchwała została powołana w celu promowania produktu,
a nie gminy. Tym samym należy przyjąć, że niedopuszczalne jest takie działanie
rady gminy, które prowadzi do utworzenia związku międzygminnego dla innego
celu niż wykonywanie zadań publicznych”.
17
18

Tamże.
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 22 września 2009 r., III SA/Kr
1077/08. Opubl.: „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2010, nr 1, poz. 16, s. 94.
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Utworzenie związku międzygminnego oraz przystąpienie gminy do niego wymagają przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych gmin albo radę zainteresowanej
gminy. Wcześniej należy o przystąpieniu do związku powiadomić wojewodę.
Projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą. Zajęcie stanowiska
przez wojewodę następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu statutu.
Bez uzgodnienia z wojewodą projekt związku nie może być przedmiotem obrad
zgromadzenia związku19.
Analogicznie uzgodnienia z wojewodą wymaga każdorazowa zmiana statutu.
Obowiązek uzgodnień powtórzony został dodatkowo w § 7 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie
rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2334) w zw. z art. 67 ust. 1a SamGminU – przewodniczący zgromadzenia informuje wojewodę o zmianie statutu związku międzygminnego
po uchwaleniu zmiany statutu, zgodnie z jej projektem uzgodnionym z wojewodą
w trybie art. 67a ust. 1 tej ustawy oraz po stwierdzeniu braku sprzeciwu, o którym
mowa w art. 67a ust. 3 ustawy.
Innymi słowy, wójt (burmistrz, prezydent) informuje wojewodę o utworzeniu
związku międzygminnego po podjęciu przez wszystkie rady gmin tworzących związek uchwał o utworzeniu związku międzygminnego oraz o przyjęciu jego statutu tożsamego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą w trybie art. 67 ust. 1a Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym20. W zawiadomieniu winny znajdować
się uchwały rad gmin o utworzeniu związku międzygminnego oraz o przyjęciu jego
statutu. Nadto do informacji dołącza się wyciągi z protokołów posiedzeń rad gmin
w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa.
W postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku gminy zamierzające utworzyć związek reprezentuje wójt jednej z gmin upoważniony do tego
przez wójtów pozostałych. Stosownie do przepisu art. 67 ustawy o samorządzie
gminnym statut związku powinien określać:
1) nazwę i siedzibę związku,
2) uczestników i czas trwania związku,
3) zadania związku,
19

20

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 10 kwietnia 2017 r.,
PN-4131.90.2017. Opubl.: „Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
2017, poz. 1703.
§ 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian z dnia 22 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2334).
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4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,
5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,
6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat
związku,
7) zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych,
8) zasady i tryb likwidacji związku,
9) inne zasady określające współdziałanie,
Statut związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Związek nabywa osobowość prawną z dniem ogłoszenia statutu. Dodatkowo
związek podlega rejestracji w rejestrze związków. Rejestr związków prowadzi
minister właściwy ds. administracji publicznej. Wpisu w rejestrze związków
międzygminnych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wojewody.

Organy związku międzygminnego
Organami związku międzygminnego są:
1. Zgromadzenie związku – jako organ stanowiący i kontrolny.
2. Zarząd – jako organ wykonawczy.
Struktura związku kształtowana przez statut będzie pod wieloma względami zbieżna ze strukturą jednostek samorządu tworzących ten związek. Zapewne
w obu przypadkach mamy do czynienia z organem stanowiącym, jak i zarządzającym oraz wykonawczym.
W skład zgromadzenia związku wchodzą wójtowie gmin tworzących związek. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy
na zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu (art. 70 ustawy o samorządzie
gminnym). Statut związku może przewidywać, ze oprócz wójta w zgromadzeniu związku będą uczestniczyć inne osoby21. Powinna wyznaczyć je rada
danej gminy.
Zgromadzenie związku podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia. Powyższa zasada ma zastosowanie do trybu podejmowania wszystkich uchwał tego organu związku, w tym także do uchwał o charakterze personalnym, nie dopuszczając żadnych odstępstw
21

Statut Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w § 10 stanowi, że w skład zgromadzenia wchodzą: a) burmistrzowie/wójtowie gmin wchodzących w skład Związku, b) przewodniczący rad
gmin, c) po jednym radnym wytypowanym przez rady z każdej gminy (Dz. Urz. Woj. Dolnośl.
z dnia 11 lutego 2016 r. poz. 706).
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w zakresie swej regulacji22. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o samorządzie gminnym jest możliwe tylko w zakresie nieuregulowanym w rozdziale
VII tejże ustawy. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Wniesienie
sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia
sprawy. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
Pracami zgromadzenia kieruje przewodniczący, jednakże realizuje on wyłącznie funkcje techniczne, wykonawcze w stosunku do kompetencji samego zgromadzenia związku, któremu wyłącznie przewodniczy. Nie posiada on
kompetencji, które wykraczałyby poza sferę organizatorską23. Przewodniczący
zgromadzenia nie posiada analogicznych kompetencji co przewodniczący rady
gminy. Przenoszenie takowych uprawnień jest zgoła niewłaściwe.
Organem wykonawczym związku jest zarząd. Jest on powoływany spośród
członków zgromadzenia i odwoływany przez zgromadzenie. Statut może przewidywać, że do zarządu zostaną wybrane osoby spoza członków zgromadzenia
w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jego składu.
Ustawodawca nie uregulował zakresu obowiązków i uprawnień zarządu
związku. W rej kwestii odsyła nas do statutu związku. W art. 67 ust. 2 pkt. 4
ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca zapisał, że statut związku określa
organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania.
Z ogólnych zasad i przepisów prawa wynika, że „osoba prawna działa przez
swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie
(art. 38 KC)”. Ustawodawca wyznaczył zatem istotną rolę regulacji statutowej.
Dodajmy, że śledząc właściwe przepisy, można dostrzec, że w przeważającej
mierze ustawodawca dopuszcza (a czasem nakazuje) opracowanie dla poszcze22

23

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 9 lipca 2009 r., III SA/Wr
84/09, Legalis, podobnie wyraził się też Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 20 września
1995 r., syg. akt W18/94.
Trybunał wyjaśnił pojęcie „bezwzględnej większości”. TK uznał, że „bezwzględna większość głosów” w rozumieniu art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, zm.: 1990 r. Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253,
Nr 89, poz. 518; z 1991 r. Nr 4, poz. 18, Nr 110, poz. 473; z 1992 r. Nr 85, poz. 428,
Nr 100, poz. 499; z 1993 r. Nr 17, poz. 78; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 74,
poz. 368) oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych
głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
„Bezwzględna większość ustawowego składu rady gminy” w rozumieniu art. 28 ust. 5
wyżej wskazanej ustawy oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2016 r., II OSK 15/16, Legalis.
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gólnych typów osób prawnych własnego statutu, zezwalając przy tym na znaczną swobodę określania zasad działania osób prawnych24. W przypadku związku
gminnego przyjęcie takiego rozwiązania jest dodatkowo uzasadnione charakterem związku. Związek międzygminny niebędący jednostką samorządu terytorialnego wykazuje wiele cech korporacyjnych. Z tego powodu przeniesienie
uprawnienia do kształtowania zakresu praw i obowiązków organu wykonawczego przez kształtujących statut członków związku znajduje swoje usprawiedliwienie. Sama formuła związku międzygminnego od początku do końca wykazuje cechy związku umownego, opartego na suwerennej decyzji członków.

Zakończenie
Jak wskazano w artykule, bardzo interesującym rozwiązaniem prawnym, dającym bardzo duże możliwości w zakresie kooperacji gmin, wspólnej realizacji
ustawowych zadań jest instytucja związku gmin. Powstaje on w wyniku wspólnej decyzji zainteresowanych gmin dla realizacji zadań publicznych określonych
ustawą samorządową. Gminy tworzące związek określają w statucie strukturę,
skład organów, zadania realizowane przez związek oraz zasady jego finansowania. Wydaje się, że jest to właściwe narzędzie, aby móc wspólnie realizować
zadania publiczne.
Wobec ewentualnej likwidacji powiatów (postulowanej przez Autora) związki międzygminne są świetną alternatywą umożlwiającą realizację zadań o charakterze ponadgminnym. Likwidacja powiatów to także likwidacja sztucznych
podziałów zadań pomiędzy gminy i powiaty. To stworzenie gminom możliwości
autentycznego udziału w strukturze ponadgminnej realizującej przekazane jej
zadania. To również stworzenie klarownej sytuacji w zakresie odpowiedzialności za realizację zadań. Dzisiejsza sytuacja w dużym zakresie rozmywa tę odpowiedzialność25.

24
25

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 8, Beck, 2017.
Zarówno ustawa o samorządzie gminnym, jak i ustawa o samorządzie powiatowym przewidują
jako zadanie odpowiednio gminy i powiatu np. gospodarowanie nieruchomościami, ochronę
środowiska, kultury oraz ochrony zabytków i opiekę nad zabytkami, ochronę zdrowia, transport zbiorowy, ochronę przeciwpożarową itd.
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ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY – ALTERNATYWA DLA POWIATU

Streszczenie
Związek międzygminny – alternatywa dla powiatu
Artykuł jest kontynuacją rozważań autora nad zasadnością utrzymywania powiatów
w ich obecnym kształcie funkcjonalnym i finansowym. Po 20-letnim okresie funkcjonowania powiatów w aktualnym kształcie i toczącej się dyskusji o potrzebie utrzymywania
dotychczasowego podziału terytorialnego kraju artykuł jest de facto głosem w dyskusji, przy
czym jest to głos krytyczny.
Powiaty w wielu przypadkach posiadają kompetencje zbieżne z gminnymi. Pozbawione
własnych odpowiednich źródeł finansowania, nie wypełniają funkcji rzeczywistych kreatorów życia społecznego czy gospodarczego.
Autor dowodzi, że wobec zmieniającej się rzeczywistości, postępu technicznego, cyfryzacji urzędów, zwiększającej się elektronicznej obsługi ludności, w wielu przypadkach
sztucznego rozdziału zadań pomiędzy gminy i powiaty, te ostatnie coraz częściej postrzegane są jako niepotrzebne. W sytuacjach gdy ze względu na rodzaj zadania zachodzi potrzeba
wykonywania ich wspólnie z innymi gminami, bardzo dobrym narzędziem są związki międzygminne. Artykuł pokazuje związki międzygminne jako ewentualną alternatywę dla powiatów. Prezentuje sposób zakładania związków międzygminnych, ich rejestrację, strukturę
wewnętrzną i kompetencję. Autor dowodzi, że gminy mogą realizować zadania wspólnie
z innymi gminami w oparciu o autentyczne obopólne korzyści.
Słowa kluczowe: powiat, gmina, podział terytorialny, związek międzygminny.

Summary
Inter-municipal union – an alternative to district
The article is a continuation of the author’s reflections on the legitimacy of maintaining
districts in their current functional and financial shape. After 20 years of the functioning of
districts in their current shape and ongoing discussion about the need to maintain the current
territorial division of the country, the article is in fact a voice in the discussion, with a critical
voice.
Districts in many cases have competencies convergent with municipalities. Deprived of
their own appropriate sources of financing, they do not fulfill the functions of real creators
of social or economic life.
The author argues that in the face of changing reality, technical progress, digitalization of
offices, increasing electronic service of people, in many cases, the artificial division of tasks
between municipalities and districts, the latter are increasingly perceived as unnecessary.
In cases where, due to the type of task, there is a need to perform them jointly with other
municipalities, inter-municipal unios are a very good tool.
The article shows inter-municipal unions as a possible alternative to districts.
The article presents the method of establishing inter-municipal unions, their registration,
internal structure and competence. The author proves that municipalities can carry out tasks
jointly with other municipalities based on genuine mutual benefits.
Keywords: District, Municipality, Administrative division, Inter-municipal union.
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Rewitalizacja jako forma wsparcia rozwoju
społeczności lokalnej
(na przykładzie gminy Dobromierz)
Wprowadzenie
Poszukiwanie różnych form wsparcia rozwoju społeczności lokalnych stanowi w Unii Europejskiej jeden z najistotniejszych celów polityki regionalnej.
Realizuje się go nie tylko w ramach tworzenia nowoczesnej cywilizacji na Kontynencie, ale również jako:
– odpowiedź na potrzebę systematycznego podnoszenia poziomu życia
mieszkańców Europy, co jest jednym z podstawowych celów procesu integracji europejskiej;
– konieczność realizacji strategii rozwoju zrównoważonego i trwałego, co
ma być wiodącym sposobem funkcjonowania Unii Europejskiej;
– kreację demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego i wysokiego poziomu partycypacji obywatelskiej, co jest istotną cechą cywilizacji śródziemnomorskiej (euro-amerykańskiej);
– ograniczenie zbyt dużych dysproporcji pomiędzy zdegradowaną i niezdegradowaną przestrzenią ekonomiczną oraz życiową, co jest warunkiem
stabilności społecznej we współczesnym świecie;
– aktywizację lokalnych społeczności i mieszkańców w formie działań podnoszących poziom ich funkcjonowania, co stanowi istotę upodmiotowienia mieszkańców wszystkich państw europejskich.
Jedną z bardziej popularnych form takiego wsparcia jest rewitalizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Dotyczy ona obszarów zdegradowanych,
o bardzo obniżonych funkcjach bytowych, gospodarczych, rekreacyjnych czy
estetycznych. Budzi szczególne zainteresowanie, ponieważ łączy się z unijnym
wsparciem finansowym, a jednocześnie wywołuje wiele nieporozumień.
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Celem poniższego opracowania jest prezentacja i dyskusja nad istotą tej formy wsparcia rozwoju społeczności lokalnych oraz jej wiodących interpretacji.
Badanie opierało się na doświadczeniach wielu gmin Dolnego Śląska, ale jako
case study wykorzystano przypadek gminy Dobromierz.
W badaniu wykorzystano metodę desktop research oraz analizę dotychczasowych doświadczeń gmin dolnośląskich w zakresie programów rewitalizacji.
Dokonano również przeglądu lokalnych programów rewitalizacji dostępnych
w gminach oraz krytycznego porównania opracowań poświęconych problemom
rewitalizacji1.

Pojęcie i istota oraz cele rewitalizacji
Pojęcie „rewitalizacja” pochodzi od łacińskiego określenia re+vita, oznaczającego przywrócenia do życia, ożywienie. W popularnym obecnie języku międzynarodowym, czyli języku angielskim, istnieją trzy równorzędne określenia
rewitalizacji – revitalization, urban renewal i urban redevelopment. Bliższa ich
analiza semantyczna pozwala potraktować pierwsze – revitalization – jako szersze, dotyczące nie tylko przestrzeni miejskiej. Urban redevelopment można tłumaczyć jako ponowny rozwój, zaś urban renewal jako odnowienie miasta.
Najpopularniejsza obecnie encyklopedia elektroniczna – Wikipedia – uznaje
rewitalizację jako „zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych” [https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewitalizacja, stan z dnia 26.10.2017]. Inaczej mówiąc, „rewitalizacja stanowi proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone
przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji” [https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewitalizacja, stan z dnia 26.10.2017].
W praktyce społeczno-gospodarczej wykorzystuje się chętnie prawne określenie, że działaniom rewitalizacyjnym może zostać poddany obszar gminy
znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu nadmiernej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego), a także
1

W 1995 r. podjęto rewitalizację zabytkowego zespołu miejskiego w Krakowie, zaś od roku 2004
trwał proces rewitalizacji Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Dokonano również udanej rewitalizacji Starego Miasta w Dzierżoniowie. Tego typu doświadczeń jest znacznie więcej.
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niedostatecznego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym
jej mieszkańców oraz występowania różnych negatywnych zjawisk w sferze
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej
[Ustawa o rewitalizacji, 2015].
K. Skalski uznaje rewitalizację za „… kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem
gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych
– jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na
rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach:
bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej” [O budowie…,
2010, s. 10]. To ciekawe ujęcie, ale nie wyczerpuje wszystkich możliwych sposobów pojmowania form rewitalizacji funkcjonalnej, rozumianej dynamicznie.
Za rewitalizację uznać można również określenie nowych funkcji dla obszarów,
które utraciły poprzednie tego typu znaczenie oraz zmianę ich dotychczasowych
funkcji, a także wypracowanie zupełnie nowej przestrzeni społeczno-ekonomicznej (schemat 1).
Schem. 1
Kierunkowe sposoby realizacji rewitalizacji funkcjonalnej
Zupełne, wielofunkcyjne ożywienie
przestrzeni zdegradowanej
Określenie nowych funkcji
w miejsce utraconych
poprzednich funkcji

Realizacja nowej przestrzeni
społeczno-ekonomicznej

Źródła: opracowanie własne.

Zmiana dotychczasowych
funkcji na nowe

Można wyróżnić co najmniej cztery kierunkowe sposoby realizacji rewitalizacji funkcjonalnej:
– pierwszy polega na pełnym, wielofunkcyjnym ożywieniu przestrzeni geograficznej i społeczno-ekonomicznej, która uległa degradacji;
– drugi obejmuje określenie nowych funkcji w miejsce utraconych poprzednich, często o uzupełniającym charakterze;
– trzeci to zmiana dotychczasowych funkcji, które uległy osłabieniu lub likwidacji, np. na skutek przemian naukowo-technicznych, społecznych czy
kulturowych (cywilizacyjnych), i zastąpieniu ich nowymi;
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– czwarty obejmuje realizację zupełnie nowej przestrzeni społeczno-ekonomicznej w celu przyszłego jej rozwoju.
Schem. 2
Etapy ewolucji współczesnych form rewitalizacji
Rewitalizacja cywilizacyjna (baza przyszłego rozwoju) pro futuro
Wielowymiarowa rewitalizacja funkcjonalna obszarów zdegradowanych
Rewitalizacja w celu podniesienia jakości życia i ograniczenia form wykluczenia społecznego
Rewitalizacja ochronna dla dziedzictwa kulturowego na obszarach zdegradowanych
Rewitalizacja ekonomiczno-dochodowa infrastruktury miejskiej
Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze pomysły rewitalizacyjne powstały w Stanach Zjednoczonych w połowie XX stulecia [Frank, 2002]. Były to formy partnerstwa (współpracy) publiczno-prywatnego, którego celem było ożywienie ekonomiczne, w tym generowanie większych dochodów z danej przestrzeni miejskiej. Taka rewitalizacja
nie była realizowana w przestrzeni wiejskiej. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w zakres rewitalizacji włączano działania chroniące obiekty dziedzictwa kulturowego. Dopiero kilkanaście lat później pojawiły się w programach
rewitalizacyjnych cele i zadania związane z podniesieniem jakości życia oraz
ograniczania różnych form wykluczenia społecznego. Był to efekt poważnych
skutków kryzysów gospodarczych, a w niektórych przypadkach załamania się
lokalnych monokultur ekonomicznych lub struktur społecznych. Od lat osiemdziesiątych XX stulecia na rewitalizację zaczęto patrzeć w kompleksowy, wielowymiarowy sposób, podejmując działania, które miały przywrócić znaczenie
nie tylko jednej, ale wszystkich lub przynajmniej większości dotychczasowych
funkcji na danym obszarze. Dodatkowo tego typu koncepcję można było rozbudować o elementy oparte na strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz
tworzyć podstawę pod nową formę społeczeństwa i gospodarki – społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Rozszerzył się wachlarz celów
rewitalizacji. Do istotnych tego typu celów zalicza się:
– poprawę jakości życia mieszkańców terenów rewitalizowanych;
– ograniczanie form wykluczenia społecznego wśród mieszkańców;
– reintegrację słabszych grup społecznych na rynku pracy i w aktywności
gospodarczej;
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– rozwój kulturowy grup słabszych społecznie;
– wzrost dochodów, konsumpcji i dobrobytu mieszkańców;
– rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i turystycznych terenów rewitalizowanych;
– podniesienie ich walorów estetycznych.
W polskiej praktyce społeczno-gospodarczej pojęcie rewitalizacji błędnie
łączy się z remontami, modernizacjami czy adaptacjami budynków i innych
obiektów. W języku potocznym używa się także zamiennie pojęć: remont, rewaloryzacja, konserwacja, restauracja czy rekultywacja. Są to przedsięwzięcia,
które mogą być częścią składową rewitalizacji, ale jej w żadnym przypadku nie
zastępują. Rewitalizacja obejmuje większą przestrzeń niż pojedyncze obiekty
i ma wielopłaszczyznowy charakter, jak również znacznie bogatszy wachlarz
kierunków i sposobów realizacji. Niepoprawne rozumienie istoty rewitalizacji
prowadzi do wielu praktycznych nieporozumień. Gminne samorządy terytorialne oczekują bowiem w jej ramach wsparcia finansowego dla przedsięwzięć remontowych, bez ożywienia lokalnych funkcji. W tym zakresie przedstawiane
projekty często nie zawierają poważniejszych pomysłów.
Idea wielofunkcyjnej, pro futuro rewitalizacji nie jest zbyt powszechna oraz
nie jest dobrze pojmowana na poziomie społeczności lokalnych oraz samorządów gminnych w naszym kraju. Jest to skutek wieloletniego braku rzeczywistych tradycji samorządowych w Polsce, świadomości możliwości kształtowania własnego otoczenia oraz odpowiedniej wiedzy, wyobraźni i motywacji.
Budowanie podstaw samorządności terytorialnej na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. także nie sprzyjało tworzeniu „małych ojczyzn”. Kolejne lata
przyniosły doskonalenie funkcjonowania administracji samorządowej, ale nie
pogłębiały relacji pomiędzy mieszkańcami a przestrzenią, w której żyją. Dopiero w ostatnim okresie pojawiły się elementy głębszej świadomości w tym
zakresie, czemu nie sprzyja jednak nadmierne upolitycznienie aktywności lokalnej i samorządowej.

Kierunki i sposoby realizacji działań rewitalizacyjnych
Szerokie, kompleksowe pojmowanie rewitalizacji ma wpływ na kierunki
i sposoby jej realizacji (wdrażania). Obejmują one m.in. (schemat 3):
1) działania techniczno-remontowe, architektoniczne i infrastrukturalne, często
o typowo odtworzeniowym charakterze;
2) różne formy ochrony obiektów materialnego i niematerialnego dziedzictwa
kulturowego;
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3) bardzo istotne różnorodne przedsięwzięcia mające prowadzić do aktywizacji
ekonomicznej ludności, w tym wzmacniania przedsiębiorczości oraz reintegracji lokalnych rynków;
4) ograniczanie lub całkowitą likwidację (jeżeli jest to możliwe) różnych
problemów społecznych występujących wśród mieszkańców obszarów
zdegradowanych, a przede wszystkim różnych form wykluczenia społecznego;
5) działania mające doprowadzić do uporządkowania, odnowienia i ponownego zagospodarowania przestrzeni geograficznej oraz społeczno-ekonomicznej;
6) rozwój różnych form partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjno-wykonawczych oraz pogłębianie
współdziałania pomiędzy administracją samorządową a obywatelami i grupami społecznymi;
7) przedsięwzięcia, programy i strategie prowadzące do wzrostu partycypacji
obywatelskiej, szczególnie wśród mieszkańców obszarów zdegradowanych,
poddawanych rewitalizacji;
8) przedsięwzięcia kulturalne, turystyczne i rekreacyjno-wypoczynkowe wpływające na wzrost jakości życia mieszkańców.
Schem. 3
Wiodące kierunki realizacji współczesnej rewitalizacji
Przedsięwzięcia kulturalne,
turystyczne i rekreacyjno-wypoczynkowe

Działania techniczno-remontowe, architektoniczne i infrastrukturalne

Ożywienie gospodarcze
(aktywizacja gospodarcza
ludności) i reintegracja
rynków

Wzrost partycypacji
obywatelskiej mieszkańców

Partnerstwo
publiczno-prywatne
i administracyjno-społeczne

Ochrona obiektów
dziedzictwa kulturowego
– materialnego
i niematerialnego

Zagospodarowanie
przestrzeni społeczno-gospodarczej

Ograniczenie i/lub likwidacja problemów społecznych,
w tym wykluczenia

Źródło: opracowanie własne.
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Rewitalizacja odbywa się w warunkach określonych regulacjami prawno-instytucjonalnymi, a zwłaszcza ustawą o rewitalizacji. Ustawa ta pozwala na istnienie zarówno lokalnych programów rewitalizacji, jak i gminnych programów
rewitalizacji (do 31 grudnia 2023 r.). Później będą mogły istnieć tylko gminne
programy rewitalizacji. Uchwalenie gminnego programu rewitalizacji pozwala
administracji samorządowej na określenie miejscowego planu rewitalizacji czy
specjalnych stref rewitalizacji.
Lokalne programy rewitalizacji powinny być skorelowane z innymi dokumentami strategicznymi (np. strategiami rozwoju, planami zagospodarowania
przestrzennego, gminnymi programami inwestycyjnymi, lokalnymi programami
ochrony środowiska przyrodniczego, programami pomocy społecznej i zapobiegania niepożądanym zjawiskom społecznym itp.). Ich cele nie mogą również kolidować ze strategicznymi dokumentami regionalnymi czy krajowymi. Dotyczy
to także wytycznych Unii Europejskiej, zasad wsparcia finansowego i unijnych
regulacji prawnych. Należy pamiętać, że lokalne programy rewitalizacji powinny mieć wsparcie w corocznych budżetach gminnych (samorządowych).
Polskie doświadczenia rewitalizacyjne obejmują przede wszystkim okres
ostatnich dwudziestu pięciu lat. Rozpoczęły się one w pierwszej połowie lat
dziewięćdziesiątych XX w. i koncentrowały się przede wszystkim na:
1) ożywianiu opustoszałych śródmieść, które nie mają już tak znaczących funkcji handlowych i komunalno-bytowych, a przede wszystkim mieszkaniowych;
2) poprawianiu jakości życia i odtwarzaniu więzi społecznych w blokowiskach-sypialniach;
3) zagospodarowaniu dawnych terenów poprzemysłowych i pokopalnianych,
które przestały działać w wyniku zmian gospodarczych;
4) zagospodarowywaniu terenów powojskowych, zwłaszcza pozostawionych
przez wycofane oddziały Armii Radzieckiej.
Działania rewitalizacyjne w Polsce przyspieszyło pełne członkostwo
w Unii Europejskiej, a zwłaszcza Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego 2004–2006. Wsparcie finansowe rewitalizacji w wysokości
4,3 mld zł znalazło się w piętnastu regionalnych programach operacyjnych na
lata 2007–2013. Poszczególne projekty przygotowywano w oparciu o Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. W 2014 r. opracowano założenia
Narodowego Programu Rewitalizacji 2022.
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Program rewitalizacji gminy Dobromierz
Gmina Dobromierz posiada dokument opracowany jako lokalny program rewitalizacji, który składa się z dziewięciu części merytorycznych [Lokalny Program…, 2016]:
1. Rewitalizacja oraz Lokalny Program Rewitalizacji – wprowadzenie.
2. Kontekst strategiczny Lokalnego Programu Rewitalizacji – powiązanie programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie kraju,
regionu i gminy.
3. Charakterystyka obecnej sytuacji w gminie Dobromierz.
4. Opis sytuacji na obszarach zdegradowanych oraz w ich otoczeniu.
5. Wyznaczenie wizji oraz celów rewitalizacji.
6. Projekty.
7. Wdrażanie i ewaluacja rewitalizacji oraz sposoby komunikacji społecznej.
8. Analiza ryzyka.
9. Oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W części pierwszej przedstawiono pojęcie rewitalizacji oraz programu rewitalizacji. Zaprezentowano również zasady tworzenia lokalnego programu
rewitalizacji i jego operatora. Omówiona została forma prawna takiego programu oraz zakres i formy współpracy z innymi samorządami. „Rewitalizacja
to wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe) skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji” [Lokalny
Program…, 2016, s. 4].
Część druga prezentuje relację lokalnego programu rewitalizacji z innymi
dokumentami strategicznymi i planistycznymi, które funkcjonują na poziomie
makroekonomicznym, krajowym, mezoekonomicznym, regionalnym oraz mikroekonomicznym, lokalnym.
Makroekonomiczny poziom krajowy objął m.in.: 1) Strategię Rozwoju
Kraju 2020; 2) Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”; 3) Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020;
4) Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020; 5) Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.; 6) Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony. Miasta. Obszary wiejskie;
7) Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz 8) Narodowy Plan Rewitalizacji.
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Mezoekonomiczny poziom regionalny objął m.in. takie dokumenty strategiczne i planistyczne jak: 1) Umowę partnerską; 2) Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020; 3) Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego. Perspektywa 2020 oraz 4) Regionalny Program
Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
Poziom mikroekonomiczny, lokalny objął m.in.: 1) Strategię Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2014–2020; 2) Program współpracy gminy Dobromierz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016; 3) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej;
4) Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w gminie Dobromierz; 5) Gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dobromierz na 2016 r.
Część trzecia tego obszernego dokumentu zawiera charakterystykę obecnej
sytuacji w gminie Dobromierz. Obejmuje ona:
– sferę zagospodarowania przestrzennego, z takimi elementami jak: położenie, struktura funkcjonalno-przestrzenna, infrastruktura komunikacyjna
oraz techniczna, obiekty i granice stref ochrony konserwatorskiej, system
i uwarunkowania przyrodnicze gminy, analiza zespołów rekreacyjno-turystycznych i możliwości rozwoju turystyki oraz sfery zagospodarowania
przestrzennego, a także identyfikacja problemów w sferze zagospodarowania przestrzennego;
– sferę gospodarczą, w ramach której przedstawiono strukturę i trendy przemian dla podstawowych branż gospodarki, liczbę podmiotów i głównych
przedsiębiorców, kierunki rozwoju gminy czy identyfikację lokalnych problemów gospodarczych, a także analizę możliwości budżetowych dotyczących realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych;
– sferę społeczną, która objęła m.in.: strukturę demograficzną i społeczną,
strukturę wykształcenia i stan zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych, opiekę społeczną, bezrobocie, infrastrukturę społeczną, oświatę,
kulturę, ochronę zdrowia, strukturę organizacji pozarządowych, a także
identyfikację problemów w sferze społecznej.
Część czwarta dokumentu koncentruje się na opisie sytuacji obszarów zdegradowanych oraz ich otoczenia. Zawiera m.in. pogłębioną diagnozę takich
obszarów i określenie obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Dokonano
również opisu sytuacji obszarów zdegradowanych w odniesieniu do ich bezpośredniego otoczenia, a także wykonano analizę SWOT obszarów zdegradowanych w gminie.
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W części piątej przedstawiono wizję i cele rewitalizacji. Cel główny rewitalizacji został sformułowany następująco: „Poprawa warunków rozwoju, spójności
i ożywienie obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku”
[Lokalny Program…, 2016, s. 5]. Celowi temu towarzyszy sześć celów szczegółowych, dotyczących: 1) poprawy warunków zamieszkania, 2) poprawy jakości
przestrzeni publicznej, 3) wprowadzenia nowych funkcji, 4) poprawy jakości
życia mieszkańców, 5) ekologizacji środowiska przyrodniczego oraz 6) kreowania pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizacji.
Część szósta obejmuje rodzaje, oddziaływanie i kompleksowość projektów.
Dokument obejmuje projekty miękkie, infrastrukturalne, instrumentalne, prawno-instytucjonalne oraz komercyjne.
W części siódmej dokonano prezentacji systemu wdrożenia, ewaluacji i monitorowania lokalnego programu rewitalizacji. Przedstawiono także założenia
public relations przygotowane dla tego programu. Public relations programu rewitalizacji miał za zadanie włączyć w proces realizacji jak największą liczbę lokalnych podmiotów, a zwłaszcza mieszkańców, organizacji społecznych i grup
w ramach innych form aktywności obywatelskiej. Zadaniem PR-u jest również
szeroko zakrojony proces komunikacji interpersonalnej i społecznej.
W części ósmej dokonano krótkiej analizy ryzyka, natomiast w dziewiątej
– oceny oddziaływania lokalnego programu rewitalizacji na środowisko. W zakresie analizy ryzyka uwzględniono:
– nieuzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych,
– nieosiągnięcie zakładanych wskaźników,
– nieosiągnięcie porozumienia z interesariuszami,
– opóźnienia z powodu przedłużających się procedur administracyjnych,
– niewywiązywanie się operatora ze swoich obowiązków,
– zmiany polityczne we władzach gminy.
Ocena oddziaływania na lokalne środowisko przyrodnicze została ograniczona do stwierdzenia jej nieobligatoryjności.
Cały dokument został przygotowany na bazie wybranych elementów, które
stały się podstawą metodyki jego opracowania (schemat 4). Dotyczą one m.in.:
1) miejsca rewitalizacji w ogólnej wizji rozwoju gminy, 2) opisu i diagnozy
obszarów zdegradowanych w gminie, 3) hierarchii potrzeb rewitalizacyjnych,
4) narzędzi realizacyjnych, 5) scenariuszy realizacji rewitalizacji, 6) zasad partycypacji obywatelskiej i partnerstwa, 7) koordynacji i synchronizacji działań
rewitalizacyjnych.
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Schem. 4
Elementy niezbędne do tworzenia programu rewitalizacji
Koordynacja działań
rewitalizacyjnych

Całościowy kontekst wizji
rozwoju gminy

Synchronizacja działań
rewitalizacyjnych

Scenariusze realizacji
rewitalizacji

Diagnoza gminnych
obszarów zdegradowanych

Hierarchia potrzeb
rewitalizacyjnych

Narzędzia realizacyjne
dla rewitalizacji

Zasady partnerstwa
i partycypacji obywatelskiej

Źródło: opracowanie własne.

Jakość przygotowania tych elementów decyduje o możliwościach poprawnego przygotowania każdego lokalnego programu rewitalizacji.

Przykład wstępnego projektu rewitalizacji w gminie
Dobromierz w oparciu o sieć przedsięwzięć
turystyczno-rekreacyjnych
Ogólna charakterystyka społeczno-ekonomiczna badanej
gminy
Gmina Dobromierz jest obszarem działalności rolniczej, położonym peryferyjnie w powiecie świdnickim. Populacja gminy, licząca 5,5 tys. osób, skupia
większość problemów socjalnych, które ujawniły się w czasie transformacji systemowej. Spotykamy tu zatem:
– wysokie, o długotrwałym charakterze bezrobocie,
– dalece niedostateczny poziom przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej,
– zbyt wysoki poziom uzależnienia budżetów gospodarstw domowych od
pomocy społecznej i rządowych czy unijnych programów wsparcia,
– zbyt wysoką redukcję pozamaterialnych potrzeb społecznych i indywidualnych,
– zaawansowany rozkład relacji społecznych i interpersonalnych pod wpływem niedostatecznie ukształtowanej wspólnoty kulturowej i niskiej świadomości istnienia dziedzictwa kulturowego, a także współczesnych zmian
prowadzących do powstania społeczeństwa informacyjnego,
– niski poziom aspiracji jednostkowych i grupowych.
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Problemy te prowadziły do kształtowania się społeczeństwa mało aktywnego, zubożałego materialnie i kulturowo, niewykorzystującego miejscowych
zasobów ekonomicznych (ludzkich, rzeczowo-infrastrukturalnych, przyrodniczych czy społeczno-kulturowych).

Ogólne uzasadnienie rewitalizacji w badanej gminie
Projekt rewitalizacji gminy Dobromierz powinien zapoczątkować zmianę
sytuacji na bazie zarówno zasobów własnych, jak i środków wsparcia zewnętrznego. Ponieważ gmina i jej społeczność jest zbyt mała, aby realizować
rewitalizację opartą na wielu równoważnych celach, należy skupić się na wybranym aspekcie kreacji rzeczywistości, który może w przyszłości (w perspektywie 5–10 lat) wpłynąć na wieloaspektową zmianę sytuacji.
Najbardziej obiecujący, w sensie możliwości realizacji i potencjalnych pozytywnych konsekwencji, wydaje się projekt tworzenia sieci działań opartych na
wykorzystaniu walorów rekreacyjno-wypoczynkowych gminy i jej dziedzictwa
kulturowego (materialnego i niematerialnego).

Cele rewitalizacji gminy
Celem głównym projektu rewitalizacji ma być przygotowanie odpowiedniej infrastruktury i bazy logistycznej dla aktywizacji gminy w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku. Szerszymi celami tego programu są: 1) pobudzenie aktywności gospodarczej w gminie Dobromierz, 2) zmniejszenie
bezrobocia na terenie gminy i stworzenie nowych miejsc pracy, 3) rozwój
infrastruktury społeczno-ekonomicznej na terenie gminy, 4) budowanie poczucia lokalnej tożsamości i wspólnoty oraz 5) tworzenie podstaw „małej
ojczyzny”.

Niezbędna baza materialna i informacyjna dla działalności
turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej
w gminie Dobromierz
Aby uruchomić w szerszym zakresie działalność turystyczno-rekreacyjnowypoczynkową na terenie gminy Dobromierz, potrzebna jest określona baza, na
którą składają się:
11) trasy turystyczne, rowerowe, piesze oraz dla turystów zmotoryzowanych,
12) parkingi i miejsca postojowe (odpowiednio zabezpieczone place z zapleczem sanitarnym),
13) miejsca na aktywny wypoczynek (gry, zabawy, grillowanie z zapleczem sanitarnym),
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14) miejsca na nocleg biwakowy (namioty, samochody z przyczepami caravaningowymi z zapleczem sanitarnym),
15) punkty handlowe zaopatrzenia w żywność (kioski, sklepy itp.),
16) punkty oferujące produkty garmażeryjne i ciepłe jedzenie (np. pierogi, zupy,
bigos, a nawet hot dogi czy hamburgery),
17) punkty informacyjne służące informacjami o atrakcjach turystycznych i imprezach oraz dysponujące odpowiednimi materiałami promocyjnymi,
18) centrum informacyjne i osoby koordynujące poszczególne przedsięwzięcia
(np. przewodnicy i organizatorzy imprez),
19) punkty pomocy medycznej (dyżury medyczne, dostępne punkty apteczne),
10) stacje benzynowe i zakłady oferujące pomoc techniczną dla samochodów,
11) miejsca kwaterunku sezonowego (szkoły, budynek w rynku, kwatery prywatne),
12) miejsca organizacji pojedynczych imprez lokalnych przez władze gminne
i stowarzyszenia.
Część powyższej infrastruktury już istnieje, część wymaga organizacji z wykorzystaniem istniejących zasobów, zaś część musi zostać stworzona (zbudowana, wyremontowana itp.). Niektóre elementy mają charakter organizacyjny
i wymagają włączenia firm prywatnych, osób, grup nieformalnych i innych instytucji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń. Część przedsięwzięć pozostanie w gestii organizacyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu oraz podległych
mu instytucji (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury,
szkoły podstawowe).

Sieć przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla gminy Dobromierz
Sieć przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinna być dostosowana do potrzeb
w zakresie podniesienia aktywności turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej
na terenie gminy Dobromierz. Powinna ona objąć kilka zasadniczych elementów (schemat 5), takich jak: trasy turystyczne i związana z nimi baza parkingowa
(parkingi samochodowe i rowerowe), baza rekreacyjno-wypoczynkowa (place)
i noclegowa (biwaki, stałe miejsca noclegowe), system wsparcia logistycznego
i promocja, baza konsumpcyjna (sklepy, kioski, bary) i wsparcia uzupełniającego (medycznego, technicznego, przewodnicy i organizatorzy) oraz baza imprez
i centra informacyjne. Aktywność ta będzie miała przede wszystkim charakter
weekendowy.
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Schem. 5
Sieć rewitalizacji gminy Dobromierz na bazie przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowych

Źródło: opracowanie własne.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą obejmować m.in.:
1) wytyczenie na terenie gminy Dobromierz szlaków turystycznych przeznaczonych dla turystów pieszych (odpowiednia długość, oznaczenia, miejsca
zwiedzania i wypoczynku), połączone z możliwością dotarcia do gminy i wyjazdu do najbliższych większych miejscowości, a w przypadku grup zorganizowanych do każdego pożądanego miejsca docelowego; zadanie to powinien
realizować odpowiedni zespół powołany przez wójta gminy Dobromierz,
który powinien określić również niezbędne potrzeby inwestycyjne;
2) wytyczenie na terenie gminy Dobromierz szlaków dla turystów rowerowych,
z infrastrukturą odpowiednią do odpoczynku i stanowiskami umożliwiającymi bezpieczne pozostawienie rowerów, zakończonych w miejscowościach,
gdzie możliwy jest dojazd do większych ośrodków w okolicy; zadanie to powinien realizować odpowiedni zespół powołany przez wójta gminy Dobromierz, który powinien określić również niezbędne potrzeby inwestycyjne;
3) wytyczenie szlaków dla turystów zmotoryzowanych lub intermodalnych
(samochodowo-rowerowych, samochodowo-pieszych) z bezpiecznymi parkingami startowo-docelowymi; zadanie to powinien realizować odpowiedni
zespół powołany przez wójta gminy Dobromierz, który powinien określić
również niezbędne potrzeby inwestycyjne;
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14) przygotowanie w poszczególnych miejscowościach miejsc na aktywny wypoczynek z zapleczem sanitarnym; można w tym celu wykorzystać istniejące place zabaw dla dzieci, boiska wiejskie i szkolne, istniejącą strzelnicę
oraz zespół basenów; zadanie to powinien realizować odpowiedni zespół
powołany przez wójta gminy Dobromierz, który powinien określić również
niezbędne potrzeby inwestycyjne;
15) przygotowanie od 1 do 3 miejsc biwakowych, z zapleczem, najlepiej na terenie Dobromierza, Roztoki i Kłaczyny; zadanie powinien wykonać Urząd
Gminy Dobromierz;
16) dokonanie analizy potrzeb w zakresie weekendowych punktów handlowych umożliwiających zaopatrzenie w żywność; punkty takie, prowadzone
przez sektor prywatny lub spółdzielnie, powinny działać w każdy weekend,
w każdej miejscowości; mogą mieć formę niewielkich sklepów lub kiosków; zadanie to powinien realizować odpowiedni zespół powołany przez
wójta gminy Dobromierz, a konkretne przedsięwzięcia powinien koordynować odpowiedni pełnomocnik wójta gminy Dobromierz;
17) dokonanie analizy potrzeb i przygotowanie odpowiednich zachęt (wsparcia) do uruchomienia punków oferujących produkty garmażeryjne i ciepłe
jedzenie we wszystkich większych miejscowościach gminy; zadanie to
powinien realizować odpowiedni zespół powołany przez wójta gminy Dobromierz, a konkretne przedsięwzięcia powinien koordynować odpowiedni
pełnomocnik wójta gminy Dobromierz;
18) przygotowanie gminnych punktów informacyjnych w głównych miejscowościach oraz Centrum Informacji i Promocji przy Urzędzie Gminy Dobromierz;
zadania i zakres obowiązków powinien określić wójt gminy Dobromierz;
19) przygotowanie weekendowych punktów pomocy medycznej; wykonanie
zadania może polegać na podpisaniu odpowiedniej umowy z lekarzami
i Narodowym Funduszem Zdrowia;
10) przygotowanie płatnych noclegów o sezonowym (np. w szkołach dla organizacji „zielonych szkół”) i trwałym charakterze (np. budynek n rynku),
jako działalność gospodarcza gminy lub działalność agencyjna; zadanie to
powinien realizować odpowiedni zespół powołany przez wójta gminy Dobromierz, a konkretne przedsięwzięcia powinien koordynować odpowiedni
pełnomocnik wójta gminy Dobromierz;
11) przygotowanie planu publicznych imprez organizowanych przez Urząd
Gminy Dobromierz oraz podległe mu instytucje w formie gminnego kalendarium, z uwzględnieniem akcji promocyjnych w okolicznych miastach
i gminach;
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12) zebranie propozycji lokalnych imprez organizowanych z inicjatywy społecznej (np. Święto Pieroga).
Tab. 1
Ocena niezbędnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w gminie Dobromierz
Przedsięwzięcie

Znaczenie

Wykonawca-koordynator

Skutki
dla rewitalizacji

Szlaki turystyczne

Stworzenie infrastruktury

Zespół powołany
przez wójta

Podstawa
rewitalizacji

Miejsca parkingowe

Stworzenie infrastruktury

Zespół powołany
przez wójta

Podstawa
rewitalizacji

Sieć połączeń
komunikacyjnych

Logistyka

Pełnomocnik wójta

Uruchomienie
rewitalizacji

Place wypoczynkowe

Infrastruktura funkcjonalna

Zespół powołany
przez wójta

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Miejsca biwakowe

Infrastruktura funkcjonalna

Zespół powołany
przez wójta

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Punkty handlowe

Infrastruktura funkcjonalna

Pełnomocnik wójta

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Wyżywienie

Infrastruktura funkcjonalna

Pełnomocnik wójta

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Punkty informacyjne

Infrastruktura funkcjonalna

Urząd Gminy

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Pomoc medyczna

Infrastruktura funkcjonalna

Wybrany podmiot
prywatny

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Miejsca noclegowe
w budynkach

Infrastruktura funkcjonalna

Urząd Gminy
– sektor prywatny

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Program imprez
gminnych

Logistyka

Pełnomocnik wójta

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Inicjatywy społeczne
i prywatne

Logistyka

Podmioty
społeczne
lub indywidualne

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Wydawnictwa
i informatory

Logistyka

Pełnomocnik wójta
– sektor prywatny

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Obsługa ruchu
turystycznego

Logistyka

Pełnomocnik wójta
– sektor prywatny

Funkcjonowanie
rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne.
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Na bazie powyższej sieci można będzie zidentyfikować przedsięwzięcia, których gmina nie jest w stanie zrealizować z własnych środków. W tym zakresie
może wystąpić o wsparcie finansowe do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, określając precyzyjnie wielkość potrzebnych środków oraz ich znaczenie dla
programu rewitalizacji opartego na przedsięwzięciach turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowych.
Po wyznaczeniu wiodących elementów (szlaki turystyczne, formy odpoczynku i rekreacji oraz realizowane imprezy) można będzie szczegółowo i precyzyjnie określić potrzeby rewitalizacyjne na terenie gminy. Elementy wiodące
(wraz z istniejącymi możliwościami i potrzebami gminy) powinny być kolejnym, niezwykle ważnym elementem przygotowania szczegółowego projektu
rewitalizacyjnego. Należy go wykonać w najbliższym czasie. Powinien być to
efekt pracy mniejszego zespołu roboczego (4–5 osób), wyłonionego z zespołu
rewitalizacyjnego, poprzedzonej odpowiednimi konsultacjami z całym zespołem oraz otoczeniem społecznym.

Zakończenie
Rewitalizacja daje szanse rzeczywistego wsparcia lokalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego, oczywiście jeśli jest odpowiednio skorelowana z dokumentami strategicznymi dotyczącymi innych kwestii istotnych dla gminy.
Tworzy duże możliwości w zakresie aktywizacji terenów zdegradowanych, pod
warunkiem jej właściwego rozumienia i realizacji. Nie jest to zatem działalność
remontowo-modernizacyjna, która nie tworzy właściwych podstaw do dalszego
funkcjonowania przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Powinna być natomiast
traktowana jako sposób na ożywienie określonych funkcji i form aktywności
człowieka w danej przestrzeni. Należy przy tym pamiętać, że skuteczność działań składających się na rewitalizację jest bezpośrednio skorelowana m.in. z zakresem wykorzystania własnych zasobów ekonomicznych oraz poziomem zaangażowania mieszkańców terenów zdegradowanych.

Streszczenie
Rewitalizacja jako forma wsparcia rozwoju społeczności
lokalnej (na przykładzie gminy Dobromierz)
W opracowaniu przedstawiono problem rewitalizacji jako formę wsparcia rozwoju
społeczności lokalnej. Omówiono pojęcie, istotę i cele rewitalizacji, a także kierunki
i sposoby jej realizacji. Dokonano omówienia programu rewitalizacji dla gminy Dobromierz. Jako case study przedstawiono przykład wstępnego projektu rewitalizacji w badanej gminie, w oparciu o sieć przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, społeczność lokalna, Dobromierz. Kod JEL: H7.

81

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 81

2018-10-11 11:51:37

STANISŁAW CZAJA

Summary
Revitalization as the form of the support of the local community
development
In the study was introduced the problem of revitalization as the form of the support
of the local community development. Notion, creature and the aims of revitalization,
and also directions and the ways of its realization talked over. The discussions of the
revitalization programme for the commune Dobromierz were executed. The example
of the preliminary project of revitalization was introduced as case study at the studied
commune, in the support about the net of touristic and recreational undertakings.
Keywords: revitalization, local community, Dobromierz.
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Wiarygodność źródeł informacji ekologicznej
(na przykładzie gmin Dolnego Śląska,
Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny)
Wstęp. Metodyka badań
Informacja (wiedza) należy do najważniejszych zasobów wykorzystywanych
we współczesnych społeczeństwach i gospodarkach. Znajduje to wyraz nawet
w formach ich nazywania. Mówimy zatem o społeczeństwie informacyjnym
i gospodarce opartej na wiedzy. Tak znacząca rola informacji wymaga określenia jej cech (atrybutów), które są szczególnie ważne i użyteczne.
W bogatej literaturze znaleźć można wiele takich zestawień [Becla, 2017].
W większości przypadków znajdują się wśród nich takie cechy jak: wiarygodność
(prawdziwość), aktualność, kompletność oraz relewantność. Jeżeli informacja
posiada takie cechy, może być wykorzystana na trzech podstawowych płaszczyznach: poznawczej, predykcyjnej oraz decyzyjnej. Można zatem przy jej pomocy poznawać zjawiska i procesy występujące w otaczającej nas rzeczywistości,
przewidywać je i na podstawie takiej informacji podejmować odpowiednie decyzje, również na poziomie społeczności lokalnych i struktur samorządowych.
Przedmiotem badania przedstawionego w poniższym opracowaniu jest zagadnienie wiarygodności źródeł informacji wykorzystywanych na poziomie
gmin i społeczności lokalnych. Metodyka badań opierała się na technikach pozwalających w sposób statystyczno-rangujący dokonać oceny wiarygodności
(prawdziwości) informacji generowanych w tych źródłach, a zatem i samych
źródeł. Ocena obejmowała całość procedur tworzenia informacji oraz wiarygodność wybranych pojedynczych informacji powstałych w tych źródłach.
Badania objęły źródła wykorzystywane we wszystkich 150 analizowanych
gminach z regionu Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny. Przeprowadzono je w latach od 2010 do 2015. Samą ocenę wiarygodności
zrealizowano w oparciu o:
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– ocenę jakościową, w ramach której rozróżniono sześć poziomów wiarygodności źródła (schemat 1);
– ocenę statystyczną, która opierała się na procentowym udziale wiarygodnych informacji w generowanych przez dane źródło.
Schem. 1
Poziomy wiarygodności źródeł informacji wykorzystywanych w gminach i społecznościach lokalnych

Źródło: opracowanie własne.

Źródło w pełni wiarygodne (pierwszy poziom wiarygodności) obejmuje takie
sytuacje, w których procedury kreacji i dyfuzji informacji mają ściśle określony,
oparty na naukowych podstawach charakter. Same informacje są pozyskiwane
i/lub generowane w sposób maksymalnie zobiektywizowany, np. przy pomocy
urządzeń pomiarowych, technicznych. Są jednocześnie weryfikowane przez niezależnych od siebie obserwatorów-badaczy. Takie sposoby i procedury kreacji
obejmują wszystkie informacje tworzone w danym źródle. Warunki te spełniają
wyłącznie źródła naukowe. Można przyjąć, że w tego rodzaju źródłach ponad
90% generowanych informacji jest prawdziwa, a zatem wiarygodna. Pozostałe
10% łączy się z błędami pomiarowymi i interpretacyjnymi.
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Źródło wiarygodne (drugi poziom wiarygodności) tworzy informacje w oparciu o procedury naukowe i/lub oparte na doświadczeniu praktycznym. W taki
sposób kreowana jest tzw. wiedza potoczna. Jej użyteczność, a także wiarygodność łączy się przede wszystkim z wielokrotną empiryczną weryfikacją pozyskiwanych informacji. W przypadku takiego źródła można przyjąć, że jedno na pięć
doświadczeń praktycznych może dostarczyć niewiarygodnej informacji.
Źródła częściowo wiarygodne (trzeci poziom wiarygodności) obejmują te
wszystkie sytuacje, w których powstają informacje o zróżnicowanym poziomie
prawdziwości, ale z góry potrafimy go ocenić. Wiemy zatem apriorycznie, które
informacje są prawdziwe, a które nie. Jednocześnie prawdopodobieństwo pozyskania informacji prawdziwej powinno być nie mniejsze niż 1/2. Ta liczba może
być uznana za wartość progową uznania częściowej wiarygodności danego źródła informacji.
Do źródeł mało wiarygodnych (czwarty poziom wiarygodności) zaliczamy
takie, które nie są transparentne, jeżeli chodzi o sposoby kreacji informacji,
a jednocześnie wysokie są koszty weryfikacji poszczególnych informacji. Inaczej mówiąc, nie jesteśmy w stanie, z różnych powodów (merytorycznych czy
kosztowych), ocenić wiarygodności informacji pochodzących z takiego źródła.
Może być ono uznane za mało wiarygodne, jeżeli liczba nieprawdziwych informacji przekracza połowę i zbliża się do poziomu 2/3, a zatem zaledwie ok. 1/3 jest
wiarygodna i nie wymaga trudnego oraz kosztownego sprawdzania.
Źródło znacząco niewiarygodne (piąty poziom wiarygodności) obejmuje natomiast te sytuacje, o których wiemy, że dotyczą pozyskiwania informacji bez
przestrzegania warunków obiektywności, czy szerzej – dbałości o prawdziwość.
Oznacza to, że nie podejmuje się w jego ramach działań, których celem jest
umyślne fałszowanie informacji. Niewiarygodność łączy się raczej z posługiwaniem się niewłaściwymi metodami i technikami pozyskiwania i obróbki danych,
bezkrytycznym wykorzystaniu „wiadomości plotkarskich” itp. W efekcie zdecydowana większość informacji pochodzących z takiego źródła jest nieprawdziwa
lub odzwierciedla badane zjawisko niepoprawnie (niedostatecznie poprawnie).
Trudno zatem być zaskoczonym, że użyteczną i wiarygodną jest co najwyżej
1
/10 informacji pochodzących z takiego źródła.
W przypadku źródeł całkowicie niewiarygodnych (szósty poziom wiarygodności) mamy do czynienia z fałszowaniem informacji, czyli umyślną zmianą ich
prawdziwości w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd i uzyskania odpowiednich
do tego zachowań. Tego typu działania spotykamy np. w polityce, ideologii, kreacji czarnego PR-u czy sytuacjach asymetrii informacji. Są to zatem źródła całkowicie niewiarygodne, w których często nadaje się informacjom pozory praw85
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dziwości, naukowości. Manipulowanie informacjami obniża ich wiarygodność
i użyteczność dla odbiorcy praktycznie do zera, zwłaszcza gdy są bezkrytycznie
i bezpośrednio interpretowane (rozumiane).

Podstawowe źródła informacji ekologicznej
na poziomie gminy i społeczności lokalnej
W literaturze problemu oraz w praktyce działalności informacyjnej wyróżnia
się kilka źródeł tworzenia (generowania) i identyfikacji informacji ekologicznej
[Poskrobko, 1998]. Należą do nich (schemat 2):
– monitoring środowiska (ekologiczny),
– ogólnokrajowa sprawozdawczość statystyczna,
– sprawozdawczość podmiotów gospodarczych,
– informacja urzędowa samorządu wszystkich szczebli,
– informacja urzędowa agend rządowych,
– wyniki badań naukowych,
– banki informacji regionalnej,
– informacja nieoficjalna gromadzona przez ruchy społeczne i obywateli.
Pierwsze źródło – monitoring środowiska – rozumieć można jako „system
pomiaru, gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji
oraz ocen i prognoz stanu środowiska, realizowany na podstawie jednolitych
metod i skalibrowanych narzędzi badawczych” [Poskrobko, 1998]. Jest to oficjalne źródło informacji o środowisku przyrodniczym, traktowane w bardzo
szeroki sposób, obejmujący system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Państwowy monitoring środowiska ma za zadanie wspomagać ochronę
środowiska przyrodniczego poprzez systematyczne informowanie organów
administracji i społeczeństwa o jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach
występowania przekroczeń tych standardów czy występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem
elementów przyrodniczych.
System monitoringu ekologicznego tworzą od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. sieci – krajowa, regionalne i lokalne, koordynowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Sieć krajową tworzą stacje i podstawowe
stanowiska pomiarowe, punkty pomiarowe globalnego monitoringu środowiska
umiejscowione w Suwałkach i na Śnieżce oraz stacje międzynarodowych pro86
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gramów badawczych. Sieci regionalne opierają się na stacjach i stanowiskach
pomiarowych (krajowych i specjalnych). Tego typu sieci monitorujące funkcjonują np. w regionie górnośląskim czy na obszarze Zielonych Płuc Polski.
Sieci lokalne natomiast obejmują stacje i stanowiska pomiarowe organizowane
do oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze konkretnych podmiotów
gospodarczych. Mogą to być sieci zakładowe (np. KGHM), gminne czy miejskie
(np. w Krakowie).
Schem. 2
Główne źródła informacji ekologicznej wykorzystywane na poziomie gminy i społeczności lokalnej

Źródło: opracowanie własne.

Monitoring środowiska obejmuje kontrolę: 1) jakości powietrza, 2) jakości
wód śródlądowych, powierzchniowych i podziemnych oraz morskich wód wewnętrznych i wód morza terytorialnego, 3) jakości gleby i ziemi, 4) hałas, 5) promieniowania jonizującego i pola elektromagnetycznego, 6) stanu zasobów środowiska, w tym lasów, 7) rodzaju i ilości substancji lub energii wprowadzanych do
powietrza, wód, gleby i ziemi oraz 8) wytwarzania i gospodarowania odpadami.
Badania monitoringowe prowadzone są w sposób cykliczny, przy zastosowaniu
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ujednoliconych metod. Do podmiotów realizujących badania monitorujące należą dodatkowo Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Służby Pomiarów
Skażeń Promieniotwórczych, służby hydrologiczno-meteorologiczne, służby
geologiczne i geodezyjne oraz służby leśnictwa i ochrony przyrody.
Rozwiązania techniczno-organizacyjne oraz metodyczno-pomiarowe czynią z państwowego monitoringu środowiska źródło informacji w pełni wiarygodne. Problemem jest natomiast zakres wykorzystania informacji pochodzących z tego źródła na poziomie gmin oraz społeczności lokalnych. Wspomniana sieć stacji monitorujących jest dość rzadka, a władze samorządowe
nie przeznaczają odpowiednich środków na zlecone badania pomiarowe. Najczęściej wykonuje się je dopiero w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla
zdrowia i życia ludności oraz innych organizmów żywych i/lub pod naciskiem
mieszkańców.
Aby system monitoringu ekologicznego funkcjonował poprawnie, niezbędne
jest tworzenie i aktualizacja odpowiedniej ogólnodostępnej bazy danych. Powinna ona zawierać informacje o: 1) strefach oceny jakości powietrza (aglomeracja lub teren powiatu poza taką aglomeracją), strefach podwyższonych zanieczyszczeń czy podwyższonego ryzyka przekroczenia norm, 2) ocenach jakości
gleb i ziemi, strefach przekroczenia zanieczyszczeń, 3) stanie akustycznego środowiska (mapy akustyczne) i terenach o przekroczonych normach, 4) oddziaływaniach pól elektromagnetycznych i obszarów, gdzie są przekroczone normy,
a także 5) zanieczyszczeniach wód powierzchniowych i podziemnych, a przede
wszystkim zanieczyszczeniach wód pitnych.
Badania przeprowadzone przez Autorkę wraz ze współpracownikami dowodzą, że gminy rzadko i wybiórczo korzystają z informacji gromadzonych przez
system monitoringu środowiskowego. Najczęściej wykorzystywane są one
w dwóch sytuacjach: 1) w celu uzasadnienia wniosków o środki zewnętrzne na
inwestycje proekologiczne oraz 2) dla uzasadnienia poglądów głoszonych przez
urzędników gminnych i lokalnych polityków. Nie korzysta się natomiast z takich
informacji w celu ich upowszechniania czy wpływania na poglądy lub postawy
ludności. W wielu gminach cały czas dominuje pogląd, że niepożądane jest dostateczne poinformowanie ludzi, gdyż może to być wykorzystane przeciwko jej
przedstawicielom (również w wyborach). Jest to szczególnie widoczne w gminach ze znaczną hipoteką ekologiczną (nierozwiązanymi problemami ekologicznymi), np. w regionie wałbrzyskim. To z jednej strony, z drugiej, społeczności
lokalne nie przejawiają dostatecznego zainteresowania otrzymywaniem i wykorzystywaniem takich informacji. Pojawia się ono dopiero w momencie konfliktu,
kiedy poszukiwane są argumenty.
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Drugie źródło – ogólnokrajowa sprawozdawczość statystyczna – obejmuje
te elementy systemu statystyki społeczno-ekonomicznej, w ramach których gromadzi się (w postaci sprawozdań statystycznych) i przetwarza oraz publikuje
(np. w formie roczników czy raportów) informacje odnoszące się do szeroko rozumianych problemów ekologicznych. Odpowiednie roczniki i inne opracowania statystyczne ukazują się w Polsce systematycznie od dwudziestu lat. Nie są
jednak popularnym źródłem informacji, nawet w środowiskach akademickich.
Podstawowa część zawartych w nich danych pochodzi ze sprawozdań rocznych
sporządzanych w ramach ogólnokrajowego systemu sprawozdawczości statystycznej. Ponadto przy przygotowywaniu takich publikacji wykorzystuje się
m.in.: sprawozdawczość ministerstw (Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki)
oraz ich wewnętrzne systemy informacyjne, dane administracyjne, przekształcone w oparciu o metody statystyczne wyniki pomiarów, kontroli, ocen i analiz
laboratoryjnych (monitoring ekologiczny), a także ekspertyzy, raporty, czerwone
księgi i listy, atlasy, zestawienia inwentaryzacyjne oraz opracowania autorskie.
Sposób organizacji systemu statystyki społeczno-ekonomicznej w ramach
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) czyni to źródło wiarygodnym. Nieco
obniżony drugi poziom wiarygodności wynika przede wszystkim z zakresu gromadzonych danych (w sensie rodzajowym, podmiotowym i przestrzennym), co
stwarza odpowiednio wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia błędów (obrachunkowych i poznawczo-metodycznych).
Interesującym novum, wprowadzonym w roczniku „Ochrona Środowiska”
jest zestawienie „Udział gmin w wybranych aspektach ochrony środowiska”
oraz „Udział gmin w wybranych aspektach ochrony środowiska według województw”. Zestawienie przygotowane zostało dla wszystkich gmin istniejących
w Polsce po reformie podziału administracyjnego z 1999 r., z podziałem na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie [Kalbarczyk, 2001].
W związku z realizacją postanowień Agendy 21 od lat trwają na szczeblu
poszczególnych państw, jak i na forum międzynarodowym prace nad „zazielenieniem” systemów statystyki społeczno-ekonomicznej, co ma doprowadzić
do stworzenia pełnego, użytecznego i porównywalnego w skali międzynarodowej systemu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji ekologicznych. Jest to niezbędny warunek skutecznej i właściwej realizacji strategii
trwałego i zrównoważonego rozwoju na każdym jej szczeblu. Ponieważ gminy znajdują się jako podmioty w systemie statystyki społeczno-ekonomicznej
GUS-u, wypełniane są odpowiednie dokumenty. Sposoby dokonywania tego
stanowią bardzo interesujące zagadnienie. Urzędnicy gminni mają bowiem
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problemy z niektórymi informacjami wymaganymi w ramach formularzy. Niedostatki informacyjne, a także brak wiedzy u pracowników gminnych to dwa
najbardziej widoczne mankamenty. Potwierdzają je badania zrealizowane dla
wszystkich gmin polskich oraz wybrane studia przeprowadzone w skali regionalnej. W pierwszym przypadku w ponad 55% gmin była tylko jedna osoba zajmująca się problemami środowiskowymi. W większości przypadków (68% osób
zatrudnionych w gminach) osoby te nie posiadały odpowiedniego wykształcenia
ani rzeczywistego doświadczenia.
Trzecie wyodrębnione źródło informacji ekologicznej związane jest ze
sprawozdawczością podmiotów gospodarczych, odbywającą się poza (lub raczej obok) systemem statystyki społeczno-ekonomicznej. Należy zauważyć, że
w świetle teorii ekonomii podmiotem gospodarczym jest zarówno przedsiębiorstwo, jak i gospodarstwo domowe.
W przypadku przedsiębiorstw informacje ekologiczne gromadzone są w dwojaki sposób:
1) w ramach systemu rachunkowości wewnątrzzakładowej oraz
2) przy realizacji dodatkowych (obligatoryjnych lub fakultatywnych) proekologicznych przedsięwzięć tych podmiotów, takich jak: analiza cyklu życia
produktu, przeglądy ekologiczne, oceny oddziaływania na środowisko, tworzenie systemu środowiskowych mierników oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa, marketing ekologiczny, ekoetykietowanie, controlling ekologiczny, system czystszej produkcji, wprowadzanie systemu norm ISO 14 000 czy
systemy zarządzania środowiskowego typu EMAS.
Realizacja powyższych przedsięwzięć wymaga zmian w systemie ewidencji
(rachunkowości) wewnątrzzakładowej. Traktuje się ten proces jako „zazielenienie” systemu sprawozdawczości mikroekonomicznej. Największe doświadczenia w tym zakresie mają Niemcy, Szwecja i Holandia, a także Wielka Brytania,
USA i Kanada. W Niemczech problematyka ta była początkowo przedmiotem
analiz teoretycznych, a następnie prób wdrożenia w wybranych podmiotach.
W Wielkiej Brytanii analizowano możliwości wprowadzenia takiej rachunkowości w zakresie ochrony powietrza. W Kanadzie w ramach rachunkowości
zarządczej opracowano przewodnik pt. Narzędzia i techniki rachunkowości
środowiskowej dla decyzji gospodarczych, który służy do identyfikacji kosztów
środowiskowych występujących w przedsiębiorstwach i zawiera sposoby ich
możliwych alokacji. W Polsce prace w tym zakresie podjęte zostały przez zespół
B. Poskrobko w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. [Broniewicz, 1999].
Wpłynęły na to trzy podstawowe powody:
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– koszty ochrony środowiska w przedsiębiorstwach podawane są na podstawie szacunków,
– brak jest dokumentowania ponoszonych kosztów,
– część kosztów jest pomijana ze względu na brak ich bieżącej ewidencji.
Nie bez znaczenia są również zalecenia Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska będąc członkiem tych organizacji, stara się uczestniczyć we wszystkich ważnych przedsięwzięciach, również tych, które dotyczą
organizacji systemów informacyjnych i naukowych.
Rzetelność tego źródła wynika z poprawności prowadzenia wewnątrzzakładowej ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz precyzyjności metod waloryzacji
i umiejętności ich stosowania. Jak pokazują doświadczenia polskie oraz międzynarodowe, te aspekty zakładowego rachunku ekonomicznego wymagają ciągłego doskonalenia. Gromadzone w tym zakresie dane i informacje stanowią źródło na drugim i trzecim poziomie wiarygodności. Jest to powodowane kilkoma
czynnikami (niedoskonałościami), a przede wszystkim:
– niepełną ewidencją zdarzeń gospodarczych w poszczególnych podmiotach;
– niepełną sprawnością zakładowych systemów ewidencji oddziaływań środowiskowych generowanych przez działalność danego podmiotu;
– niedoskonałościami metod waloryzacji poszczególnych komponentów
środowiska przyrodniczego oraz efektów (korzyści) i kosztów oddziaływań ekologicznych [Becla, Czaja, Zielińska, 2012];
– brakiem umiejętności stosowania metod wycen środowiskowych.
Kolejnym ważnym źródłem informacji ekologicznej są jednostki (instytucje)
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Po reformie administracyjnej
z 1999 r. struktura samorządu terytorialnego obejmuje trzy poziomy – gminny, powiatowy oraz wojewódzki. Na wszystkich tych poziomach gromadzone
są i prezentowane informacje ekologiczne wykraczające poza system statystyki
społeczno-ekonomicznej GUS-u. Informacje te mogą być przedstawiane i udostępniane w różnej postaci. Dostęp do nich regulują przepisy prawa środowiskowego oraz Konwencja z Aarhus.
Wiarygodność tego źródła jest bezpośrednio skorelowana z realizacją określonych działań na terenie danej jednostki samorządowej lub jej brakiem, a przede
wszystkim z realizacją:
– wykonania kompleksowej i rzetelnej merytorycznie inwentaryzacji przyrodniczej [Dubel, 2007];
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– prowadzenia systematycznych badań stanu jakości lokalnego środowiska przyrodniczego, przy wykorzystaniu instytucji monitoringu ekologicznego;
– gromadzenia danych o stanie gminnego środowiska przyrodniczego, pochodzących z różnych dostępnych, wiarygodnych źródeł;
– gromadzenia wiedzy, nabywania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji
przez zawodowych pracowników gminnych zajmujących się problemami
środowiskowymi;
– odnotowywania korzystnych i niekorzystnych zmian zachodzących w lokalnym środowisku przyrodniczym i jego komponentach itp.
Badania prowadzone w tym zakresie pokazują, że informacje pochodzące z takiego źródła posiadają wiarygodność sytuującą się między drugim
a trzecim poziomem wiarygodności w powyżej zaproponowanej klasyfikacji.
W wielu gminach nie przeprowadza się inwentaryzacji przyrodniczych, nie
zleca realizacji badań monitoringowych i nie tworzy aktualizowanych baz
danych o stanie lokalnego środowiska przyrodniczego. Również kwalifikacje
pracowników gminnych zajmujących się problemami ekologicznymi nie są
dostatecznie wysokie. W końcowym efekcie zjawiska te obniżają wiarygodność źródła informacji ekologicznej, jakim są instytucje samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.
Również informacja urzędowa agend rządowych jest istotnym źródłem informacji ekologicznej. Obejmuje ona te elementy, które zawarte są w określonych
dokumentach przygotowywanych przez agendy władzy rządowej czy samorządowej. Może ona przyjmować postać rejestrów ewidencji gruntów, operatów leśnych, katastrów wód podziemnych i zasobów naturalnych, ocen oddziaływania
na środowisko, map bonitacji gleb itp.
Oficjalne dokumenty urzędowe można traktować jako źródła z pierwszego
lub drugiego poziomu wiarygodności, co wynika przede wszystkim z precyzji
ich wykonania. Rejestry gruntów i działek budowlanych czy operaty leśne oraz
mapy bonitacji gleb nie budzą zastrzeżeń. Natomiast katastry wód podziemnych
i zasobów naturalnych (kopalin) opierają się często na wyrywkowych badaniach geologicznych oraz szacunkach, co obniża ich precyzyjność, podobnie jak
w przypadku ocen oddziaływania na środowisko.
Urzędową informacją są również różnorodne raporty i oceny przygotowywane przez agendy rządowe. Raporty takie wydawane są także przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i wydziały ochrony środowiska urzędów
wojewódzkich. Cechą charakterystyczną tych publikacji jest koncentracja na
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wskaźnikach jakości środowiska przyrodniczego i inwestycjach proekologicznych typu „końca rury”. Nie docenia się natomiast skutków gospodarowania
informacją ekologiczną.
Takie dokumenty są również obiektem manipulacji politycznych, co obniża
czasami ich wiarygodność jako źródła informacji ekologicznych do poziomu
czwartego, a nawet niższych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy dokumenty
te (raporty, strategie, opracowania wykonawcze, kierunkowe i prognostyczne,
programy itp.) traktuje się w sposób polityczno-ideologiczny, czy wręcz propagandowy. Niski poziom ich wiarygodności pogłębia sposób traktowania takich
opracowań. Bardzo rzadko stają się one podstawą realnych przedsięwzięć, pozostając w sferze idei czy zamierzeń.
Badania naukowe stanowią najistotniejszą i najcenniejszą część informacji ekologicznej, jeżeli oceniać ją będziemy z punktu widzenia wiarygodności
i spełniania kryterium naukowości (falsyfikacji lub weryfikacji). Gromadzona
i powstająca (w formie przetworzonej i nieprzetworzonej) w powyższych źródłach informacja ekologiczna jest wykorzystywana przez podmioty (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe oraz inne instytucje, organizacje i agendy) korzystające w różnej postaci z zasobów środowiska przyrodniczego. Szczególną
rolę odgrywają tu podmioty gospodarujące.
We współczesnej gospodarce i społeczeństwie nauka odgrywa szczególną
rolę. Tworzy nie tylko wiedzę, ale również wyznacza cele realizowane przez
poszczególne podmioty, kształtuje światopogląd i sposoby widzenia otaczającej
rzeczywistości, zachowanie i działanie jednostek i grup społecznych. Badania
naukowe mogą mieć charakter badań podstawowych, stosowanych oraz wdrożeniowych. „Badania podstawowe o teoretycznym lub doświadczalnym charakterze zmierzają do osiągnięcia postępu wiedzy naukowej poprzez odkrywanie
nowych prawd i formułowanie twierdzeń. Tego typu badania mogą być wolne,
zawierające swobodnie powstające pomysły i idee oraz kierowane konkretnym
celem praktycznym. Badania stosowane obejmują te prace badawcze, które
zmierzają do wykorzystania wyników badań podstawowych do unowocześnienia wyrobów i metod ich wytwarzania, czyli technologii i organizacji produkcji.
Natomiast badania wdrożeniowe to prace badawcze zmierzające do wykorzystania w praktyce gospodarczej rezultatów badań stosowanych (np. produkcja serii
doświadczalnej pewnych wyrobów)” [Czaja, 2002, s. 51].
Liczne badania naukowe z zakresu ekologii i nauk przyrodniczych czy ekonomii ekologicznej podejmowane są na uczelniach i prezentowane w wydawnictwach uczelniach (pracach naukowych, podręcznikach czy monografiach
tematycznych).
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Interesującym elementem uzupełniającym informację naukową jest System Informacji Geograficznej (GIS). „Idea GIS w praktyce polega na przetwarzaniu danych przestrzennych (mapy, plany, zdjęcia lotnicze i satelitarne,
schematy instalacji, sieci drogowe itp.) w powiązaniu z informacjami pochodzącymi z baz danych, a mającymi jakiś komponent geograficzny (adres,
współrzędne geograficzne, numer działki czy budynku, kod pocztowy lub np.
numer REGON). Systemy informacji geograficznej pozwalają więc nie tylko
na gromadzenie, analizę i syntezę wielkiej liczby danych oraz przedstawienie
ich w postaci map i tabel, lecz także na modelowanie przebiegu procesów,
formułowanie odpowiedzi na pytania użytkowników i prognozowanie zmian”
[Sej-Kolasa, 2002, s. 141]. Systemy GIS zarówno posiadają określone zalety, jak i generują problemy w związku z ich tworzeniem i wykorzystaniem.
Po pierwsze, walory GIS-u wzbudzają coraz szersze zainteresowanie tymi bazami informacji. Pochodzące z GIS-u dane znajdują zastosowanie w działalności gospodarczej oraz administracyjnej, zarządzaniu infrastrukturą, wykorzystywane są do publikowania map, w dziedzinie geologicznych poszukiwań
i wydobywania surowców mineralnych, przy analizie epidemii i zagrożeń
katastrofami ekologicznymi, kontroli nieruchomości i podatku gruntowego,
zarządzaniu transportem, w planowaniu przestrzennym i rolnictwie, turystyce czy telekomunikacji, a także w ochronie środowiska przyrodniczego
[Sej-Kolasa, 2002, s. 168–176]. Po drugie, GIS jest bardzo użyteczny w regionach, gdzie wyraźne są zagrożenia środowiska przyrodniczego, ponieważ
pomaga te zagrożenia zidentyfikować, zrozumieć i określić najważniejsze
kierunki alokacji środków na przedsięwzięcia proekologiczne. Po trzecie,
zainteresowanie GIS-em wzrasta ze względu na potrzebę skutecznego zarządzania środowiskiem (gospodarowaniem zasobami środowiska), zwłaszcza przestrzenią i ochroną krajobrazu. Po czwarte, materiały pochodzące
z GIS-u mają znaczące walory edukacyjne.
Problemy dotyczące wdrożenia i wykorzystania GIS-u związane są natomiast z odpowiednimi wymaganiami kadrowymi oraz technicznymi, wysokimi
nakładami ekonomicznymi na utworzenie i funkcjonowanie samego systemu
czy ochroną zawartych w systemie informacji. Jak jednak zauważają analitycy, system GIS jest bardziej kosztowny przy mniejszej skali funkcjonowania,
a wraz ze wzrostem jego rozmiarów występują coraz wyraźniejsze efekty skali,
które pozwalają przy pewnej jego wielkości porównywać jego koszty z kosztami metod tradycyjnych.
Banki informacji lokalnych to kolejne ważne źródło informacji ekologicznej. Bank Danych Lokalnych jest zbiorem informacji o sytuacji społeczno94
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ekonomicznej, demograficzno-społecznej i ekologicznej gmin, powiatów
i województw. Jego celem jest:
„– gromadzenie, systematyczne uzupełnianie, aktualizacja i przechowywanie informacji statystycznych o poszczególnych jednostkach podziału
terytorialnego,
„– opracowywanie i przetwarzanie informacji umożliwiające ich interpretację i wykorzystanie oraz zapewniające ich społeczną użyteczność,
„– prezentacja, rozpowszechnianie i udostępnianie informacji statystycznych,
„– umożliwienie prowadzenia analiz statystycznych w układach regionalnych i lokalnych” [Sej-Kolasa, 2002, s. 41].
Bank Danych Lokalnych powstał z kilku powodów. Po pierwsze, uznano
konieczność rozszerzenia zakresu systemu informacji statystycznych o małe
obszary (mikroregiony). Po drugie, na informacje takie istnieje coraz większe
zapotrzebowanie, zgłaszane przez samorządy terytorialne, agendy rządowe,
jednostki gospodarcze, ośrodki naukowo-badawcze czy środki masowego przekazu. Konieczne jest zatem ich gromadzenie i dostarczanie. Po trzecie, istnieje
potrzeba unifikacji takich informacji. Badanie sposobu gromadzenia i prezentacji informacji ekologicznych w opracowaniach GUS-u wyraźnie to potwierdza.
Informacja taka może wspomóc procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach
administracji i w działalności gospodarczej. Po czwarte, powstanie Banku Danych Lokalnych ułatwia harmonizację polskiego systemu statystyki społecznoekonomicznej z rozwiązaniami Unii Europejskiej.
Bank Danych Lokalnych gromadzi informacje na pięciu podstawowych
poziomach – krajowym, wojewódzkim, podregionalnym, powiatowym oraz
gminnym. Informacje te są zhierarchizowane, poczynając od realizacji cech,
poprzez podgrupy, grupy i kończąc na kategoriach. Tych ostatnich wyodrębnia się osiemnaście, a są to m.in.: podział terytorialny, samorząd terytorialny, ludność, rynek pracy, powierzchnia i użytkowanie, rolnictwo i leśnictwo,
transport i łączność, stan i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa,
gospodarka komunalna, handel, turystyka, szkolnictwo i wychowanie, ochrona zdrowia i opieka społeczna, kultura i sztuka, region, dochody i wydatki
budżetów gmin oraz inwestycje.
Wiarygodność tego źródła kształtuje się na poziomie zbliżonym do systemu
statystyki społeczno-ekonomicznej. Bank Danych Lokalnych działa w ramach
organizacyjnych GUS-u i gromadzi informacje zgodnie z metodyką wypracowaną w ramach tej instytucji.
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Ostatnim ważnym źródłem informacji ekologicznej jest informacja nieoficjalna gromadzona przez ruchy społeczne i obywateli. Zbierane są zatem informacje o stanie środowiska przyrodniczego, jak i o projektach realizowanych
w sferze konsumpcji czy kształtowania świadomości ekologicznej.
Organizacje ekologiczne (NGO) są rozwiniętym i ważnym segmentem organizacji pozarządowych w Polsce. Wśród organizacji ekologicznych wyróżnić
można: 1) organizacje konserwatorskie skupiające się na zachowaniu przyrody
i jej najcenniejszych elementów, 2) organizacje pragmatyczne o szerokim zakresie zainteresowania, 3) organizacje „politycznej ekologii”, traktujące problemy
ekologiczne jako podstawę do przebudowy społeczeństwa i jego systemów aksjologicznych oraz 4) organizacje eksperckie [Lisicka, 1997, s. 21]. Organizacje ekologiczne wypełniają kilka istotnych funkcji, łączących się z wymiarem
informacyjnym. Po pierwsze, artykułują interesy określonych grup społecznych
i środowisk, dążąc do realizacji korzystnych dla siebie decyzji lub zablokowania przedsięwzięć niekorzystnych. Po drugie, starają się mobilizować poparcie
społeczne dla realizacji określonych decyzji politycznych. Po trzecie, pełnią często wobec ośrodków decyzyjnych funkcje eksperckie. Po czwarte, biorą udział
w wykonywaniu zadań administracji państwowej.
Organizacje ekologiczne często na poziomie lokalnym współpracują ze sobą.
Obserwuje się również rosnący profesjonalizm tych organizacji. NGO zajmują się
przede wszystkim edukację ekologiczną, w formie wydawnictw, zajęć w szkołach,
prowadzenia konferencji i szkoleń, organizacji imprez masowych, współpracy
z mediami czy prowadzenia punktów informacyjnych oraz działań interwencyjnych lub lobbingu na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Organizacje pozarządowe prowadzą też działania bezpośrednie na rzecz ochrony przyrody.
Wiarygodność tego źródła jest relatywnie niska, na co wpływają: 1) brak odpowiedniej metodyki pozyskiwania i gromadzenia informacji ekologicznej, 2) silna gra interesów przy wyborze i prezentacji informacji, 3) niskie zainteresowanie
problematyką środowiskową na poziomie lokalnym oraz 4) niskie wymagania odbiorców informacji, a także 5) niski poziom świadomości ekologicznej i wiedzy
ekologicznej. Źródła nieoficjalne są zatem mało wiarygodne, a pochodzące z nich
informacje ekologiczne poddawane są różnorodnym manipulacjom.

Zakres i sposoby wykorzystania źródeł informacji
ekologicznych w badanych gminach
Zakres i sposoby wykorzystania informacji ekologicznych były przedmiotem badań zrealizowanych przez Autorkę i jej współpracowników w latach
2010–2015 dla 150 gmin Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski oraz
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Opolszczyzny. Szczupłość zasobów, jakimi dysponował zespół badawczy, spowodowała rozciągnięcie analiz w czasie. Nie udało się również przeprowadzić
badania dla wszystkich gmin w tych regionach1.
W badaniach analizowano wykorzystywane informacje zarówno z punktu
widzenia źródła ich pochodzenia (z wyodrębnieniem powyższych ośmiu rodzajów źródeł), jak i prawdziwości. Badano dokumenty urzędowe, publikowane
oraz popularyzowane wiadomości i sprawdzano wiedzę osób ankietowanych
itp. Nie wprowadzono żadnego rangowania ważności poszczególnych informacji, traktując je jako równoznaczne. Ponieważ celem badania było sprawdzenie
wiarygodności wykorzystywanych na poziomie gmin i społeczności lokalnych
źródeł informacji ekologicznych, rangowanie informacji nie jest istotne.
Ważniejszą kwestią była natomiast liczba wiadomości (informacji) poddanych weryfikacji. Badano przeciętnie od kilkunastu do pięćdziesięciu informacji
dla każdego źródła w danej gminie. Oznacza to, że w każdej gminie zweryfikowano prawdziwość ok. 250–300 danych, łącząc je ze źródłami pochodzenia.
Taki zakres analizy pozwala uznać, przy rozkładzie normalnym, poprawność
statystyczną zrealizowanego badania. Analiza ta pozwoliła wyodrębnić sześć
poziomów wiarygodności źródła – od w pełni wiarygodnego, aż po całkowicie
niewiarygodne (schemat 1). Dodatkowo wsparta była oceną sposobów pozyskiwania i upowszechniania informacji.
Innym zagadnieniem było włączenie danej gminy i społeczności lokalnej do
struktury zapewniającej korzystanie z danego źródła informacji ekologicznej.
Nie wyznaczono tutaj progu częstotliwości, który upoważniał lub nie do takiego
włączenia. Nawet jednorazowe skorzystanie z danego źródła było wielkością
wystarczającą, chociaż zasadniejsze byłoby określenie takiego pułapu. Nie jest
jednak łatwo uzasadnić jego wysokość w sposób obiektywny.
Poniższa tabela zawiera zagregowane dane dotyczące wykorzystywanych źródeł informacji ekologicznej na poziomie gmin i społeczności lokalnych, które zostały poddane analizie. Można zatem sformułować kilka
ogólnych wniosków i spostrzeżeń, o zagregowanym charakterze. Dotyczą
one przede wszystkim powszechności korzystania z poszczególnych źródeł
informacji ekologicznych oraz uwzględniania poziomu ich wiarygodności.
Udało się również potwierdzić czynniki decydujące o użytkowaniu źródeł
przez pracowników urzędów gminnych i mieszkańców poszczególnych
gmin. Przedmiotem zrealizowanej analizy nie był natomiast poziom zainte1

Badania objęły 27,4% z ogólnej liczby 548 gmin w badanych regionach. Dolny Śląsk składa się ze
169 gmin, Wielkopolska z 226 gmin, Ziemia Lubuska z 82 gmin oraz Opolszczyzna z 71 gmin.
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resowania w poszczególnych gminach problematyką ekologiczną czy zakresem działań proekologicznych prowadzonych przez urzędy gminne [Becla,
2005; Becla, 2007].
Tab. 1
Zakres wykorzystywania źródeł informacji ekologicznych w badanych gminach Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny (w %)
Poziom
wiarygodności
źródła

Odsetek gmin
korzystających
ze źródła

Odsetek społeczności
lokalnych
korzystających
ze źródła

pierwszy

ok. 100

ok. 30

2. Krajowa sprawozdawczość
statystyczna GUS-u

drugi

100

ok. 40

3. Sprawozdawczość
podmiotów gospodarujących

drugi–trzeci

ok. 30

ok. 60

4. Urzędowa informacja
samorządów

drugi–trzeci

100

ok. 35

pierwszy–drugi–
trzeci–czwarty–
piąty–szósty

100

ok. 75

6. Wyniki badań naukowych

pierwszy

ok. 20

ok. 25

7. Banki danych regionalnych

drugi

ok. 15

ok. 15

piąty–szósty

ok. 45

ok. 85

Rodzaj źródła

1. Monitoring środowiska

5. Informacja agend rządowych

8. Informacja nieoficjalna

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Po pierwsze, nie dostrzeżono wyraźniejszego związku pomiędzy poziomem
wiarygodności źródła a częstotliwością korzystania z niego. Inaczej mówiąc,
osoby korzystające z poszczególnych źródeł informacji ekologicznej nie dokonują ich wyboru ze względu na poziom wiarygodności. Wynika to prawdopodobnie z braku wiedzy i wymagań tego typu wśród użytkowników informacji
ekologicznych. Zagadnienie to nie było bezpośrednim przedmiotem analizy.
Znajduje jedynie pośrednie potwierdzenie w weryfikacji wiedzy pracowników
urzędów gminnych zajmujących się problematyką ochrony środowiska oraz niektórych osób, z którymi przeprowadzono wywiady.
Po drugie, znacznie wyraźniejszym czynnikiem wyboru jest poziom obligatoryjności biurokratycznej danego źródła, zwłaszcza na poziomie urzędów
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gminnych. Ich pracownicy nie są kwestionują źródeł, za którymi stoją agendy
państwowe, i chętnie wykorzystują je jako wiarygodne. Obligatoryjność biurokratyczna źródła jest zatem silnym argumentem za korzystaniem z niego i budowaniem własnych ocen oraz podejmowaniem decyzji w oparciu o takie źródła.
Po trzecie, dodatkowe analizy pokazały, że kryterium wiarygodności źródła
ustępuje wyraźnie innym kryteriom wyboru. Preferowane są przez użytkowników kryteria łatwości dostępu do informacji oraz formy prezentacji informacji.
Przewaga kryterium łatwości dostępu nie wynika w głównej mierze z niechęci
do podejmowania wysiłku w procesie pozyskiwania informacji, lecz z braku odpowiednich umiejętności filtrowania informacji, czyli braku dostatecznego poziomu wiedzy i wyposażenia metodycznego u poszukujących informacji. Natomiast popularności kryterium formy prezentacji informacji (łatwej wizualizacji)
także nie należy tłumaczyć „obrazkowością” odbioru informacji, lecz brakiem
umiejętności rozumienia informacji wiarygodnych (a zatem często o naukowym
charakterze), przedstawianych precyzyjnym językiem modeli formalnych, wzorów matematycznych czy wykresów w układach kartezjańskich.
Schem. 3
Ważność danego kryterium wyboru źródła informacji z punktu widzenia jej użytkownika

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Po czwarte, częściej wykorzystuje się źródła, które cechują niższe koszty
i łatwiejszy dostęp (np. poprzez Internet). W taki quasi-racjonalny sposób zachowują się zarówno pracownicy urzędów gminnych, jak i mieszkańcy danej
gminy. Mniejsze znaczenie ma natomiast wiarygodność danego źródła, co może
łączyć się dodatkowo z ograniczonym rozeznaniem potencjalnych użytkowników i ograniczonymi metodami filtrowania informacji. Łatwość dostępu do źródła informacji jest jednym z najważniejszych kryteriów, którymi posługują się
użytkownicy. Ważną rolę odgrywa również kryterium kosztowe oraz kryterium
formy prezentacji informacji. W przypadku kryterium kosztowego rezygnacja
z wiarygodnych, ale mniej kosztownych informacji jest formą quasi-racjonalnego zachowania. Niskie koszty pozyskania informacji są istotne dla oceny efektywności przedsięwzięć, natomiast nieodpowiednia wiarygodność informacji
dyskredytuje ich użyteczność poznawczą, predykcyjną i decyzyjną. Z punktu
widzenia sposobu użytkowania informacji ich wiarygodność jest znacznie istotniejsza niż poniesione koszty, decydując o sprawności podejmowanych na podstawie tych informacji działań i przedsięwzięć. Dominacja znaczenia kryterium
kosztowego nad kryterium wiarygodności oznacza niezrozumienie istoty sytuacji decyzyjnych, poznawczych czy predykcyjnych.
Po piąte, poziom zainteresowania problematyką ekologiczną i stanem lokalnego środowiska przyrodniczego jest relatywnie niski w gminach i społecznościach lokalnych. Wpływa to na wybór „łatwych ścieżek” pozyskiwania
informacji, kosztem wiarygodności źródeł, z których informacje te pochodzą.
Użytkownicy informacji ekologicznych rzadko zdają sobie sprawę z krótkoi długofalowych negatywnych skutków posługiwania się informacjami mało
wiarygodnymi.

Podsumowanie i rekomendacje
Na poziomie gmin i społeczności lokalnych posługujemy się wieloma źródłami informacji ekologicznych, o zróżnicowanych poziomach wiarygodności.
W oparciu o kilkuletnie badania udało się zidentyfikować osiem wiodących
źródeł takich informacji, charakteryzujących się sześcioma poziomami wiarygodności. Może to być cenną informacją dla podmiotów zainteresowanych korzystaniem z takich źródeł. Należy zatem upowszechnić informację o zróżnicowanych poziomach wiarygodności wśród potencjalnych użytkowników źródeł
(rekomendacja pierwsza).
Dodatkowe badania nie pozwoliły dostrzec wyraźnego związku pomiędzy
wyższą wiarygodnością źródła a częstotliwością korzystania z niego. To bardzo ważna wiadomość, prowadząca do drugiej rekomendacji – konieczne jest
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uświadamianie użytkownikom źródeł informacji ekologicznych zróżnicowanego poziomu ich wiarygodności.
Dostrzeżono również przewagę wykorzystania innych kryteriów wyboru
źródła informacji ekologicznych nad kryterium wiarygodności. Potwierdza ona
zjawisko niedostatecznej wiedzy i umiejętności filtrowania informacji u użytkowników ich źródeł. Należy zadbać o systematyczny wzrost i pogłębienie tej
wiedzy (w ramach procesu kształtowania świadomości ekologicznej i edukacji ekologicznej) oraz potrzebnych umiejętności wśród urzędników gminnych
i mieszkańców (rekomendacja trzecia).

Streszczenie
Wiarygodność źródeł informacji ekologicznej (na przykładzie gmin
Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny)
W opracowaniu omówiono główne źródła informacji ekologicznych na poziomie
lokalnym. Przedstawiono także autorską wersję skali oceny wiarygodności źródeł informacji oraz wyniki badań empirycznych. Objęły one 150 gmin Dolnego Śląska, Ziemi
Lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny.
Słowa kluczowe: informacja ekologiczna, wiarygodność informacji, Dolny Śląsk.

Summary
Credibility of the ecological information sources
(based on the communes from the areas of Lower Silesia, Lubuskie,
Wielkopolska and Opolszczyzna regions)
In the article the main sources of the ecological information at the local level have
been discussed. The author’s version of the credibility rating scale of the information
sources and the results of the empirical research haven presented. They included
150 communes from the Lower Silesia, Lubuskie, Wielkopolska and Opolszczyzna
regions.
Keywords: Ecological information, credibility of the information, Lower Silesia.
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Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
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Społeczno-polityczne uwarunkowania organizacji
szkolnictwa dla mniejszości narodowych
na Dolnym Śląsku w okresie powojennym
Wprowadzenie
Powojenny Dolny Śląsk, jak rzadko który region Polski, stał się polem niewyobrażalnego eksperymentu społecznego. Mieszanka narodów, kultur, różnic
etnicznych i społecznych na niemal zupełnie dziewiczym terenie mogła stać się
zarzewiem konfliktów, ale równie dobrze mogła spowodować powstanie wielobarwnego, rozwijającego się, nowoczesnego społeczeństwa wielokulturowego,
szanującego swoją różnorodność, odmienność, tożsamość. Sytuacja polityczna
oraz świadomość społeczna nie sprzyjały podobnym rozwiązaniom. Jednak uruchomienie takich instytucji jak szkoły dla mniejszości narodowych, pomimo ich
profilu oraz politycznych okoliczności ich funkcjonowania, odegrało niezwykle
ważną funkcję integracyjną (integracja mniejszości z nowym miejscem). Wspólnota losów, niepewność jutra, strach przed systemem stalinowskim, wszechogarniająca inwigilacja polityczna czasów powojennych – te czynniki spajały
nawet najbardziej obce sobie środowiska mniejszościowe, głównie poprzez
utożsamienie ze współbraćmi w niedoli. Najczęściej jednak w pierwszym powojennym okresie obecne i przybywające na Dolny Śląsk mniejszości narodowe
traktowały siebie z wielką nieufnością, wrogością, izolując się, czy raczej będąc
izolowanymi. Ważnym elementem integrującym to nowe społeczeństwo stała
się szkoła, pomimo indoktrynacji politycznej, od której nie mogła się w żaden
sposób uwolnić, ponieważ była jednym z trzech głównych kierunków ofensywy
politycznej i ideologicznej powojennej zmiany. Współcześnie Dolny Śląsk jest
regionem najprężniej i najszybciej rozwijającym się na tle kraju. Pewną zasługę
ma w tym integracja osiadłego tu społeczeństwa, również poprzez działalność
szkół, także tych dla mniejszości narodowych, choć działały one w obiektywnie
trudnych warunkach.
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Polityka państwa polskiego wobec mniejszości
w latach powojennych – szkic
Szkolnictwo dla mniejszości narodowych w powojennej Polsce po 1945 r.
jest tematem szczególnym. Jego historia odsłania kulisy polityki państwa wobec mniejszości narodowych. Jest odpowiedzią na pytanie, jaki był stosunek
władz polityczno-państwowych powojennej Polski do mniejszości narodowych
i z czego wynikała taka, a nie inna polityka oświatowa wobec tych grup. Losy
szkolnictwa dla mniejszości są także wątkiem obrazującym gwałtowną zmianę systemu politycznego a zarazem oświatowego, szczególnie pomiędzy 1945
a 1950 r., i jego utrwalania w latach 1950–1956. Na podstawie działalności tego
typu szkół można śledzić ewolucję polityki podporządkowania społeczeństwa,
w tym szczególnie mniejszości narodowych, a także mechanizmy manipulowania i zniewalania, podsycania nienawiści w celu osiągnięcia innych korzyści
politycznych, jak również obserwować reakcje szkolnictwa na zmieniające się
uwarunkowania sytuacji międzynarodowej oraz wkomponowanie działań szkół
w szerszą politykę zagraniczną.
Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych rozwijała się
w różnych okresach zawierających się w latach 1945–1970 r. w trzech kierunkach. Niektóre mniejszości narodowe były traktowane podmiotowo poprzez
uznanie ich prawa do autonomicznego rozwoju, jak w przypadku uchodźców
politycznych z Grecji czy też Żydów do 1949 r.; wobec innych powojenna polityka zmierzała do asymilacji, co było realizowane w przypadku Ukraińców, Żydów po 1950 r. i ludności niemieckiej; trzecią drogą, po asymilacji, było zmarginalizowanie problemu istnienia mniejszości narodowych i ich potrzeb, poprzez
uznanie, że ich charakter jest jedynie epizodyczny i nie warto dla tak nielicznej
grupy stwarzać odrębnych instytucji, co ostatecznie spotkało w latach sześćdziesiątych zarówno Żydów, jak i Ukraińców oraz pozostawioną w Polsce nieliczną
ludność niemiecką, a także czeską (do lat pięćdziesiątych). Wszystkie te możliwości, choć nie zostało to nigdy do końca sformułowane jako spójny program
dotyczący rozwiązania zagadnień narodowych1, znalazły swoją realizację w polityce wobec mniejszości narodowych. Trafna wydaje się uwaga Igora Hałagidy,
że na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych ówczesne koła kierownicze,
lansując hasła nawołujące Polaków do powrotu do ojczyzny, dążyły jednocześnie do pozbycia się z Polski mniejszości narodowych. Taka postawa wynikać
mogła „z pilnej potrzeby odniesienia szybkiego sukcesu, który umocniłby wła1

I. Hałagida, Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski 1947–1957, Warszawa 2002,
s. 11.
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dzę komunistów. Była ona chyba również wyjściem naprzeciw oczekiwaniom
znacznej części społeczeństwa polskiego, w którego świadomości mocno zakorzeniony był pogląd, że mniejszości narodowe były jedną z najważniejszych
przyczyn słabości państwa polskiego w okresie międzywojennym”2.
Problem odrębności grup narodowościowych w powojennym systemie politycznym odgrywał rolę argumentu w walce o pozyskanie przychylności społeczeństwa. Był środkiem do umacniania pozycji PPR-u, a następnie PZPR-u,
narzędziem ładu politycznego, wykorzystywanym do podsycania wzajemnej
wrogości i utrzymywania nastrojów niepewności i tymczasowości, użytym, by
łatwiej kontrolować nieprzychylne władzy społeczeństwo. Komuniści w rzeczywistości dążyli do uzyskania państwa jednolitego narodowo. „Homogeniczność
wspólnoty narodowej chciano osiągnąć poprzez mniej lub bardziej brutalną eliminację «obcych»”3.
Komuniści kwestię własnej legitymizacji w społeczeństwie polskim rozgrywali za pomocą argumentów narodowościowych z podwójną korzyścią dla siebie. Gdy pojawiała się taka potrzeba, pozbywali się „kłopotliwego” problemu
mniejszości narodowych, stosując „odpowiednią propagandową argumentację”
i podsycając emocje, pozyskiwali społeczne poparcie. Utrata Kresów Wschodnich na rzecz ZSRR byłaby nie do zaakceptowania przez polskie społeczeństwo
bez rekompensaty na zachodzie. Nie artykułowano, a prawdopodobnie nie chciano dostrzec, że Polska jednak w okolicznościach powojennej sytuacji stawała się
przez to przesuniecie terytoriów i usunięcie Niemców „zakładnikiem” Związku
Radzieckiego, który przez następne dziesięciolecia sytuował się i odgrywał rolę
sprzymierzeńca i obrońcy przed – wykorzystywanym propagandowo – tzw. niemieckim rewizjonizmem4.
W warunkach państwa demokratycznego szkolnictwo narodowościowe powinno stanowić integralną część całego systemu oświaty i wychowania. Powinno realizować zarówno wszystkie te cele, które stawia się całemu systemowi, jak
i krzewić, pielęgnować kulturę macierzystą i folklor, umacniać więzi uczuciowe
wychowanków z własnym środowiskiem5.
W polityce narodowościowej państwa, jak zauważył Kazimierz Wasiak, występowała zależność. Zjawiskom nieskrępowanej możliwości pielęgnowania
2
3

4
5

Tamże, s. 11.
J. Bruski, Polska 1944–1947: od państwa narodowościowego do narodowego, [w:] Procesy
transformacyjne w Polsce w latach 1944 (1945)–1948, Wrocław–Opole 2000, s. 234.
Tamże, s. 234–236.
C. Żołędowski, Powstanie i ewolucja szkolnictwa narodowościowego w PRL, „Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego” 1989, nr 16, s. 191.
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własnego poczucia tożsamości przez mniejszości narodowe towarzyszył z reguły
stan równości tych mniejszości w sferze życia społecznego. Natomiast dyskryminacja mniejszości narodowych objawiała się przede wszystkim w tworzeniu
przeszkód dla pielęgnowania przez nie własnej kultury narodowej6. Taka ewolucja podejścia polskich władz politycznych do organizowania życia społecznego
mniejszości narodowych zachodziła w latach 1945–1970.

Polityczne okoliczności organizacji szkolnictwa
z niepolskim językiem nauczania
Działalność szkolnictwa narodowościowego w powojennej Polsce można
podzielić na kilka okresów. Pierwszy – do roku 1947 – to czas organizowania szkolnictwa w ogóle. Procesowi spontanicznego tworzenia się szkolnictwa
na terenach, które szybko planowano spolonizować, nie stwarzano przeszkód
do 1947 r. Sprzyjano tworzeniu szkół żydowskich, doceniając każdą inicjatywę polonizowania ziem zachodnich i północnych, wykluczano natomiast możliwość kształcenia dzieci niemieckich, w przypadku tej mniejszości nauczanie
działało jedynie w ramach tajnych kompletów. Podjęcie ideologicznej ofensywy
w oświacie zbiegło się w czasie z przesiedleniem na Dolny Śląsk mniejszości
ukraińskiej, deportowanej w ramach akcji „Wisła” oraz rozmieszczaniem tu
przybywających uchodźców politycznych z Grecji.
Pomiędzy 1947 a 1949 r. na przykładzie szkolnictwa z żydowskim językiem
nauczania wyraźnie widać procesy zachodzące w polskiej oświacie i politykę marginalizowania i asymilowania środowiska żydowskiego. Szkolnictwo żydowskie
w kilku pierwszych powojennych latach działało swobodnie. Szczególnie korzystną sytuację miały subsydiowane przez polskie państwo szkoły Centralnego
Komitetu Żydów Polskich. Pomimo krytycznych uwag podczas przeprowadzanych wizytacji nadal działały też szkoły hebrajskie, które realizowały swój własny
program wychowawczy i treści nauczania. Istniały też wówczas jeszcze szkoły
religijne typu chedery, w których zgłębiano talmud i torę. W latach 1947–1949
władze oświatowe nakłaniały te placówki do przekształcania działalności z niepublicznej w publiczną, trwały też starania, aby szkoły Centralnego Komitetu Żydów
w Polsce upaństwowić. Pozostałe szkoły żydowskie – hebrajskie i religijne chedery – po nieprzychylnych ocenach wizytatorów kuratorium skierowano do likwidacji. Przyczyną ich unicestwienia jednak, jak można przypuszczać, nie była według
6

K. Wasiak, Szkolnictwo i kultura grup narodowościowych w Polsce Ludowej, „Przegląd Zachodniopomorski” 1972, t. 16, z. 4, s. 19; A. Tutaj, Losy ludności niemieckiej na Dolnym Śląsku
w okresie powojennym – zarys problematyki, „Nowa Kronika Wałbrzyska”, Wałbrzych 2016,
s. 295–309.
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oceny władz oświatowych słabość organizacyjna i niski poziom nauczania, lecz
względy polityczne. Wkrótce z Polski bez ograniczeń wyjeżdżać mogli ortodoksyjni Żydzi i syjoniści. To przyzwolenie władz obliczone było na pozbycie się
grupy Żydów najbardziej „kłopotliwych” z punktu widzenia polityki. Proces ten
niepostrzeżenie doprowadził do odpływu młodzieży, która uczęszczała do szkół
hebrajskich i chederów, rozwiązując władzom politycznym w sposób bezkonfliktowy kwestię uprzywilejowanej, lecz niewygodnej i niechętnej do współpracy na
narzucanych warunkach części środowiska żydowskiego. Władze liczyły na to,
że pozostała w Polsce grupa Żydów ulegnie asymilacji. Pod koniec lat czterdziestych doszło więc do likwidacji alternatywnych szkół żydowskich i przekształcenia autonomicznego szkolnictwa z własnym programem nauczania w szkoły
podporządkowane Kuratoriom Oświaty i Wydziałom Oświaty Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych. Finansowo był to zabieg korzystny dla Centralnego
Komitetu Żydów Polskich, ale pod względem programowym i wychowawczym
szkoły żydowskie w niedalekiej przyszłości zostały podporządkowane Wydziałowi Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania i straciły swoją odrębność. Szkolnictwo żydowskie z lat 1945–1949 jest jedynym przykładem autonomicznego
funkcjonowania szkół narodowościowych. Na tle jego działalności wyraźnie widać przeobrażenia, jakim także poddawano ogół szkolnictwa polskiego. Ofensywa
ideologiczna w całej oświacie miała podobny przebieg: najpierw zmierzano do
pozbycia się alternatywnych wobec władz szkół niepublicznych oraz środowisk
opozycyjnych wśród kadry kierowniczej i nauczycielskiej, wymieniając ją na
podporządkowanych członków PPR-u i PZPR-u. W podobny sposób wymieniono
również, poprzez ogłoszenie nowych wyborów, składy komitetów rodzicielskich.
Zabroniono działalności organizacji młodzieżowych i nauczycielskich niesubsydiowanych przez polityczne władze. Zeświecczono szkoły, zabraniając działalności popularnych organizacji o charakterze religijnym oraz praktyk religijnych.
Ostatecznie wprowadzono nowe programy wychowania i nauczania7.

Organizacja szkół z niepolskim językiem nauczania
Ważnym wydarzeniem dla szkół mniejszości narodowych było powołanie
Wydziału Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania, któremu podlegało organizowanie i nadzór pedagogiczny nad szkołami narodowościowymi. Od 1950 r.
szkolnictwo narodowościowe miało charakter publiczny, a organizowane i fi7

A. Tutaj, Szkolnictwo żydowskie w powiecie wałbrzyskim w latach 1946–1949 na tle organizacji
życia diaspory żydowskiej na Dolnym Śląsku, „Nowa Kronika Wałbrzyska”, Wałbrzych 2017, s.
129–142; K. Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956, Warszawa
2000, s. 34–38.
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nansowane było przez państwo. Program szkół ogólnokształcących z niepolskim
językiem nauczani8 zawierał całkowity zespół przedmiotów przewidzianych
w programie nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej, obejmował naukę języka ojczystego i dziejów ojczystych. Nauka języka ojczystego rozpoczynała się
od klasy pierwszej. Nauka języka polskiego rozpoczynała się od klasy drugiej,
rosyjskiego od klasy piątej. Program ten wprowadzono po 1950 r. W rozpoczynającym działalność szkolnictwie niemieckim planowano odroczyć na pewien
czas rozpoczęcie nauki języka rosyjskiego, dopóki dzieci nie opanują języka
polskiego. Oprócz lekcji historii nauczano także dziejów ojczystych. Nauka
dziejów ojczystych stanowiła odrębny przedmiot tylko w szkołach z czeskim,
białoruskim i słowackim językiem nauczania. Uznano, że w szkołach z językiem niemieckim nauczanie dziejów ojczystych nie jest potrzebne, uzasadniając
tę decyzję tym, że program ogólny obejmuje także dzieje Niemiec i niemieckiego narodu, a ponadto problematyka niemieckiej historii pojawia się w związku
z omawianiem dziejów Polski, a także ze względu na problematykę poruszaną
na lekcjach z przedmiotu nauka o Polsce i świecie współczesnym. W szkołach
żydowskich po 1950 r. planowano dwa rozwiązania: prowadzenie odrębnej nauki
historii Żydów od klasy czwartej w powiązaniu z dziejami powszechnymi i obowiązującym programem szkół ogólnokształcących lub opracowanie specjalnego programu obejmującego dzieje powszechne wraz z historią Żydów. Uznano
jednak, że drugie rozwiązanie natrafiłoby na trudności, więc przychylono się
do niewyodrębniania historii Żydów jako osobnego przedmiotu. Wstrzymano
naukę języka hebrajskiego, nauczając tylko języka żydowskiego. Na poziomie
licealnym dla wszystkich typów szkół z niepolskim językiem nauczania przewidziano nadobowiązkową naukę drugiego języka nowożytnego.
W roku szkolnym 1956/57 programy nauczania w szkołach narodowościowych uległy zmianie, podobnie jak programy szkół polskich.
Pomiędzy 1950 i 1956 r. ze względu na zainteresowanie państwa problemem
mniejszości narodowych stworzona została sieć szkół narodowościowych, których najlepszym okresem istnienia były lata 1956–1959. Ten etap działalności
łączy się ściśle z polityczną odwilżą i wieloma konsekwencjami korzystnymi
także dla mniejszości narodowych.
Kolejny etap, przypadający na początek lat sześćdziesiątych, to marginalizacja szkolnictwa mniejszościowego, czego obiektywną przyczyną była też masowa migracja grup narodowościowych z Polski.
8

Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Oświaty (dalej: MO), sygn. 1764,
s. 339–343.

108

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 108

2018-10-11 11:51:38

SPOŁECZNO-POLITYCZNE UWARUNKOWANIA ORGANIZACJI SZKOLNICTWA...
Początkowo organizacją szkolnictwa z niepolskim językiem nauczania
zajmowało się Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu. W 1948 r. do
szkół żydowskich dołączyło działające w zamkniętych ośrodkach szkolnictwo
dla dzieci greckich. We wrześniu 1947 r., na mocy pisma Ministra Oświaty
z 14 czerwca 1947 r. do inspektora szkolnego w Kłodzku, utworzono w Kudowie
szkołę z językiem czeskim. Uczniów rekrutowała i przyjmowała do szkół polsko-czeska komisja weryfikacyjna. Językiem nauczania w tej szkole był czeski,
z wyjątkiem nauki języka polskiego, którego nauczanie odbywało się po polsku.
Drugą szkołę z czeskim językiem nauczania powołano w 1948 r. w Gościęcicach
w powiecie strzelińskim. Szkoła została uruchomiona dzięki staraniom osiadłej
tu ludności, która w czasie spisu powszechnego w 1946 r. zadeklarowała czeską przynależność narodową, w wyniku czego uniknęła wysiedlenia. Liczba tej
ludności zaczęła sukcesywnie maleć ze względu na wyjazdy licznych rodzin do
Niemiec i Czechosłowacji.
Ważnym wydarzeniem było powołanie zarządzeniem ministra oświaty
z 26 lipca 1950 r.9 szkolnictwa z niemieckim językiem nauczania. W 1952 r. po
uchwale Biura Politycznego KC PZPR w sprawie ludności ukraińskiej wydano
zgodę na organizowanie szkolnictwa ukraińskiego10.
Przełom październikowy 1956 r. wyzwolił społeczną aktywność także wśród
mniejszości narodowych. Istotną rolę w poprawie sytuacji środowisk narodowościowych miała uchwała VII Plenum KC PZPR z 1956 r. dotycząca założeń
i kierunków oświatowej i kulturalnej polityki narodowościowej11. Uchwała
ta miała zapewnić grupom narodowościowym warunki swobodnego rozwoju
oświaty i kultury w języku ojczystym, możliwość pielęgnowania tradycji, obyczajów i folkloru. Razem z instytucjami państwowymi w ramach szkolnictwa
mniejszościowego współdziałać miały także stowarzyszenia mniejszościowe.
Ich rolą miało być wyrażanie opinii środowiska, które uwzględniać miały władze oświatowe.
W roku szkolnym 1958/59 na Dolnym Śląsku istniało 16 szkół podstawowych z niepolskim językiem nauczania, do których uczęszczało 1123 dzieci
czeskich, greckich, niemieckich, ukraińskich i żydowskich. Na terenie województwa wrocławskiego osiedlono również ponad 1 tys. dzieci przybyłych
z Koreańskiej Republiki Ludowej, dla których zorganizowano specjalny ośrodek i szkołę podstawową, w której uczyły się języka ojczystego i polskiego.
19
10

11

AAN, MO, sygn. 1763, s. 1.
K. Wasiak, Szkolnictwo..., s. 21; J. Dudek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące dla mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku, „Sobótka” 1971, s. 87.
K. Wasiak, Szkolnictwo..., dz. cyt., s. 25.
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Szkoła prowadziła działalność do 1959 r., kiedy to ostatnia grupa 500 dzieci
wyjechała do KRLD12.
W latach pięćdziesiątych, gdy rozwój szkół z niepolskim językiem nauczania był najintensywniejszy, dzieci mniejszości narodowych uczyły się w dwóch
typach szkół:
– z niepolskim językiem nauczania,
– z polskim językiem nauczania i dodatkową nauką języka ojczystego.
W całej Polsce w roku szkolnym 1960/61 w szkołach pierwszego typu
uczyło się 7634 uczniów, a w szkołach drugiego rodzaju – 10 67613, gdy
1952 r. w szkołach z niepolskim językiem nauczania edukację pobierało ok.
18 tys. uczniów, natomiast w szkołach z dodatkową nauką języka ojczystego kształciło się 7 tys. dzieci. Jak widać, w ciągu dziesięciolecia postępowało ograniczanie odrębnego szkolnictwa z niepolskim językiem nauczania
i przesuwanie uczniów do szkół polskich z dodatkową nauką języka ojczystego. Spadek liczby uczniów pobierających naukę w szkołach z niepolskim
językiem nauczania spowodowany był migracją mniejszości narodowych
z lat 1956–1959 i zanikaniem szkolnictwa mniejszości narodowych, głównie
niemieckiej i żydowskiej.
W przekonaniu władz oświatowych przyczyną przechodzenia uczniów ze
szkół z niepolskim językiem nauczania do szkół z dodatkową nauką języka ojczystego była potrzeba zapewnienia dzieciom mniejszości narodowych najlepszego
przygotowania do nauki w szkołach średnich i wyższych oraz do pracy zawodowej w polskim środowisku. Taka praktyka wskazuje, że szkoły dla mniejszości
narodowych nie dawały młodzieży dobrego przygotowania, a władze liczyły na
szybszą „integrację mniejszości narodowych z narodem polskim”14. Uznawano, że
szkolnictwo narodowe zaspokaja potrzeby oświatowe mniejszości narodowych,
z wyjątkiem ludności ukraińskiej. Znaczne rozproszenie tej grupy utrudniało zorganizowanie wspólnej nauki, gdy liczba dzieci ukraińskich w poszczególnych szkołach nie sięgała nawet siedmiu. Poza tym władze szkolne nie dysponowały odpowiednią liczbą nauczycieli języka ukraińskiego. Także część środowisk polskich,
jak utrzymywano, nieprzyjaźnie odnosiła się do powstawania szkół ukraińskich15.
12

13

14
15

B. Potyrała, Rozwój dolnośląskiej oświaty w latach 1945–1975, „Rocznik Wrocławski” 1980,
t. 19, s. 61.
S. Mauersberg, Szkolnictwo dla mniejszości narodowych, „Nowa Szkoła” 1960, nr 2, s. 8;
AP Wrocław, KOS, sygn. XVII/93, s. 180.
Tamże, s. 180.
Tamże, s. 180; S. Mauersberg, Szkolnictwo..., dz. cyt., s. 8–9.
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Podstawowym problemem szkół mniejszości narodowych był brak nauczycieli wywodzących się z grup narodowościowych. Z myślą o przygotowaniu kadry nauczycielskiej dla tych szkół w liceach pedagogicznych tworzono klasy dla
uczniów należących do mniejszości narodowych. Nauczycieli języka ojczystego
na poziomie podstawowym przygotowywano także do pracy nauczycielskiej
w studiach nauczycielskich (dla języka ukraińskiego) i zaocznych studiach nauczycielskich. Przyszłą kadrę pedagogiczną szkół średnich kształcono na Uniwersytecie Warszawskim (szkoły ukraińskie i białoruskie) oraz uniwersytetach
zagranicznych, m.in. w Kijowie, gdzie pobierali edukację przyszli nauczyciele
języka ukraińskiego. Na początku lat sześćdziesiątych nie rozwiązano kwestii
kształcenia nauczycieli języka żydowskiego dla szkół podstawowych i średnich.
O edukacji nauczycieli dla szkół z językiem niemieckim w dokumentach sporządzanych przez władze oświatowe nie wspominano16. Doskonalenie czynnych
nauczycieli języka ojczystego odbywało się pod nadzorem kierowników sekcji wojewódzkich ośrodków i instruktorów powiatowych ognisk metodycznych
języka ukraińskiego, żydowskiego, a także białoruskiego, słowackiego i litewskiego. Dodatkowo dla nauczycieli języka ukraińskiego uczących na kompletach Ministerstwo Oświaty opracowało specjalny przewodnik metodyczny17.
Praca w szkolnictwie dla mniejszości narodowych uznawana była za trudniejszą. Było to spowodowane nauczaniem w zróżnicowanych zespołach złożonych z uczniów kilku klas, indywidualizacją nauczania, nauką początków języka
w różnych klasach szkoły podstawowej, a nawet klasach licealnych, korzystaniem z podręczników importowanych, niedostosowanych do nauczania według
polskich programów18.
Podręczniki dla szkół z obcym językiem nauczania w latach pięćdziesiątych
drukowane były przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS) lub
importowane z ZSRR (szczególnie dla szkół z językiem białoruskim i ukraińskim), Czechosłowacji (dla szkół słowackich) oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej. PZWS wydawały także podręczniki do nauki języka żydowskiego i ukraińskiego dla szkół podstawowych. Z podręczników importowanych rezygnowano nie tylko dlatego, że nie były dostosowane do naszych programów,
ale także ze względu na zawarte w nich treści19.
16

17
18
19

Kierunki rozwoju szkolnictwa dla mniejszości narodowych w Polsce (informacje i wnioski),
AP Wrocław, KOS, sygn. XVII/93, s. 183. Prawdopodobnie dokument powstał w roku szkolnym 1960/61.
Tamże, s. 182.
S. Mauresberg, Szkolnictwo..., dz. cyt., s. 9.
Tamże, s. 9; AP Wrocław, KOS, sygn. XVII/93, s. 181.
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Żydowska

Ukraińska

Grecka
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1

Narodowość

Wrocław

Legnica

Wrocław

Zgorzelec

komplety

31

12

Zgorzelec

komplety

Legnica

–

Legnica

komplety

szkoła

–

30

Legnica

Legnica

szkoła

–

Wrocław

Jaroszówka

Złotoryja

komplety

–

Wrocław

Bukowna

Lubin

komplety

–

–

Gniewomierz

Legnica

komplety

–

–

38

16

12

6

4

5

I

x

Modła

Bolesławiec

Wołów

szkoła

szkoła

szkoła

komplety

Legnica

Wałbrzych

szkoła

Orzeszków

Wałbrzych

Dzierżoniów

4

komplety

Dzierżoniów

2

Rodzaj
placówki

Gawrony

3

Powiat

x

Miejscowość
szkolna

37

11

48

21

–

5

3

–

7

1

5

52

18

17

7

10

6

II

30

10

49

36

–

6

8

8

9

4

1

56

27

10

11

8

7

III

25

11

31

25

–

13

4

–

3

4

1

59

20

20

11

8

8

IV

29

11

29

21

–

9

6

–

3

–

3

58

18

21

11

8

9

V

35

11

24

13

–

4

5

–

4

–

–

70

28

19

13

10

10

VI

19

4

8

14

–

6

5

–

3

–

–

73

36

21

11

5

11

VII

–

–

–

40

40

–

–

–

–

–

–

48

28

20

–

–

12

VIII

–

–

–

34

34

–

–

–

–

–

–

57

36

21

–

–

13

IX

Liczba uczniów w klasach

Tab. 1
Szkolnictwo z niepolskim językiem nauczania na Dolnym Śląsku w roku szkolnym 1963/64

–

–

–

23

23

–

–

–

–

–

–

53

39

14

–

–

14

X

–

–

–

11

11

–

–

–

–

–

–

30

20

10

–

–

15

XI

206

70

219

238

108

43

31

8

29

9

10

484

175

185

70

53

16
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komplety
komplety

Dzierżoniów
Bielawa
Niemcza
Lubań
Leśna
Pisarzowice
Świdnica
Jelenia Góra
Kowary

Dzierżoniów

x

x

Lubań

x

x

Świdnica

Jelenia Góra

x

10

5

Zgorzelec

Zgorzelec

komplety

5

Legnica

Legnica

komplety

126

–

4

14

2

1

4

3

8

6

6

4

1

5

x

komplety

komplety

komplety

komplety

komplety

komplety

komplety

komplety

Wałbrzych

Wałbrzych

komplety

komplety

Pie
Chojnów

4

3

Złotoryja

2

Źródło: AP Wrocław, KOS, sygn. XVII/90, s. 179.
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Grecka

1

13

7

6

166

–

11

17

3

1

6

6

–

2

18

–

6

6

16

10

6

145

–

7

7

2

1

4

5

10

2

12

3

3

7

12

9

3

121

–

10

20

1

2

3

–

1

6

5

2

4

8

13

10

3

118

–

10

9

2

–

1

3

9

2

9

4

–

9

18

15

3

124

–

8

12

2

–

1

6

10

2

12

1

–

10

6

4

2

53

8

5

–

2

–

1

–

–

2

4

2

–

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

88

60

28

853

8

55

79

14

5

20

23

38

20

66

16

14

16

SPOŁECZNO-POLITYCZNE UWARUNKOWANIA ORGANIZACJI SZKOLNICTWA...

113

2018-10-11 11:51:38

ANNA TUTAJ
Lektury obowiązkowe i uzupełniające sprowadzano jednak z zagranicy. Dla
szkół mniejszościowych i z dodatkową nauką języka ojczystego sprowadzano
też czasopisma młodzieżowe przeznaczane dla uczniów oraz pedagogiczne – dla
nauczycieli.
Do końca 1959 r. nadzór nad szkolnictwem dla mniejszości narodowych pełnił w Ministerstwie Oświaty Wydział Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania, ale w styczniu 1963 r. wydział ten został zlikwidowany, a na jego miejsce
powołano Komisję Resortową do spraw Szkolnictwa z Niepolskim Językiem
Nauczania20. Na poziomie województw i powiatów tym odrębnym typem kształcenia także zajmowały się inspektoraty oświaty i kuratoria okręgów szkolnych.
Kuratoria prowadziły nadzór nad szkolnictwem poprzez wizytatorów21.
W zakresie programu wychowania oczekiwano, że szkolnictwo narodowościowe będzie wpajać elementy macierzystej, regionalnej kultury, umacniać
więź ucznia z własnym środowiskiem, sprzyjać pielęgnowaniu rodzimego
folkloru, sztuki i kultury ludowej. Funkcji tej służyć miała nauka szkolna języka i literatury, historii ojczystej i pieśni regionalnych oraz zajęcia pozalekcyjne służące pogłębianiu wiedzy o języku i literaturze ojczystej, umożliwiające poznawanie miejscowych dialektów i twórczości ludowej. Szkoły te
miały za zadanie także wychowywać „... w atmosferze ogólnonarodowej kultury polskiej, kształtować związki poznawcze i emocjonalne z osiągnięciami
gospodarczymi i kulturalnymi Polski Ludowej. W kształceniu patriotyzmu
doniosłe znaczenie ma nauka literatury i historii Polski. W procesie wychowania młodzieży narodowości niepolskiej w duchu socjalistycznym i przygotowania jej do czynnego życia obywatelskiego dopomagają szkole samorządne ideowe organizacje młodzieżowe, zwłaszcza ZMS (Związek Młodzieży
Socjalistycznej), ZMW (Związek Młodzieży Wiejskiej) i ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego). Działalność organizacji młodzieżowych w szkolnictwie
narodowościowym wymaga jednak rozwinięcia pod względem ilościowym
i polepszenia od strony jakościowej”22.
Na początku lat sześćdziesiątych w szkolnictwie narodowościowym doszło
do zmian spowodowanych głównie emigracją mniejszości żydowskiej i niemieckiej z Polski. Zmniejszeniu uległa liczba szkół dla mniejszości narodowych,
a pozostających w Polsce uczniów umieszczano w niezlikwidowanych jeszcze
szkołach, na ogół współistniejących z placówkami polskimi. W latach 1961–1969
20
21
22

AP Wrocław, PWRN, sygn. XVII/93, s. 122.
AP Wrocław, KOS, sygn. XVII/93, s. 183.
AP Wrocław, KOS, sygn. XVII/93, s. 181.
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na bazie szkół polskich istniały licea żydowskie we Wrocławiu, Legnicy, a także
w Łodzi23. Na początku lat siedemdziesiątych uznano, że nie ma potrzeby wznawiania działalności szkół średnich ogólnokształcących z żydowskim językiem
nauczania, uznając istnienie szkół żydowskich jako zakończone zjawisko historyczne. Oceniano, że nie stanowiły one „czynnika integrującego, zespalającego
społeczeństwo żydowskie ze społeczeństwem polskim, ale przeciwnie – przygotowywały dzieci i młodzież żydowską do emigracji z Polski”24.
Ostatnie szkoły z niemieckim językiem nauczania na Dolnym Śląsku przestały istnieć w 1963 r. Stopniowo poprawiała się w latach sześćdziesiątych
sytuacja w szkolnictwie dla dzieci i młodzieży ukraińskiej. Najprzychylniej
traktowano szkolnictwo dla uchodźców politycznych z Grecji. Jednak nie
przewidywano dla tej grupy narodowościowej szkół ponadpodstawowych.
Dzieci uchodźców greckich i macedońskich uczyły się języka ojczystego, własnej kultury i historii, głównie uczestnicząc w specjalnych kompletach nauczania. Zaledwie przez kilka lat istniały dla nich odrębne szkoły z greckim i macedońskim językiem nauczania. Prawdopodobnie brak możliwości powrotu
tej grupy narodowościowej do ojczyzny spowodował decyzję polskich władz
o asymilacji tej ludności25.
Rozmieszczenie szkół dla mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w latach sześćdziesiątych przedstawia tabela 1.

Podsumowanie
Powstanie w okresie powojennym szkolnictwa polskiego na Dolnym Śląsku i pojawienie się szkolnictwa żydowskiego miało pełnić rolę integracyjną
i polonizacyjną. Podkreślanie piastowskich – polskich tradycji tego regionu
wspierać miała szybka akcja zasiedlenia i początkowa akceptacja wszelkiej
polskiej aktywności, bez względu na kontekst polityczny. Do roku 1947 możliwe było istnienie autonomicznych niepaństwowych i niepublicznych szkół
zarówno polskich, jak i żydowskich. Silne emocje i perspektywa wysiedlenia Niemców doprowadziły do powstrzymywania działalności szkół niemieckich, chociaż niejasna sytuacja powojennego Dolnego Śląska sprawiła, iż nie
wyeliminowano ich zupełnie. Brak jednak na ten temat istotnych informacji
– niemożliwe jest zatem odtworzenie ich działalności w okresie pomiędzy
23
24
25

K. Wasiak, Szkolnictwo..., dz. cyt., s. 28.
J. Dudek, Szkolnictwo..., dz. cyt., s. 87.
S. Troebst, A. Tutaj, Zerstrittene Gäste. Bürgerkriegsflüchtlinge aus Griechenland in Polen
1948ß1998, NordostßArchiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, „Neue Folge”, Bnd XIV-2005,
NordostßInstitut Lüneburg, 2006, s. 193–225.
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1945 a 1947 r. Pierwszy okres lat 1945–1949 charakteryzowała duża aktywność środowiska żydowskiego26, które jeszcze w 1949 r. przekonane było
o możliwości dalszego prowadzenia własnego szkolnictwa o niezależnym
od państwa charakterze podkreślającym narodową tożsamość. Znacząca fala
emigracji żydowskiej zakończona w 1950 r. oraz przejęcie w środowiskach
żydowskich kontroli przez członków PZPR-u ostatecznie uczyniło szkolnictwo żydowskie zaledwie symboliczną instytucją reprezentującą to środowisko.
Szkoły żydowskie traciły swoją odrębność, a podtrzymywanie narodowej kultury sprowadzono odtąd do roli zagadnienia dodatkowego w cyklu kształcenia.
Autonomiczne dotychczas szkolnictwo żydowskie poddane zostało tym samym
procesom, które przechodziła szkoła polska. Następowała wymiana programów wychowawczych i nauczania, kadry nauczającej, członków komitetów
rodzicielskich i podporządkowanie ideologiczne organizacji młodzieżowych
oraz kadry i treści nauczania. Tym samym procesom podlegały powstające od
1950 r. szkoły niemieckie. Wprowadzano tam programy realizujące ogólnie
przyjęte w szkołach powszechnych treści, z niewielkimi ustępstwami imitującymi charakter szkolnictwa narodowościowego. Zahamowanie wyjazdów
ludności niepolskiej do połowy lat pięćdziesiątych sprzyjało wzrostowi liczby
szkół z niepolskim językiem nauczania, jednak jakość ich pracy była starannie kontrolowana. Działalność taka stwarzała pozory realizowania polityki
mniejszościowej dla potrzeb propagandowych. Z możliwości wyjazdów po
kryzysie politycznym 1956 r. skorzystały szczególnie środowiska mniejszości
niemieckiej i żydowskiej, rozwiązując polskim władzom problem mniejszości
narodowych, zaledwie tolerowanych wobec haseł państwa jednonarodowego.
Jedynie szkolnictwo dla uchodźców greckich i macedońskich traktowano jako
sprawę priorytetową, a jego pozycja wynikała z politycznego uprzywilejowania tej grupy w bloku wschodnim. Dla ludności ukraińskiej krótki okres, kiedy umożliwiono jej wyartykułowanie swoich potrzeb, stał się przyczynkiem
do aktywności politycznej tego środowiska, które od powołania własnego
– choć tak samo jak i w pozostałych przypadkach, podporządkowanego państwu
– szkolnictwa, podjęło starania o podtrzymywanie własnej tożsamości, co realizowano z różnym natężeniem przez następne lata.
Szkolnictwo z niepolskim językiem nauczania, poza trudnościami, z jakimi zmierzała się szkoła polska – w postaci obniżenia standardów nauczania
i ideologizacji pracy szkolnictwa – zmagało się także z wyraźną niechęcią,
26

A. Tutaj, Ludność żydowska w powiecie wałbrzyskim w latach 1945–1949. Próby zakorzenienia i tworzenia nowej żydowskiej tożsamości, [w:] I. Szlachcicowa (red.), Biografia a tożsamość, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2496, Wrocław 200, s. 209–223.
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z wyjątkiem szkolnictwa dla uchodźców greckich. Zmniejszanie liczby szkół
dla ludności niepolskiej pod koniec lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych poprzez kumulowanie w kilku ośrodkach nauczania dla coraz mniej licznych grup dzieci zwiastowało zamykanie możliwości kształcenia rozproszonej na Dolnym Śląsku ludności niepolskiej. Strategia taka miała doprowadzić
do asymilacji pozostałych mniejszości narodowych. Ostatecznie do końca lat
sześćdziesiątych rozwiązano w ten sposób problem szkolnictwa z żydowskim
i niemieckim językiem nauczania, które najaktywniej reprezentowały szkolnictwo mniejszościowe. W niezależnych szkołach dla uchodźców greckich
aktywność oświatową i kulturalną przedkładano nad kształcenie, ostatecznie
doprowadzając do asymilacji tej grupy w społeczeństwie polskim. Aktywność
zawodowa oraz potrzeba awansu społecznego, a także idące za tym migracje
do dużych miast podobnie doprowadziły do asymilacji środowisk żydowskich
i ukraińskich. Sytuacja ta sprzyjała likwidowaniu szkół mniejszościowych na
Dolnym Śląsku.
Szkolnictwo dla mniejszości narodowych w latach powojennych pełniło dla
władz politycznych kilka istotnych funkcji, a mianowicie było: 1) narzędziem
kontroli i kanalizowania aktywności grup narodowościowych, 2) argumentem
politycznym, obrazującym rzekomą troskę o mniejszości narodowe naszych
„sojuszników”, 3) instytucją spłaszczającą autentyczną potrzebę kultywowania
własnej tożsamości; 4) pozornym rozwiązaniem problemów aktywności mniejszości narodowych oraz środkiem wdrażania własnej wizji działalności tych
grup mniejszościowych, 5) sposobem na ideologiczną indoktrynację środowiska.
Miało też jeszcze inne oblicze, pozytywne. Dzięki gorliwości urzędników i oddaniu nauczycieli dawało szansę kształcenia, wyrównywania różnic (cywilizacyjnych), pozwalało na integrację ludzi wewnątrz własnej grupy, jak i z otaczającym środowiskiem; umacniało więzi, przełamywało – w efekcie działalności
poza oficjalnym programem – stereotypy, integrowało środowiska27; pomagało
ocalić świadomość narodową, której poczucie przetrwało dzięki m.in. skupieniu
środowisk wokół szkół dla mniejszości; stworzyło szansę na przetrwanie poczucia tożsamości, co pomogło odrodzić się kulturze innych narodowości w warunkach suwerennego i demokratycznego państwa po 1989 r.

27

Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce. Niemcy w rozproszeniu, t. 2, Warszawa 1999, s. 27.
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Streszczenie
Społeczno-polityczne uwarunkowania organizacji szkolnictwa dla
mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w okresie powojennym

Autorka prezentuje okoliczności i warunki osiedlania na Dolnym Śląsku mniejszości
narodowych oraz analizuje sytuację szkolnictwa w kontekście społeczno-politycznym.
Opisuje także decyzje polskich władz politycznych oraz oświatowych, które umożliwiły
utworzenie szkół oraz kompletów nauczania dla tej ludności. Charakteryzuje organizację i funkcjonowanie szkół z niepolskim językiem nauczania. Krótko opisuje okoliczności likwidacji tego typu szkolnictwa.
Słowa kluczowe: edukacja, mniejszości narodowe, Dolny Śląsk.

Summary
Socio-political conditions in the process of organizing the education
system for the minorities in the Lower Silesia in the post-war period

The author presents the circumstances and conditions of settling national minorities
in Lower Silesia and analyses the situation of the education of national minorities in the
socio-political context. It also describes the decisions of the Polish political and educational authorities that enabled the creation of schools and courses for this population.
It characterizes the organization and activity of schools with non-Polish language of
learning. The author briefly describes the circumstances of the liquidation of this type
of education.
Keywords: education for minorities in Poland, education for minorities, Lower Silesia
after the second World War.
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Proces kształtowania się polskiej
społeczności lokalnej w Sicinach
na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956
Wprowadzenie
II wojna światowa zakończyła się w Europie 8 maja 1945 r. Ocaleni z tej
największej w dziejach ludzkości pożogi zmagali się z przeciwstawnymi uczuciami. Z jednej strony doznawali euforii, radości i wielkich nadziei, z drugiej
zaś, nękał ich nadal porażający lęk, strach, ból, pustka i bieda. Ten trudny do
jednoznacznego zaszufladkowania okres w dziejach Europy i Polski doczekał
się w literaturze naukowej swojej nazwy – „czas powojnia”1.
Przez wiele miesięcy po zakończeniu działań wojennych ludzie nadal bali się
wychodzić z domów, drżeli o życie własne i bliskich, cierpieli głód i niedostatek
na każdym poziomie egzystencji. Osadnicy, którzy przyjechali na tzw. Ziemie
Odzyskane, zawiedzeni warunkami jakie zastali – zniszczonymi i rozkradzionymi gospodarstwami i domami, czuli niepewność jutra i frustrację. Ten świat,
który po wojnie stanął przed ich oczami, był zupełnie zrujnowany. Wymagał
wielkiej odbudowy od fundamentów, tak na płaszczyźnie materialnej, jak i moralnej oraz społecznej.
W takiej właśnie rzeczywistości w czasie powojnia znalazł się Dolny Śląsk,
a wraz z nim wieś Siciny w powiecie górowskim. W takich skrajnie trudnych
warunkach Polacy budowali wielopłaszczyznowe struktury społeczności lokalnych, niezbędne dla unormowania stosunków społecznych i prawnych na
nowych ziemiach, które w wyniku poczdamskich ustaleń przypadły Polsce.
W Sicinach, jednej z najstarszych wsi Dolnego Śląska, która od 1946 r. stała się
siedzibą gminy, dostrzec można niemal wszystkie etapy i warunki kształtowania
się polskich społeczności lokalnych na Ziemiach Odzyskanych. Właśnie w Si1

M. Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947, Kraków 2012, s. 13.
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cinach rozegrał się dramat ucieczki i wysiedlenia niemieckiej ludności, zainstalowała się radziecka komendantura wojenna, lokowano pierwszych na Dolnym
Śląsku osadników, kwitł szaber, od podstaw tworzono administrację publiczną
oraz przeprowadzono skomplikowany proces polonizacji nazw. W Sicinach także działała niepodległościowa organizacja podziemna, która prawdopodobnie
jako jedyna na Dolnym Śląsku posiadała własny sztandar. Celem tego artykułu
jest ukazanie procesów tworzenia się społeczności lokalnych na Ziemiach Odzyskanych oraz warunków, w jakich te procesy musiały być realizowane.

Ucieczka i wysiedlenie ludności niemieckiej
Niezwykle ważkim problemem dla tworzących się społeczności lokalnych
na Ziemiach Odzyskanych była niewątpliwie sprawa przesiedlenia ludności niemieckiej. Tereny należące do III Rzeszy, jeszcze przed styczniową ofensywą
Armii Czerwonej oraz w trakcie jej trwania, opuściło kilka milionów ludzi2. Powodem była zarządzona przez władze wojskowe i cywilne ewakuacja, połączona z paniczną ucieczką ludności przed błyskawicznie nacierającymi wojskami
radzieckimi3. 25 czerwca 1945 r. Edward Ochab, minister – pełnomocnik generalny dla Ziem Odzyskanych, wydał wytyczne w sprawie wysiedlania ludności
niemieckiej. Do czasu konferencji w Poczdamie4 nie istniały bowiem żadne formalne decyzje przywódców wielkich mocarstw, które dawałyby podstawę prawną do wysiedlania Niemców. Dlatego Ochab zalecał, by władze administracyjne
na Ziemiach Odzyskanych zachęcały Niemców do wyjazdów na teren radzieckiej strefy okupacyjnej za Odrą i wspierały ich poprzez niezwłoczne wydawanie
niezbędnych dokumentów i organizowanie transportu.
W styczniu 1945 r. niemieccy mieszkańcy wsi Siciny szykowali się już do
ucieczki przed zbliżającą się Armią Czerwoną. W miarę zbliżania się frontu narastała panika i poczucie bezradności. Bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń
był Adam Górny z Rozalina koło Konina, który wiosną 1940 r. wraz z rodziną
2

3
4

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że zimą 1945 r. obszary tzw. Ziem Odzyskanych mogło opuścić nawet 5 mln Niemców. Potwierdzają to nie tylko polskie wyliczenia, ale
także szacunki Głównej Kwatery Wojsk Brytyjskich w Niemczech, opublikowane w kwietniu
1946 r. Według nich tereny na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w czasie trwania zimowej
ofensywy Armii Czerwonej opuściło 60% ludności niemieckiej, zob. H. Mordawski, Ziemie
Odzyskane 1945–1956, Poligraf 2015, s. 134.
H. Mordawski, Ziemie..., s. 133.
Problem niemieckich mieszkańców Ziem Odzyskanych uregulowany został podczas konferencji poczdamskiej, odbywającej się w dniach 17 lipca–2 sierpnia 1945 r. Postanowienia umowy
poczdamskiej zawierały m.in. decyzje o przesiedleniu ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji i Węgier. Zob. P. Lippóczy, T. Walichnowski, Przesiedlenie ludności niemieckiej po
II wojnie światowej w świetle dokumentów, Warszawa 1982, s. 50–54.
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trafił na przymusowe roboty do Sicin (Seitsch). Oto jego relacja: „Niemcy pakowali swój dobytek na wozy. Zabierali ze sobą tylko podstawowe rzeczy, resztę
zostawiając. Byli wściekli na nas, że widzimy ten ich strach. Na gospodarstwach
do pilnowania i karmienia zwierząt pozostawili właśnie przymusowych robotników. Powiedzieli nam, że za trzy dni wrócimy, macie pilnować dobytku, karmić
inwentarz, a jeżeli czegoś zabraknie to marny wasz los”5.
22 stycznia, w poniedziałek rano wyjechała większość mieszkańców Sicin.
Ówczesny niemiecki proboszcz parafii, ksiądz Anton Kornaczewski zapisał
w swych wspomnieniach, że „w wiosce zapanowała przejmująca cisza”. Pozostało tylko kilkadziesiąt osób, przeważnie chorych, starszych i dzieci oraz
siostry elżbietanki i proboszcz. Około godziny 18:00 wszyscy zapakowali się
na wozy i ruszyli w kierunku Głogowa. Po drodze działy się dantejskie sceny.
Ludzie nie wytrzymywali mrozu i umierali z wycieńczenia. Matki zmuszone
były pozostawić martwe dzieci na poboczach dróg lub w lasach, bo zamarznięta ziemia nie pozwalała pochować zwłok. Na drogach panował ogromny tłok.
Niemieckie wojska, spiesząc się do obrony Głogowa, taranowały wozy z uciekinierami, spychając je do rowów. Po przekroczeniu Odry i krótkim odpoczynku
w Głogowie sicinianie ruszyli w dalszą podróż w kierunku Lubina. Dotarli do
wsi Bronów, gdzie był cel ich ewakuacji6. Front jednak parł na zachód i zbliżał się do wsi. Mieszkańcy Sicin ruszyli więc dalej w stronę Nysy Łużyckiej.
W Bronowie pozostały jednak siostry elżbietanki, kilka starszych kobiet oraz
ksiądz Kornaczewski. Przetrwali atak Sowietów. Po kilku dniach przeniesiono
ich do pobliskich Szklar Dolnych. 24 marca podjęli nieudaną próbę powrotu do
Sicin. Dopiero na początku czerwca udało im się przedostać przez Polkowice
i spalony Głogów do Sicin, gdzie zastali oddział Armii Czerwonej, który zajmował się wywożeniem dóbr niemieckich do ZSRR.
Na powrót do Sicin zdobyło się nie więcej niż ok. 30 dawnych mieszkańców
wsi. Na początku lipca 1945 r. polskie władze administracyjne powiatu górowskiego rozpoczęły ostateczne „oczyszczanie” podległych sobie miejscowości
z ludności niemieckiej. W asyście milicji wyprowadzono Niemców z Sicin do
Góry, gdzie w barakach na terenie cukrowni był punkt zborny. Po tygodniu, gdy
zebrano ok. 450 osób, milicjanci uformowali z nich długą kolumnę i ruszyli do
Głogowa7. Następnie trafili do Nowej Soli, gdzie przebywali do połowy lipca
1946 r. W końcu transportem kolejowym przewieziono ich przez Magdeburg,
5
6

7

A. Górny, Z literą P na piersi, Góra 1995, s. 18.
P. Wróblewski, Dzieje wsi Siciny w świetle historii Polski, Niemiec i Śląska oraz w kontekście
znalezisk monetarnych, Siciny 2015, s. 176.
Wspomnienia księdza Antona Kornaczewskiego, maszynopis.
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Helmstedt do Peine koło Hanoweru. Inni dotarli do Flassberga i Glasten koło
Drezna, do Bautzen i Görlitz oraz na tereny Turyngii, Meklenburgii, Hesji, Nadrenii i górnej Bawarii8.
Wysiedlenia były konsekwencją straszliwej wojny, jaką w Europie rozpętały
właśnie Niemcy. W lipcu 1945 r. przywódcy supermocarstw wystąpili z apelem
i zażądali wstrzymania wysiedleń z Polski, Czechosłowacji i Węgier do czasu,
aż będzie mogło to się odbyć w sposób dobrze zorganizowany i humanitarny.
Akcje te Polacy i Rosjanie prowadzili często bardzo brutalnie, dopuszczając się
gwałtów, grabieży i morderstw. Alianci nie radzili też sobie z wielkim napływem
uchodźców do ich stref okupacyjnych. Apel nie wstrzymał jednak wysiedleń ze
Śląska i Pomorza, a tylko nieco je spowolnił9.

Sowieckie komendantury okupacyjne
By zrozumieć uwarunkowania i ograniczenia, z jakimi zetknęli się Polacy przy
tworzeniu na Ziemiach Odzyskanych pierwszych struktur społeczności lokalnej,
należy przedstawić organizację i działania sowieckich struktur okupacyjnych oraz
problemy związane ze zdobyczą wojenną. Wraz z przesuwaniem się frontów na
obszarach niemieckich dowództwo Armii Czerwonej tworzyło na nich system
administracji okupacyjnej ze strukturami zwanymi komendanturami wojennymi. Podlegały one istniejącemu w sztabie każdego frontu oddziałowi kierowania
komendanturami wojennymi. Działały na podstawie IV konwencji haskiej z dnia
18 października 1907 r., która opisywała prawa i zwyczaje wojny lądowej10. Instrukcja Sztabu Generalnego Armii Czerwonej z 10 października 1944 r. nakazywała dowódcom frontów ustanowić komendantury wojenne we wszystkich mających znaczenie strategiczne miejscowościach11. Organizowano je według siatki
niemieckiego podziału administracyjnego. Były więc komendantury okręgowe,
obwodowe (powiatowe), miejskie i gminne, jeśli znajdowały się w nich ważne
zakłady przemysłowe lub zajęte na potrzeby Armii Radzieckiej majątki ziemskie.
Na Dolnym Śląsku pierwsze komendantury wojenne powstały po 22 stycznia
1945 r. Komendanci wojenni wszystkich poziomów sprawowali na swoim terenie
nieograniczoną władzę wojskowa oraz cywilną. Każdy z nich miał trzech zastępców: od spraw politycznych, ludności cywilnej i gospodarczych12.
18
19
10

11
12

P. Wróblewski, Dzieje..., s. 182.
Tamże, s. 181.
J. Chutkowski, Powstanie władzy polskiej w Głogowie i jej działalność w latach 1945–1950,
Głogów 1997, s. 7.
H. Mordawski, Ziemie..., s. 36.
Tamże, s. 37.
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10 stycznia 1945 r. Rada Komisarzy Ludowych ZSRR podjęła uchwałę,
w której określiła zasady postępowania z tzw. zdobyczą wojenną. Specjalne trofiejnyje komandy miały zabezpieczyć, konfiskować i ewentualnie demontować
dobra i przedmioty wartościowe i przekazywać je przedstawicielom ludowych
komisariatów, którzy organizowali wywózkę do ZSRR. Władze sowieckie i Naczelne Dowództwo Armii Czerwonej złamały wszelkie ograniczenia zapisane
w aneksie do IV konwencji haskiej z roku 1907. Cały nieruchomy i ruchomy
majątek niemiecki, zarówno państwowy, jak i prywatny, został potraktowany
jako zdobycz wojenna.
W praktyce żołnierze sowieccy konfiskowali wszystko, co wpadło w ich ręce
i przedstawiało jakąkolwiek wartość. Siedziba komendantury wojennej w Sicinach mieściła się w pocysterskim pałacu w majątku, który na początku pełnił
funkcję szpitala polowego dla żołnierzy frontowych. Sowieci zajęli całe gospodarstwo wraz z najbliższymi budynkami mieszkalnymi. Po przesunięciu się linii
frontu na zachód od razu przystąpili do ogołacania okolicznych domów, budynków gospodarczych, zakładów usługowych z wszelkiego rodzaju dóbr, które
gromadzili w pomieszczeniach majątku. Zabierali niemal wszystko, od wyposażenia domów (elementy sanitarne, garnki, naczynia, meble, pościel, odzież),
przez maszyny i urządzenia rolnicze, zwierzęta hodowlane, po druty elektryczne
czy ule z pszczołami13.
Część tych dóbr sprzedawali za wódkę szabrownikom przybywającym
tłumnie na Ziemie Odzyskane po niemieckie dobra. Nadużywający alkoholu
Sowieci zachowywali się jak barbarzyńcy, mordując ludność niemiecką i nierzadko polską, gwałcąc kobiety, często na oczach ich mężów i dzieci. Pełnomocnik obwodowy w Górze August Herbst tak charakteryzował wzajemne stosunki polsko-sowieckie na terenie górowskim: „Do najaktualniejszych
trudności należą: [...] zabieranie i wywożenie albo też świadome niszczenie
lub uszkadzanie przez niektóre oddziały wojska radzieckiego mienia państwowego, mienia przedsiębiorstw użyteczności publicznej, mienia prywatnego;
gwałcenie niewiast polskich przez niektórych żołnierzy sowieckich, prowokacje, bicie wieśniaków, bezprawne i nieuzasadnione rewizje w domach i zabudowaniach polskich, zabieranie mienia prywatnego, dostarczanego tu przez
repatriantów, wygrażanie się użyciem natychmiastowej przemocy fizycznej
i zbrojnej, sianie defetyzmu i nastrojów panicznych, a w końcu: kradzieże
zwykłe, kradzieże rozbójnicze i rozboje, jakich dopuszczają się niektórzy żołnierze radzieccy na szkodę ludności polskiej itp., czynności destrukcyjne do13

P. Wróblewski, Dzieje..., s. 192.
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konywane głównie pod osłoną nocy, wpływają ujemnie na konstruktywną
pracę w powiecie”14.
Osadnik z Wandowa, Stanisław Król przypomina sobie, że Rosjanie stacjonowali w Sicinach do 1948 r. Organizowali uprawę ziemi ornej w majątku. Często zmuszali do pracy przybyłych do Sicin Polaków. Wszystkie zebrane płody
rolne wywozili na Wschód. W 1945 i 1946 r. polami między Sicinami i Tarpnem
pędzili niezliczone stada krów, zrabowane w Niemczech. Mówili, że to zdobyczne na Germańcach.

Pierwsi osadnicy
Kronika powiatu górowskiego15 wspomina, że od ok. 22 stycznia 1945 r.
przez niemal tydzień powiat pozostawiony był własnemu losowi. „Nie było
żadnych władz ani jakichkolwiek i czyichkolwiek sił zbrojnych. Człowiek cywilny nawet w jasny dzień bał się człowieka i do wszystkich ludzi odnosił
się nieufnie”. W maju i czerwcu do Sicin zaczęli napływać pierwsi osadnicy
z wschodnich terenów II Rzeczypospolitej oraz z Lubelskiego, Małopolski
i Wielkopolski. Wśród nich byli Zofia i Józef Broś z córką Haliną, Stanisław
i Kazimiera Baran z trzema córkami, Edward i Kazimiera Pieniak oraz Antonina Król z synem Stanisławem. Wszyscy pochodzili z Wandowa, powiat
Łuków koło Lublina. „W podjęciu decyzji o wyjeździe pomogła nam z pewnością szeroko prowadzona akcja propagandowa. Zapewniano nas, że na tak
zwanych Ziemiach Odzyskanych nie brakuje pustych domów i gospodarstw.
Każdy otrzyma tyle ziemi, ile będzie potrzebował. W Wandowie mieszkaliśmy w trudnych warunkach, w cztery rodziny w jednym domu”16. Po trwającej
ponad dwa tygodnie podróży pociąg zatrzymał się na stacji w Lesznie, skąd
pieszo dotarli najpierw do Tarpna, a następnie do Sicin. Zajęli wolne gospodarstwa i czekali na rozwój wydarzeń. Wraz z osadnikami do Sicin trafiali też
szabrownicy i ludzie wysoce zdemoralizowani wojennymi przeżyciami. Osadnicy zmuszeni byli wystawiać warty nocne, gdyż po zachodzie słońca z zajętych przez nich gospodarstw znikały maszyny i żywy inwentarz oraz dobytek
przywieziony z poprzednich miejsc zamieszkania17.
Do jesieni 1945 r. niemal wszystkie gospodarstwa w Sicinach miały już nowych gospodarzy. Wspomniana wcześniej kronika powiatu górowskiego podaje,
14

15
16
17

M. Żłobiński, Armia Czerwona w powiecie górowskim w latach 1945–1946, „Kwartalnik Górowski” 2013, nr 42, s. 19.
Kronika m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej, przechowywana w Bibliotece Miejskiej w Górze.
Wspomnienia Stanisława Króla spisane 15 lutego 2014 r.
P. Wróblewski, Dzieje..., s. 197.
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że z końcem lata 1945 r. ludność polska na terenie powiatu liczyła 13 970 osób.
Do Świąt Bożego Narodzenia przybyło jeszcze blisko 6 tys. osadników. Kronika
tak ich charakteryzuje: „Ludność jest z różnych części i stron Polski. Poza nie
dużym odsetkiem ludzi o silnym i dodatnim charakterze, ogół ludności jest zdemoralizowany przebytą wojną. [..] Około 5 procent ludności, bezpośrednio po
przybyciu, zajął się potajemnym gorzelnictwem. [..] Wskutek tego ludność się
rozpiła. Pili starzy, mężczyźni, niewiasty, młodzież płci obojga a nawet dzieci.
[..] Nieróbstwo, gościny, zabawy prywatne i publiczne, czyny lubieżne, nawet
między młodzieżą szkolną i nieletnimi, w związku z tym choroby weneryczne,
niezgody, kłótnie, bijatyki, były zjawiskiem życia codziennego”18.
Na przełomie 1945 i 1946 r. największym problemem osadników był brak
żywności. W maju i czerwcu 1945 r. w piwnicach poniemieckich domów w Sicinach można było znaleźć słoiki z rozmaitymi przetworami oraz ziemniaki
i warzywa, które trafiały się też w kopcach. Latem z drzew zrywano owoce,
a w ogródkach uprawiano marchew, fasolę czy buraki. Żywności tej jednak
wystarczyło tylko do jesieni. Problemy potęgowała też postawa Rosjan, którzy
uprawiali okoliczną ziemię i wszystkie płody rolne wywozili do ZSRR. „Było
bardzo ciężko. Często nie mieliśmy co jeść. Podstawą diety była fasola, którą
znaleźliśmy po Niemcach. Chleb pojawiał się rzadko i był tylko za pieniądze.
Od czasu do czasu udało się coś ukraść Rosjanom, którzy uprawiali ziemniaki.
Musieliśmy u nich pracować na polach więc korzystaliśmy z okazji”19. W Święta Bożego Narodzenia ludźmi targały dwojakie uczucia. Z jednej strony ogarniała ich radość z ocalenia po koszmarze, jakim była II wojna światowa. Z drugiej,
strony – i te uczucia przeważały – byli jednak smutni i przygnębieni stratą bliskich na frontach, w egzekucjach, masowych mordach, w obozach zagłady i na
robotach przymusowych. Nastroju nie poprawiał też niemal pusty świąteczny
stół, na który nie było co położyć20.

Szaber
Stan bezpieczeństwa ludności Dolnego Śląska w pierwszych latach powojennych był bardzo niski. Główne tego przyczyny – prócz chaosu związanego z masowym przemieszczaniem się ludzi – były dwie: działalność armii radzieckiej
i rozwinięty na masową skalę szaber, który zaraz po przejściu frontu wielką falą
rozlał się na całym Dolnym Śląsku. Zjawisko to niezwykle szkodliwie wpływało
18
19
20

Kronika m. Góry Śląskiej...
Wspomnienia Stanisława Króla...
P. Wróblewski, Dzieje..., s. 198.
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na gospodarkę i nastroje społeczne21. Z „Dzikiego Zachodu” do centralnej Polski
szeroką rzeką płynęło wszystko, co mogło się przydać ludziom w zniszczonym
i wynędzniałym po działaniach wojennych kraju. Szabrem zajmowali się zarówno zwykli mieszkańcy, jak i urzędnicy (działający w imieniu własnym lub pod
przykrywką instytucji), wojskowi i całe zorganizowane grupy handlarzy. Zjawisko to przybrało tak wielkie rozmiary, że zaczęto je nazywać plagą. 30 listopada
1945 r. Prezes Rady Ministrów wydał okólnik nr 67 w sprawie zakazu wystawiania zezwoleń na wywóz mienia z Ziem Odzyskanych. Ponadto Polskie Koleje Państwowe otrzymały zakaz przydzielania wagonów instytucjom i osobom
prywatnym bez odpowiedniego zezwolenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych22.
Celem tego zakazu miała być przede wszystkim potrzeba zabezpieczenia mienia
na potrzeby osadnictwa. Przybywający ze Wschodu przesiedleńcy, widząc rozszabrowane i zniszczone zagrody, odmawiali osiedlania się w nich. Domagali
się powrotu skąd przyjechali lub przydzielenia innego gospodarstwa. Zakłócało
to znacznie pracę zarówno Państwowych Urzędów Repatriacyjnych, jak i administracji publicznej.
Całe grupy szabrowników przez wiele miesięcy przyjeżdżały na teren powiatu górowskiego i rabowali wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Na furmanki lub samochody ładowali pełne wyposażenia niemieckich
domów, warsztatów, maszyny rolnicze czy zawartość sklepów. W pierwszych
dniach po zakończeniu wojny największe grupy szabrowników przyjeżdżały
z Rawicza, Bojanowa, Leszna i Żmigrodu. Potem dołączali kolejni, przede
wszystkim spod Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego23. Udawali, że chcą zamieszkać na terenie powiatu górowskiego, gdy tymczasem podczas krótkiego
pobytu pakowali poniemieckie mienie i często nocą wyjeżdżali z powrotem
do swych domów. Kronika powiatu górowskiego tak opisuje ten proceder:
„Bezpośrednio po zadomowieniu się, około 40 procent ogółu ludności zajęty był tak zwanym szabrem. Szaber polegał na tym, że tajnie lub jawnie zabierano mienie poniemieckie, albo mienie porzucone, a następnie mienie to
było przedmiotem handlu poza granicami powiatu, z chęci osiągania korzyści
materialnych. Zauważyć przy tym należy, że wynoszenie albo też wywożenie
jakichkolwiek rzeczy z terenu Śląska Dolnego, a więc z powiatu tutejszego,
zakazany był pod skutkami prawa”24.
21
22
23

24

W. Wrzesiński, Dolny Śląsk. Monografia historyczna, Wrocław 2006, s. 633.
H. Mordawski, Ziemie..., s. 322.
E.J. Koziołkowski, To działo się naprawdę. Codzienność w czasie przełomu 1944–1945, Góra
2004/2005, s. 7.
Kronika m. Góry Śląskiej...
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Dopiero w 1947 r. zjawisko szabru znacznie osłabło. Przyczyną była lepsza
skuteczność wykrywania i ścigania osób tym się zajmujących oraz wyczerpanie
się dóbr, które jeszcze można było ukraść.

Proces polonizacji nazewnictwa
Polscy osadnicy przybywający na Ziemie Odzyskane stykali się z obco
brzmiącymi niemieckimi nazwami wsi i miast, które wzmagały w nich poczucie wszechogarniającej tymczasowości. W lutym 1946 r. profesor Zygmunt
Wojciechowski pisał do Ministerstwa Administracji Publicznej w Warszawie:
„Umieszczenie u wejścia do osady tabliczki z urzędową, polską jej nazwą zmienia natychmiast jej charakter. Państwo bierze przez ten akt symbolicznie osadę
w swoje trwałe posiadanie, osadnik czuje się w tej chwili bardziej swojsko, bardziej jak u siebie: urzędowa nazwa polska jest pierwszorzędnym środkiem do
przełamania nieszczęsnej „psychozy tymczasowości”, z którą tak ciężko borykać się muszą ci wszyscy, którym leży na sercu los Ziem Odzyskanych”25.
Przybywający na Dolny Śląsk osadnicy, ze względów praktycznych, nie czekając na oficjalne decyzje władz, sami zaczęli tworzyć i nadawać nazwy miejscowościom, w których zamieszkiwali. O ustalenie nowych nazw wsi i miast
postulowali też pełnomocnicy obwodowi. Nie mogąc doczekać się reakcji władz
centralnych, nadawali nazwy wszędzie tam, gdzie to było możliwe. Akcji polonizacji nazw przeciwne były radzieckie komendantury wojenne, w których interesie leżało jak najdłuższe utrzymanie starego nazewnictwa, gdyż dysponowali
tylko niemieckimi mapami.
Już 30 czerwca 1945 r. na drugiej konferencji sołtysów, wójtów i burmistrzów
obwodu Góra z udziałem pełnomocnika rządu na IV obwód Augusta Herbsta
w protokole dotyczącym ustalenia gmin zbiorowych pojawiły się trzy polskie
nazwy miejscowości: Góra, Czernina i Stara Góra. Ale już 7 lipca na trzeciej
konferencji pełnomocnik Herbst podyktował do protokołu polskie nazwy miejscowości według „Biuletynu Urzędu Generalnego Pełnomocnika dla Ziem Odzyskanych” z dnia 19 czerwca 1945 r. Przy niemieckiej nazwie Seitsch zapisano nową, Życz26, utworzoną przez polonizację starej. Jak się niebawem miało
okazać, nie była to ostateczna nazwa wsi. Nazwy tworzone przez pierwszych
osadników były niestety w większości przypadkowe, błędnie sformułowane,
25

26

D. Utracki, Problematyka nazewnicza na Ziemiach Zachodnich. Proces repolonizacji i polonizacji nazw po II wojnie światowej, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011, Łochów
2011, s. 110.
Skorowidz gmin Śląska Dolnego i Opolskiego z niemieckimi i polskimi nazwami miejscowości według stanu z dnia 1 stycznia 1941 r., Katowice 1945, s. 14.
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nadane z konieczności chwili, stąd też dla nazewnictwa był to okres niesłychanego zamętu, chaosu i bałaganu27. Dlatego niezbędna była odgórna interwencja,
którą należało uporządkować sprawy nazewnictwa. Jako jedna z pierwszych instytucji, próbę unormowania nazw na Ziemiach Odzyskanych podjęła Dyrekcja
Okręgowa Kolei Państwowych w Poznaniu. Jednak i te działania doczekały się
ostrej krytyki ze strony środowisk naukowych za niefachowość i brak głębszych
analiz materiałów źródłowych.
Ważnym wydarzeniem stały się obrady pierwszego na ziemiach zachodnich
Zjazdu Onomastycznego, który w dniach 11–14 września obradował w Szczecinie28. Jeszcze w 1945 r. powstała w kraju Komisja Ustalania Nazw Miejscowości.
Podzielono ją na kilka podkomisji, które zajmowały się ustaleniem nazw geograficznych oraz nazw miast i wsi Ziem Odzyskanych29. W Krakowie funkcjonowała
podkomisja pod kierunkiem Władysława Semkowicza, polskiego historyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Witolda Taszyckiego, historyka języka
polskiego i badacza onomastyki i dialektologii historycznej, która zajmowała się
ustaleniem nazw na Śląsku. Podkomisja opracowała projekty nazw, które potem
były rozpatrywane i przyjmowane na posiedzeniach komisji głównej w Warszawie,
której przewodniczył Stanisław Srokowski, geograf, polski dyplomata, działacz
państwowy II Rzeczypospolitej. Następnie wydawano rozporządzenia ministrów
administracji publicznej i Ziem Odzyskanych o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości. Decyzje te publikowano niezwłocznie w „Monitorze
Polskim”, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalone i zatwierdzone nazwy ogłaszano partiami, dzięki czemu nabierały mocy prawnej i musiały
być oficjalnie używane przez urzędy, jak i przez ludność30. 15 marca 1947 r. ukazał się „Monitor Polski” nr 37, w którym na stronie 12 przy niemieckiej nazwie
Seitsch zapisano nową, Siciny. Określono też przypadek II tej nazwy – Sicin, oraz
jej przymiotnik – siciński. Od tego dnia obowiązuje oficjalnie obecna nazwa wsi.
W niedługim czasie zmieniono tablice drogowe z nazwami miejscowości oraz
kierunkowskazy. Urzędnicy zostali zobowiązani do stosowania wyłącznie nazwy
ogłoszonej w „Monitorze Polskim”. Ludność szybko przyswoiła sobie nazwę
Siciny i zaczęto ją powszechnie używać w życiu codziennym31.
27
28

29

30
31

D. Utracki, Problematyka..., s. 111.
A. Magierska, Ziemie zachodnie i północne w 1945 roku. Kształtowanie się podstaw polityki
integracyjnej państwa polskiego, Warszawa 1978, s. 117.
M. Żłobiński, Polskie nazwy miejscowości w latach 40., „Kwartalnik Górowski” 2003, nr 1,
s. 26.
D. Utracki, Problematyka..., s. 117.
P. Wróblewski, Dzieje..., s. 206.
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Początki gminy Siciny
Już 30 czerwca 1945 r. rozpoczęły się prace nad podziałem administracyjnym
obwodu Góra. Podczas drugiej konferencji sołtysów, wójtów i burmistrzów32
pełnomocnik August Herbst poinformował zebranych o utworzonych gminach
zbiorowych – trzech miejskich oraz trzynastu wiejskich33. Siciny wraz z Bogucinem, Łękanowem i Tarpnem znalazły się w gminie Zadroże34. Na kolejnej
konferencji sołtysów i wójtów w dniu 7 lipca 1945 r. poinformowano o kolejnych zmianach w strukturze administracyjnej obwodu Góra. Zmniejszono ogólną liczbę gmin do 14. Prócz dotychczasowych jednostek miejskich utworzono
11 gmin wiejskich. Tym razem Siciny wraz z Bogucinem, Łagiszynem, Łękanowem, Polanowem, Sławęcicami, Strumienną, Tarpnem i Zadrożem-Brzeżanami
znalazły się w gminie Glinka35.
Zachowane dokumenty, kroniki oraz wspomnienia świadków jednoznacznie wykazują, że w 1945 r. życie w Sicinach, podobnie jak niemal w całej
Europie, było niezwykle ciężkie. Ziemie Odzyskane, które wojska radzieckie i polskie wyzwoliły dopiero zimą i wiosną 1945 r., a szczególnie Śląsk,
określane były często jako „Dziki Zachód”. Ten epitet rozpowszechniany był
przede wszystkim przez szabrowników, którzy docierali na Dolny Śląsk w celach rabunkowych oraz przez samych osadników, którzy widząc na co dzień
wielkie bezprawie, szabrowanie poniemieckiego majątku i bezkarność sowieckich żołnierzy, sami nazywali tak rzeczywistość, jaka ich otaczała. Określenie „Dziki Zachód” miało też związek z zachowaniem tysięcy ludzi osiadłych
na Ziemiach Odzyskanych, którzy pochodząc z różnych stron II Rzeczypospolitej, nagle zamieszkali obok siebie i nie potrafili znaleźć wspólnego języka. Kultywując różne zwyczaje, reprezentując różne kultury, rozwiązywali
często problemy życia codziennego przy pomocy kłótni, bijatyk i przemocy.
Oczywiście do tego dochodził stres związany z przeżyciami wojennymi oraz
opuszczeniem rodzinnych stron. Wojna oraz to, co działo się bezpośrednio po
niej, wpłynęły w przeważający sposób na zachowanie nowych polskich mieszkańców powiatu górowskiego, także mieszkańców wsi Siciny. Doświadczenia
te determinowały życie pokolenia wojny przez kolejne lata budowania nowej
rzeczywistości36.
32

33
34
35
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M. Żłobiński, Podział administracyjny powiatu górowskiego po 1945 r., „Kwartalnik Górowski” 2006, nr 15, s. 11.
Obecnie część wsi Brzeżany.
M. Żłobiński, Podział…, s. 15.
Tamże, s. 15.
P. Wróblewski, Dzieje..., s. 200–201.
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1 lutego 1946 r. wprowadzono kolejne zmiany w podziale administracyjnym
obwodu Góra. Prawa miejskie zachowała Góra, a utraciły je Czernina i Wąsosz. Zlikwidowano sześć gmin: Bartków, Giżyn, Glinka, Jemielno, Niechlów
i Ślubów. Utworzono zaś nowe gminy wiejskie: Czernina, Luboszyce, Psary,
Rudna Wielka, Siciny, Stara Góra i Wąsosz. Gminę Siciny tworzyły wsie: Bogucin, Brzeżany, Chróścina z Bylicą, Łagiszyn, Łękanów, Naratów, Niechlów
z Klimontowem, Polanowo z Polanowcem, Radosław z Nową Wioską, Tarpno,
Ułanka, Witoszyce z Laskową, Wioska, Wronów i Żuchlów37. 28 lutego 1949 r.
na wniosek wydziału powiatowego zlikwidowano gminę Stara Góra oraz dwie
słabe gospodarczo gminy Rudna Wielka i Psary. Od tej pory na terenie powiatu
funkcjonowały cztery gminy: Czernina, Luboszyce, Siciny i Wąsosz oraz miasto
Góra Śląska. Do gminy Siciny dołączono wsie: Glinka, Sławęcice, Strumienna,
Jastrzębia i Wroniniec. Postanowiono też przenieść siedzibę zarządu gminnego
z Sicin do gromady Brzeżany.
1 lutego 1946 r. jako wójt gminy Siciny wymieniony jest Henryk Fietkiewicz38. Ale już 20 lutego tego samego roku wójtem jest Ignacy Małecki.
W 1946 r. mieszkańcy gminy Siciny otrzymali konie z UNRRA39. Agencja ta
została powołana w 1943 r. w celu koordynowania dystrybucji żywności i pomocy medycznej w większości krajów wyzwolonej Europy. Jedno z najważniejszych zadań organizacji polegało na koordynowaniu pomocy społecznej niesionej uciekinierom i wypędzonym na całym kontynencie40. Konie w pierwszej
kolejności były przyznawane gospodarstwom z odpowiednio dużym areałem
ziemi ornej. Im gruntów było więcej, tym łatwiej było o konia. Za skierowanie pomocy z UNRRA władze lokalne domagały się przyjęcia przez rolników
konkretnych zobowiązań. Prócz dostaw zboża, gospodarze musieli przymusowo ubezpieczyć konie w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych
(PZUW, później PZU).
2 grudnia 1946 r. w Sicinach rozpoczęto organizację Gminnej Rady Narodowej (GRN). 19 stycznia 1947 r. ustalono skład władzy gromadzkiej.
Przewodniczącym GRN został Zygmunt Zieliński41 z Sicin (Życz). 13 sierpnia 1947 r. podczas zebrania Gminnej Konferencji Sołtysów gminy Siciny
dyskutowano o konieczności usunięcia z wszystkich budynków publicznych
37
38
39

40
41

M. Żłobiński, Podział..., s. 19.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu: PRN i WP, Góra Śląska 100, s. 251.
Międzynarodowa agencja humanitarna Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA).
K. Lowe, Dziki kontynent. Europa po II Wojnie Światowej, Poznań 2013, s. 146–147.
Kilka miesięcy później zastąpił go na tym stanowisku Jan Palmi z Sokółki (Niechlów).
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i prywatnych wszelkich napisów w języku niemieckim. Kolejne raporty na
ten temat wskazują, że ludność nie przejmowała się zarządzeniami w tej sprawie. Niemieckie napisy widniały na budynkach jeszcze przez wiele lat. W tej
samej sprawie postulowano jeszcze 1961 r. Władza chciała jak najszybciej
pozbyć się wszelkich śladów niemieckiej przeszłości tej ziemi, by ostatecznie
przekonać osadników do trwałości i nieprzemijalności polskiego zasiedlenia
Ziem Odzyskanych. Część ludności była przekonana, że prędzej czy później
wrócą tu Niemcy. „Szczególnie przesiedleńcy ze wschodu obawiali się powrotu Niemców. Byli wręcz o tym przekonani. Tęsknili też za swą ojcowizną
na wschodzie dawnej Polski”42.
W styczniu 1948 r. liczba mieszkańców gminy Siciny wynosiła 4710,
z tego w Sicinach ulokowało się 338 osób, w tym 106 repatriantów ze Wschodu
i 232 przesiedleńców, najczęściej z Wielkopolski i Małopolski. Podobny stosunek repatriantów do przesiedleńców zanotowano jeszcze tylko w Wiosce.
We wszystkich pozostałych gromadach gminy Siciny przeważali przybysze ze
Wschodu. Powojenne zniszczenie wsi oszacowano na 15%.
W styczniu 1949 r. wójt Leon Lipiński zobowiązał wszystkich sołtysów gromad w gminie Siciny do prenumeraty radzieckich czasopism wydawanych w języku polskim pt. „Wolność” i „Przyjaźń”43. Budowa przyjaźni polsko-radzieckiej należała do obowiązków zarządu gminnego.
W czerwcu 1950 r. przewodniczącego GRN w Sicinach Jana Palmi zastępuje
Marian Muszyński. Sekretarzem jest Roman Sławko. Stanisław Andraszek wymieniany jest jako zarządca majątku PGR-u w Sicinach.
W 1951 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (GS „SCh”)
w Sicinach posiadał już sześć sklepów detalicznych: jeden wiejski sklep powszechny w Sicinach oraz pięć sklepów gromadzkich – w Niechlowie, Chróścinie, Wiosce, Brzeżanach i Radosławiu. Zadaniem tych placówek było zaopatrywanie mało- i średniorolnej ludności w artykuły powszechnego użytku.
Pierwszym sołtysem wsi Siciny – od 1945 r. – był Władysław Dudek.
Urzędował do początku 1949 r. Zastąpił go Michał Pytel, który już 14 lutego
tego samego roku występuje w dokumentach gminy Siciny. We wrześniu
1950 r. pojawia się trzeci sołtys, Jan Mateńko, który pełni tę funkcję do 1952 r.
Następnie przez rok do 1953 r. sołtysem jest Hieronim Górny. W latach
1953–1956 funkcję tę sprawuje Julian Mączak. Kolejnym sołtysem jest Bolesław Baranowski.
42
43

Wspomnienia Stanisława Króla...
APW: Protokół z konferencji sołtysów gminy Siciny z dnia 7 stycznia 1949 r.
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Podziemna działalność niepodległościowa
W 1948 r. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego skrupulatnie sprawdzał
wszystkie przypadki znalezienia broni w gospodarstwach domowych oraz tępił wszelką „wywrotową” działalność. „Władze Bezpieczeństwa Publicznego
wykryły w gromadzie Siciny jeden aparat radiowy nadawczy, posiadacz tego
aparatu pozostaje na wolności.”44 Mieszkańcy gminy w dużej części nie chcieli
współpracować z władzą, buntowali się przeciw systemowi nakazów i zakazów.
Młodzi ludzie, tzw. junacy, którzy odmawiali lub uchylali się od prac przy sianokosach i przy budowie wałów przeciwpowodziowych na rzece Barycz, byli
dyscyplinowani przez Milicję Obywatelską. Kierowano ich też często do ukarania przez sąd okręgowy.
Hieronim Skrzypkowski, ogrodnik z Sicin, nie potrafił się pogodzić z nowym porządkiem politycznym, terrorem i narzuconym Polakom socjalistycznym systemem ustrojowym państwa. Miał nadzieję, że demokratyczne państwa
Zachodu nie pozostawią długo Polski w objęciach Związku Sowieckiego i niebawem ich interwencja doprowadzi do usunięcia komunistów z kraju. Jesienią
1950 r., zdając sobie sprawę, na jak niebezpieczny krok się decyduje, postanowił w Sicinach powołać do życia organizację o charakterze antykomunistycznym, niepodległościowym i patriotycznym, która sprzeciwiać się będzie
władzy ludowej i przygotowywać grunt pod nowy, w pełni demokratyczny
ustrój. Najprawdopodobniej w październiku 1950 r. spotkał się z trzema innymi mieszkańcami gminy Siciny, których znał od lat. Byli to: Karol Rutkowski
z Tarpna oraz Józef Broś i Bronisław Żarski z Sicin. Wszyscy zgodnie uznali,
że nie można akceptować narzuconego Polsce ustroju komunistycznego i należy uświadamiać mieszkańców, że obecna sytuacja polityczna w kraju jest
zła i należy ją zmienić. Niebawem dołączyli do nich Marian Marmulewicz
i Henryk Król z Sicin. Wszyscy uznali, że trzeba zebrać pieniądze i ufundować
sztandar, który będzie symbolem ich niepodległościowej organizacji. Sztandar
ten niebawem trafił do Sicin i był przechowywany przez Hieronima Skrzypkowskiego. „Sztandar wielkości 100 x 100 cm na jednej stronie sztandaru na
czerwonym tle jest wyszyta nićmi koloru srebrnego i białego godło polskie
oraz korona ozdobna wyszywana nićmi złotymi należąca do godła na sztandarze. Z drugiej strony sztandaru na kremowym tle wyszyta nićmi kolorowymi
matka boska częstochowska oraz napis nad nią «Błogosław Matko Naszej Ojczystej [Ziemi]» oraz trzy szarfy koloru biało czerwonego i wstążki różnego
44

APW: Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc lipiec 1948 r. do Starostwa Powiatowego Górowskiego w Górze Śląskiej.
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koloru. Górny drzewiec sztandaru jest zakończony godłem polskim do którego
oddzielnie znajduje się korona z żółtego metalu z wkrętką za pomocą czego
koronę ta można przymocować do orła na drzewcu”45.
Zimą i wiosną 1951 r. członkowie organizacji postanowili zadbać o zdobycie
broni. Poniemiecki pistolet typu Parabellum posiadał Hieronim Skrzypkowski.
Inne egzemplarze broni pochodzące tak zza Buga, jak i z poniemieckich znalezisk przechowywali w swych domach także Józef Broś i Marian Marmulewicz,
który pamięta do dziś takie oto zdarzenie: „Siedziałem przy stole w swoim domu
i czyściłem pistolet typu Parabellum, który miałem przed sobą rozłożony na części. Nie wiedziałem nawet kiedy, zaszedł mnie od tyłu współpracownik Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Górze o nazwisku Karnia. Na jego widok zrobiło
mi się gorąco i serce mi zamarło. Byłem przekonany, że doniesie na mnie do UB
i już po mnie. Tymczasem takiego donosu nie złożył. Kilka miesięcy później, gdy
zostałem aresztowany przez UB i przewieziony do ich siedziby w Górze, umieszczono mnie najpierw na portierni, gdyż okazało się, że niemal wszyscy ubecy
są w pobliskim kinie na jakimś filmie. Gdy po seansie schodzili się do komendy
był wśród nich także Karnia. Kiedy mnie zobaczył omal nie zemdlał ze strachu.
Bał się, że na przesłuchaniach, poddany zastraszaniu i torturom wyśpiewam, że
widział u mnie broń i nie poinformował o tym bezpieki. Ja jednak nie doniosłem
na niego, gdyż uznałem, że wcześniej on też zachował się jak należy”46.
W marcu 1951 r. sicińska organizacja niepodległościowa miała już swój
formalny charakter. Jej dowódcą był Hieronim Skrzypkowski, a zastępcą Józef
Broś. Na początku kwietnia, za namową Karola Rutkowskiego do organizacji
przystąpili także stolarz Józef Adamczyk, który mieszkał w Górze i Tarpnie oraz
jego koledzy Józef Kielar i Edward Hrycaj ze wsi Jastrzębia koło Góry. Oni
z kolei wtajemniczyli też Edwarda Mastalerza z Polanowa. Nowi członkowie
na ufundowany wcześniej sztandar przysięgali wierność niepodległej Ojczyźnie i Bogu. Spotykali się najczęściej w domach Skrzypkowskiego, Rutkowskiego i Brosia47. Zbierali fundusze na kupno maszyny do pisania oraz radiostacji
nadawczo-odbiorczej. Uzgodnili też, że niebawem zajmą się kolportowaniem
ulotek antykomunistycznych. W krótkim czasie zaangażowanie Józefa Adamczyka w sprawy organizacji sprawiło, że został wybrany jej dowódcą. W czerwcu 1951 r. Adamczyk wspólnie z Kielarem dokonali ataku zbrojnego na kasjera
GS „SCh” z Psar, w którym zginął konwojujący go ormowiec.
45
46
47

IPN, Wr 039/2057/1.
Wspomnienia Mariana Marmulewicza spisane 12 marca 2016 r.
IPN, Wr 039/2709.
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Organizacja nie przetrwała długo, bo zaledwie do połowy sierpnia 1951
r. Wtedy zaczęły się aresztowania jej członków wskutek donosu właściciela
zakładu stolarskiego w Górze, w którym pracowali Józef Adamczyk, Józef
Kielar i Edward Hrycaj. Do cel Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UBP)
w Górze a następnie do więzienia przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu
w okresie od 14 sierpnia do 4 września 1951 r. trafili: Hieronim Skrzypkowski, Józef Adamczyk, pseudonim „Borut”, Józef Broś, pseudonim „Lech”,
Karol Rutkowski, pseudonim „Piasta”, Edward Hrycaj, Henryk Król, Bronisław Żarski i Edward Mastalerz. Marian Marmulewicz został aresztowany w Wigilię Bożego Narodzenia 1951 r. Natomiast Józef Kielar, ostrzeżony
w porę o aresztowaniach członków organizacji, zdołał się wymknąć funkcjonariuszom UBP i przez pięć lat ukrywał się u rodziny i znajomych we
wschodniej Polsce. Aresztowany został 15 grudnia 1956 r. Wszyscy aresztowani członkowie organizacji przeszli gehennę w katowniach UBP w Górze
i Wrocławiu. Zmuszano ich do przyznania się do czynów popełnionych, jak
i tych, których nie popełnili. Przetrzymywano ich w nieludzkich warunkach,
głodząc i pozbawiając snu.
18 grudnia 1951 r. Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał: Józefa
Adamczyka na karę śmierci z utratą praw na zawsze48 (ówczesny komunistyczny przywódca kraju Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski; wyrok
przez rozstrzelanie został wykonany w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej
we Wrocławiu w dniu 15 maja 1952 r.), Hieronima Skrzypkowskiego na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności, Karola Rutkowskiego na 10 lat więzienia, Bronisława Żarskiego na 8 lat więzienia, Henryka Króla na 7 więzienia,
Józefa Brosia i Edwarda Hrycaja na 6 lat więzienia. Edward Mastalerz skazany został na 6 lat więzienia w odrębnym postępowaniu w dniu 18 grudnia
1951 r. Józef Kielar, aresztowany w grudniu 1956 r., skazany został 9 sierpnia
1957 r. na 15 lat więzienia. Marian Marmulewicz, aresztowany w grudniu
1951 r., skazany został dnia 29 lutego 1952 r. na 3 lata więzienia49. Nad rozpracowaniem sicińskiej organizacji podziemnej pracowali funkcjonariusze
UBP w Górze: Stanisław Lorek, Arkadiusz Zalega, Władysław Smaza, Antoni
Słabisz i Konstanty Urbanowicz.
Po wyjściu z więzień gehenna członków sicińskiej organizacji się nie skończyła. Do lat osiemdziesiątych nadal byli prześladowani przez komunistyczną
bezpiekę. Uniemożliwiano im podjęcie zatrudnienia, nachodzono i przesłuchi48
49

IPN, Wr 039/2057/2, Bu 0179/272.
IPN, Wr 039/2734.
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wano ich rodziny i rozpowszechniano nieprawdziwe informacje o kryminalnym
charakterze ich przestępstw. Byli z tego powodu często wyszydzani i napiętnowani przez mieszkańców miejscowości, gdzie mieszkali. Niektórzy musieli
wyjechać w inne strony kraju.

Zakończenie
Pokoleniu Polaków żyjących w XXI w., którzy wydarzenia z okresu II
wojny światowej oraz czasu powojnia znają tylko z kart historii i fabularnych
filmów, trudno sobie wyobrazić warunki, z jakimi na Ziemiach Odzyskanych
zmagali się pierwsi osadnicy i twórcy administracji publicznej. Dziś wpadamy
w panikę, gdy po wichurze przez dzień lub dwa brakuje prądu. Pozbawieni
chłodu w lodówce, obrazu w telewizorze i dostępu do informacji, odczuwamy
niepokój. „W 1945 roku strach niczym choroba zakaźna potrafił błyskawicznie
się rozprzestrzeniać. Utrudniał zasypianie, wywoływał panikę, napędzał agresję. Zapisywał się w umysłach. Gdy ponownie nadchodziło zagrożenie, odzywał się ze zdwojoną siłą”50. Tworzenie w tych warunkach struktur społeczności lokalnych, bez względu na polityczne uwarunkowania, było prawdziwym
wyzwaniem. Oczywiście nie możemy zapominać, że ten proces odbywał się
w warunkach łamania zasad demokracji, wolności i praw człowieka. Polskie
więzienia pełne były prawdziwych i urojonych tzw. przeciwników ustroju socjalistycznego. Za inną wizję kraju wielu obywateli Dolnego Śląska trafiło najpierw do więziennej katowni przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu, a potem
przed pluton egzekucyjny. Nierzadko w procederze walki z niepodległościowym podziemiem brali udział przedstawiciele administracji publicznej. Należy
jednak zauważyć, że w powojennych warunkach zniszczonego państwa ta sama
administracja odegrała znaczącą rolę w odbudowie i rozwoju nowych polskich
społeczności lokalnych.

Streszczenie
Proces kształtowania się polskiej społeczności lokalnej w Sicinach
na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956
Nowe społeczności lokalne, powstałe po II wojnie światowej na tzw. Ziemiach
Odzyskanych, potrzebowały wielu lat, by wytworzyć więzi i zagospodarować obce
im zupełnie środowiska. Artykuł omawia zachodzące wówczas zjawiska. Publikację
Autor podzielił na dziewięć rozdziałów, w których opisuje najistotniejsze zagadnienia
i procesy przejmowania Ziem Odzyskanych przez polskich osadników.
50

M. Zaremba, Wielka…, s. 645.
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Autor uwzględnił m. in. dramat ucieczki i wysiedlania ludności niemieckiej, rządy sowieckich komendantów wojennych, katastrofalny w skutkach szaber, niezwykle
istotny społecznie proces polonizacji nazewnictwa, podziemną działalność niepodległościową oraz tworzenie pierwszych organów administracji lokalnej. Artykuł wieńczy
obfita bibliografia oraz wykaz źródeł archiwalnych i wspomnień bezpośrednich świadków historii.
Słowa kluczowe: Dolny Śląsk, po 1945 r., Siciny, okres powojenny, społeczność lokalna, Góra Śląska.

Summary
The process of formation of the Polish local community in Siciny
in the Lower Silesia within the years 1945–1956
It took many years for the new local communities that were formed after the
World War II on so called Recovered Territories to form bonds between one another
and develop the environment that used to be completely unfamiliar for them. The
article ‟The formation process of Polish local community in Siciny in Lower Silesia
in the years 1945–1956” written by Paweł Wróblewski, addresses the events occurring
at that time. The publication is divided into nine chapters in which the author describes
the most significant issues and processes of acquisition of the Recovered Territories
by Polish settlers.
In his paper, Wróblewski included, among others, the tragedy connected with the
escape and expulsion of the German inhabitants, the soviet war commendats’ reign,
disastrous looting, extremely important in social context process of giving Polish
place names, underground independence movement and the formation of first local
administration authorities. The article ends with rich bibliography, a list of archives and
memories of direct witnesses to history.
Keywords: Lower Silesia, after 1945, Siciny, post-war period, local community, Góra
Śląska.
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Samorząd lokalny na Cyprze: geneza, ustrój,
efektywność i kierunki reform

Geneza współczesnego modelu samorządu lokalnego
na Cyprze
Grecka kultura prawna instytucję samorządu lokalnego zna od starożytności, bowiem demos oznaczało wspólnotę wolnych mieszkańców zarządzającą
państwem-miastem tj. polis. W okresie nowożytnym Cypr, podobnie jak Grecja,
znajdował się pod panowaniem Imperium Osmańskiego. W przypadku Cypru
rządy te, trwające w latach 1571–1878, przyniosły znaczny napływ ludności tureckiej, a w konsekwencji nabranie przezeń polietnicznego charakteru. W czasie
rządów Osmanów bardzo ograniczony zakres autonomii wyspa uzyskała dopiero w połowie XIX w1.
W kwestii samorządności sytuacja Cypru zmieniła się wraz z nastąpieniem
okresu okupacji brytyjskiej w latach 1878–1960. W 1879 r. wyspa została wyodrębnioną jednostką administracyjną Imperium Brytyjskiego, na czele której stał
Wysoki Komisarz. Oprócz niego głównymi organami władzy publicznej była
Rada Legislacyjna i Rada Wykonawcza. Rada Legislacyjna posiadała przede
wszystkim charakter konsultacyjny. Składała się z 18 członków: 6 mianowanych przez Wysokiego Komisarza oraz 12 wybieranych przez społeczność lokalną, w tym 9 spośród Greków i 2 spośród Turków. Prawo wyborcze posiadali dorośli mężczyźni, którzy płacili roczny podatek w wysokości co najmniej
20 szylingów brytyjskich2. Parytetowy charakter reprezentacji w organach władzy formalnie został od tego czasu utrzymany aż do teraźniejszości.
1

2

G. Coucounis, Local government in Cyprus, [w:] A.M. Moreno (red.), Local government in the
Member States of the European Union: a comparative legal perspective, National Institute of
Public Administration, Madrid 2012, s. 91.
Μελετη αναδιαρθρωσησ τησ τοπικησ αυτοδιοικησησ τησ Κυπριακησ Δημοκρατιασ, www.ucm.
org.cy/DocumentStream.aspx?ObjectID=726, s. 23, stan z dnia 15.02.2018.
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W latach 1882–1885 wprowadzono regulacje prawne, które stanowią wciąż
obowiązujące zręby cypryjskiego modelu samorządu lokalnego. Powstały wówczas municypalitety (gminy miejskie), którymi – pod kontrolą Brytyjczyków
– kierowały rady miejskie. W 1891 r. wprowadzono również samorząd w gminach wiejskich. Na ich czele stali mukhtarzy. Byli oni powoływani przez Wysokiego Komisarza ze składu wybieranej przez miejscową ludność rady. Model
samorządu lokalnego ewoluował, zwłaszcza w latach 30. XX w. Jego celem
było usprawnienie systemu władzy, a także infiltracja obu środowisk, Greków
i Turków, na czym zależało kolonialnym władzom podległym Wielkiej Brytanii3. W stymulowaniu rozwoju Cypru władze kolonii widziały szansę na powstrzymanie rozwoju idei włączenia wyspy w skład niepodległej Grecji. Mimo
formalnego zwiększenia prerogatyw gmin miejskich na mocy ustawy z 1930 r.
faktycznie samorząd zaczął działać po pierwszych wyborach lokalnych, które
odbyły się w 1943 r.4.
Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju samorządu lokalnego było wprowadzenie w drodze ustawy z 1950 r. rad w gminach wiejskich nazywanych „ławami
rozwoju” (symovoúlia veltióseos, ang. improvement boards). Początkowo rady
miały działać przez pięć lat, zaś ich wprowadzanie napotykało istotne trudności. Ostatecznie działały one do czasu przyjęcia współczesnej ustawy o gminach
wiejskich w 1999 r. W cypryjskiej literaturze przedmiotu są one oceniane pozytywnie, jako mające znaczny wkład w modernizację wiejskich społeczności5.
Intensywny rozwój polityczny Cypru nastąpił po uzyskaniu przez wyspę niepodległości w 1960 r. Kluczowym wówczas problemem młodej państwowości
było wypracowanie akceptowalnego dla obu stron modelu współistnienia społeczności greckiej i tureckiej. Mimo że zasadniczo Turcy liczebnie dominowali
na nieznacznych obszarach w północnej części Cypru, a Grecy w pozostałych,
to przedstawiciele obu narodów byli przemieszani i sąsiadowali ze sobą. Nie
było zatem wówczas możliwe dokonanie podziału wyspy według kryterium
etnicznego na autonomiczne części składowe. W wyniku konferencji londyńskiej dotyczącej kwestii cypryjskiej, która odbyła się w lutym 1959 r. z udziałem
przedstawicieli Grecji, Turcji i Wielkiej Brytanii, wypracowano kompromisowy
projekt konstytucji Republiki Cypryjskiej.
Ustawa zasadnicza przyjęta została w sierpniu 1960 r. (obowiązuje do tej pory,
była 10-krotnie nowelizowana) i wprowadziła kategorie społeczności greckiej
3

4
5

E. Bouleti, The Muslim Community on Cyprus and British Colonial Policy, 1878–1915,
„The Cyprus Review” 2011, vol. 23, nr 2, s. 30–56.
Tamże, s. 24.
Tamże, s. 25.
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i tureckiej (art. 2)6. Każdy obywatel Cypru na podstawie kryterium krwi, języka
lub kryterium religijnego został przyporządkowany do jednej z nich, przy czym
zagwarantowano mu prawo indywidualnej zmiany przynależności. Konstytucja
przyniosła formę samorządu etnicznego, czego przejawem instytucjonalnym
miały być Izby Komunalne wybierane oddzielnie przez społeczność grecką i turecką spośród swoich członków (art. 86). Izby Komunalne miały funkcjonować
w ramach wyznaczonych konstytucją i ustawami, zaś ich kompetencje ograniczono do kwestii (art. 87):
a) religii,
b) edukacji i kultury,
c) określania i ewidencjonowania stanu osobowego,
d) sądownictwa cywilnego i religijnego,
e) instytucji charytatywnych, sportowych, pożytku publicznego,
f) nakładania opłat i podatków na członków społeczności w celu zaspokajania jej potrzeb,
g) przyjmowania regulaminów i aktów wykonawczych,
h) kontroli nad spółdzielczością, władzami lokalnymi i przestrzeganiem
praw konsumenckich.
Dla obu społeczności konstytucja wprowadziła osobne rady miejskie w największych miastach Cypru: Nikozji, Limassol, Famaguście, Larnace i Pafos.
W każdym z nich miał funkcjonować organ koordynujący obie rady, składający się
z dwóch Greków, dwóch Turków oraz wspólnie powołanego przewodniczącego.
Celem było zapewnienie właściwej współpracy pomiędzy równolegle działającymi radami (art. 173). Każda rada posiadała prawo wydawania koncesji i pozwoleń,
lecz tylko w odniesieniu do członków własnej społeczności (art. 175).
Przewidziane w konstytucji rozwiązania nie spełniły swojej podstawowej
roli, jaką było zapobieżenie eskalacji napięcia pomiędzy dwiema grupami etnicznymi. Od końca 1963 r. trwały incydentalne starcia pomiędzy Grekami
i Turkami, co skutkowało przemieszczaniem się ludności, powstawaniem jednolitych etnicznie dzielnic miast i całych gmin. Reprezentujący turecką mniejszość deputowani zaczęli bojkotować posiedzenia cypryjskiego parlamentu, co
doprowadziło do jego paraliżu. Podobna sytuacja zaistniała w lokalnych ciałach
przedstawicielskich. W konsekwencji w 1963 r. Rada Ministrów została zmuszona do powołania w części gmin komitetów zastępczych. W tym samym roku
6

Konstytucja Republiki Cypryjskiej, wstęp P. Osiewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2013, s. 49.
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prawo wyborcze przyznano kobietom, które ukończyły 21. rok życia. Jednakże
wybory władz lokalnych przeprowadzono dopiero w 1979 r., gdy sytuację na
wyspie uznano za ustabilizowaną7.
W lipcu 1974 r. dokonano zamachu stanu, którego organizatorzy – greccy nacjonaliści popierani przez ówczesne władze Grecji, tzw. juntę czarnych pułkowników – dążyli do realizacji idei enosis, czyli włączenia Cypru w skład Grecji.
W sierpniu 1974 r. tureckie siły zbrojne dokonały ofensywy, w wyniku której
zajęto ok. 36% powierzchni wyspy. Powstało tam pozbawione powszechnego
uznania tzw. parapaństwo8 – Turecka Republika Cypru Północnego (TRCP).
Od tego czasu jurysdykcję nad poszczególnymi częściami wyspy faktycznie
sprawują trzy podmioty: Republika Cypryjska, TRCP oraz Wielka Brytania (nad
utrzymywanymi na wyspie bazami wojskowymi), zaś w strefie buforowej pomiędzy grecką a turecką częścią Cypru znajdują się siły pokojowe Organizacji
Narodów Zjednoczonych – UNFICYP. Około 200 tys. Greków opuściło północną część wyspy i znalazło się w tymczasowych obozach.
Bojkot organów władzy publicznej przez ludność turecką a następnie inwazja
i podział wyspy sprawiły, że wiele norm konstytucyjnych nie mogło być realizowanych. Konstytucja nie została jednak zmieniona, co jest swoistą manifestacją woli władz Republiki Cypryjskiej w odniesieniu do realizacji postanowień
z 1959 r.9. Jako rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące do czasu normalizacji
sytuacji, wdrożono tzw. zasadę konieczności. W jej efekcie instytucje publiczne
funkcjonują bez wypełnienia wymaganych prawem parytetów etnicznych, nie
funkcjonuje także turecki samorząd. Przez wiele lat pozostawały w mocy, przyjęte jeszcze przed II wojną światową, ustawy regulujące funkcjonowanie gmin
miejskich i wiejskich.

Podział administracyjno-terytorialny Cypru
W Republice Cypryjskiej funkcjonuje dwuszczeblowy model administracyjno-terytorialny. Regionalny szczebel stanowią dystrykty (eparchos), lokalny – gminy miejskie i wiejskie (dimos, koinotites). Tylko gminy posiadają cha7
8

9

Μελετη αναδιαρθρωσησ τησ τοπικησ αυτοδιοικησησ..., dz. cyt., s. 26.
Szerzej na temat parapańtw (quasi-państw) w literaturze polskojęzycznej zob.: M. Kosienkowski, Pojęcie i determinanty stabilności quasi-państwa, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2008, nr 6; R. Czachor, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza
i funkcjonowanie systemów politycznych, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.
Jednocześnie w cypryjskiej literaturze podkreśla się, że została ona Cypryjczykom narzucona
przez mocarstwa zewnętrzne i miała na celu głównie zabezpieczenie ich interesów geopolitycznych. A.C. Emilianides, Accession of the Republic of Cyprus to the EU, the Constitution and the
Cypriot Doctrine of Necessity, „Cyprus Yearbook of International Relations” 2007, s. 82.
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rakter samorządowy, a ich władze pochodzą z wyborów lokalnych. Na czele
dystryktów stoją gubernatorzy (dimarhos) powoływani przez Radę Ministrów
i odpowiedzialni za swą działalność przed ministrem spraw wewnętrznych.
Republika Cypryjska oficjalnie dzieli się na sześć dystryktów, jednakże pod
jej jurysdykcją w całości znajdują się jedynie dwa: Pafos i Limassol, w przypadku trzech kolejnych – Nikozji, Larnaki i Famagusty – posiada kontrolę
nad ich większą lub mniejszą częścią, zaś nad jedną – Kyrenią – nie posiada
w ogóle kontroli.
Łączna liczba gmin faktycznie funkcjonujących (nie licząc istniejących
de iure gmin będących na terytorium zajmowanym przez TRCP) wynosi 380,
z tego 30 to municypalitety (gminy miejskie), zaś 350 to gminy wiejskie10. Status Nikozji jako miasta stołecznego nie jest regulowany odrębną ustawą. Stosunkowo wysoki wskaźnik urbanizacji Cypru sprawia, że gminy wiejskie są słabo
zaludnione i nie są w stanie efektywnie realizować swoich zadań. Obrazuje to
fakt, że 2/3 gmin wiejskich zamieszkuje mniej niż 300 mieszkańców, zaś ok. 100
gmin liczy mniej niż 100 mieszkańców. Przeciętna liczba mieszkańców gminy
miejskiej to 19 950 osób, podczas gdy gminy wiejskiej – 64511. Przy tym liczba
gmin i poziom urbanizacji w poszczególnych dystryktach są bardzo zróżnicowane (zob. tabela 1).
Tab. 1
Podział administracyjno-terytorialny Cypru i dane demograficzne (2016)
Dystrykt

Powierzchnia
de iure
(tys. km kw.)

Liczba
ludności
de facto (tys.)

Gminy
miejskie
de facto

Gminy wiejskie
de facto

Poziom
urbanizacji
(%)

Nikozja

2,71

332,2

10

94

73,5

Larnaka

1,12

144,9

6

45

59,1

Limassol

1,39

239,4

6

105

76,3

Pafos

1,39

91,3

4

101

70,5

Famagusta

1,98

47,0

4

5

0

Kyrenia

0,64

pod kontrolą TRCP

Źródło: opracowanie własne na podst. The Statistical Service of Cyprus. Population and Social Conditions, www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_21main_en/populationcondition_21main_en?OpenForm&sub=1&sel=2, stan z dnia 15.02.2018.
10
11

Formalnie gmin miejskich jest 39, zaś wiejskich – 484.
The Statistical Service of Cyprus. The 2011 Population Census, www.cystat.gov.cy/mof/cystat/
statistics.nsf/populationcondition_22main_gr, stan z dnia 15.02.2018.
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Podkreślić należy, że municypalitet – gmina miejska – nie musi na swoim
obszarze posiadać miejscowości dysponującej prawami miejskimi. Zgodnie
z ustawą z 1985 r. gmina miejska może być powołana na obszarze zamieszkałym przez min. 5 tys. mieszkańców lub posiadać zasoby ekonomiczne niezbędne
dla funkcjonowania jako gmina miejska (art. 3 ustawy)12. Status ten gmina może
utracić, gdy przez trzy kolejne lata liczba ludności nie przekracza 4 tys. W praktyce gminy miejskie, oprócz miast, powstały wokół pozbawionych praw miejskich miejscowości turystycznych na wybrzeżu, a więc takich, gdzie dominuje
zatrudnienie w sektorze usługowym.

Ustrój cypryjskiego samorządu lokalnego
Podstawowymi aktami normatywnymi regulującymi funkcjonowanie samorządu lokalnego w Republice Cypryjskiej są: konstytucja z 1960 r.13, Europejska
Karta Samorządu Lokalnego ratyfikowana przez Cypr w 1988 r.14 (z zastrzeżeniem art. 5 i art. 7 ust. 2), ustawa o municypalitetach z 1985 r.15 (ze zm.) oraz
ustawa o gminach wiejskich z 1999 r.16 (ze zm.).
Ustrój gmin obu typów jest w zasadzie taki sam, zaś różnice dotyczą zakresu realizowanych przez nie zadań. Organy uchwałodawcze i wykonawcze pochodzą z wyborów bezpośrednich. Monokratyczny organ egzekutywy stanowią
w gminach miejskich burmistrzowie, w gminach wiejskich – przewodniczący.
Wybierani są przez społeczność lokalną na pięcioletnią kadencję. Obowiązuje
cenzus wieku 25 lat oraz wymóg posiadania cypryjskiego obywatelstwa. Wyboru zastępcy burmistrza dokonuje organ stanowiący. Do zadań burmistrza/przewodniczącego należy reprezentowanie gminy na zewnątrz, przygotowywanie
porządku obrad rady oraz projektów aktów prawa miejscowego, realizacja decyzji podjętych przez radę, pełnienie funkcji kierownika urzędu stanu cywilnego
oraz nadzorowanie bieżącej działalności podległych mu jednostek organizacyjnych świadczących usługi publiczne.
Zgodnie z zasadą subsydiarności, na gminach spoczywa rozwiązywanie problemów oraz świadczenie usług o charakterze publicznym. W szczególności są
one odpowiedzialne za:
12

13
14

15
16

Ustawa nr 111, The Municipalities Law, 18th October 1985, www.ucm.org.cy, stan z dnia
15.02.2018.
Konstytucja Republiki Cypryjskiej, dz. cyt.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października
1985 r., Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607.
Ustawa nr 111, dz. cyt.
Ustawa nr 86(I), The Communities Law, 16th February 1999, http://www.ucm.org.cy, stan
z dnia 15.02.2018.
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a) planowanie przestrzenne,
b) ochronę zdrowia,
c) utrzymanie infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i systemów nawadniania,
d) organizację komunikacji zbiorowej,
e) gospodarkę odpadami,
f) prowadzenie domów opieki społecznej,
g) ochronę konsumenta,
f) organizację handlu,
i) organizację wydarzeń kulturalnych,
j) prowadzenie cmentarzy i krematoriów,
k) rozwój turystyki i związanej z nią infrastruktury.
W przypadku gmin wiejskich zakres ciążących na nich zadań jest nieco
mniejszy, bowiem nie obejmuje kwestii transportu publicznego, ochrony konsumentów oraz organizacji turystyki. W praktyce występują istotne różnice
w poziomie życia i jakości usług publicznych w gminach miejskich i wiejskich. W przypadku tych drugich, z racji ich istotnej dysfunkcjonalności, wiele zadań publicznych jest prowadzonych przez dystrykty, które odpowiadają
m.in. za utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W gestii władz dystryktów, będących terenowymi przedstawicielami rządu i podległych ministrowi spraw wewnętrznych, znajduje się także wiele zagadnień kluczowych
dla życia społeczności.
A mianowicie odpowiadają one, zarówno w gminach wiejskich, jak i miejskich, za:
a) zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,
b) ochronę przeciwpożarową,
c) prowadzenie szpitali,
d) organizację edukacji na wszystkich poziomach (od przedszkoli do szkoły
średnie),
e) opiekę nad rodziną,
f) politykę mieszkaniową,
g) stymulowanie rozwoju gospodarczego, aktywizację bezrobotnych,
h) zapewnienie dostaw gazu i prądu elektrycznego,
i) prowadzenie lotnisk i portów morskich,
j) zarządzanie nieruchomościami należącymi do Turków cypryjskich, którzy
opuścili Republikę Cypryjską.
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Tab. 2
Podział kompetencji między dystryktami, gminami miejskimi i wiejskimi w zakresie
świadczenia usług publicznych
Zadanie publiczne

Dystrykt

Bezpieczeństwo publiczne, obrona cywilna

☐

Ochrona przeciwpożarowa

☐

Przedszkola, szkolnictwo

☐

Podstawowa opieka medyczna
Szpitale

☐

Planowanie rozwoju regionalnego

☐

Planowanie zagospodarowania przestrzennego

Gmina miejska

Gmina wiejska

☐

☐

☐

☐
☐

Infrastruktura drogowa

☐

☐

Komunikacja zbiorowa

☐

☐

Sieci wodociągowe

☐

☐

(☐)

Gospodarka odpadami

☐

☐

(☐)

Sieci gazociągowe i elektryczne

☐

Ochrona konsumenta

☐

☐

Rozwój turystyki

☐

☐

Źródło: opracowanie własne na podst.: The local government system in Cyprus, www.clgf.org.uk/
cyprus, stan z dnia 15.02.2018.

W skład rad miejskich wchodzi burmistrz i od 8 do 26 radnych, w zależności
od liczby mieszkańców gminy. W gminach wiejskich rady składają się z przewodniczącego i radnych w liczbie od 4 do 8. Rady są wybierane na pięcioletnią
kadencję, zaś udział w wyborach jest obowiązkowy zarówno dla obywateli Cypru, jak i obcokrajowców posiadających zezwolenie na osiedlenie się. Zgodnie
z ustawą z 1999 r., w przypadkach „uzasadnionych interesem publicznym” Rada
Ministrów może odstąpić od wyborów przewodniczącego i rady gminy. W tym
przypadku skład organów jest określany w trybie powołania przez ministra
spraw wewnętrznych (rozdz. IV ustawy).
Ustawa dotycząca systemów wodociągowych z 1971 r. stanowi, że rady
miejskie są jednocześnie zarządami kanalizacji z burmistrzem jako przewodniczącym. Są one odpowiedzialne za budowę, utrzymanie i rozwój systemów
wodno-kanalizacyjnych w gminach miejskich17.
17

G. Coucounis, dz. cyt., s. 101.
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System organów władzy lokalnej w gminach miejskich dopełnia Komitet
Zarządzający, którego członków powołuje rada (z urzędu w jego skład wchodzą
burmistrz i jego zastępca). Do jego zadań należy opracowanie i przedstawianie
radzie projektu budżetu, przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz konsultowanie burmistrza w sferze jego obowiązków oraz wykonywanie innych
zadań powierzonych komitetowi przez radę. Ustawa z 1985 r. daje również
prawo powoływania przez rady gmin miejskich sekretarzy gminy, inżyniera
miejskiego, skarbnika gminy, głównego lekarza oraz inspektora sanitarnego
(art. 54 ustawy).
W gminach miejskich projekt budżetu jest, jak wspomniano, przygotowywany przez Komitety Zarządzające, uchwalany przez rady miejskie i zatwierdzany przez Radę Ministrów. W gminach wiejskich dokumentacja gospodarki
finansowej jest uproszczona, zaś projekt budżetu przygotowuje rada a następnie zatwierdza gubernator dystryktu. Kontrola wykonania budżetu gminy
spoczywa na Głównym Księgowym Republiki Cypryjskiej (art. 127 konstytucji). Podkreślić trzeba, że gminy mają ograniczone prawo dysponowania
posiadanym majątkiem trwałym. Sprzedaż każdej nieruchomości będącej
własnością gminy miejskiej musi być zaakceptowana przez Radę Ministrów.
W przypadku gminy wiejskiej zgodę wyraża minister spraw wewnętrznych.
Również zaciąganie pożyczek przez gminy jest możliwe wyłącznie za zgodą
Rady Ministrów.
Główne źródło dochodów cypryjskich gmin stanowią podatki lokalne, opłaty (w tym opłaty klimatyczne), koncesje oraz dochody ze świadczenia usług
publicznych. Wśród dochodów własnych gmin podatek dochodowy stanowi
ok. 22%, dochody z wywozu odpadów 18%, dochody z zaopatrzenia w wodę
– 12%, opłaty hotelowe – 6%, mandaty (głównie drogowe) – 5%, podatek od nieruchomości – 4%18. Z budżetu państwa gminom przekazywane są subsydia i dotacje.
Mechanizm subsydiowania opiera się na równym podziale między gminy miejskie
1/3 środków przeznaczonych na subsydia w danym roku budżetowym i podziale
pozostałych 2/3 środków proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Dotowane są zaś
rozmaite projekty infrastrukturalne. Każdy projekt jest indywidualnie rozpatrywany,
zaś dofinansowanie waha się w granicach 70–100% wartości19. Za istotną słabość samorządu lokalnego na Cyprze należy uznać fakt, iż jest on w znacznym stopniu uzależniony od środków przekazywanych z budżetu państwa. Przykładowo w 2005 r.
środki te stanowiły 59,1% przychodów gmin miejskich oraz 52,9% – wiejskich.
18
19

Μελετη αναδιαρθρωσησ τησ τοπικησ αυτοδιοικησησ..., dz. cyt., s. 37.
G. Coucounis, dz. cyt., s. 106.

151

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 151

2018-10-11 11:51:39

RAFAŁ CZACHOR
W prawodawstwie Cypru brak jest szczególnych gwarancji i ochrony samorządu lokalnego. Zagadnień samorządu lokalnego nie reguluje bliżej ustawa zasadnicza, zaś jak każdy inny podmiot gmina może korzystać z prawa
do skargi do Sądu Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Funkcjonują natomiast dwie organizacje skupiające gminy: Związek Municypalitetów (gmin
miejskich) Cypru i Związek Gmin Wiejskich Cypru. Celem pierwszego z nich
jest prowadzenie działań na rzecz autonomii gmin, promowanie interesów na
szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz sprzyjanie współpracy i wymianie doświadczeń20. Celem drugiego jest ochrona i promowanie interesów jego
członków, gromadzenie przydatnych informacji, sprzyjanie współdziałaniu,
nawiązywanie współpracy międzynarodowej21.

Ocena istniejącego modelu samorządu lokalnego
Cypryjski model samorządu lokalnego klasyfikowany jest jako reprezentujący model anglosaski, obok samorządu angielskiego, irlandzkiego22.
W świetle badania Local Autonomy Index 2014 samorząd na Cyprze ma
bardzo mały zakres samodzielności ustrojowo-finansowej i pod tym względem zajmuje przedostatnie miejsce wśród badanych państw europejskich23
(zob. tabela 3). Szczególnie ograniczony jest zakres autonomii gmin wiejskich. Część ich zadań prowadzą dystrykty. Jest to krytykowane jako zabieg
„mający na celu ukrycie wszystkich słabości i luk spowodowanych przez
segmentację samorządu lokalnego pozbawionego wybieralnego organu władzy na poziomie dystryktu”24.

20
21
22

23

24

Union of Cyprus Municipalities, http://ucm.org.cy/, stan z dnia 15.02.2018.
Union of Cyprus Communities, http://ekk.org.cy/index.shtm, stan z dnia 15.02.2018.
H. Heinelt, N. Hlepas, S. Kuhlmann, P. Swianiewicz, Local Government Systems: Grasping
the Institutional Environment of Mayors, [w:] H. Heinelt, A. Magnier, M. Cabria, H. Reynaert
(red.), Political Leaders and Changing Local Democracy: The European Mayor, Palgrave
Macmillan, Cham 2018, s. 56.
A. Ladner, N. Keuffer, H. Baldersheim, Self-Rule Index for Local Authorities (Release 1.0),
European Commision, Brussels 2015, s. 67.
Μελετη αναδιαρθρωσησ τησ τοπικησ αυτοδιοικησησ τησ Κυπριακησ Δημοκρατιασ.
Επιτελικη συνοψη, http://disy.org.cy/oldsite/%E2%E5%E6%F4/www.disy.org.cy/images/
users/1/TopikiAytodioikisi/Meleti%20TA%20Kypros/Epiteliki%20Synopsi.pdf, s. 16,
stan z dnia 15.02.2018.
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Tab. 3
Wyniki Local Autonomy Index 2014 (wybrane państwa)
Państwo
Szwajcaria
Szwecja
Niemcy
Polska
Grecja
Anglia
Turcja
Cypr
Irlandia

Wynik
29,76
28,67
27,50
26,71
19,00
17,38
16,58
15,73
12,67

Źródło: A. Ladner, N. Keuffer, H. Baldersheim, Self-Rule Index for Local Authorities (Release 1.0),
European Commision, Brussels 2015.

Przygotowany przez greckie Narodowe Centrum Administracji Publicznej
i Samorządu (EKDDA) raport ze stycznia 2010 r. wskazywał, że „niewielkie
prerogatywy i ograniczone funkcje samorządu lokalnego kłócą się z koncepcją
współczesnych rządów demokratycznych i wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie realizacji zasady subsydiarności i bliskości względem obywateli (zgodnie
z art. 4 traktatu lizbońskiego)”25. Stwierdzenie to potwierdzają także badania
udziału wydatków gminnych w PKB. W przypadku Cypru jest to 4,8% (dla porównania: w Turcji 3,6%, Grecji 3,5%, Polsce 10%, Szwecji 15,6%)26. Mimo że
sytuacja gmin miejskich jest dużo lepsza niż gmin wiejskich, także pomiędzy
nimi występują istotne różnice (zob. tabela 4).
Tab. 4
Wydatki wybranych gmin miejskich (dane z 2012 r.)
Gmina miejska

Liczba ludności
(w tys.)

Wydatki ogółem
(w tys. euro)

Wydatki per capita
(w euro)

Nikozja

55,0

30 916

562

Larnaka

51,5

23 317

453

Limassol

101,0

39 002

386

Ayia Napa

3,2

11 039

3437

Yeri

8,2

1376

167

Źródło: Local Government Reform in Cyprus: Final Options Report, s. 23, http://www.moi.gov.cy/
moi/moi.nsf/0/D1BB8168615F0DF3C2257D02002F7C52/$file/Local%20Government%20Reform%20
in%20Cyprus_Final%20Options%20Report_08%2004%2014.pdf, stan z dnia 15.02.2018.
25
26

Tamże.
H. Heinelt, N. Hlepas, S. Kuhlmann, P. Swianiewicz, dz. cyt., s. 66.
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Raport Głównego Księgowego Republiki Cypryjskiej, koncentrując się na
kwestiach finansowych, wymienia następujące problemy:
a) słabą strukturę organizacyjną samorządów, niskie kompetencje pracowników,
b) poważne problemy i brak płynności finansowej,
c) niewłaściwe wykorzystywanie środków z budżetu państwa27.
Raport Komisji Weneckiej Rady Europy wskazuje na takie słabości aktualnego modelu samorządu lokalnego jak:
a) planowanie rozwoju prowadzone jest głównie na szczeblu ogólnokrajowym,
b) znaczne ograniczenie autonomii gmin w kwestiach finansowych, podczas
gdy działalność organów centralnych w tym zakresie winna ograniczać
się do kontroli legalności,
c) ograniczona jest samodzielność ekonomiczna gmin, zbyt istotną rolę odgrywają środki finansowe przekazywane przez rząd,
d) ma miejsce nadmierne rozdrobnienie gmin,
e) prawo samorządu lokalnego nie jest skonsolidowane, powinna być przyjęta jedna ustawa dotycząca gmin28.
Odnotować należy istotne dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym
poszczególnych gmin. Obrazuje to fakt, że dochody własne najbiedniejszych
gmin wiejskich nie przekraczają 53 tys. euro, zaś najbogatszych przekraczają
6,75 mln euro. W przypadku gmin miejskich jest to przedział od 10 do 30 mln euro.
Podobne zjawisko dotyczy środków transferowanych z budżetu państwa, przykładowo gminy miejskie otrzymują od niecałych 4 mln do niecałych 18 mln euro29.
Badania wskazują, że władze i elity polityczne Cypru mają świadomość
obecnej dysfunkcjonalności samorządu. Istotnym elementem cypryjskiej polityki – również na szczeblu lokalnym – są zjawiska neopatrymonialne30. Nepo27

28

29

30

Local Government Reform in Cyprus: Final Options Report, http://www.moi.gov.cy/moi/
moi.nsf/0/D1BB8168615F0DF3C2257D02002F7C52/$file/Local%20Government%20Reform%20in%20Cyprus_Final%20Options%20Report_08%2004%2014.pdf, s. 26, stan z dnia
15.02.2018.
I. Micallef, A. Lloyd, Local democracy in Cyprus CPL (12) 8 Part II, http://www.mfa.gov.
cy/mfa/mfa2016.nsf/853AE0B46967A2C9C2257F9C0036F3F0/$file/Report%20on%20
Local%20Democracy%20in%20Cyprus.pdf, stan z dnia 15.02.2018.
A. Kirlappos, Cypriot Local Government and European Funding: 2006–2006 and 2007–2013,
„In Depth” 2018, vol. 15, nr 3, s. 28.
Szerzej: R. Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej.
Wstęp do badań, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2015.
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tyzm, nieformalne sieci zależności, określane pojęciem rusfeti, wpływają na pojawiający się opór i torpedowanie prób reform przez rozmaite grupy interesu31.
O ile władze państwowe akceptują postulat wprowadzenia samorządności na
szczeblu dystryktu, to sprzeciwiają się ograniczeniu liczby gmin32. Takie podejście do problemu modernizacji instytucjonalnej znacznie ogranicza szanse na
sukces całego procesu.
Jednocześnie wyniki badań przeprowadzonych wśród cypryjskich samorządowców przez brytyjskich ekspertów wskazują na liczne dobre praktyki współpracy gmin w zakresie świadczenia usług publicznych, a także gotowość do przejęcia
przez nie większego spektrum zadań. Z perspektywy lokalnej problemem jest brak
przekonania o konieczności wprowadzenia zmian, centralizacja i nadzór ze strony
władz centralnych oraz słabość społeczeństwa obywatelskiego i brak środowisk
lobbujących za wzmocnieniem instytucji samorządu lokalnego33. Poszczególne
przykłady sprawnego zarządzania gminą unaoczniają, że wiele zależy od osoby
sprawującej urząd burmistrza/przewodniczącego gminy34.
Ocenić należy, że Cypr doświadcza braku strategicznej wizji rozwoju samorządu lokalnego, w kraju nie ma powszechnej świadomości możliwości
samorządu i jego znaczenia. Ograniczona partycypacja obywatelska i brak
silnych organizacji społecznych powodują, że impulsy ku wdrożeniu samorządności winny płynąć od władz państwowych.

Potencjalne kierunki reform
Znaczne rozdrobnienie cypryjskich gmin, ich ograniczona samodzielność
oraz funkcjonalność, na co skarżą się mieszkańcy, w połączeniu z kryzysem
gospodarczym, który mocno dotknął Cypr w latach 2008 i 2012–2013, spowodowały, iż podjęto prace konceptualne nad kierunkiem reform samorządu lokalnego. W najnowszej historii Cypru eksperci wyróżniają trzy okresy, w których podejmowano odrębne inicjatywy w danej materii: pierwszy obejmujący
lata 2010–2012, drugi – 2013–2016 i trzeci, trwający od 2016 r.35.
Pierwszym dokumentem będącym obszernym przeglądem obecnego stanu samorządu lokalnego, międzynarodowych doświadczeń i kierunków pro31

32
33
34
35

H. Faustmann, Rusfeti and Political Patronage in the Cyprus Republic, „The Cyprus Review”
2010, vol. 22, nr 2, s. 269–289.
Local Government Reform in Cyprus: Final Options Report, dz. cyt., s. 34.
Tamże, s. 34–35.
A. Kirlappos, Cypriot Local Government and European Funding..., dz. cyt., s. 30.
A. Kirlappos, Reforming local government in the Republic of Cyprus: A crucial, but still incomplete process, „In Depth” 2017, vol. 14, nr 5, s. 21–23.
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ponowanych reform był przywoływany już raport EKDDA pn. Studium restrukturyzacji samorządu lokalnego w Republice Cypryjskiej36. Przewidywał
on trzyetapową reformę samorządu – w latach 2010–2011 miała trwać faza
przygotowawcza, zaś w latach 2012–2016 i 2017–2021 dwie fazy wdrożeniowe. Oprócz pełniejszej realizacji zasady subsydiarności, przekazania samorządom gminnym większych kompetencji, decentralizacji fiskalnej oraz łączenia
gmin zaproponowano wprowadzenie drugiego, regionalnego szczebla samorządu lokalnego na bazie aktualnie funkcjonujących dystryktów. Organem stanowiącym władzy lokalnej na szczeblu dystryktu miały być wybierane przez
mieszkańców rady dystryktów, zaś ich głównym zadaniem udział w planowaniu strategicznym i prowadzenie polityki rozwoju regionalnego. Wybory rad
dystryktów, liczących po 19 radnych, planowano na 2016 r.37. Powyższy program nie został wdrożony. Jako przyczynę wskazywano się pogarszającą się
w latach 2011–2012 sytuację gospodarczą Cypru oraz wzrost politycznego napięcia przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na luty 2013 r.38. Niezależnie od tego, w 2011 r. rząd przedstawił projekt ustawy dającej gminom
prawo tworzenia związków międzygminnych w celu skuteczniejszego wykonywania spoczywających na nich zadaniach publicznych. Ustawa nie została
przyjęta przez parlament.
Kolejny okres prób reform cypryjskiego samorządu lokalnego jest związany z kryzysem gospodarczym i zaproponowanym przez Unię Europejską planem naprawczym. Przez parlament Cypru został on przyjęty w końcu kwietnia
2013 r. Zakładał m.in. reformy instytucjonalne, co też było powodem podjęcia
zagadnienia modernizacji samorządu lokalnego39. Zaprezentowana przez rząd
Cypru wizja reform opierała się na tzw. pięciu filarach, jakimi są:
a) wzmocnienie potencjału planowania strategicznego i koordynacji,
b) reorganizacja struktur i mechanizmów świadczenia usług publicznych,
c) poprawa jakości zasobów kadrowych sektora publicznego,
d) poprawa więzi pomiędzy państwem i obywatelami w celu ulepszenia
świadczenia usług,
e) rozwój zasad i wartości w sferze świadczenia usług publicznych40.

36
37
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39

40

Μελετη αναδιαρθρωσησ τησ τοπικησ αυτοδιοικησησ..., dz. cyt.
G. Coucounis, dz. cyt., s. 95.
A. Kirlappos, Reforming local government..., dz. cyt., s. 22.
The Economic Adjustment Programme for Cyprus, „European Commission Occasional Paper”
2013, nr 149.
Local Government Reform in Cyprus: Final Options Report, dz. cyt., s. 33.
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Program reform, bazujący na dogłębnej analizie stanu faktycznego cypryjskiej samorządności, został przedstawiony przez brytyjską National School
of Government International41. Kluczowe postulaty zawarte w raporcie oparte
były na trzech możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji, zależnie od politycznej woli władz Cypru. Pierwszy przewidywał wprowadzenie samorządu
na szczeblu dystryktu i przekazanie mu części dotychczasowych kompetencji
władz centralnych oraz gmin. Członkowie rad dystryktów w części mieliby
pochodzić z wyborów lokalnych i w części być wskazywani przez rady gmin.
Drugi scenariusz przewidywał zachowanie dotychczasowego modelu ustrojowego i skupienie się na konsolidacji gmin, tak być zwiększyć ich efektywność w istniejących ramach prawnych. Trzeci zakładał podjęcie usystematyzowanych działań na rzecz tworzenia klastrów, związków międzygminnych,
a więc stymulowania współpracy i podnoszenia efektywności bez naruszania
instytucjonalnego status quo. Realizacja reform została przez rząd odłożona
w czasie, co nie było zgodne z ustaleniami podjętymi na forum Unii Europejskiej w 2013 r. Przyczyną tego stanu były wyraźne głosy sprzeciwu ze strony
środowisk politycznych42.
Niewdrożenie planu reform przygotowanego przez brytyjskich ekspertów
jest cezurą rozpoczynającą obecny okres, w którym dyskutuje się nad możliwym zakresem reform. Tak więc mimo że dotychczasowe koncepcje nie zostały
wdrożone, wśród cypryjskich decydentów istnieje świadomość (lecz nie wola)
konieczności wprowadzenia zmian w ustroju samorządu lokalnego. Ze względu
na istotny opór wobec łączenia gmin uwaga skupia się na możliwości tworzenia związków międzygminnych. Nacisk zatem kładziony jest na funkcjonalny
aspekt samorządu lokalnego. Kwestia reformy instytucjonalnej pozostaje zatem
wciąż nierozwiązana. Cypr nie powtórzył rozwiązania greckiego, gdzie w 2011 r.
zmniejszono liczbę gmin i departamentów o 40%.

Streszczenie
Samorząd lokalny na Cyprze: geneza, ustrój, efektywność i kierunki
reform

Cypr, wyspa położona we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, faktycznie podzielona jest pomiędzy trzy państwa sprawujące jurysdykcję nad jej poszczególnymi częściami. Sytuacja ta jest konsekwencją głębokiego kryzysu politycznego, który
trwa od momentu uzyskania przez Cypr niepodległości w 1960 r. Celem artykułu jest
zaprezentowanie jednego z istotnych elementów ustroju państwa, jakim jest samorząd
41
42

Tamże.
A. Kirlappos, Reforming local government..., dz. cyt., s. 22.
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lokalny. Omówiono genezę aktualnego modelu, wskazując na elementy dziedzictwa
osmańskiego i brytyjskiego, obecny ustrój samorządu, jego główne słabości, a także
postulowane kierunki reform.
Słowa kluczowe: Cypr, samorząd lokalny, reformy samorządu lokalnego, decentralizacja, usługi publiczne.

Summary
Local self-government in Cyprus: origins, structure,
eﬀectiveness and directions of reforms

Cyprus, an island located in the Eastern part of the Mediterranean, in fact, is divided
into three states that control some parts of it. This situation stemmed from a serious
political conflict that has lasted at least since Cyprus became independent in 1960. The
main goal of this paper is to present model of the local self-government, one of the main
elements of a democratic state. It discusses the origins of this model, the heritage of Ottoman Empire and the period of British domination, legal aspect of a current situation,
its main weaknesses and possible reforms.
Keywords: Cyprus, local self-government, reforms of the local self-government, decentralization, public services.
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„Społeczności Lokalne.
Studia Interdyscyplinarne”
2018 (2), s. 161–168

Rozwój kontaktów społeczno-kulturalnych
na pograniczu. Porozumienie i współpraca
społeczności lokalnych, w szczególności
w subregionie wałbrzyskim od 1990 r.

Wprowadzenie
Społeczności lokalne na pograniczu żyły od końca II wojny światowej jakby
na końcu świata, bowiem wszyscy wiedzieli, że za granicą mieszkają tacy sami
ludzie, a jednak nie było możliwości regularnych spotkań z nimi i nawiązania
szczerych, oddolnych kontaktów społeczno-kulturalnych. Granica była miejscem szczególnie pilnowanym przez służby specjalne obu sąsiadujących krajów. Idea łączenia ludzi w myśl hasła „Bądźmy Rodziną” rodziła się w głowach
mieszkańców pogranicza przez wiele lat. Granica była barierą nie do przebycia.
Aby stała się pomostem łączącym dwa sąsiednie narody, niezbędne były odpowiednie inicjatywy o społecznym charakterze. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. wydawało się to niemożliwe, bowiem każda inicjatywa tego typu
była traktowana przez władze jako próba podważania podstaw systemów obowiązujących w krajach Układu Warszawskiego.
Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to okres szczególnie bogaty w różne
i bardzo ważne wydarzenia społeczno-polityczne, które zmieniły sztywne i oficjalne relacje polsko-czeskie. Jednak aby mogło to nastąpić, musiała wybuchnąć „rewolucja Solidarności” i powstać pierwsza niezależna organizacja transgraniczna w tej przestrzeni, czyli Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Trzeba
stwierdzić, że wszystko rozpoczęło się w „okresie karnawału Solidarności”, czyli w czasie odrodzenia narodowego w Polsce, który trwał od sierpnia 1980 r. aż
do wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r.
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Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
Podczas I Zjazdu Krajowego NSZZ Solidarność, który odbył się w Gdańsku
w 1981 r., delegaci z całej Polski uchwalili m.in. „Przesłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”, które wzywało mieszkańców innych krajów, żeby odważnie
poszli śladem polskiej Solidarności. Z tekstem tej uchwały do Czechosłowacji
wyjechał Aleksander Gleigewicht. W praskim mieszkaniu Anny Šabatovej i Petra Uhla doszło wtedy do historycznego spotkania, w którym uczestniczył także
ks. Václav Malý. W nocy po długiej dyskusji została podjęta decyzja o rozpoczęciu działań w celu utworzenia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.
Zrodził się pomysł, aby przez zieloną granicę eksportować zakazane przez
władze wydawnictwa, informacje, części do nielegalnych drukarni, które
mogłyby upowszechniać wolne słowo. Przerzutami przez granicę zajęli się:
Mieczysław Piotrowski ps. Dučin, Mirosław Jasiński, Jarosław Broda i inni.
W plecakach przenoszono m.in. nielegalne wydawnictwa „Kultury Paryskiej”
i tzw. bibułę. Powstała także poza zasięgiem cenzury seria wydawnicza, którą
nazwano „Kolekcja czeskiej i słowackiej literatury niezależnej”. Opublikowano w ramach tej niezwykłej akcji utwory m.in. Bohumila Hrabala, Václava
Havla, Josefa Škvoreckiego czy Jana Pelca. Powołana została również grupa
tłumaczy, która zajmowała się przekładami na język polski zakazanej literatury czeskiej i słowackiej.
Od samego początku Solidarność Polsko-Czechosłowacka zajmowała się
przekazywaniem informacji o uwięzionych działaczach „Karty 77”, przekazywaniem do wolnego świata informacji o represjach, pomocy dla uwięzionych
bądź zwolnionych z pracy. Informacje przekazywano do różnych wolnych rozgłośni radiowych, m.in. Radia Wolna Europa. Organizowano także pomoc rodzinom uwięzionych i represjonowanych działaczy opozycji.
W okresie 1987–1989 zorganizowano kilkadziesiąt przerzutów przez zieloną granicę. Średnio po trzy przerzuty co dwa miesiące. Istotnym elementem
działalności Solidarności Polsko-Czechosłowackiej było organizowanie spotkań
w górach, szczególnie na Ziemi Kłodzkiej, gdzie odbyły się takie nielegalne spotkania w okolicach Masywu Śnieżnika, Przełęczy Karpowskiej i Borówkowej
Góry. Trzykrotnie uczestniczył w nich sam Václav Havel.
Szczególnym poświęceniem były dokonywane przez kurierów nielegalne
przerzuty przez granicę materiałów, ale także ludzi. Dwóch najsłynniejszych kurierów, śp. Zdzisław Dumański i Jan Mroczkowski, dokonali ponad 30 takich
akcji. Najbardziej spektakularny był skuteczny przerzut przez granicę poszukiwanego w Czechosłowacji Stanislava Devatego, którego Jan Mroczkowski przeprowadził przez granicę, a następnie ukrywał w swoim domu w Lądku-Zdroju.
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ROZWÓJ KONTAKTÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH NA POGRANICZU...
Od 3 do 5 listopada 1989 r. we Wrocławiu Solidarność Polsko-Czechosłowacka zorganizowała międzynarodowe seminarium pn. „Europa Środkowa.
Kultura na rozdrożu –pomiędzy totalitaryzmem a komercjalizmem”.
W przeglądzie czeskiej i słowackiej kultury niezależnej wystąpili m.in. Jaroslav Hutka i Karel Kryl, którzy nie mogli oficjalnie koncertować w Czechosłowacji. Przez trzy listopadowe dni w 1989 r. Wrocław był prawdziwą stolicą
czeskiej i słowackiej niezależnej kultury. Po tym wydarzeniu, które odbiło się
szerokim echem, Václav Havel powiedział, że było to „ preludium do aksamitnej
rewolucji”. Havel do końca życia podkreślał, że od samego początku był członkiem Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
W 1990 r. zostały oficjalnie zarejestrowane dwa stowarzyszenia – Solidarność Polsko-Czechosłowacka i Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej, z siedzibą w Kłodzku. Siedziba główna Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej już od ponad 20 lat znajduje się w Nowej Rudzie. Pierwszym
rzecznikiem generalnym stowarzyszenia był Mirosław Jasiński z Wrocławia.
Od 14 października 1995 r., tzn. od II Zjazdu Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, który odbył się w Bielicach na Ziemi Kłodzkiej, rzecznikiem generalnym stowarzyszenia jest Julian Golak z Nowej Rudy. Oddział stowarzyszenia
działa także w Cieszynie. Głównym wydarzeniem, corocznie (regularnie) współorganizowanym przez te dwa stowarzyszenia już od 1990 r., są Polsko-Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.
W ramach tej imprezy zorganizowano do tej pory ponad 1600 różnorodnych
wydarzeń społeczno-kulturalnych, przede wszystkim na pograniczu województwa dolnośląskiego, które ma aż 420 km wspólnej granicy z Republiką Czeską. Coraz częściej rozmaite akcje w ramach tej imprezy organizowane są także
w Pradze, Hradec Kralove, Libicach nad Cydlinou i w innych miejscowościach
poza terenem przygranicznym.
W 2016 r. podczas 27. edycji tego wydarzenia zorganizowano ponad 80 różnorodnych akcji (koncertów, spektakli teatralnych, różnorodnych wystaw tematycznych, konkursów dla dzieci i młodzieży, a także liczne spotkania integracyjne). Odbyły się one w 2016 r. aż w 38 miejscowościach. W 2017 r. impreza
trwała od marca do grudnia i zorganizowano w sumie 90 wydarzeń społecznokulturalnych w 40 miejscowościach po obu stronach granicy. Innym przykładem
działalności Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest regularne organizowanie (już od 28 lat) w Cieszynie festiwali teatralnych i filmowych.
W 2010 r. zorganizowano w górach Ziemi Kłodzkiej nowy unikalny w skali
europejskiej szlak turystyczny pn. Szlak Kurierów Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej, który przedstawia miejsca spotkań i przerzutów. Odważni kurierzy
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nielegalnie przekraczali zieloną granicę, aby nieść wolne słowo do sąsiedniego
narodu. Warto np. pójść w góry na wycieczkę i przy okazji zwiedzić ten jedyny na świecie szlak turystyczny, który utworzyli odważni kurierzy Solidarności
Polsko-Czesko-Słowackiej. To oni pierwsi pokazali, że stworzona przez system
totalitarny żelazna kurtyna jest jednak do pokonania i warto się z nią zmierzyć.

Euroregion Glacensis
W 1990 r. zostałem wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Od samego początku zaangażowałem się w działania na rzecz otwierania
nowych przejść granicznych oraz współpracę miast przygranicznych. Szczególną dziedziną, której się podjąłem, było łączenie „w pary” miast polskich i czeskich, były to tzw. miasta partnerskie. Osobiście udało mi się doprowadzić do
połączenia aż 26 miast i gmin nie tylko na pograniczu.
Miało to duże znaczenie dla dalszego rozwoju współpracy polsko-czeskiej
w nowej epoce, w której granica państwowa przestawała dzielić. Funkcja granicy zaczynała się zmieniać z bariery dzielącej dwa sąsiednie narody na rzecz
pomostu, który miał łączyć ludzi chcących współpracować.
Duże znaczenie dla integracji polsko-czeskiej miały także dynamicznie rozwijające się Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Zapoczątkowane
w 1990 r. z inicjatywy Teresy Bazały i Juliana Golaka, wspierane była od samego początku przez śp. Tomaša Kočičkę – pierwszego niekomunistycznego starostę Broumova, dr Tibora Pindeša i śp. ks. Norberta Zemana z Broumova, a następnie przez Zdenka Streubla i Radomira Morawca z Rychnova. Regularnego
wsparcia udzielali także ks. bp. Dominik Duka, Irka Hanuš (Červený Kostelec)
oraz inni mieszkańcy pogranicza.
3 listopada 1993 r. w zamku Książ w Wałbrzychu obradował I Kongres
Ponadgranicznego Związku Miast i Gmin Polska–Czechy. Było wtedy reprezentowanych kilkanaście gmin z województwa wałbrzyskiego. Pamiętam, że
ze strony czeskiej przyjechał tylko jeden przedstawiciel, był nim František
Bartoš z Rýchnova.
Już na początku 1993 r. zaproponowałem oficjalnie utworzenie nowej organizacji międzynarodowej – pierwszego wyłącznie polsko-czeskiego euroregionu.
Moje pomysły oraz inne, których z czasem przybywało, były publikowane przez
polsko-czesko-niemiecki miesięcznik „Ziemia Kłodzka – od kladského pomezí
– Glatzer Bergland”.
29 marca 1994 r. zorganizowałem konferencję w Nowej Rudzie, podczas której zgłosiłem wniosek o powołanie Stałego Regionu Współpracy Polsko-Czeskiej. Natomiast 30 maja 1994 r. Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzy164
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skiego (na mój wniosek) przyjął uchwałę o rozpoczęciu procedury tworzenia
Euroregionu Glacensis. Wcześniej jednak miałem okazję podzielić się planami
rozwoju współpracy polsko-czeskiej podczas konferencji pn. „Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski. Polska i jej
współdziałanie z Sąsiadami” (publikacja PAN, Biuletyn nr 10, cz. II-1995).
Od 4 do 11 maja 1994 r. uczestniczyłem w projekcie badawczym zorganizowanym przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej
Akademii Nauk. Zostałem zaproszony do udziału w kilkudniowej międzynarodowej konferencji „objazdowej”, podczas której miałem możliwość zapoznania
się z działalnością euroregionów (na przykładzie pierwszego eksperymentalnego
Euroregionu Nysa) na granicy w Szklarskiej Porębie. Następnie dwa autobusy
uczestników przemieściły się do miejscowości Bocholt, gdzie pokazano nowe
możliwości współpracy na pograniczu.
Po powrocie do Polski (dodatkowo zainspirowany przykładami z Zachodu)
szybko napisałem pierwszy projekt utworzenia Euroregionu Glacensis oraz znalazłem zarówno w Polsce, jak i w Czechach sojuszników, przede wszystkim
byli to: Teresa Bazała, Radomir Morawiec, Warcisław Martynowski, śp. Tomaš
Kočička, Zdenek Streubel, František Bartoš, Helmut Dohnalek, Jiři Hanuš i inni.
Te osoby od razu odważnie wspierały tę inicjatywę w Czechach, gdzie – odnosiłem wtedy takie wrażenie – było to chyba trudniejsze i bardziej skomplikowane.
Potrzebna była jeszcze długa i mozolna praca, aby powołać taki pierwszy wyłącznie polsko-czeski euroregion.
Największej pomocy udzielił mi wtedy Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego; byłem radnym województwa wałbrzyskiego w latach
1992–1994 oraz pełnomocnikiem Sejmiku do spraw współpracy z Czechami
w latach 1993–1997.
Kolejną instytucją w Polsce, której zaproponowałem współpracę, było Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Stało się ono wkrótce polską częścią Euroregionu Glacensis. Tworzenie Euroregionu było w tamtym czasie niezwykle
trudnym zadaniem, bowiem w obu krajach byli także wpływowi przeciwnicy
zorganizowania tego pierwszego polsko-czeskiego euroregionu. W Republice
Czeskiej najwięcej wsparcia i pracy włożyli Radomir Morawiec oraz František Bartoš. Wspólnie z Radomirem Morawcem prowadziliśmy bardzo żmudne
działania, które doprowadziły do szczęśliwego finału. Pozyskiwaliśmy coraz
więcej przyjaciół i sojuszników. W miarę upływu czasu tych sprzymierzeńców
było coraz więcej.
Oficjalnie Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, które reprezentował Czesław Kręcichwost, zostało polską częścią euroregionu. Po czeskiej stronie utwo165
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rzono nowe ciało – dokładnie w dniu 16 stycznia 1996 r. w Rychnovie nad Kniežnou siedmiu starostów czeskich miast: Nachod, Rychnov, Šumperk, Usti nad
Orlicí, Trutnov, Orlicke Zahoři, Police nad Metují oraz prezydent miasta Hradec
Kralové, podpisało porozumienie o utworzeniu Regionalnego Stowarzyszenia
do spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej, które od
9 marca 1998 r. funkcjonuje pn. Stowarzyszenie Miast i Gmin „Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis”.
Niemniej jednak warto pamiętać, że z różnymi etapami tworzenia pierwszego
wyłącznie polsko-czeskiego euroregionu wiązały się również ciekawe, a nieraz
groźne, a innym razem zabawne historie. Takich spraw i incydentów w ramach
tzw. dyplomacji obywatelskiej nagromadziło się dużo, bo i sprawy były nowe.
Plany tworzone przez społeczników w ramach naturalnej ludzkiej współpracy
na pograniczu były daleko idące, a urzędnicy, także ci wysokiego szczebla, byli
„starej daty”. Zdarzało się, że ze strachu blokowano na dłuższy czas sprawy,
które przez mieszkańców pogranicza były oczekiwane i bardzo potrzebne, ale
urzędnicy w Warszawie i w Pradze widzieli to inaczej. Mam nadzieję, że dzisiaj
jest już lepiej, bo przełamywanie starych stereotypów nagromadzonych przez
lata odbywało się bardzo mozolnie. Te wszystkie ambitne i wręcz rewolucyjne
zmiany były realizowane dzięki pracy społecznej ludzi, którzy poświęcali swój
czas na stworzenie pierwszego wyłącznie polsko-czeskiego euroregionu.
W latach osiemdziesiątych XX w., a szczególnie później – w latach dziewięćdziesiątych, powstało i przechodziło naturalny rozwój tzw. społeczeństwo
obywatelskie, co miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju relacji polskoczeskich. Zwykli ludzie, a szczególnie mieszkańcy pogranicza bardzo chętnie
angażowali się w otwieranie nowych przejść granicznych oraz inne akcje na
rzecz likwidacji żelaznej kurtyny i powstawania normalnych, codziennych kontaktów polsko-czeskich.
W okresie od 1990 r. pogranicze polsko-czeskie stało się miejscem dynamicznego rozwoju przede wszystkim dzięki porozumieniu i współpracy społeczności lokalnych. Rozwinęły się na dużą skalę oddolne inicjatywy zaproponowane
przez mieszkańców pogranicza, takie jak: Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, konferencje dla nauczycieli, konkursy wiedzy
o Polsce i Czechach, Euroregion Glacensis, nowe szlaki turystyczne np. Szlak
Kurierów Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej czy Szlak ks. Gerharda Hirschfeldera. Najnowsze inicjatywy to: uroczyste inauguracje Polsko-Czeskiego
Roku Kulturalnego, organizacja ścieżek rowerowych łączących miasta w Polsce i Czechach. Niewątpliwie największą nową inicjatywą, która będzie realizowana przez najbliższe lata, jest Międzynarodowy Szlak św. Wojciecha, który
166
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liczy ok. 1000 km, a prowadzi z Pragi do Gdańska. Na tym szlaku zaplanowano kilkadziesiąt stacji związanych tematycznie z życiem i męczeńską śmiercią
św. Wojciecha, głównego patrona Polski.

Zakończenie
Oddolne inicjatywy rozwijające kontakty społeczno-kulturalne należą do
najcenniejszych w procesach integracyjnych. Budują one bowiem rzeczywiste
i trwałe relacje, zwłaszcza pomiędzy społecznościami zamieszkującymi tereny
przygraniczne. Pozwalają na lepsze wzajemne poznanie mieszkańców, przełamywanie barier i nieuzasadnionych uprzedzeń. Podobną rolę na pograniczu polsko-czeskim odegrały takie pomysły jak: Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
czy Euroregion Glacensis, nie licząc organizowanych od 1990 r. Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Streszczenie
Rozwój kontaktów społeczno-kulturalnych na pograniczu.
Porozumienie i współpraca społeczności lokalnych,
w szczególności w subregionie wałbrzyskim od 1990 r.
W opracowaniu przedstawiono okoliczności powstania Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej oraz Euroregionu Glacensis. Powstały one jako inicjatywy obywatelskie.
Słowa kluczowe: Euroregion Glacensis, inicjatywy obywatelskie, pogranicze polsko-czeskie.

Summary
The development of social and cultural contacts on the borderland;
agreement and the co-operation of local communities, in particular
in Walbrzych sub-region, since 1990
In the study was introduced the circumstance of rise the Poland-Czech-Slovakia Solidarity and Euro-region Glacensis. They came into being as the civil initiatives.
Keywords: Euroregion Glacensis, civil initiatives, Polish-Czech borderland.

167

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 167

2018-10-11 11:51:39

JULIAN GOLAK

Bibliografia
11. Bazała T., Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego, „Ziemia Kłodzka”,
marzec 2008, nr 173, s. 13.
12. Burian V., Rozhovor s Julianem Golakiem, „Naším snem byla co nejdřivejší hranice, „Literární nowiny”, č. 36/8, září 1999.
13. Cirkl P., Setkání organizačního výboru Polsko-českých dnů křestanské kultury,
„Broumovské nowiny”, červen 2017, s. 6.
14. Dębicki M., Polsko-czeska współpraca transgraniczna w zakresie oświaty i kultury
na łamach „Ziemi Kłodzkiej”, „Ziemia Kłodzka”, marzec 2008, nr 173, s. 9.
15. Gargała E., Pogranicze – transgraniczne projekty, „Ziemia Kłodzka”, marzec 2008,
nr 173, s. 12.
16. Golak J., Jazienicka E., Bądźmy rodziną nie tylko na pograniczu, 2016.
17. Golak J., Nowa Ruda – małe miasto, wielkie sprawy międzynarodowe, „Ziemia
Kłodzka”, marzec 2008, nr 173, s. 18–19.
18. Golak J., Wpływ Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej na wzajemne relacje Polaków i Czechów na pograniczu, „Ziemia Kłodzka”, październik 2007,
nr 170, s. 8–9.
19. Golak J., Wspomnienia o ludziach, którzy już odeszli…, 2015.
10. Koćwin L., Polska i czeska społeczność lokalna w Euroregionie Glacensis, „Ziemia
Kłodzka”, wrzesień 207, nr 169, s. 24–26.
11. Materiały z konferencji pn. „Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski. Polska i jej współdziałanie z Sąsiadami”, publikacja
PAN, Biuletyn nr 10, cz. II, 1995.
12. Panek J., Golak J., Wspomnienia o ludziach, którzy już odeszli, „The Czech Historical Review. Český časopis historický” 2017, nr 2, s. 621.

168

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 168

2018-10-11 11:51:39

JAN WALCZAK
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

„Społeczności Lokalne.
Studia Interdyscyplinarne”
2018 (2), s. 169–197

Czasopismo „Ziemia Kłodzka…”
jako narzędzie integracji społeczności
lokalnej na pograniczu polsko-czeskim

Czasopismo „Ziemia Kłodzka – Od Kledského pomezí – Glazer Bergland”
przez ostatnie ćwierć wieku stanowiło organ prasowy Stowarzyszenia Solidarność Polko-Czesko-Słowacka (SPCzS) na pograniczu polsko-czeskim, to swoisty fenomen pośród pism o charakterze transgranicznym i zarazem regionalnym1. „Ziemia Kłodzka…” jest interesującym materiałem do podejmowania badań i analiz na gruncie relacji transgranicznych w wielu aspektach. Powstała na
bazie wydawanego w drugim obiegu opozycyjnego pisma pt. „Żółw”. Zostało
ono utworzone w 1982 r. jako reakcja opozycji solidarnościowej z terenu Kłodzka i Nowej Rudy na wprowadzenie stanu wojennego. Kilkustronicowe pismo
o objętości 4–6 stron o formacie A4, w formie maszynopisu, drukowane było
w nakładzie 100–150 egzemlarzy na powielaczu techniką sitodruku. Ukazywało się nieregularnie. W skład redakcji wchodzili: Stanisław Łukasik, Mirosław
Awiżeń, Antoni Misiak, Adam Kwas, Tadeusz Wrona, Jan Saul oraz Danuta Antonik. Na łamach „Żółwia” krytykowano ustrój komunistyczny, popularyzowano historię najnowszą, analizowano stosunki polsko-sowieckie, podejmowano
problematykę regionalną oraz zamieszczano bieżące informacje. Pismo było
kolportowane przez tajnych kurierów na terenie ziemi kłodzkiej. W 1983 r. redakcja zaprzestała wydawania gazety. W 1989 r. pismo reaktywowano, od stycznia do września ukazało się 9 numerów z podtytułem „Niezależne pismo NSZZ
1

Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka wyrosło na gruncie współpracy opozycji
antykomunistycznej z Polski i Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych, wówczas jako Solidarność Polsko-Czechosłowacka, stowarzyszenie od 1991 r. Stało się ono jedną z nielicznych
inicjatyw tego okresu, które były kontynuowane po zmianach demokratycznych. Jej działacze
aktywnie włączyli się w przemiany polityczne, społeczne i kulturalne.
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Solidarność Ziemi Kłodzkiej”. Wraz z wydaniem pierwszego numeru „Ziemi
Kłodzkiej” w listopadzie 1989 r. „Żółw” przestał się ukazywać2.
Jak wspomina obecny rzecznik SPCzS Julin Golak, pismo „Żółw” wydawane było w Nowej Rudzie przy użyciu ramki obciągniętej damską pończochą nylonową, później zastąpiła ją ramka z siatką semigraficzną wykonana
przez Bogdana Kokocińskiego. Pismo drukowano na plebanii parafii św. Mikołaja. Zaangażowany w działalność opozycyjną ks. Piotr Śliwka sam udoskonalał i konstruował prowizoryczne maszyny drukarskie. Pomagał mu w tym
J. Golak, który wspomina: „Do dzisiaj w tym historycznym pokoju na plebanii
św. Mikołaja jest olbrzymia plama po farbie drukarskiej, która (…) wylała się
w dużej ilości na drewnianą podłogę”. Na łamach „Żółwia” nakreślony został
program działania pisma „Ziemia Kłodzka”, której pierwszym redaktorem naczelnym został Stanisław Łukasik, redagujący także wcześniejsze, podziemne
wydawnictwo3. J. Golak wskazuje go jako szczególnie ważną postać w historii
obu pism4. Od początku na łamach „Żółwia” przybliżano ideę Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Publikowano tam wówczas teksty dotyczące odradzania
się struktur solidarnościowych, tworzenia lokalnych komitetów obywatelskich,
w szczególności Komitetu Obywatelskiego Ziemi Kłodzkiej, który, co warto zaznaczyć, przetrwał do dnia dzisiejszego i stanowi wyjątek w skali kraju jako
sprawnie działająca organizacja pozarządowa5. W tym czasie Komitet Obywatelski w Nowej Rudzie silnie współpracował z Klubem Inteligencji Katolickiej
(KIK), organizującym spotkania i wykłady, podczas których można było wysłuchać wystąpień, m.in.: dr. Włodzimierza Sulei, bp. Adama Dyczkowskiego,
ks. Stanisława Orzechowskiego, Krzysztofa Turkowskiego, o. Jacka Salija,
dr. Adolfa Juzwenki czy o. Ludwika Wiśniewskiego. Przez KIK organizowane
były także spektakle teatralne w kościołach noworudzkich z udziałem m.in. Anny
Nehrebeckiej, Bogusława Kierca, Józefa Duriasza. Prace redakcji „Żółwia” nad
przygotowaniem „Ziemi Kłodzkiej” – legalnego pisma dla mieszkańców regionu – rozpoczęły się w październiku 1989 r. 11 listopada 1989 r. w Nowej Rudzie ukazał się numer zerowy „Ziemi Kłodzkiej” o charakterze informacyjnym.
2

3

4
5

A. Klarman, „Żółw”, Encyklopedia Solidarności, http://www.encysol.pl/wiki/%E2%80%9E%C5%BB%C3%B3%C5%82w%E2%80%9D_(K%C5%82odzko), stan z dnia 12.07.2015.
J. Golak, 10. rocznica naszego wydawnictwa!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r. oraz
J. Golak, Geneza, rozwój i znaczenie społeczno-kulturalnego czasopisma transgranicznego
„Ziemia Kłodzka”, [w:] E. Białek (red.), Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność,
W. Browarny, M. Ruchniewicz, Wrocław 2016, s. 121.
J. Golak, 10. rocznica naszego Wydawnictwa, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
Zob. Encyklopedia Solidności, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R02370_%C5%BB%C3%B3%C5%82w_Nowa_Ruda, stan z dnia 14.07.2014.
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Wydanie to było nieodpłatnie kolportowane na ulicach Nowej Rudy i Kłodzka
i szybko zostało rozdysponowane6. O zgodę na druk w warsztatach szkolnych
Technikum Poligraficznego w Nowej Rudzie zabiegał osobiście pierwszy wybrany demokratycznie poseł ziemi kłodzkiej Stanisław Tomkiewicz. Co ciekawe,
początkowo każdy numer był zatwierdzany w Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Wałbrzychu, co do dziś J. Golak wspomina jako pewien paradoks. Premierem wówczas był T. Mazowiecki, a dotychczasowi opozycjoniści
byli posłami, postępował proces demokratyzacji, tymczasem procedura cenzurowania wciąż zachowała się jako relikt PRL-u7. Autorami winiety pisma, która
od początku istnienia niewiele się zmieniła, są Warcisław Martynowski i Zdzisław Kretowicz, redaktor graficzny8. Na pierwszej stronie pierwszego wydania
znalazł się duży artykuł autorstwa W. Martynowskiego, będącego od 1987 r.
współpracownikiem SPCzS, pt. Czy potrzebna jest nam regionalna prasa? Tekst
wytyczał kierunki, jakie powinna obrać odradzająca się po półwieczu wolna prasa lokalna. Autor zauważał, że brakuje czasopism lokalnych, w porównaniu do
okresu przedwojennego, kiedy to własną prasę posiadały tak niewielkie miasta
jak Lądek-Zdrój. Istniała więc potrzeba ich powoływania i dostarczania bieżących informacji na „prowincję”. Zwracał uwagę, że czymś nienaturalnym jest
pisanie o sprawach lokalnych w gazetach wydawanych w odległych redakcjach,
np. we Wrocławiu. Dodatkowo teksty takie zwykle są krótkie w formie, ogólne
w treści i mało wiarygodnie dla ich docelowych odbiorców na prowincji. Za konieczność autor uznawał „zmianę sposobu myślenia od zależnego do samodzielnego, twórczego”. Zdaniem Martynowskiego należy posiąść zdolność mówienia
własnym głosem, słyszalnym tam, gdzie zapadać będą najistotniejsze decyzje9.
Myśli te miały wpływ nie tylko na dalszy rozwój „Ziemi Kłodzkiej”, ale i na
powoływanie nowych tułów.
Członkowie redakcji „Ziemi Kłodzkiej” w ciągu kolejnych lat istnienia tytułu współuczestniczyli bowiem w tworzeniu lub obserwowali, jak powstają nowe
wydawnictwa lokalne w najbliższej okolicy. Były to: „Wzgórza Lewińskie”,
„Gazeta Noworudzka”, „Wiadomości Katolickie”, „Kudowa”, „Gazeta Gminna
– Szczytna”, „Wiadomości Lokalne”, „Głos Doliny Białej Lądeckiej”10. Wszystkie one na czele z „Ziemią Kłodzką”, pismem o charakterze regionalnym, coraz
bardziej integrowały społeczność lokalną, pozwalając na skupienie się jej miesz16
17
18
19
10

J. Golak, 10. rocznica naszego Wydawnictwa, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
Tamże.
J. Golak, 100 x Ziemia Kłodzka, „Ziemia Kłodzka...”, nr 100, XII 1998 r.
W. Martynowski, Czy potrzebna nam jest regionalna prasa, „Ziemia Kłodzka...”, XI 1989 r.
50 razy, „Ziemia Kłodzka...”, nr 50, VII 1994 r.
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kańców na sprawach „małych ojczyzn”11. Objętość „Ziemi Kłodzkiej” sukcesywnie się rozrastała. Pierwsze numery liczyły cztery strony, następne osiem,
dwanaście, by w końcu osiągnąć objętość ponad 50 stron.
Zasadnicza zmiana w formule „Ziemi Kłodzkiej” nastąpiła w czerwcu 1992 r.
Od numeru 26 ukazuje się w wersji polsko-czeskiej z podtytułem „Od kladského pomezí”. Od sierpnia 1992 r. (nr 28) w podtytule znalazła się informacja, że wydawcą jest Wydawnictwo Ziemia Kłodzka oraz SPCzS. Od roku
1992 zamieszczane w niej artykuły są tłumaczone na język niemiecki i czeski. Nakład pisma wynosi 2,5 tys. egz.12. Wydawcą od początku jest Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, którego prezesem od początku jego działalności jest
J. Golak. Wydawnictwo zajmowało się również usługami drukarsko-edytorskimi dla firm. Dysponuje możliwością produkcji książek, folderów, przewodników, map oraz akcydensów. Obok „Ziemi Kłodzkiej” wydawało także lokalny dwutygodnik „Gazeta Noworudzka”, który ukazuje się do chwili
obecnej. W ramach dodatkowej aktywności społecznej ludzie związani z tym
wydawnictwem od początku lat 90. inspirowali współpracę transgraniczną
na różnych polach: w zakresie „bliźniaczenia” miast polskich, czeskich i niemieckich, kojarzenia firm w Polsce, w Republice Czeskiej i w Niemczech oraz
koordynacji działalności kulturalnej na pograniczu13. Jak wspomina J. Golak,
„Ziemia Kłodzka” była tworzona w grupie entuzjastów walki o wolną Polskę. Wymienia blisko związanego z SPCz Warcisława Martynowskiego oraz
ks. Piotra Śliwkę, Stanisława Łukasika, Zdzisława Kresowicza, Stanisława
Jazienickiego, Małgorzatę Jazienicką, Wiesławę Krauz (Brodniewicz), Władysława Dorosza, Stanisława Tomkiewicza, Mirosława Awiżenia14. Wśród
dziennikarzy piszących społecznie w ciągu ćwierćwiecza należy wymienić
m.in.: Warcisława Martynowskiego, Stanisława Tomkiewicza, Daniela Udoda,
Edwarda Osowskiego, Salomeę Koszutską, Ryszarda Grzelakowskiego, Marka
Żmijewskiego, Jana Zasępę, Martina Pisceka oraz Jaroslava Rohulana. Teksty
pisali również Tadeusz Chrzanowski, Martin Plsek, Stanislav Bohadlo, Karel
Hruby, Zdenek Urbanek, Vaclav Burian, Petr Posledni. Swoje artykuły przez
kolejne lata przekazywały do publikacji setki autorów – od „czwartoklasistów
z ekofakultetu w Kłodzkiej Szkole Społecznej po profesorów uniwersytetu,
11
12

13
14

Relacja J. Golaka, 29 VII 2014 r.
A. Gierczuk, Rola „Ziemi Kłodzkiej” w budowaniu tożsamości regionalnej, [w:] J. Tutaj (red.),
„Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych
2004, s. 143.
Informacja na temat wydawnictwa, zob. „Ziemia Kłodzka...”, nr 79, XII 1996 r.
J. Golak, 100 x Ziemia Kłodzka, „Ziemia Kłodzka...”, nr 100, XII 1998 r.
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i co najcenniejsze – ludzi, którzy dotychczas nie parali się dziennikarką” 15.
J. Golak szacuje, że publikacje w ciągu 25 lat zamieściło blisko tysiąc autorów.
A. Kwas wspomina jeden z tekstów autorstwa R. Kolaczka pt. Ja prowincjusz
na temat życia społeczności lokalnej: „(…) nie pomoże (…) ucieczka z tego
miasta. Przed sobą uciec się nie da. Jestem głęboko przekonany, że można być
obywatelem świata w najbardziej zapyziałej wsi, a kołtunem w mieście, nawet
takim jak Paryż czy Nowy Jork”16. I niewątpliwie dzięki poglądom prezentowanym w „Ziemi Kłodzkiej…” zarówno redaktorzy, jak i czytelnicy mogą
zyskać tytuł „obywateli świata”.
Zasadniczym celem, jaki założyciele wyznaczyli „Ziemi Kłodzkiej” było:
– umacnianie regionalizmu;
– inicjowanie i pobudzanie współpracy między społecznościami polską
a niemiecką i czeską;
– integracja społeczeństw i społeczności zamieszkujących dawną i obecną
kłodzczyznę;
– inicjowanie i pobudzanie współpracy regionalnej i euroregionalnej;
– pielęgnowanie pamięci o wielkich ludziach zamieszkujących tereny ziemi
kłodzkiej;
– ukazanie historii prawdziwej, lecz zapomnianej, dokonanie rewizji przekonań o historii ziemi kłodzkiej;
– wspieranie wielu akcji o charakterze integracyjnym, np. Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej17.
W gronie redaktorów naczelnych w okresie ćwierćwiecza istnienia czasopisma znaleźli się Stanisław Łukasik18, Marek Kulpa, Jan Zasępa, Stanisław
Tomkiewicz, Julian Golak, Adam Kwas. Aktualnie tę funkcję pełni Teresa
Bazała. Pismo dysponuje także Radą Naukową, której przewodniczy prof.
dr hab. Lesław Koćwin19. Jak zauważa, pismo stało się już właściwie instytucją, wokół której skupili się zarówno polscy, czescy, jak i niemieccy intelektualiści, a także działacze samorządowi, pracownicy instytucji oświatowych
i kulturalnych: „Niewątpliwym sukcesem przyjętej przez redakcję miesięcznika
linii programowej stała się współpraca z tym regionalnym czasopismem pracowników naukowych z uniwersytetów z Wrocławia, Opola i Hradec Kralove, jak i Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz kilku regionalnych polskich,
15
16
17
18
19

50 razy, „Ziemia Kłodzka...”, nr 50, VII 1994 r.
A. Kwas, Ziemia Kłodzka ma 10 lat!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
A. Gierczuk, Rola Ziemi Kłodzkiej…, s. 144.
Pierwszy demokratycznie wybrany burmistrz Nowej Rudy.
A. Gierczuk, Rola Ziemi Kłodzkiej…, s. 144.
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czeskich i niemieckich stowarzyszeń zajmujących się historią Śląska oraz tożsamością regionalną i komunikacją międzykulturową”20. W ostatnich latach
wydawcą jest Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej a współwydawcą Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oraz Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Czasopismo jest dofinansowywane z budżetu
Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W skład międzynarodowej redakcji
wchodzą zarówno Polacy: Joanna Golak, Julian Golak, Ryszard Grzelakowski,
Warcisław Martynowski, Irena Rogowska, Jacek Suchodolski; Czesi: Helmut
Dohnalek, Josef Kram, Pert Neuman, jak i Niemcy: Elizabeth Kynast-Schmidt,
Horst Ulbrich, Manfred Spata. Tłumaczeniami tekstów zajmują się: Irena Rogowska, Horst Ulbrich, Petr Neuman, Joanna Golak, Katarzyna Rima-Katbeh
i Grzegorz Ferenz. Wszyscy swoją pracę wykonują społecznie, również autorzy
nadesłanych tekstów nie otrzymują wynagrodzenia za publikację21. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że gościnnie artykuły w języku angielskim,
począwszy od kwietnia 1995 r., redagował ochotnik Amerykańskiego Korpusu
Pokoju Michael Ledwith. Jego zdaniem było przygotowywanie opinii i ekspertyz o środowisku naturalnym22.
Warto podkreślić, że cele realizowane przez „Ziemię Kłodzką…” zyskały
uznanie w Polsce i za granicą. Wśród nagród, jakimi uhonorowano czasopismo,
znalazły się nagroda IDEE przyznawana przez warszawski Instytut na Rzecz
Demokracji w Europie Wschodniej za udział w konkursie „Prasa lokalna – Demokracja lokalna – Samorząd”. Zwycięstwo nie przyszło łatwo, ponieważ do
konkursu zgłoszono 300 tytułów. Po przyznaniu tej nagrody w maju 1994 r.
w liście gratulacyjnym do Redakcji radca, minister pełnomocny Ambasady RP
w Pradze Witold Rybczyński pisał: „Istnienie i działalność Waszego pisma (…)
to jedna z najpiękniejszych inicjatyw, mających na celu integrację państw, które
granica dzieli i łączy zarazem, a nagroda, jaką otrzymaliście, świadczy o udanej
próbie stworzenia idei «mostu ponad podziałami»”23.
Szczególnym i prestiżowym wydarzeniem była nagroda przyznana przez redakcję paryskiej „Kultury” w 1996 r. „Ziemia Kłodzka…” została wyróżniona wraz
z dwoma innymi czasopismami „Borussią” (Olsztyn) i „Krasnogrudą” (Pismo
Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”) za poruszanie tematyki pogranicza
i przenikania się kultur, tradycji i religii. Wyniki konkursu ukazały się w stycznio20

21
22
23

L. Koćwin, Promowanie wiedzy o Polsce i Czechach na łamach pisma transgranicznego „Ziemia
Kłodzka – Od Kladského pomezí – glazer bergland”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 202, IV 2011 r.
Skład redakcji na podst. „Ziemia Kłodzka...”, nr 237, IV 2014 r.
Wonderings abort Łódź, „Ziemia Kłodzka...”, nr 58–59, III–IV 1995 r.
„Ziemia Kłodzka...”, nr 50, VII 1994 r.
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wo-lutowym wydaniu „Kultury” z roku 199724. Zanim jednak nagrodę przyznano,
w „Kulturze” ukazał się artykuł Bogumiły Berdychowskiej pt. Niezwykłe czasopismo, w którym przedstawiła szczególny charakter „Ziemi Kłodzkiej”, jako „pismo
zanurzone w społeczności lokalnej”25. Kilka miesięcy później na łamach „Kultury”
zaprezentowane zostały nagrodzone czasopisma26. Reprezentacja redakcji „Ziemi
Kłodzkiej…” w składzie Julian Golak, Adam Kwas, Edward Osowski oraz Elżbieta
Sołtyszczak udała się do Maisons-Laffitte do Instytutu Literackiego, gdzie doszło
do spotkania z redaktorem Jerzym Giedroyciem27. W listopadzie 1998 r. z okazji
wydania 100. numeru pisma gospodarz Maisons-Laffitte skierował list gratulacyjny na ręce prezesa Wydawnictwa J. Golaka. Pisał w nim: „(…) Trudno przecenić
rolę, jaką odgrywa Pana miesięcznik i Pana wydawnictwo w zbliżeniu polsko-czeskim. Normalizacja stosunków między naszymi narodami i zwalczanie przyczyn
niepotrzebnych antagonizmów są zadaniami niezmiernie ważnymi nie tylko dla
Polski, ale również Europy Centralnej i Wschodniej”28. Pismo zostało wpisane na
ministerialną listę czasopism o szczególnym znaczeniu. Wysokie oceny wystawiał
czasopismu Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego, Ambasada Polski w Pradze, a także Polsko-Niemieckie Towarzystwo Filozoficzne29. Za swoją
działalność „Ziemia Kłodzka…” oraz jej twórcy odebrali także wyróżnienia: Fundacji Polcul oraz Fundacji Konrada Adenauera za budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz Nagrodę Róży Kłodzkiej przyznawaną przez starostę kłodzkiego
dla wyróżniających się w regionie osób i instytucji30.
Wśród problemów podejmowanych na łamach czasopisma można wyróżnić
kilka zasadniczych grup tematów, m.in.31:
– cykl artykułów mających na celu utrzymanie relacji z byłymi mieszkańcami ziemi kłodzkiej: „Niemcy, Czesi, Żydzi (Forum Dialogu)”;
– publikacje historyczne i wspomnienia byłych mieszkańców;
– prezentacje ważnych i ciekawych dla mieszkańców pogranicza postaci historycznych i współczesnych (m.in. prof. Joseph Wittig, bł. ks. Gerhard
Hirschfelder);
24
25
26
27

28

29
30
31

Ziemia Kłodzka laureatem nagrody Kultury, „Ziemia Kłodzka...”, nr 80–81, I–II 1997 r.
B. Berdychowska, Niezwykłe czasopismo, „Kultura”, XI 1996 r.
A. Gierczuk, Rola Ziemi Kłodzkiej…, s. 144.
E. Osowski, Z wizytą w Maisons-Laffitte oraz Ziemia Kłodzka u redaktora, „Ziemia Kłodzka...”, nr 84–86, V–VII 1997 r.
List gratulacyjny z okazji ukazania się 100. numeru „Ziemi Kłodzkiej…” od J. Giedroyca do
J. Golaka z dn. 30 listopada 1998 r., „Ziemia Kłodzka...”, nr 100, XII 1998 r.
50 razy, „Ziemia Kłodzka...”, nr 50, VII 1994 r.
J. Golak, Jubileusz „Ziemi Kłodzkiej”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 200–201, II–III 2011 r.
A. Gierczuk, Rola Ziemi Kłodzkiej…, s. 144.
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– atrakcje turystyczne regionu;
– ochrona środowiska;
– współpraca samorządów i tworzenie Euroregionu Glacensis. Informowanie na łamach pisma o celach, zadaniach tej organizacji;
– prezentacja artystów polskich, niemieckich i czeskich. Sprawozdawczość
z imprez kulturalnych;
– prezentacja historii i bieżącej działalności Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej;
– szeroko pojęta integracja mieszkańców pogranicza.
Linia programowa czasopisma w opinii L. Koćwina „opiera się m.in. na przesłance utrzymania tradycji wspólnego dziedzictwa kulturowego, a w związku
z tym na przypominaniu oraz ochronie i zachowaniu tego dorobku i dziedzictwa
kulturowego z odwagą dla całej prawdy, że Kotlina Kłodzka związana w swych
dziejach z Polską, Czechami, monarchią habsburską, Królestwem Prus i Niemcami jest regionem transgranicznym, kulturowo wspólnym dla tych narodów
(…). Działalność jej nie ogranicza się wyłącznie do przekazu w publikowanych
artykułach wiedzy, dotyczącej historii pogranicza, jak i opisu kultury wytworzonej przez ludzi zamieszkujących przez wieki ten obszar, co umożliwia «zakorzenienie się» obecnym mieszkańcom tego transgranicznego regionu, którego
częścią jest ziemia kłodzka”32. Jest to kluczowe przesłanie, które jest wyjściowym dla zamieszczanych w „Ziemi Kłodzkiej…” publikacji. Wpisuje się ono
jednocześnie w założenia Stowarzyszenia SPCzS.
Jak podkreśla J. Golak, w „Ziemi Kłodzkiej…” od początku dominowały
trudne tematy i to dzięki temu czasopismo stało się miejscem autentycznego
dialogu i pojednania polsko-czesko-niemieckiego”33. Historia tego regionu jest
bowiem niezwykle skomplikowana. W okresie PRL-u, gdy mówiono o tym obszarze „Ziemie Odzyskane”, pomijano wielokulturowość tych terenów, podkreślając propagandowo ich odwiecznie polski charakter34.
Zadaniem „Ziemi Kłodzkiej” począwszy od lat dziewięćdziesiątych stało
się odkrywanie na nowo śladów czeskiej, niemieckiej i żydowskiej obecności
w Kotlinie Kłodzkiej i uświadamianie czytelnikom, że „przyjmowanie wielo32

33
34

L. Koćwin, Promowanie wiedzy o Polsce i Czechach na łamach pisma transgranicznego „Ziemia
Kłodzka – Od Kladskeho pomezi – glazer bergland”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 202, IV 2011 r.
J. Golak, Jubileusz „Ziemi Kłodzkiej”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 200–201, II–III 2011 r.
Szerzej zob. J. Tyszkiewicz, Sto wielkich dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych we
Wrocławiu a propaganda ziem zachodnich i północnych w latach 1945–1948, Wrocław 1997;
R. Domke, Ziemie zachodnie i północne Polski propagandzie lat 1945–1948, Zielona Góra
2010. Zob. także G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach
1945–1957, Toruń 2003.
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kulturowości ziemi jako niezbywalnej części naszego polskiego dziedzictwa”
jest czymś naturalnym. Otwartość na byłych mieszkańców i szacunek do nich
redakcja podkreślała wielokrotnie, jednocześnie jednak akcentując, że dążenie do zmiany granic w Europie jest bezcelowe. Było to niezbędne w okresie,
kiedy ziomkostwa niemieckie, jeszcze w latach 90., kwestionowały granice na
Odrze i Nysie. Konsekwentna polityka czasopisma doprowadziła przez lata do
przejścia od retoryki oskarżeń do konstruktywnego dialogu polsko-niemieckiego na łamach „Ziemi Kłodzkiej…”, który jest podejmowany przez obie strony
poprzez listy do redakcji i artykuły. Zanurzenie pisma w społeczności lokalnej
widać w każdym z tekstów, a samo czasopismo śmiało można nazwać niezwykłym i najpewniej jedynym o takiej formule w skali kraju, choć jak zaznaczał
jego redaktor naczelny w 1999 r., „niejednokrotnie kłócimy się i spieramy się
w redakcji o kształt pisma, jego otwartość, zakres informacji; ciągle otwarta
formuła miesięcznika, od ostrej nieraz doraźnej publicystyki, po teksty miejscowych poetów i zagadnienia ekologiczne; dążenie, aby dać jak najszersze forum
miejscowym autorom, przeplata się z uniwersalnym przesłaniem pisma, widocznym w międzynarodowej formule i szerokim spektrum poruszanych zagadnień.
Z funduszami też nielekko, o czym wie każdy redaktor niskonakładowego pisma,
co organiczna z kolei jakość materiałów i poczytność”35. Trudności finansowe
towarzyszyły redakcji pisma od początku jego powstania, jednak nie zamierzano
wiązać się z żadną instytucją, która zdominowałaby poglądy redakcji poprzez
finanse. Pismo korzystało z dotacji, uzyskiwało nagrody, zaś nagroda paryskiej
„Kultury” została przeznaczona na „wyrównanie deficytu”36.
Redakcja zajmuje się historią regionu pokazaną z punktu widzenia autorów
należących do narodów będących historycznymi współgospodarzami ziemi
kłodzkiej, prowadzi dialog polsko-czesko-niemiecki. Akcentuje też problemy
ekologii, publikuje wiersze, prezentuje ciekawe miejsca regionu i jego zabytki.
Interesująco przedstawia się szata graficzna. W czasopiśmie znajdziemy szereg
czarno-białych zdjęć, reprodukcje starych pocztówek, a także wklejki z fotografiami w kolorze.
Do czerwca 2018 r. ukazało się 285 numerów. Numery, począwszy od 199
(2011 r.) dostępne są w wersji online na stronie internetowej „Ziemi Kłodzkiej…” www.ziemia.klodzka.com. Nakład jest kolportowany również po stronie
czeskiej i niemieckiej, jest odbierany przez stałych odbiorców.

35
36

A. Kwas, Ziemia Kłodzka ma 10 lat!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
Tamże.
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Forum dialogu
Od początku istnienia czasopismo nie stroniło od nowych, a nawet kontrowersyjnych tematów. Dużą popularnością wśród czytelników cieszył się
cykl „Forum Dialogu”, poświęcony utrzymaniu kontaktu z Niemcami, którzy zamieszkiwali przed laty ziemię kłodzką. Teksty obejmowały zagadnienia
związane z przeszłością. We wspomnieniach zamieszczanych na łamach czasopisma nierzadko przeważały emocje, a opinie wygłaszane przez autorów
wspomnień nie zawsze mogły być pozytywnie postrzegane przez polskich
odbiorców. Takie wspomnienia sąsiadowały z informacjami o bieżących relacjach z samorządami i obywatelami niemieckimi. Szeroko omawiane było
zwłaszcza zawarcie układu partnerskiego między Nową Rudą a miastem Castrop-Rauxel37. Tematyka obecnych relacji z Niemcami i losy byłych mieszkańców stały się wyjątkowo ważne, o czym pisał z okazji 10-lecia pisma
A. Kwas, jeden z redaktorów naczelnych: „Osobnym rozdziałem jest problem
niemiecki: rozliczenie, odpowiedź na pytanie, wcale nie łatwa, jak zachować się z powodu ciągle powtarzanych roszczeń dotyczących zwrotu majątku
i czym może zaowocować taka postawa niektórych, na szczęście nielicznych,
wypędzonych z ojcowizny, jak sami siebie nazywają. Kontakt z naszymi współziomkami, prawie od początku istnienia pisma to źródło sporów i niekończących się dyskusji. Mit utraconego kraju ciągle skłania kłodzkich Niemców do
poszukiwania winnych i rozliczeń. Musimy sobie powiedzieć: to wszystko
inaczej rozumieją oni, inaczej my. Bogata literatura wspomnieniowa, którą
publikujemy na naszych łamach właściwie jest jednostronna w swoim brzmieniu, dla nas bardzo trudnym do zrozumienia: zbrodnia wypędzenia nie została
dostatecznie potępiona, Polacy winni zadośćuczynić wypędzonym Niemcom;
zdarzają się przypadki występowania do sądu z roszczeniami zwrotu majątku.
Celuje w publikowaniu takich roszczeń nasz ziomkowski odpowiednik «Grafschafter Bote», ów «Posłaniec Kłodzki» rozpętał m.in. kampanię przeciwko
beatyfikacji kardynała Hlonda; działacze z jego kręgu prowadzą ostrą polemikę na łamach «Ziemi Kłodzkiej…»”38.
A. Kwas podkreśla, że „wprowadzenie języka niemieckiego na łamy
umożliwiło zdobycie odbiorców w postaci byłych mieszkańców ziemi
kłodzkiej, pozyskanie grupy sympatyków odsłaniających nam owiane dotąd
tajemnicą historie regionu”. Pisze on: „Powiem np., że sprawa odsłonięcia

37
38

Zob. „Ziemia Kłodzka...”, nr 21, II 1992 r.
A. Kwas, Ziemia Kłodzka ma 10 lat!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
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tablicy upamiętniającej istnienie synagogi w Kłodzku39 odbiła się szerokim
echem w niemieckiej prasie. W Westfalii poświęcił jej uwagę jeden z wysokonakładowych dzienników. Te nasze teksty powodują, że co jakiś czas
przyjeżdżają do nas grupy niemieckie, których stosunek do Polaków z roku
na rok polepsza się”40.
Do Redakcji regularnie napływały listy od czytelników, w tym z Niemiec, od byłych mieszkańców ziemi kłodzkiej. Jednym z autorów listów
był Herbert Geisler, pochodzący z Nowej Bystrzycy, gromadzący materiały historyczne na temat „utraconej ojczyzny”. Proponował udostępnienie
swoich zbiorów dotyczących „Hrabstwa Kłodzkiego do roku 1949”41. Nie
brakowało również odzewu ze strony czytelników czeskich, którzy chętnie
komentowali publikowane teksty, a również przesyłali materiały zawierające własne przemyślenia, jak te Marina Plseka: „Cmentarz w Czermnej.
Leżą w spokoju obok siebie Czesi, Niemcy i Polacy. Niektórych jeszcze pamiętamy, jak doktora Beckera, który nas leczył. Innych nie mieliśmy okazji
poznać – żyli tu przed nami”42.
Na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” publikowane były też listy obywateli niemieckich narodowości żydowskiej, zamieszkujących przed wojną te tereny43.
Żydowscy mieszańcy Kłodzka (Glatz) pisali w rocznicę zniszczenia tamtejszej
synagogi do uczestników zorganizowanych wówczas obchodów: „Stanowi
dla nas radosne zadośćuczynienie świadomość, że odbywające się spotkanie
w dzisiejszym Kłodzku wzniesie pomost między Niemcami, Polakami i Żydami. W tej ważnej godzinie powinniśmy wszyscy, gdziekolwiek żyjemy, mieszkamy i działamy, poręczyć, że przesądy i uprzedzenia w stosunku do inaczej
myślących, do ludzi innego pochodzenia, innej narodowości lub innej wiary,
należy usunąć i wymazać na zawsze z arsenału uczuć, emocji i pojęć. To nasze święto powinno stać się zobowiązaniem dla pokoju i wzajemnego zrozumienia”44. Na łamach „Ziemi Kłodzkiej” zachęcano do udziału w obchodach
39

40
41
42
43
44

W 1995 r. z inicjatywy R. Schindlera, R. Prager i dawnych niemieckich mieszkańców Kłodzka
oraz E. Osowskiego (piszącego do „Ziemi Kłodzkiej”) odsłonięto w miejscu, gdzie stała synagoga kłodzka, obelisk z jej wizerunkiem i napisem: „Tu znajdowała się kłodzka synagoga zbezczeszczona i spalona przez narodowych socjalistów (hitlerowców) podczas pogromu nocą 9 XI
1938 r. Byli niemieccy i dzisiejsi polscy mieszkańcy 1995 – 50 lat po zakończeniu wojny”.
B. Bieńkowski, „Ziemia Kłodzka” na fali, „Gazeta Wrocławska. Legnica”, 24 II 1997 r.
Listy z Niemiec, „Ziemia Kłodzka...”, nr 27, VII 1992 r.
M. Plsek, Czym jest kłodzczyzna dla Czechów, „Ziemia Kłodzka...”, nr 30, XI 1992 r.
J. Golak, Jubileusz „Ziemi Kłodzkiej”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 200–201, II–III 2001 r.
I. i P. May, M. Kibbutz, Rocznica spalenia synagogi w Kłodzku, „Ziemia Kłodzka...”, nr 66,
XI 1995 r.
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rocznicy „nocy kryształowej”, które odbyły się w 2013 r. W związku z tym
opublikowano rys historyczny dotyczący kłodzkiej synagogi45.
Prowadzona była również walka ze stereotypami. Mocno zakorzeniony schematyzm w postrzeganiu wzajemnym Polaków i Czechów dostrzegał na łamach
„Ziemi Kłodzkiej” prof. Tadeusz Chrzanowski. W jednym z artykułów przywoływał zapamiętane z dzieciństwa powiedzenie: „Co drugi Czech to muzykant,
a co trzeci złodziej”, które nijak miało się do rzeczywistości. Poza tym do Czechów przylgnęły następujące wyobrażenia o nich, przytacza je Profesor: Czech
to mieszczanin albo chłop, w miarę zamożny, po mieszczańsku zaradny, skąpy,
bez fantazji, solidny, „niskiego lotu”, ale dobrze radzący sobie w życiu. Poza
tym tchórzliwy, ale też podstępny, chętnie wchodzący w układy, starający się
przechytrzyć drugiego, muzykant46. Z kolei w Czechach ukształtował się stereotyp Polaka, o którym w innym artykule zamieszczonym w „Ziemi Kłodzkiej”
pisze Jiři Karel. A zatem „mityczny” sąsiad z północy dla Czecha to: katolik,
bigota, niby-szachcic, nieudacznik, nadmiernie pewny siebie, zbyt ceremonialny, sztuczny, pełen patosu i romantycznych cech, cierpiący na manię wielkości.
Niestety, jak zgodnie podkreślają autorzy tekstów, powyższe stereotypy są mocno zakorzenione kulturowo, jednocześnie Polacy i Czesi nie mieli okazji do zbyt
częstych relacji i okazji by je zmieniać w XX w.47.
Ciekawą publikacją był cykl artykułów autorstwa prof. Zofii Tarajło-Lipowskiej pt. „Język czeski – piękno Polakom nieznane”. Przybliżał specyfikę
języka południowych sąsiadów Polski. Tak pisała o czeszczyźnie w XIX w.:
„Język czeski zatem odnowiono, a raczej ustanowiono na nowo: stał się jakimś
ołtarzem narodowym, a pisanie i mówienie po czesku stało się sposobem służenia przed tym ołtarzem”48.
Relacje międzynarodowe były prezentowane na różnych płaszczyznach
trudnych relacji między narodami. W lutym 1996 r. opublikowany został artykuł V. Černego Czesi i Niemcy Sudeccy, będący przedrukiem z paryskiej
„Kultury”. Prezentował on m.in. proces opuszczania Czechosłowacji przez
niemieckich mieszkańców po 1945 r. Pojawiają się tam odważne wyznania autora, naocznego świadka tamtych wydarzeń: „Ale co widziałem, to widziałem
– Niemców upychanych w obozach przejściowych, już w pierwszych dniach
45
46

47
48

M. Kowalcze, Rocznica nocy kryształowej, „Ziemia Kłodzka...”, nr 231, X 2013 r.
T. Chrzanowski, Obraz Czecha w sercu brata Lecha oraz J. Karel, Polski stereotyp w myśli
czeskiej, „Ziemia Kłodzka...”, nr 34–35, III–IV 1993 r.
J. Karel, Polski stereotyp w myśli czeskiej, „Ziemia Kłodzka...”, nr 34–35, III–IV 1993 r.
Z. Tarajło-Lipowska, Język czeski – piękno Polakom nieznane, „Ziemia Kłodzka...”, nr 67, XII
1995 r. oraz nr 68, I 1996 r.
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po wyzwoleniu! No tak, Czesi potrafili być równie sprawnymi organizatorami, jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej Niemcy. I tak samo w nich rządzili.
A czeskie rodziny nie miały nic przeciwko przydzielaniu im stamtąd tymczasowych służących”, za chwilę autor stwierdzał: „Gestapizm czeski o włos nie
różnił się od nazistowskiego, na czym więc chcielibyśmy opierać pychę naszej
moralnej wyższości?”49.
Społeczność redakcji „Ziemi Kłodzkiej…” od 2000 r. organizuje także coroczne wakacje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Białorusi, a od 2013 r. dla
dzieci z Ukrainy50. Goście odwiedzają podczas pobytu miasta Dolnego Śląska
i przygraniczne miasta czeskie, biorą udział w warsztatach, zwiedzają instytucje użyteczności publicznej. Z inicjatyw redakcji realizowany jest też projekt
„Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, dzięki któremu prowadzone są prace
rekonstrukcyjne na polskich cmentarzach na Wschodzie51.

Publikacje historyczne o regionie
Cykl opracowań poświęcony historii ziemi kłodzkiej został zainicjowany bardzo wcześnie, bowiem już w grudniu 1990 r. Dotyczył znanych budowli i miejscowości, a rozpoczął go artykuł poświęcony zamkowi Karpien, położonemu na
górze o tej samej nazwie w okolicach Lądka Zdroju52. W kolejnych numerach
można było przeczytać teksty pełne historycznych ciekawostek z różnych dziedzin życia, np. na temat rozwoju sportów zimowych w Hrabstwie Kłodzkim,
oparte na tłumaczeniach z przedwojennej prasy niemieckiej53. W ramach cyklu „Stare pocztówki dawnych wspomnień czas” omawiano szerzej ilustracje
z przedwojennych kart pocztowych. Prezentowały one polskiemu czytelnikowi
zupełnie nieznany świat, który skrywała przeszłość: architekturę, ludzi, społeczność lokalną (np. „Sanatorium doktora Janischa w Międzygórzu”)54. Tekstów
tego rodzaju jest bardzo wiele, mają one ogromną wartość dla mieszkańców
regionu, przybliżając zainteresowanym jego przeszłość. Publikacje historyczne
często nawiązywały także do zagadnień związanych z historią Czech w XX w.,

49
50

51
52
53

54

V. Černy, Czesi i Niemcy Sudeccy (przedruk z „Kultury”), „Ziemia Kłodzka...”, nr 69, II 1996 r.
Zob. S. Worono, Szkoła letnia i spotkania integracyjne dla polskiej młodzieży z Białorusi, „Ziemia Kłodzka...”, nr 252/253, VIII 2015 r.
E. Jazienicka, Szkoła letnia dla dzieci z Ukrainy, „Ziemia Kłodzka...”, nr 254/255, IX–X 2015 r.
Historia naszej ziemi, „Ziemia Kłodzka...”, nr 9 (12).
W. Martynowski (tłum.), Rozwój sportów zimowych w Hrabstwie Kłodzkim (tłumaczenie z „Die
Grafschaft Glatz” z 1.03.1924 r.), „Ziemia Kłodzka...”, nr 12–13 (15–16), III–IV 1991 r.
Z. Franczukowski, A. Wziątek, Sanatorium doktora Jänischa w Międzygórzu, „Ziemia Kłodzka...”, nr 72, V 1996 r.
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dotyczących np. losów kościoła w Czechosłowacji w okresie komunizmu55, historii regionu (Walka dyplomatyczna o ziemię kłodzką w latach 1918–47, Osadnictwo na ziemi kłodzkiej w latach 1945–4856), ale także takich zagadnień jak
aksamitna rewolucja w 1989 r.57.
Jednym z przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim była publikacja
w odcinkach na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” książki T. Serwatki Polacy i Czesi
– dziesięć wieków sąsiedztwa. Materiał niedługo ukazał się w formie książkowej
nakładem Wydawnictwa Ziemia Kłodzka miał służyć nauczycielom i uczniom.
Publikacja nie zebrała jednak pochlebnych opinii58.
W ramach innego z cykli w kilku kolejnych numerach w roku 1999 zaprezentowano historię Zakonu Maltańskiego. Miało to swoje uzasadnienie – w Nowej
Rudzie powstał Ośrodek Pomocy Maltańskiej, którego twórcami byli J. Golak
oraz ks. S. Witczak „Kruszynka”59.

Prezentacje ważnych i ciekawych w życiu mieszkańców
pogranicza postaci
W czasopiśmie wiele miejsca poświęca się ludziom związanym z regionem,
zarówno z przeszłości, jak i współczesnym60. Już od pierwszych numerów redakcja czasopisma starała się prezentować teksty poświęcone postaciom narodowości zarówno niemieckiej, czeskiej, polskiej, jak i żydowskiej, które zapisały
się w historii ziemi kłodzkiej. Dominującymi bohaterami w perspektywie ponad
25-letniej historii czasopisma byli prof. Joseph Wittig, teolog, historiograf, urodzony w Słupcu Dolinie k. Nowej Rudy, oraz ks. Gerhard Hirschfelder, pochodzący z Kłodzka, uznany, również dzięki zabiegom redakcji, za błogosławionego w 2010 r. Jednak lista nazwisk, którym dziennikarze poświęcali swój czas,
jest zdecydowanie dłuższa. Są wśród nich m.in.: twórca szopki z Wambierzyc,
Longinus Wittig; barokowy czeski rzeźbiarz Michał Klahr Starszy; niemiecki
poeta, reżyser, aktor Karl von Holtein; tenor z Teplic Jozef Alois Tichatschka;
55

56

57
58

59

60

V. Maly, Dzieje Kościoła w Czechosłowacji w czasach komunistycznych, „Ziemia Kłodzka...”,
nr 20, IX–X 1991 r.
E. Osowski, Walka dyplomatyczna o ziemię kłodzką w latach 1918–1947, „Ziemia Kłodzka...”, nr 23, III 1992 r. oraz D. Gamalczyk, Osadnictwo na ziemi kłodzkiej w latach 1945–48,
„Ziemia Kłodzka...”, nr 24, IV 1992 r.
AK, Aksamitna rewolucja, „Ziemia Kłodzka...”, nr 78, XI 1996 r.
T. Serwatka, Polacy i Czesi – dziesięć wieków sąsiedztwa, „Ziemia Kłodzka...”, nr 90–91,
XI–XII 1997 r.
Zakon Maltański, cz.1–4, „Ziemia Kłodzka...”, nr 102, II 1999 r.; nr 103, III 1999 r.; nr 104,
IV 1999 r.; nr 105, V 1999 r.
B. Berdychowska, Niezwykłe czasopismo, „Kultura” 1996, nr 11, s. 121–122.
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założyciela schroniska na Orlicy, zniemczony Czech Heinrich Rubartsch czy
niemieccy proboszczowie z Duszników-Zdrój; księża Franz Xawery Muller
i Alfred Beck, historyk regionu Józef Kogler61 czy pisarz Josef Skvorecky62.
Już w pierwszych numerów „Ziemi Kłodzkiej…” możemy przeczytać o niezwykle utalentowanym rzeźbiarzu urodzonym na Górze Św. Anny, Longinusie
Wittigu (1824–1895). Tworzył m.in. figury świętych a z czasem całe szopki, które sprzedawał dla okolicznych parafii i majętnych prywatnych osób. Trudnił się
również odnawianiem ołtarzy i kościołów. W 1882 r. osiedlił się w Wambierzycach i wraz synem Hermanem wykonał ruchomą szopkę, działającą na zasadzie
mechanizmów ciężarkowych. Szopkę można oglądać po dziś dzień w Wambierzycach. Składa się ona z 800 figur, z czego 300 jest ruchomych. Jedna ze scen
szopki przedstawia przekrój kopalni oraz pracę górników, inna zabawę wiejską
i figurkę grajka, który po wrzuceniu monety kłania się zwiedzającym63.
Z kolei pierwsza informacja na temat prof. J. Wittiga pojawia się na łamach
„Ziemi Kłodzkiej…” już w lutym 1992 r. Jest to życiorys tego teologa i pisarza.
Przywołane są też jego najważniejsze publikacje poświęcone stronom ojczystym. Pojawia się wzmianka o jego żonie, chcącej uczestniczyć w umieszczeniu
pamiątkowej tablicy na ścianie domu w Słupcu-Dolinie, który wybudował jej
mąż, J. Wittig, autor kroniki Słupca i Nowej Rudy64. Obok promocji postaci
J. Wittiga na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” nie brakuje polemik, a wręcz „znaków zapytania” dotyczących tej postaci oraz dyskusji prowadzonych na łamach
czasopisma. Wiązały się one głównie z ekskomuniką, jaką objęto prof. Wittiga
i odważnymi poglądami teologicznymi, jakie głosił65.
Nie zmienia to jednak faktu, że Wittig może być oceniany jako najwybitniejszy mieszkaniec Nowej Rudy w XX w., a jego twórczość poetycka, ale i kronikarsko-historyczna66, jest bliska byłym niemieckim mieszkańcom regionu,
ale też może przyciągać uwagę Polaków zamieszkujących tereny ziemi kłodz61

62
63

64
65

66

E. Osowski, Józef Kogler i jego czasy. W 175-lecie śmierci zasłużonego historyka regionu,
„Ziemia Kłodzka...”, nr 31, XII 1992 r.
A. Kwas, Josef Skvorecky – obywatel świata z Nachodu, „Ziemia Kłodzka...”, nr 31, XII 1992 r.
A. Behan, Longinus Wittig (1824–1895), „Ziemia Kłodzka...”, nr 2 (5), II–III 1990 r. Węgiel
był wydobywany w okolicach Nowej Rudy od połowy XVIII w.
I. Rogowska, Józef Wittig, „Ziemia Kłodzka...”, nr 22, II 1992 r. oraz w nr 26, VI 1992 r.
Ks. R. Brudnowski, Nad księdzem Wittigiem znaków zapytania kilka, I. Rogowska, Szanowny
Księże!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 23, III 1992 r. Zob. też. ks. M. Piela, Zamyślenia nad refleksją
teologiczną ks. Josepha Wittiga (1879–1949), [w:] E. Białek (red.), Kultura ziemi kłodzkiej…,
s. 247–269.
J. Wittig, Chronik der Stadt Neurode, Neurode 1937. Kronika Nowej Rudy do roku 1936.
Dostęp online do publikacji: http://nowa-ruda.com/kronika-nowej-rudy-wittiga-zobacz/, stan
z dnia 12.05.2016.
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kiej po 1945 r. Można go uznać za postać łączącą przeszłość z teraźniejszością,
a jego dokonania mogą stać się powodem do wymiany poglądów i spostrzeżeń
polskich i niemieckich, np. w ramach organizowanych na ziemi kłodzkiej Sympozjów Wittigowskich.
Inicjatywa promowania postaci Wittiga i jego twórczości zrodziła się podczas prywatnego spotkania Warcisława Martynowskiego, Juliana Golaka oraz
Marka Żmijewskiego z Gregorem i Georgiem Hoffmannami. Przypomnieli oni
o tej wybitnej osobowości z Nowej Rudy. Rezultatem stało się propagowanie
twórczości teologa na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” i odbudowa jego domu, który zamieniono w muzeum67.
24 lipca 1992 r. na frontonie domu rodzinnego Wittiga w Nowej Rudzie,
przy ul. Słupeckiej 42, umieszczona została tablica pamiątkowa. Ufundowali ją
przedwojenni mieszkańcy Nowej Rudy68. W kolejnych numerach można przeczytać teksty i opowiadania autorstwa J. Wittiga, m.in. pt. Chrystus się urodził
na drodze do Lądka69 czy Tajemnicze nakazy70. Działania te nie tylko pomogły
przybliżyć polskim mieszkańcom przeszłość i kulturę regionu, ale także mogły
prowokować do podjęcia próby zrozumienia niełatwej przeszłości i poznawania
historii lokalnej. Tak Johannes R. Wittig, syn Josefa Wittiga pisał w liście do
redakcji: „Jeżeli pewnego dnia 1992 r. przy nasłonecznionej, zachodniej ścianie
domu spotykają się setki starych i nowych Ślązaków, aby przełamać trwający
dziesiątki lat niedostatek i właśnie, jeżeli oni wszyscy są gotowi do tego, aby
siła tego doniosłego słowa «ojczyzna» zwyciężyła zawiść i wrogość, to dom ten
jest historycznym pomnikiem pojednania między starym i nowym pokoleniem
Hrabstwa Kłodzkiego”. Wyrażał on również nadzieję, że to pierwszy krok do zachęcenia do odwiedzin „turystów tęskniących za starą ojczyzną”, ale także szansa na utworzenie miejsca spotkań młodych polskich i niemieckich chrześcijan71.
Joseph Wittig z pewnością jest postacią blisko związaną z regionem i zasłużoną.
Swoją kronikę miasta, liczącą 565 stron kończył słowami: „Niech Bóg, prawo
i wspólnota, potrójna siła i potrójne szczęście Nowej Rudy pozostaną także potrójnym dziedzictwem przyszłej Nowej Rudy”72.
67

68
69
70
71

72

M. Żmijewski, Seminarium Joseph Wittig – śląski teolog i historiograf, „Ziemia Kłodzka...”,
nr 84–86, V–VII 1997 r.
„Ziemia Kłodzka...”, nr 27, VII 1992 r.
J. Wittig, Chrystus się urodził na drodze do Lądka, „Ziemia Kłodzka...”, nr 31, XII 1992 r.
J. Wittig, Tajemnicze nakazy, „Ziemia Kłodzka...”, nr 84–86, V–VII 1997 r.
J.R. Wittig (tłum. I. Rogowska), Józef Wittig i jego dom w Dłupcu-Dolinie, list z 29 IX 1993 r. oraz Dom
Wittiga w Słupcu-Dolnie jako miejsce pamięci, list z 2 II 1994 r., „Ziemia Kłodzka...”, nr 76, IX 1996 r.
A. M. Goldman (tłum. I. Rogowska), Do Kroniki miasta Nowej Rudy Josefa Wittiga, „Ziemia
Kłodzka...”, nr 78, XI 1996 r.
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Tak o J. Wittigu w jednym z tekstów pisał redaktor naczelny „Ziemi
Kłodzkiej…” A. Kwas: „Josef Wittig przez całe swoje życie krzewił miłość
bliźniego, miłość do rodzinnej ziemi, bez których nie można być w pełni człowiekiem. W imię tej miłości mogliśmy uczynić jeszcze jeden krok w stronę
zrozumienia i pojednania”73. Słowa te zostały napisane niedługo po organizacji sympozjum poświęconego J. Wittigowi (8–11 maja 1997 r.) i w chwili,
gdy trwały przygotowania do otwarcia muzeum Wittiga w Nowej Rudzie.
W dniach 1–2 lutego 1997 r. J. Golak oraz I. Rogowska złożyli wizytę w niemieckich miastach Gunne i Sjest, gdzie wzięli udział w konferencji poświęconej teologowi. Spotkali się również z 97-letnią żoną profesora, Biancą Wittig,
która podarowała klucze do bramy wejściowej rodzinnego domu w Słupcu,
książki oraz listy i fotografie. Trafiły one do powstającego muzeum w Nowej
Rudzie. Z kolei córka profesora Bianca Prinz ofiarowała okulary J. Wittiga
oraz fotokopie artykułów i listów. Wszystkie działania były starannie relacjonowane na łamach „Ziemi Kłodzkiej…”74.
Szeroko w miesięczniku omawiane były także obchody 300. rocznicy urodzin rzeźbiarza Michała Klahra Starszego (1693–1742). Wydarzenia odbywały
się w okresie od października 1992 do grudnia 1993 r.75. Organizatorem części
z nich była SPCzS.
W związku ze staraniem o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego (1998) niemieckiego księdza pochodzącego i pracującego w latach 30. XX w. na terenie
hrabstwa kłodzkiego, Gerharda Hirschfeldera rozpoczęto promocję jego postaci na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” poprzez prezentację jego życiorysu i postawy sprzeciwu wobec nazizmu. Ksiądz pracujący w parafii w Czermnej zyskał
znaczne poważanie wśród młodych ludzi, jednak władze zarzucały mu odciąganie ich od oficjalnego nurtu politycznego, w tym od Hitlerjugend. Z czasem,
pracując w Bystrzycy, zyskał poważanie na terenie całego Hrabstwa Kłodzkiego. Został aresztowany w 1 dniu sierpnia 1941 r. Trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Rok później, 1 sierpnia 1942 r., zmarł w obozowym lazarecie z wyczerpania i niedożywienia76. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się
19 września 2010 r. w katedrze w Munster. Nabożeństwo odprawili: abp Erwin
Josef Ender z Rzymu, bp Joachim Reinelt i ks. Franz Jung z Münster (wszyscy
trzej urodzeni na terenie dzisiejszego powiatu kłodzkiego), prymas Czech abp
73
74
75

76

A. Kwas, Józef Wittig w Słupcu i gdziekolwiek, „Ziemia Kłodzka...”, nr 84–86, V–VII 1997 r.
Powstaje muzeum J. Wittiga, „Ziemia Kłodzka...”, nr 82–83, III–IV 1997 r.
„Dzieło Michała Klahra Starszego (1693–1742) w baroku śląsko czeskim. Program jubileuszu,
„Ziemia Kłodzka...”, nr 29, IX–X 1992 r.
D. Udod, Kapłan tej ziemi, „Ziemia Kłodzka...”, nr 94, IX 1998 r.
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Dominik Duka, bp Ignacy Dec ze Świdnicy oraz bp Felix Genn, ordynariusz
diecezji z Münster. I. Dec podkreślał wówczas, że ks. Hirschfelder jest nowym
pomostem między Czechami, Polakami i Niemcami77. 10 października 2010 r.
w Kudowie-Czermnej zorganizowano uroczystości związane z beatyfikacją
ks. Gerharda Hirschfeldera78. Dziś kapłan otaczany jest kultem przez wiernych
z Polski, Czech oraz Niemiec, a w Kłodzku znajduje się ulica jego imienia
oraz sala jego imienia w jednym z kłodzkich liceów. Na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” obok tekstów poświęconych tej postaci przedrukowywany był wielokrotnie tekst Drogi Krzyżowej autorstwa G. Hirschfeldera79.
Pojawiały się też prezentacje postaci ważnych dla relacji polsko-czeskich
oraz interesujących ze względu na ich dokonania i szczególne życiorysy. Z okazji 60. urodzin Vaclava Havla w 1996 r. przypomniano jego życiorys, a redakcja
oraz SPCzS podpisały się pod życzeniami dla Prezydenta80. Postać św. Wojciecha przybliżono z okazji 1000. rocznicy jego śmierci81. Czytelnicy mogli również zapoznać się z osobą Franza Pabla, oberżysty i sołtysa wsi Karłów, który jako pierwszy na świecie został licencjonowanym przewodnikiem górskim.
Dwusetna rocznica tego wydarzenia minęła w 2013 r.82. Mieszkańców regionu
mogła zaciekawić także postać lokalnego bohatera Emila Czecha, walczącego
pod Monte Cassino. W 1947 r. powrócił z Wielkiej Brytanii do Kłodzka, tam
zamieszkał i pracował. E. Czech zasłynął z tego, że odegrał Hejnał Mariacki
18 maja 1944 r., niedługo po zdobyciu klasztoru na Monte Cassino, wcześniej
pokonując karkołomną trasę, by dotrzeć przed południem tamtego dnia na szczyt
wzgórza z rozkazu gen. Bronisława Ducha83.
Publikowano także nekrologii przygotowane przez redakcję i Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacką po śmierci osób związanych szeroko pojętymi rela77

78

79
80

81
82
83

Kaplan Hirschfelder im Dom feierlich selig gesprochen, http://kirchensite.de/aktuelles/bistumaktuell/bistum-aktuell-news/datum/2010/09/19/kaplan-hirschfelder-im-dom-feierlich-seliggesprochen, stan z dnia 12.12.2016.
N. Wellman, Kłodzko: Beatyfikacja Gerharda Hirschfeldera, 1 września 2010 r., http://www.
gazetawroclawska.pl/artykul/302059,klodzko-beatyfikacja-gerharda-hirschfeldera,id,t.html,
stan z dnia 14.12.2016.
G. Hirschfelder, Droga Krzyżowa, „Ziemia Kłodzka...”, nr 236, III 2014 r.
Pierwszy prezydent Republiki Czeskiej obchodzi 60. urodziny, „Ziemia Kłodzka...”, nr 76,
IX 1996 r.
P. Pracny, Święty Wojciech (956–997), „Ziemia Kłodzka...”, nr 76, IX 1996 r.
L. Majewski, Nie wolno przeoczyć tego jubileuszu, „Ziemia Kłodzka...”, nr 199, XII 2010 r.
T. Bazała, Słynny trębacz spod Monte Cassino, „Ziemia Kłodzka...”, nr 226, V 2013 r. Zob. też.
W. Kalicki, 18 maja 1944 r. No to gramy to!, „Gazeta Wyborcza – Duży Format”, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,5222827,18_maja_1944_r__No_to_gramy_.html?as=3&ias=3&startsz=x, stan z dnia 14.07.2016.
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cjami polsko-czeskimi oraz polsko-niemieckimi. Ukazały się m.in. pożegnania
Olgi Havlovej, Bianki Wittig, żony J. Wittiga, Jiříego Dienstbiera czy V. Havla.
W ramach promocji ciekawych postaci z życia regionu chętnie poświęcano
miejsce w czasopiśmie na przybliżenie artystów pogranicza. Wśród nich można
wymienić np. Františka Beneša z Broumova, tworzącego obrazy-tkaniny. Jego
prace zostały zaprezentowane podczas II Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej84. Poetka Joanna Mossakowska, która osiedliła się w Górach Złotych,
opowiedziała „W Ziemi Kłodzkiej…” o tomiku swoich wierszy85. Prezentowani
są malarze, rzeźbiarze, pisarze z obu stron granicy. Teksty ukazywały się zarówno w języku polskim, jak i czeskim. Osoby te często były przedstawiane czytelnikom z okazji plenerów malarskich i innych przedsięwzięć organizowanych
w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Źródło informacji o życiu kulturalnym pogranicza
Jednym z zasadniczych tematów, które szczególnie często pojawiają się na
łamach „Ziemi Kłodzkiej…”, są różnego rodzaju materiały prasowe na temat
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych corocznie od
ponad 25 lat po obu stronach granicy. Znaczna liczba artykułów poświęconych
temu zagadnieniu wiąże się z faktem, że cykl wydarzeń kulturalnych wyrósł ze
środowiska związanego z Wydawnictwem Ziemia Kłodzka. Teksty omawiają
zakres przygotowań, a także relacjonują wydarzenia, które odbywają się co roku
na przestrzeni trzech–czterech miesięcy. Informacje dotyczą także innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką, np. festiwali teatralnych i filmowych w Cieszynie. Jednym z pomysłów
współpracy czasopisma ze stroną czeską było zamieszczenia dodatku poświęconego wydarzeniom w miejscowości Neratov, w języku naszych południowych sąsiadów. Dodatek był przygotowywany przez jedno z tamtejszych stowarzyszeń86. Drukowane były także programy wydarzeń kulturalnych po stronie
czeskiej odbywające się w najbliższej miejscowości po drugiej stronie granicy
– Broumov87. Informacje zamieszczane w „Ziemi Kłodzkiej…” dotyczą wydarzeń, które odbędą się na terenie całego Dolnego Śląska i czeskich miejscowości
przygranicznych. Reklamowano także inne wydarzenia, np. 50. Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju czy Dolnośląski Festiwal Podróżników 17 Południk w Srebrnej Górze, zaprezentowane w numerze 28. „Ziemi Kłodzkiej…”.
84
85
86
87

R. Jański, Franciszek Benes z Broumova, „Ziemia Kłodzka...”, nr 20, IX 1991 r.
A. Chlebicka-Gałczyńska, W ogrodzie górskiego wiatru, „Ziemia Kłodzka...”, nr 199, XII 2010 r.
Zob. „Ziemia Kłodzka...”, nr 200–201, II–III 2011 r.
Zob. „Ziemia Kłodzka...”, nr 206, VIII 2011 r.
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Atrakcje turystyczne regionu
Region kłodzki należy do szczególnie malowniczych i atrakcyjnych turystycznie. Z początkiem lat 90. i wzrostem zainteresowania sprawami lokalnymi zaczęto coraz więcej mówić na temat walorów pogranicza i poszczególnych miejscowości. Dziennikarze „Ziemi Kłodzkiej…” chętnie pochylali się
nad szczegółowymi zagadnieniami związanymi z ich regionem, nie tylko pisząc ciekawe artykuły, ale także osobne publikacje krajoznawcze poświęcone
ziemi kłodzkiej, tak aby stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla rozwoju
turystyki na pograniczu. Jednym z działań podjętych na łamach czasopisma
była promocja map turystycznych pogranicza przygotowanych nakładem Wydawnictwa Ziemia Kłodzka. Były one wydawane w wersjach polsko-czeskiej
i polsko-niemieckiej88. Pierwsza z cyklu map przedstawiała Sudety Środkowe,
część północną, pogranicze wałbrzysko-broumovsko-kłodzko-nachodskie. Jak
pisali jej twórcy, zachęcając do jej nabycia: „Na mapie widać efekty wysiłków
rozpoczętych przez Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką, a wytrwale kontynuowanych przez gminy przygraniczne”89. Wielokrotnie powtarzane były w kolejnych numerach przewodniki w formie artykułu ze zdjęciami po najciekawszych
turystycznie obiektach i miejscach zatytułowane „Atrakcje turystyczno-kulturowe”. Znajdowały się wśród nich m.in.: twierdza kłodzka i labirynty, uzdrowiska, drewniany kościół w Kamieńczyku, most gotycki św. Jana Nepomucena na Młynówce w Kłodzku, zespół zamkowo-pałacowy w Międzylesiu, rynek
w Kłodzku, kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie, Szczeliniec Wielki,
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie i wiele innych. Ten miniprzewodnik tłumaczony był każdorazowo na język czeski oraz niemiecki. Na stronach w kolorze
znajdujących się w czasopiśmie (okładka, papier kredowy) drukowane są mapy
z trasami i szlakami turystycznymi tworzonymi z inicjatywy redakcji, m.in.
Szlakiem Duchowo-Turystycznym Błogosławionego Księdza Gerharda Hirschfeldera, Szlakiem prof. Jozefa Wittiga, a ostatnio promowany jest nowy szlak
– św. Wojciecha (od 2016 r.). Także dzięki publikacji utworów J. Wittiga promowana jest przyroda i turystyka w regionie. Profesor był bowiem piewcą piękna
ziemi kłodzkiej i zachęcał wręcz swoich czytelników do dostrzegania ciekawostek turystyczno-krajoznawczych swojej okolicy. Ukazują się artykuły prezentujące ciekawe miejsca, np. Góra Dzikowiec na cały rok!90, ale także dostarczające
fachowej wiedzy z zakresu regionoznawstwa, np. na temat specyfiki budownic88
89
90

Zob. „Ziemia Kłodzka...”, nr 74, VII 1996 r.
Pierwsza polsko-czeska mapa pogranicza, „Ziemia Kłodzka...”, nr 1, IX 1993 r.
Góra Dzikowiec na cały rok, „Ziemia Kłodzka...”, nr 199, XII 2010 r.
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twa na ziemi kłodzkiej91. Przegląd kolejnych numerów pod kątem tekstów o tematyce turystycznej i zgromadzenie ich wszystkich, w zestawieniu z tekstami
historycznymi zamieszczonymi w „Ziemi Kłodzkiej…”, pozwoliłoby zapewne
na stworzenie jedynego w swoim rodzaju podręcznika wiedzy o regionie.

Ochrona środowiska
Ten temat poruszany był regularnie m.in. w ramach rubryki „Oficynka pod
Różą Kłodzką. Dodatek proekologiczny”, będący częścią „Ziemi Kłodzkiej…”
od roku 2000. Tematyka tego działu była bardzo różnorodna – począwszy od troski o stan zdrowia czytelników, poprzez ochronę środowiska w ich domach, na
tekstach raportujących poziom zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych
państwach skończywszy92. Tematów związanych z ochroną środowiska nie brakuje w żadnym z numerów. Dla przykładu w numerze 199 ukazały się teksty
o następujących tytułach: Energia jądrowa, czyli paliwo przyszłości?, Działalność gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, Energia do
magazynu, Prezentacja działalności proekologicznej młodzieży oraz Czy nastąpi
rekultywacja pokopalnianych zbiorników poflotacyjnych? Każdy z kolejnych
numerów dostarcza nowej wiedzy na temat rozwiązań proekologicznych często użytecznych na co dzień przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Należy podkreślić, że tematyka ekologiczna zawsze była bliska idei SPCz, a potem
SPCzS, czego dowodem są manifestacje proekologiczne i inne inicjatywy, jakie
były podejmowane przez jej działaczy. Najbardziej popularne z nich to protesty
SPCz przeciw budowie elektrowni w Stonawie.

Współpraca samorządów i tworzenie Euroregionu
Glacensis
Na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” znalazła się bogata relacja z działań
zmierzających do kojarzenia miast partnerskich na pograniczu polsko-czeskim. Ta współpraca była niejednokrotnie inicjowana dzięki prezesowi Wydawnictwa Ziemia Kłodzka J. Golakowi, ale i wspierana intensywnie przez
cały zespół redakcyjny „Ziemi Kłodzkiej…”, który w sposób niezwykle oddany pisał o szczególnej wartości społeczności lokalnych po obu stronach
granicy: „(…) niedocenianą kategorią jest jeszcze w naszym społeczeństwie
i naszym myśleniu Mała Ojczyzna. Tu właśnie koncentruje się nasze życie,
nasze codzienne, najważniejsze sprawy. Na Ziemi Kłodzkiej jak nigdzie in91
92

I. Wącior, O naszej architekturze regionalnej, „Ziemia Kłodzka...”, nr 55, XII 1994 r.
Zob. Zanieczyszczenie powietrza we Wschodnich Czechach; Ochrona środowiska w naszym
domu, „Oficynka pod Różą. Dodatek proekologiczny”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 117, V 2000 r.
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dziej tak wiele zdarzeń od siebie zależy: to, co zdarzy się w Ścinawce, Stroniu, Nowej Rudzie ma bezpośredni i jakże czasem dotkliwy wpływ na życie
kłodzczan, kudowian, polaniczan93”.
Również śledząc kolejne numery czasopisma, czytelnik mógł poznać od podstaw kolejne etapy procesu powstawania Euroregionu Glacensis, którego inicjatywa utworzenia wyszła bezpośrednio ze środowiska związanego z SPCzS
oraz Wydawnictwem Ziemia Kłodzka. Euroregion był inicjatywą społeczną
i wspierał współpracę, która od lat na tym obszarze pogranicza była realizowana, m.in. poprzez współdziałanie na polu samorządu czy kultury. Publikacje na
łamach pisma wspierały i informowały o wszelkich posunięciach i postępach
przy tworzeniu europejskiego obszaru współpracy transgranicznej. Wyjaśniały
także korzyści, jakie będą udziałem osób zamieszkujących ten teren. Utworzenie
pierwszego w historii wyłącznie polsko-czeskiego euroregionu wzbudzało duże
zainteresowanie medialne, ale i dawało nadzieję na lepszy rozwój zaniedbanych
przez ponad 40 lat obszarów przygranicznych Polski i Czech. Teksty dotyczące euroregionu miały zawsze charakter pozytywny94. W jednym z nich Edward
Osowski pisał: „Umiejętność współdziałania i właściwego zrozumienia wspólnych interesów, będzie bowiem miarą dojrzałości i odpowiedzialności zarówno
nas, jak i Czechów. Obyśmy nie zmarnowali tej szansy!”95.

Prezentacja historii i bieżącej działalności Solidarności
Polsko-Czesko-Słowackiej
Informowanie na łamach pisma o bieżących działaniach SPCzS stało się
czymś naturalnym. Znalazły się tutaj materiały na temat kolejnych zjazdów tej
organizacji i jej inicjatywach. Od kwietnia 1998 r. rozpoczęto publikację cyklu tekstów poświęconych historii SPCzS i ukazujących różne pola jej działalności96. Nie zabrakło miejsca na wspomnienia działaczy, m.in. Z. Janasa,
M. „Dučina” Piotrowskiego, Ewy Klosovej97, czy też syntetycznych tekstów poświęconych historii organizacji, przybliżających specyfikę organizacji przecięt-

93
94

95
96
97

A. Kwas, Józef Wittig w Słupcu i gdziekolwiek, „Ziemia Kłodzka...”, nr 84–86, V–VII 1997 r.
J. Golak, Euroregion Glacensis – szansa dla pogranicza polsko-czeskiego, „Ziemia Kłodzka...”, nr 78, XI 1996 r.
E. Osowski, Po co nam euroregion?, „Ziemia Kłodzka...”, nr 79, XII 1996 r.
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, „Ziemia Kłodzka...”, nr 92, IV1998 r.
Zob. Zbyszek Janas – wspomnienia, „Ziemia Kłodzka...”, nr 110, X 1999; Wspomnienia
– Mieczysław „Ducin” Piotrowski, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.; E. Kolosová, Słoń
i Salomea (Jak „wyeksportowałam” Standę Devatego do Polski), „Ziemia Kłodzka...”, nr 112,
XII 1999 r.
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nemu czytelnikowi98. Jednym z ciekawszych artykułów z tego cyklu był reportaż
Kde je Devaty?!!, będący zapisem wspomnień wielu osób z SPCzS związanych
z ukrywaniem w 1989 r. w Polsce Stanislava Devatego, czołowego czeskiego
dysydenta99. Prezentowane były relacje poświęcone aktualnym wydarzeniom
organizowanym przez SPCzS, jak sprawozdanie z Festiwalu Kultury Czeskiej,
który odbył się w 10. rocznicę Przeglądu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej
(8–14 listopada 1999 r.), czy Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”
organizowanego w Cieszynie100.

Integracja społeczności lokalnej
Ten aspekt w publikacjach „Ziemi Kłodzkiej…”, który wydaje się nie do
przecenienia, odzwierciedla i podsumowuje wypowiedź redaktora naczelnego
A. Kwasa: „Mimo sporów, mimo trudności i pracy ponad siły wynagradzanej
skromnie nadzwyczajnej ekipy technicznej, bezinteresownej pracy zdecydowanej większości naszych autorów, mimo, że nie można liczyć na zaszczyty i tłumy
czytelników, nasza lokalna prasa, której «Ziemia Kłodzka…» jest przykładem
raczej typowym, ze swoimi minusami i plusami, oczywistymi ograniczeniami,
ma niewątpliwą zasługę jako źródło informacji, integrując miejscowe społeczeństwo, wspierając miejscową inteligencję, której misja nie wydaje się jeszcze, jak
chcą niektórzy, zakończona”101. To słowa z roku 1999, jednak są one aktualne
do dziś, ponieważ misja „Ziemi Kłodzkiej…” nie wyczerpała się, a czasopismo
mimo wielu trudności jest wciąż wydawane.
Redakcja „Ziemi Kłodzkiej…” jest miejscem integracji i spotkania działaczy wielu organizacji pozarządowych związanych do dziś ze Stowarzyszeniem
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka i funkcjonujących na ziemi kłodzkiej.
Łączą ich wszystkich tematy ważkie dla społeczności lokalnej, wokół których
koncentruje się ich działalność. Realizują oni jednocześnie współpracę międzynarodową, co stanowi dodatkowe wyzwanie. Jak zauważa prof. L. Koćwin, linia
programowa „Ziemi Kłodzkiej…” sprzyja budowaniu idei tzw. „otwartego regionalizmu” poprzez naukę tolerancji i otwartości w odniesieniu do konkretnych
zjawisk i przedmiotów krajobrazu kulturowego, który jeszcze nie tak dawno był
Historia i współczesność Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, „Ziemia Kłodzka...”,
nr 149–151, I–III 2003 r.; nr 152, IX 2003 r.; nr 157, IX 2004 r. oraz J. Szostakowski, O wschodnich projektach SPCzS, nr 158–160, X–XII 2004 r.
1 99
M. Kulpa, Kde je Devaty?!!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 113, XI 2000 r.
100
E. Klosová, Spotkanie po latach, „Ziemia Kłodzka...”, nr 113, XI 2000 r. Zob. O. Marecka,
Złamany szlaban dla smakoszy czekolady, „Ziemia Kłodzka...”, nr 208, X 2011 r.
101
A. Kwas, Ziemia Kłodzka ma 10 lat!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
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czymś obcym dla polskich osadników po II wojnie światowej. Linia programowa pisma była zbieżna z założeniami rozpoczętej po 1989 r. społeczno-politycznej transformacji systemowej, która związana była również z inicjatywami
i przedsięwzięciami lokalnymi opartymi na poczuciu tożsamości regionalnej
mieszkańców. Rozpoczęło się tam zatem odtwarzanie tożsamości i świadomości regionalnej, które to L. Koćwin określa mianem „najbardziej istotnych
doświadczeń społeczeństwa polskiego w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku”102. To stanowi o wyjątkowości tego czasopism transgranicznego, które
można postawić za wzór i przykład narzędzia służącego budowaniu tożsamości
obywateli nowoczesnego i otwartego społeczeństwa europejskiego.
Czasopismo „Ziemia Kłodzka – Od Kledského pomezí – Glazer Bergland”,
przez ostatnie ćwierć wieku organ prasowy SPCzS na pograniczu polsko-czeskim, stanowi fenomen pośród pism o charakterze transgranicznym i zarazem
regionalnym. Na jego łamach nie tylko relacjonowane są doniesienia na temat
życia społeczności lokalnych zamieszkujących konkretny obszar, ale także żywo
komentowane są konkretne wydarzenia życia społecznego. Co więcej, część
z nich kreowana jest przez jego redakcję. Dzięki pracy społecznej dziennikarzy,
ich ciągłej aktywności i zaangażowaniu w życie regionu na przestrzeni ćwierć
wieku możliwe było działanie organizacji pozarządowych, kontynuowanie przez
lata organizacji wydarzeń kulturalnych, a także budowanie tożsamości mieszkańców regionu i ich szacunku do przeszłości ziemi kłodzkiej. Treści zawarte
na łamach pisma pozwalają im podejmować wyzwania i odważnie spoglądać
w przyszłość, budować więzi i atmosferę współpracy na niełatwym terenie granicznym między Polską i Czechami, a także w kontekście niemieckiej przeszłości tego obszaru. Pismo to, mimo że funkcjonuje na dość ograniczonym obszarze, cieszy się powszechnym uznaniem w fachowych kręgach dziennikarskich,
o czym świadczy przyznana „Ziemi Kłodzkiej…” nagroda paryskiej „Kultury”.
Dzięki wieloletniej pracy dziennikarzy „Ziemi Kłodzkiej…” jej czytelnik
ma możliwość odbierać i pojmować wielokulturowość swojej „małej ojczyzny”
jako atut, a nie jako trudne dziedzictwo. Dane jest mu odkrywanie śladów kultury niemieckiej, czeskiej, niemieckiej, żydowskiej na znanym mu na co dzień
terenie i zaczyna zdawać sobie sprawę, że są one częścią także polskiego dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie możliwe jest na tym gruncie budowanie tożsamości mieszkańców ziemi kłodzkiej i zdecydowanie łatwiejsze podejmowanie
współpracy w ramach wydarzeń społeczno-kulturalnych z sąsiadami zamieszku102

L. Koćwin, Promowanie wiedzy o Polsce i Czechach na łamach pisma transgranicznego
„Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glazer Bergland”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 202,
IV 2011 r.
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jącymi po przeciwnej stronie granicy, która formalnie przestała istnieć, jednak
pozostaje wciąż często obecna w sferze mentalnej.
Oddział Stowarzyszenia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w Nowej
Rudzie można ocenić dziś jako zdecydowanie bardziej stabilny niż wrocławski,
być może właśnie dzięki klimatowi intelektualnemu, jaki tworzony jest przez
treści zamieszczane na łamach „Ziemi Kłodzkiej” i bliskości granicy, a także aktywności i pracy społecznej mieszkańców regionu. Po 25 latach od rozpoczęcia
procesu demokratyzacji SPCzS, wspierana przez ten szczególny organ prasowy,
wciąż odgrywa tu ważną rolę, zgodną z międzynarodowym przesłaniem tej organizacji. Członkowie redakcji wraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi
rokrocznie stają przed nowymi wyzwaniami integrującymi społeczność pogranicza, pomimo otwartych już granic i realiów odmiennych od tych, jakie występowały na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.

Streszczenie
Czasopismo „Ziemia Kłodzka…” jako narzędzie integracji
społeczności lokalnej na pograniczu polsko-czeskim

Artykuł prezentuje czasopismo „Ziemia Kłodzka – Od Kledského pomezí – Glazer
Bergland”, które ukazuje się na pograniczu polsko-czeskim od blisko 30 lat, a teksty
w każdym z numerów redagowane są w języku polskim, czeskim i niemieckim. Linia programowa czasopisma ma wpływ na zacieśnianie relacji i budowanie tożsamości
mieszkańców ziemi kłodzkiej, zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie granicy w ramach Euroregionu Glacensis. Pismo jednocześnie wskazuje na kulturowe dziedzictwo
regionu, tworzone w przeszłości przez narody czeski, niemiecki i polski.
Słowa kluczowe: ziemia kłodzka, Euroregion Glacensis, czasopismo, Polska, Czechy,
Republika Czeska, relacje transgraniczne.

Summary
The magazine “Ziemia Kłodzka...” as a tool for the integration
of the local community on the Polish-Czech border

The article presents the magazine “Ziemia Kłodzka – From Kledského pomezí –
Glazer Bergland”, which has been published on the Polish-Czech borderland for nearly
30 years, and the texts in each of the issues are edited in Polish, Czech and German. The
magazine’s program line has an impact on tightening relationships and building the identity of the inhabitants of the Kłodzko region, both on the Polish and Czech side of the border within the Euroregion Glacensis. The magazine at the same time points to the cultural
heritage of the region, created in the past by the Czech, German and Polish nations.
Keywords: Kłodzko land, Euroregion Glacensis, journal, Poland, Czech Republic,
Czech Republic, cross-border relations.
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Od „rynku pracodawcy”
do „rynku pracownika” – zawody deficytowe
w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym

Wprowadzenie
Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą zmiennością. Doświadczamy zjawiska, które nie miało miejsca od wielu lat, otóż dominujący dotychczas
„rynek pracodawcy” zaczął stopniowo przemieniać się w tzw. rynek pracownika. Eksperci zajmujący się omawianym zagadnieniem są zdania, że polski rynek
pracy znajduje się w sytuacji, w której nie był od ćwierćwiecza. Bezrobocie spada, co powoduje w konsekwencji wzrost wynagrodzeń i PKB, a firmy zgłaszają
coraz większe zapotrzebowanie na nowych pracowników. To wszystko sprawia,
że można mówić o tzw. rynku pracownika1. Oczywiście stan ten oznacza zadowolenie osób pracujących i poszukujących zatrudnienia, przy jednoczesnym
braku zadowolenia ze strony przedsiębiorców. Niestety omawiana sytuacja nie
dotyczy wszystkich, odnosi się ona jedynie do wybranych grup zawodowych
oraz wybranych regionów kraju, które zaprezentowane zostaną w dalszej części opracowania. Niemniej jednak zaistniałe zjawisko (połączone jednocześnie
z migracją zagraniczną naszych rodzimych pracowników) doprowadziło bez
wątpienia do znacznych utrudnień w niektórych branżach zawodowych i w efekcie spowodować może (zdaniem Autorek już spowodowało) ograniczenie inwestycji bądź też zatrudnianie pracowników spoza terenu naszego kraju (głównie
zza naszej wschodniej granicy).
1

Rok 2018 na rynku pracy – wzrośnie zatrudnienie i płace, https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/rok-2018-na-rynku-pracy-wzrosnie-zatrudnienie-i-place_pr-1755.html, stan z dnia
22.02.2018.
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Uczestnicy rynku pracy – wyjaśnienia terminologiczne
Rynek pracy jest miejscem szczególnym, gdyż każda osoba, która chce uzyskiwać dochody niezbędne do zaspokajania potrzeb własnych oraz osób najbliższych, prędzej czy później staje się jego uczestnikiem. Rynek pracy jest traktowany jako miejsce konfrontacji podaży i popytu na pracę, czyli ofert pracy
i chęci podjęcia pracy. W zależności od potrzeb można, według różnych kryteriów, wyróżnić rynki pracy: przestrzenne, zawodowe, wiekowe, wykształcenia i kwalifikacji, miejsca zamieszkania, statusu2. Z uwagi na temat niniejszego opracowania przedmiotem zainteresowania jest przestrzenny rynek pracy,
a w szczególności rynek regionalny (wojewódzki). Omawiając kwestie rynku
pracy, należy wspomnieć o dwóch istotnych terminach, które są z nim bezpośrednio powiązane, a mianowicie o podaży i popycie, które służą do opisywania równowagi na rynku pracy. Otóż podaż pracy odnosi się do zasobów pracy
czy zasobów siły roboczej, na które składa się ogół ludności czynnej zawodowo
(to osoby aktywne zawodowo na danym rynku pracy, np. lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym). Z kolei popyt na pracę obejmuje zapotrzebowanie na potencjał ludzi zdolnych do pracy, czyli dotyczy liczby oferowanych miejsc pracy w gospodarce, zarówno wolnych, jak i zajętych3.
Uczestnikami rynku pracy są z jednej strony osoby pracujące oraz poszukujące zatrudnienia, z drugiej zaś pracodawcy. Poddając analizie pierwszą z wymienionych grup, należy na wstępie zaznaczyć, że są to osoby współcześnie bardzo
zróżnicowane. Jak słusznie zauważa Czesław Plewka, na rynku pracy mamy
obecnie do czynienia „z trzema generacjami pracowników i czwartą generacją
osób znajdujących się na drodze do zatrudniania (…)”4. Autor wskazuje: 1) generację „baby boomers” (46–65 lat), obejmującą osoby najstarsze, które pracując, pragną przetrwać w świecie ciągle rozwijających się nowych technologii;
2) generację X (30–45 lat), w skład której wchodzą osoby, dla których praca jest
drogą do uzyskania niezależności; 3) generację Y (20–29 lat), która obejmuje
najmłodszych pracowników dorastających w warunkach gospodarki wolnorynkowej, wychowanych w świecie nowych technologii; 4) generację Z (urodzonych po 1995 r.), obejmującą osoby przygotowujące się do podjęcia pierwszej
w swoim życiu pracy zawodowej lub już poszukujące zatrudnienia5. W literatu2

3
4

5

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynek-pracy;3970479.html, stan z dnia
25.02.2018.
Tamże.
Cz. Plewka, Potrzeby i oczekiwania pracodawców współczesnego rynku pracy – wyzwania,
bariery, kierunki działań, [w:] tenże (red.), Wybrane aspekty dotyczące człowieka współczesnej
cywilizacji, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2017, s. 37.
Tamże, s. 37–38.
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rze można odnaleźć następujące określenia pod adresem pokoleń wchodzących
w skład współczesnego rynku pracy: 1) generacja „baby boomers” – „pracujący
po to, żeby przetrwać”; 2) generacja X – „żyjący po to, żeby pracować”; 3) generacja Y – „pracujący po to, żeby żyć”6.
Jak już wspomniano, kolejnymi uczestnikami rynku pracy są pracodawcy, czyli
podmioty, które zobowiązują się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem
w zamian za świadczoną przez niego pracę7. W obecnej sytuacji na rynku pracy
(stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2017 r. wynosiła 6,6%8, w styczniu 2018 r.
– 6,9%9) prawie połowa polskich pracodawców zgłasza problemy z zatrudnieniem
pracowników. Dotyczy to nie tylko, jak często słyszymy w obiegowych opiniach,
nisko wykwalifikowanych pracowników fizycznych, monterów, operatorów maszyn, ale także pracowników handlu, pracowników średniego szczebla i wreszcie
przedstawicieli wykwalifikowanej kadry menadżerskiej. Nagłaśnianie, szczególnie
w środkach masowego przekazu, informacji o pojawieniu się w Polsce „rynku pracownika” w efekcie powoduje, że część osób poszukujących pracy bardzo wysoko
ustawia poprzeczkę potencjalnemu pracodawcy (bywa również, że „nie idzie to
w parze” z posiadanymi kwalifikacjami, kompetencjami). Ponad połowa polskich
pracodawców uważa, że niedobór kandydatów do pracy ma średni lub duży wpływ
na ich działalność. Najczęściej deklarowane skutki obecnej sytuacji rynkowej to:
ograniczona zdolność świadczenia usług, niska konkurencyjność i mała produktywność10. Analizując zatem aktualną sytuację na polskim rynku pracy (w tym na
rynkach regionalnych, lokalnych), zauważyć można potrzebę, a zarazem konieczność, zmiany podejścia pracodawców do potencjalnych kandydatów do pracy
(w tym zmianę wymagań). Wynika to nie tylko z faktu, iż (w niektórych branżach, bądź regionach) mamy do czynienia z „rynkiem pracownika”, ale również
z tego, że kandydaci do pracy to często przedstawiciele całkiem innego pokolenia
(najczęściej Y lub Z), z innym podejściem do pracy i życia. Uwzględniając fakt,
że często stanowiska kierownicze zajmują przedstawiciele pokolenia „baby boomers” lub X, może to niekiedy powodować pewne trudności (np. komunikacyjne).
16

17
18

19

10

R. Tomaszewska-Lipiec, Kariera – zdeprecjonowana wartość nowego pokolenia, „Problemy
Profesjologii” 2016, nr 1, s. 55.
Encyklopedia PWN, dz. cyt.
Główny Urząd Statystyczny, Stopa bezrobocia w latach 1990-2017, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.
html, stan z dnia 25.02.2018.
Główny Urząd Statystyczny, Podstawowe dane – stopa bezrobocia rejestrowanego, https://stat.
gov.pl/podstawowe-dane/, stan z dnia 25.02.2018.
Współczesne problemy pracodawców w Polsce, http://www.interkadra.pl/blog/pracodawca/
wspolczesne-problemy-pracodawcow-w-polsce/, stan z dnia 25.02.2018.
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Zawody deficytowe – aspekt ogólnokrajowy
i regionalny
Według prognoz zmiany w zakresie zapotrzebowania na określone zawody
na rynku pracy zaczną pojawiać się za kilka lat. Przewiduje się, że oferty prawdopodobnie zostaną zawężone do grupy specjalistów, a zawody, które wymagały
do tej pory przede wszystkim pracy fizycznej, będą stopniowo zanikały11, co
w perspektywie kilkuletniej może stanowić cenną informację dla ludzi młodych,
którzy stoją przed koniecznością podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej.
Tab. 1
Bezrobotni oraz stopa bezrobocia i stopa napływu – stan na koniec grudnia 2017 r.
Bezrobotni
Województwa

Stan na koniec
miesiąca

Napływ
w miesiącu

Odpływ
w miesiącu

Stopa
bezrobocia

Stopa
napływu

w%
Polska

1 081,7

155,3

141,2

6,6

1,0

Dolnośląskie

68,8

10,7

9,5

5,7

0,9

Kujawsko-pomorskie

81,5

11,4

9,9

10,0

1,4

Lubelskie

81,2

11,6

9,3

8,8

1,3

Lubuskie

24,6

4,5

4,1

6,6

1,2

Łódzkie

72,7

10,2

9,4

6,8

0,9

Małopolskie

79,4

10,8

9,8

5,4

0,7

Mazowieckie

154,1

18,2

17,4

5,6

0,7

Opolskie

26,1

4,6

3,5

7,2

1,3

Podkarpackie

91,0

10,6

9,0

9,7

1,1

Podlaskie

40,0

5,3

4,9

8,5

1,1

Pomorskie

49,7

8,4

8,3

5,5

0,9

Śląskie

94,7

14,5

14,5

5,2

0,8

Świętokrzyskie

46,6

7,1

6,0

8,8

1,3

Warmińsko-mazurskie

60,0

8,4

7,3

11,7

1,6

Wielkopolskie

58,9

10,4

10,4

3,7

0,7

Zachodniopomorskie

52,6

8,8

7,9

8,7

1,5

Źródło: MRPiPS, Statystyki strukturalne – grudzień 2017, http://psz.praca.gov.pl/-/6301335statystyki-strukturalne-grudzien-2017, stan z dnia 26.02.2018.
11

Rynek pracy za 5 i 15 lat. Kto znajdzie zatrudnienie?, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rynek-pracy-za-5-i-15-lat-Kto-znajdzie-zatrudnienie-7315245.html, stan z dnia 22.02.2018.
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Sytuację na polskim rynku pracy oraz rynkach regionalnych zaprezentowano w tabeli 1. Jak już wcześniej wspomniano, stopa bezrobocia w Polsce na
koniec 2017 r. wynosiła 6,6%, najkorzystniej kształtowała się sytuacja w województwie wielkopolskim (3,7%), śląskim (5,2%), małopolskim (5,4%), pomorskim (5,5%), mazowieckim (5,6%), dolnośląskim (5,7%) oraz lubuskim (6,6%).
W pozostałych województwach stopa bezrobocia przekroczyła poziom ogólnokrajowy (czyli 6,6%) – najtrudniejsza była sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim (11,7%) oraz kujawsko-pomorskim (10,0%).
Rys. 1
Niedobór pracowników jako bariera dla działalności gospodarczej

Źródło: Business Insider Polska, https://businessinsider.com.pl/firmy/brak-pracownikow-w-polsceblokuje-rozwoj-firm/6llphj7, stan z dnia 26.02.2018.

Pomimo iż na rynkach regionalnych zanotowano na koniec 2017 r. napływ
osób bezrobotnych (tabela 1), to na terenie naszego kraju w niektórych branżach
zaobserwować można znaczny niedobór pracowników (rysunek 1). Stan ten jest
związany przede wszystkim z nieodpowiednimi kwalifikacjami osób chętnych
do podjęcia zatrudnienia. Konsekwencją tego jest najczęściej wydłużający się
proces rekrutacji i bywa również, że rezygnacja z nowych kontraktów lub zamówień. Dodatkowym utrudnieniem zaistniałej sytuacji jest fakt, że najbardziej
aktywnym na rynku pracy pokoleniem są tzw. millenialsi, którzy są mniej lojalni
i bardziej wymagający, niezbyt mocno przywiązani do miejsca zamieszkania czy
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pracy. Jeśli mają wysokie kwalifikacje, wolą pracować zdalnie i niekoniecznie
na pełen etat. To właśnie oni mogą wybierać z całego wachlarza ofert. Dodatkowym problemem może być również niekorzystna demografia, czyli starzenie się
społeczeństwa12.
Na prośbę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Business Centre
Club (BCC) opracował i przekazał listę zawodów, w których należałoby wprowadzić ułatwienia w dostępie do rynku pracy. Jak wynika z zaprezentowanych
w tabeli 2 informacji, braki kadrowe są w szczególności widoczne wśród pracowników wykonujących dorywcze prace proste13.
Tab. 2
Zawody deficytowe w 2017 r.
Lista zawodów deficytowych w 2017 r.
Inżynier elektryk
Spawacz
Ślusarz
Elektryk
oraz elektryk budowlany
Opiekun, opiekun domowy
Ekspedient
Pielęgniarka
Kierowca
Informatyk

Inżynier budownictwa
Magazynier
Pracownik fizyczny gospodarstwa
rolnego
Kasjer
Rzeźnik wędliniarz
Sprzedawca
Operator wózka widłowego
Stolarz

Pracownik produkcji
Cieśla
Lakiernik
Malarz budowlany
Mechanik samochodowy
Kucharz
Cukiernik

Źródło: Lista 24 zawodów deficytowych 2017: Specjaliści poszukiwani są w tych zawodach przyszłości, http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/a/lista-24-zawodow-deficytowych-2017-specjalisci-poszukiwani-sa-w-tych-zawodach-przyszlosci,12627898/, stan z dnia 26.02.2018.

Ze względu na przedmiot zainteresowania i miejsce zamieszkania autorek niniejszego opracowania dalsze rozważania skoncentrowane zostaną na regionalnym rynku pracy, a dokładniej mówiąc, na województwie lubuskim, w którym
stopa bezrobocia na koniec 2017 r. wynosiła 6,6% (zob. tabela 1). Jak wynika
z danych zaprezentowanych w tabeli 3, lubuscy eksperci zajmujący się zagadnieniami rynku pracy prognozują, że w roku 2018 poszukiwani będą tzw. fachowcy.
12

13

W Polsce brakuje pracowników, a to wpływa na kondycję przedsiębiorstw, http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/pilnie-zatrudnie/a/w-polsce-brakuje-pracownikow-a-to-wplywa-sie-nakondycje-przedsiebiorstw,12712604/, stan z dnia 25.02.2018.
Lista 24 zawodów deficytowych 2017: Specjaliści poszukiwani są w tych zawodach przyszłości, http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/a/lista-24-zawodow-deficytowych-2017-specjalisci-poszukiwani-sa-w-tych-zawodach-przyszlosci,12627898/, stan z dnia 26.02.2018.
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Wśród zawodów deficytowych pojawią się zarówno te, które koncentrują się na
pracy fizycznej i wymagają przygotowania do wykonywania prostych czynności, jak i te, do wykonania których niezbędne jest posiadanie konkretnego wykształcenia zawodowego, w tym wyższego.
Tab. 3
Wykaz zawodów – prognoza zapotrzebowania w województwie lubuskim w 2018 r.
Barometr zawodów 2018 – województwo lubuskie
Deficyt
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze i lakiernicy samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Elektrycy, elektromechanicy
i elektromonterzy
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Inżynierowie budownictwa
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
i ciągników siodłowych
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Lekarze
Magazynierzy
Masarze i przetwórcy ryb
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Murarze i tynkarze

Nauczyciele języków obcych i lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót
ziemnych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Piekarze
Pielęgniarki i położne
Pomoce kuchenne
Pracownicy ds. finansowo-księgowych ze
znajomością języków obcych
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy robót wykończeniowych
w budownictwie
Pracownicy socjalni
Psycholodzy i psychoterapeuci
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Samodzielni księgowi
Spawacze
Sprzedawcy i kasjerzy
Szefowie kuchni
Ślusarze
Tapicerzy

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2018 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2017 r.
Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. Wyniki wojewódzkie uwzględniają zawody ocenione w co najmniej połowie
powiatów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Barometr zawodów – województwo lubuskie, https://
barometrzawodow.pl/lubuskie/plakaty, stan z dnia 25.02.2018.
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Analizując inne lokalne rynki pracy województwa lubuskiego14, można
zauważyć pewne podobieństwo w zawodach deficytowych – aktualnie można
pokusić się zatem o stwierdzenie, że w niedługim czasie w niektórych grupach
zawodowych będziemy mieli do czynienia z „rynkiem pracownika”. Jednakże
prognozuje się, że niebawem wykaz zawodów deficytowych może ulec zmianie. Zapotrzebowanie rynku pracy zacznie zmieniać się za kilka lat. Zakłada
się, że oferty prawdopodobnie zostaną zawężone do grupy specjalistów, a zawody, które wymagały do tej pory przede wszystkim pracy fizycznej, będą
stopniowo zanikały. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdziła te prognozy i w 2020 r. stawia na specjalistów z branży IT. Z przygotowanego raportu wynika, że największą szansę na zatrudnienie będą mieli specjaliści z rynku informatycznego i telekomunikacyjnego (mechatronicy, teleinformatycy i eksperci sieciowi). Na drugim miejscu, po specjalistach z branży
informatycznej, miejsca pracy otworzy rynek biotechnologii, energetyki czy
nanotechnologii. Wyraźnie mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia będą
miały osoby szukające pracy w sektorze rolnictwa, górnictwa i kopalnictwa.
European Centre for the Development of Vacational Training opracował raport, według którego największy spadek odnotowują sektory rybołówstwa,
rolnictwa i przemysłu15.

Podsumowanie
Zgłębiając przeanalizowane informacje, można stwierdzić, że mamy obecnie do czynienia z „rynkiem pracownika”, jednakże wyłącznie w niektórych
branżach i regionach. Niedobór pracowników bez wątpienia skutkuje (bądź też
będzie skutkował w przyszłości) ograniczeniem planowanych inwestycji, co negatywnie wpływa na gospodarkę, zarówno krajową, jak i regionalną. Z punktu
widzenia potencjalnych pracowników następstwem obecnej sytuacji na rynku
pracy powinien być wzrost płac – na razie jednak nie widać takiej tendencji.
Pracodawcy w celu utrzymania planowanych wcześniej kosztów zaczęli zatrudniać cudzoziemców (głównie zza naszej wschodniej granicy), jednak widać już,
że i ten sposób zaczyna powoli być mało skuteczny. Dodając do tego również
trudną sytuację demograficzną, w jakiej znalazło się nasze społeczeństwo, uzyskujemy obraz rynku pracy, który pozwala przypuszczać, że w niedługim czasie
omawiany „rynek pracownika” może się rozszerzyć na inne branże i regiony.
14

15

Zob. więcej: Barometr zawodów – plakaty powiatowe, https://barometrzawodow.pl/lubuskie/
plakaty, stan z dnia 26.02.2018.
Rynek pracy za 5 i 15 lat. Kto znajdzie zatrudnienie?, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rynek-pracy-za-5-i-15-lat-Kto-znajdzie-zatrudnienie-7315245.html, stan z dnia 22.02.2018.
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OD „RYNKU PRACODAWCY” DO „RYNKU PRACOWNIKA” – ZAWODY...
Działaniem profilaktycznym mającym na celu zminimalizowanie występujących
na tym gruncie problemów jest dokonywanie przez różne instytucje rynku pracy
analiz, które mają doprowadzić do określenia tzw. zawodów deficytowych, na
które prawdopodobnie będzie zapotrzebowanie w dalszych latach. Ma to służyć
głównie dostosowaniu kształcenia zawodowego do faktycznych potrzeb rynkowych oraz ukierunkowania ludzi młodych do podejmowania trafnych, przemyślanych decyzji edukacyjno-zawodowych (wsparciem w tym zakresie powinni
służyć m.in. doradcy szkolni i zawodowi).

Streszczenie
Od „rynku pracodawcy” do „rynku pracownika”
– zawody deficytowe w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym
Aktualnie jesteśmy świadkami dużych, niespotykanych od wielu lat zmian na polskim rynku pracy, otóż dominujący dotychczas „rynek pracodawcy” zaczął stopniowo
przemieniać się w tzw. rynek pracownika. Ponieważ zjawisko, o którym mowa, nie dotyczy wszystkich branż i regionów, warto poznać tzw. zawody deficytowe. W pierwszej
części opracowania skoncentrowano się na uczestnikach rynku pracy, czyli na osobach
pracujących i poszukujących zatrudnienia (z podziałem na generacje: „baby boomers”,
X, Y, Z) oraz na pracodawcach. Z kolei w drugiej części zaprezentowano poziom bezrobocia oraz prognozowane zawody deficytowe w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubuskiego).
Słowa kluczowe: rynek pracy, rynek pracodawcy, rynek pracownika, zawody deficytowe.

Summary
From the “employer’s market” to the “employee’s market”
– deficit professions in terms of nationwide and regional perspective
Currently, we are witnessing large changes, unprecedented for many years on the
Polish labor market, so far the dominant “employer’s market” began to gradually turn
into so-called “employee’s market”. Due to the fact that the phenomenon in question
does not apply to all industries and regions, it is worth to know the so-called deficit professions. The first part of the study focuses on the labor market participants, that is, those
who are employed or seeking an employment opportunity (divided into generations:
“baby boomers”, X, Y, Z) and employers. In turn, the second part presents the level of
unemployment and forecasted deficit professions in Poland (with particular reference to
the Lubuskie region).
Keywords: labor market, employer market, employee market, deficit professions.
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Impact of ICT in Community SMEs

Introduction
The local community in any country worldwide has its own unique
characteristics and charm. The small business in such local community
includes many promising entities like the small yet very popular local coffee
shops, yoga studios, dog grooming business, a car cleaning station and many
more. These businesses are not only the source of income, but also carries the
historical identity of a community. Many municipalities and tourism boards have
prioritized preserving the unique characteristics of such vibrant small business
community and try to create opportunities for transforming that characteristics
into an advantage. Needless to say that the entrepreneurship either small or
large, either deals with local community or nationwide, it plays a crucial role
in making the society conscious about its rights and opportunities. Numerous
studies show that small entrepreneurship helps in developing the economic
condition of a society at the micro level to a considerable extend1. Small and
Medium Enterprises (SMEs) play a crucial role in national economies. They are
the driving forces of entrepreneurship, growth, innovation and competitiveness.
This sector is widely considered the power that drives regional development and
wellbeing.2 Moreover, SMEs work as a catalyst to hike GDP and provides large
employment scopes. Small industries are the big numbers of local industries.
The half of the total creation is contributed by small companies. It also assists
in the growth of social welfare by opening jobs to local people. It significantly
reduces the unemployment problem of the country. It in turn motivates people to
improve skill to prepare them for self employment.
211

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 211

2018-10-11 11:51:41

NITUL DUTTA, ZDZISŁAW PÓLKOWSKI, ANDREA PETRE, DANIEL ONACHE
In most of the cases whenever the discussion is carried out about SMEs,
normally the above mentioned local community businesses are not taken into
consideration. Perhaps, these small business owners of the local community are
an integral part of the society’s economy and improves the living standards of
the area in which they live and work. Thus, they are cognizant enough about the
fact how their decisions may impact their neighbours. In addition, these small
business entities seem to be involved in the community in different occasions by
sponsoring local teams for any game, donating shelters to the homeless in the
city, join the chamber of commerce, participating in community charity events
and so forth. However, to do business effectively, these local enterprises need to
react to market change. It is necessary to find efficient and innovative methods of
managing their business. However, in reality it is not happening. The willingness
to adopt changes and use innovative methods to cope up with the competitive
market. It is a primary need for the success in the competitive environment.
There are many short range of activities that exist in SMEs and which work
as a kind of advantages provided that they are combined with flexibility. It
ensures the successful protection of their position in the local business. If in such
scenario a bigger competitor enters the market the situation may be very difficult
for the business community and other SMEs. Although expansion of small
business in such condition may help to overcome the crises, however, expansion
is not the objective of the community business and they cannot afford it1. While
they (the local enterprises) may not be able to generate as much money even as
small businesses, in fact, they are a critical component of and major contributor
to the strength of local economies. A small business is defined as a business
(corporation, limited liability company or proprietorship) with 500 employees or
less. Small businesses as well contribute to local economies by bringing growth
and innovation to the community in which the business is established3, however,
community businesses are more attached to local society or village.
A balance in sound economic health development in the business is the prime
need small enterprise as well as large industries. All these firms launch new
concepts as a start up companies to contribute to the advancement of economic.
However, these startups comprise a small part of SMEs. In fact, like many
SMEs, long-established family based community businesses (as a small shop of
ice cream, etc.) is handled by the proprietor of the business to meet the business
objectives due to their strong tie to the neighbours and community. Small
community businesses are being very important and it is increasing in many
nations. It is due to the lack of available employment opportunities in bigger
companies or government sectors4. In addition, the growth of local business could
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be faster compared to other SMEs provided such groups will improve business
and income distribution structure as a whole. Some considerations about local
community based SMEs are:
– SME business is a model of transition to large corporations,
– SMEs can create large employment opportunities to the local market,
– SMEs directly gives the role to the economic growth of a country or
region5.
In this era of digitalisation there are tremendous opportunities existing to
promote local businesses at both the regional and national levels. It enables
small businesses to enhance the international outreach and access to global value
chains. Furthermore, digital technologies can aid the development of sustainable
local products and services. It helps in cultivating new technological startups
that create employment opportunities and leverage economic growth6. Because
in general, due to the lack of awareness in small enterprises they often failed in
grabbing the market opportunities. So, there is a necessity of doing research about
business in the local market1. Every business requires some form of investment
and enough customers to whom its output can be sold on a consistent basis
in order to make a profit7. However, in todays scenario the business activities
are changing tremendously. It is far different from the traditional concept of
exchanging or trading for items among people8.
In the discussion of this research, we use the term ‘local’ to refer to those
communities which are adjacent to, or impacted by, a company’s operation.
Under this definition, the area is generally narrower than the State or Territory in
which the project is located, although it can cover multiple Local Government
Areas. The issue of what constitutes a ‘local business’ has been the subject of
considerable debate over the years. The potential business drivers for procuring
from local SMEs are numerous, but the most commonly cited reasons include:
cost and risk reduction, access to resources/social license to operate, compliance
and opportunities for increased revenue9. Any company that provides goods or
services to a local population is considered a local business10.
Local marketing – also referred to as local store marketing or neighbourhood
marketing – specifically targets the community around a physical store or
restaurant. Promotional messages are directed to the local population, rather than
the mass market. In practice, local marketing can take several forms. Many local
businesses directly contact consumers through mail, in-town events, local team
sponsorships, or advertisements in the town paper11.
Entrepreneurs who have achieved professional success, prestige and
a higher social and property status, eventually, tries to increase in demand
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of local consumption. It directly activates economic development in small
towns, villages and causes desired structural changes in the local economy.
It is the most crucial economic function accomplished by the sector of small
and medium enterprises. Small scale businesses as creators of new jobs, fuel
economic growth, favour the formation of private product ownership and
increase the overall level of utilization of the production potential. It is the
knowledge of the local market, in particular its needs as well as the possessed
abilities, that testifies to the high potential of SMEs. Small companies develop
a large part of the labour force, freed as a result of the restructuring of the
public sector. SMEs in general take over the assets of state-owned enterprises,
agricultural holdings and public institutions released as a result of privatization.
The division of large enterprises and the separation of smaller units from them
also limits concentration processes and counteracts the monopolization of the
economy12.

Literature review
So far, there exist many research that focused on factors for the development
of the local economy. In the study carried out by Hryniewicz13 a report on the
statement that cooperation with entrepreneurs is found. It is slightly higher than
the minimum activity of residents and their support for the integrated local elite.
Also, there exist some works related to the role of ICT in microeconomics and
local economy in particular in the context of developing countries as suggested
by Kundishora et al.14, Hirt et. al.15, Sahoo16, and Samoilenko17. A description
about the role of SMEs in the local economy is available in the work Ayandibu,
fish, Nkwinika18, Kubíčková et. al.19, and Qureshi et al.20. Based on the literature
review, analysis of current studies, visible trends in the development of local
economy you can stated that this area of research still is very interesting. It is
worth to mention that, the ongoing research on the role of SMEs in local market
should be increased. The main problem in the area of using ICT is the lack of
satisfactory scientific studies that can be useful for businesses, local authorities
and habitats in cities and villages.

Methodology
The methodology used in the formulation of this research includes the analysis
of existing IT solutions, existing literature of current time and the authors’ personal
evaluation regarding the implementation of the ICT solutions in local SMEs. The
paper has been prepared especially for small and medium enterprise business in
local communities. Since the knowledge and best practices are the key catalysts
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to improve the local economy through SMEs in that locality, we believe, the
article will put an insight into the development and implementation of various
local businesses. IT also supposes to help both professors and students of various
universities by providing an idea of different potential areas of research as far as
SMEs are concerned.

Problem Statement
The SMEs in general and local community businesses in particular face lots
of challenges in progress. This is not due to the lack of facilities of infrastructures
to support such business, rather, it is found out that this sector of entrepreneurs is
suffering due to the lack of adequate studies of such hiders and subsequent adoption
in local communities. There is quite a high need of satisfactory scientific studies
and evaluation as well as figuring out various method of improving community
businesses. Surely, recommendation and implementation of appropriate methods
can influence the success of such industries up to maximum possible heights.
Keeping in mind the need of the community enterprises, the following problem
statement is structured.
“Perform a study on the challenges and issues in the development of community
enterprises and providing some suggestions to improve them through the use of
ICT tools”.

With this problem statement some of the research objectives are enlisted
below.

The Goal of the Study
The focus of this research toward meeting the objectives are to:
– appropriate the role of SMEs in developing local communities,
– compare the role of ICT in local and global economy,
– identify ICT solutions in improving the local community SMEs.
This study contains material developed on the basis of the analysis of the
activities related to implementing of SMEs business in local communities in
Poland. In summation, the necessary information was obtained from reports,
official sites, societies, books, articles and scientific journals. The author’s personal
experience in operating a microenterprise in the IT industry is an important
source of valuable, reliable and up-to-date information on ICT in business. These
factors led to the preparation of the following research questions.
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Research Questions
Based on the problem statement and research objectives formulated as stated
above, this research is aimed at resolving the following research questions.
– What role SMEs have on local communities?
– What differences in using of the information and communication
technologies, there are in local and global economy.
– Which ICT solutions can be implemented in SMEs in the local
communities?

Impact of Small Businesses to local Communities
The role of SMEs in local communities
The local small businesses have tremendous impact on the community.
It adheres to the capability to demonstrate the characteristics of the community.
It emphasizes the interaction with local people in the level of business as well
as personal. In most cases it is quite a high compared to contribution by many
large corporations that exist in that locality. The large companies have many
more regulations and they cannot directly focus on the development of the local
people. They are more focused on global society. On the contrary the SMEs have
no such global policies and can concentrate on the local market. They are not
only complimenting its quirk the local audience but also support their economic
growth. It’s recognizing and cherishing the positive impact that holds around
the community and local government. The financial advantages of a community
enterprise are large and it portrays the fact that a very small shop may have
a greater impact in the society. Below, a brief impact of SMEs to the economy is
presented in the form of a block diagram, figure 1.
A unified definition of local SMEs and other enterprises across government
agencies can aid in the development of sound strategies. The development of this
sector as well as analysing the contribution of these enterprises in the national
economy is covered in the definition. The 2013/34/UE regulation from July 2013
provides a qualitative guideline for the classification of local enterprises. A brief
of such classification is presented below.
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Fig. 1
Impact of SMEs to economy21

Tab. 1
The class of enterprises as per 2013/34/EU22
Criteria

Micro company

Small company

Medium
company

Big company

Balance sheet
total

within the range
of EUR 350,000

below
EUR 4 million

within the
range
EUR 20 million

more than
EUR 20 million

Turnover

less than
EUR 700,000

less than
EUR 8 million

less than
EUR 40 million

above
EUR 40 million

Number of
employees

fewer
than 10

fewer
than 50

fewer
than 250

more
than 250
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Tab. 2
The number of enterprises according to legal norms and size classes in 201524
Total enterprises

Total

Physical
persons

Legal persons

Total

1 914 141

1 720 318

193 823

Micro

1 838 365

1 691 115

147 250

Small

56 713

26 902

29 811

Medium-sized

15 631

2 182

13 449

Large

3 432

119

3 313

Tab. 3
Characteristics of an SME and a large enterprise24
Small and medium-sized enterprises

Large enterprises

Running based on the owner’s or hired
manager’s intuition

Application of modern management techniques
and methods

Relatively low qualified staff

Highly qualified management

Dominance of operational decisions

Dominance of strategic decisions

Combined management and ownership
functions

Management by hired executives

Crucial decisions made by the owner

Decisions made based on expert opinions

Running operations on a small scale with a local
scope

Large sales

Independence from other entities

Multiple capital and organizational connections

No access to source of finance on a capital
market

Access to a variety of financial market instruments

Relatively small market share

Significant market share

Capital-light growth

Capital intensive investment

Insufficient care about an enterprise’s image

Use of advanced image building techniques

Marginal export activity

Substantial export activity

No inclination to associate and form local
interest groups

Membership in numerous business organizations
Running a company based on strategic and
operational planning
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The tabulated information depicted signifies the classification factors
constraining to different categories of SMEs. It is more precisely segmented
into nine sections as legal, fiscal, macroeconomic, financial, market oriented,
administrative, information related, social, and technical24.

Ecosystems enablers facilitate access to local business
enterprise
Figure 2 below presents six ecosystems enablers that facilitate access to
local market. This ecosystem allows to access diverse, adequately skilled, and
competitively priced pools of technicians, engineers, managers, and support
staff which are vital for any executive making an investment decision. The
study reveals significant opportunities for economic council to differentiate by
focusing on improving their human capital and technology. Indeed, developing
a sector should go hand-in-hand with developing talent. Council is in a unique
position to create programs that bring together government efforts, academia, and
business to increase the pool of qualified and readily employable professionals
and technicians who can deal with new ICTs23.
Fig. 2
Six ecosystems enablers facilitate access to local market
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Diﬀerences of in using ICT in local and global economy
Some differences in the local community, business and global enterprises
with respect to the implementation of ICT are presented in the following table.
Tab. 4
Differences of local and global enterprise 24, 25
Local enterprise
It can help in case of paying bills more easily

Global enterprise
Presenting a list of offers and prices between international enterprises

Can be a distance solver between villages in case Easy to be in touch through internet video confeof sharing goods or documents
rences with managers
Gives the opportunity to search customers, provi- Gives opportunity to a growing list of possible
ders through in-application options. For example, customers
an option that will search for you, something around 100km from your location
E-government is conveniently used across the co- Can result in the improved market competitiveuntry to share government services
ness of a nation’s products and services
It helps in delivering public services
It is an efficient and effective method of conducting business transactions
Many states in India have incorporated informa- Can impact positively on governance and other
tion centre as e-Governance initiative. Kerela is sectors of the economy
one of them implementing this e-governance. It
has gone down to the villages through Information Centres to facilitate communication and information on land, training, payment of bills, etc
It contributes by providing local stories to news
and web portals, helps in disseminating information. It also helps by providing secretariat support
to local governance

Assist in international economics integration and
to improve living standards. It also simplifies digital divisional and improve utilisation of resources
and easy management

Urban planning authorities are more likely to be Upgrades the media of linkage of training instituaware of the city features in their multiple aspects, tions at national and international levels
being able to define and
monitoring the public policies, suitable to each
situation, reinforcing the democracy and
transparency of local governance
Contributing as a simplifying tool, regarding the
information and knowledge sharing, gathering
local authorities, citizens and socioeconomic
agents
Boost the development of networks, and consequently the social and territorial cohesion
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Challenges in implementing ICT in a community business
Despite of being user friendliness of ICT tools, it has many challenges
in implementing as it comes to the use in local community enterprise. It
is not due to the infrastructure of the concerned company, rather it is due to
the involvement of the less skilled local human resources. One of the major
challenges in implementing ICT in local business is the language differences.
Many employees in a community enterprise do not know English and they
are fluent only in regional language. Hence, in such situations implementing
ICT tools becomes difficult. ICT in local language definitely helps community
business owners to make easy use of it. It will help also in demystification and
quick adoption. Training in such ICT tools is another need in order to at make
business owners and employees familiar with suitable ICT tools. Furthermore,
in many countries following general challenges are also met:
– Inadequate communications and power infrastructure;
– Shortage of ICTs facilities and ICTs skills;
– Inadequate institutional arrangements;
– Limited financial resources;
– Inadequate public private partnership;
– Limited data management capacity;
– Inadequate horizontal and vertical communication;
– Inadequate internet bandwidth and inefficient Gateway26.
To address such issues we have suggested a few solutions for implementing
ICT tools in local community businesses.

The ICT solutions in SMEs of local economy
There are many ICT tools existing nowadays to support the advancement of
SMEs. However, all of them are not suitable for community of SMEs due to the
limitations as stated in the previous section. In this subsection there are a few of
the promising tools for promoting and upgrading local business.

The Social Media
Social Media contribution signifies the utilization of Internet technology
or communication platforms through different available Apps creating and
dissemination of content. This online information interchange involves
customers, suppliers, or spouses, or employees within smaller companies.
Enterprises should have an active user account or a license to make use of social
media depending the type of the media application. As reported around 64,4% of
the enterprises use Social networking apps. For example Facebook and LinkedIn
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are the two popular networking sites among enterprises (63,3%). Twitter on the
other hand, is in the second place (29,0%) in popularity in sharing multimedia
contents. YouTube and Flickr are two other such applications. These two are in
the third place of popularity (24,0%). Wikipedia knowledge sharing applications
are in the fourth position (2,8%). But for large company the scenario is about
different. In this case, social networks are in first place (95,1%), multimedia
sharing websites in second (68,9%), blogs in the third (65,6%) and Wikipedia
is in fourth (9,8%)26. This statistic is equally applicable as in small business
to community business as most of the social network sites like Facebook and
twitter is very popular among all classes of people in the society.

The business Web portal
A web portal is a very prominent approach to all the enterprises. It facilitates the
most common requirements like goods details and services offered, and price lists.
As reported, such information is provided by around 70.9% for micro SMEs and
around 93.1% for medium enterprises. Moreover, almost 40,9% of all enterprises
provide references to their social media profiles as Facebook, Twitter and
LinkedIn28. Such web portals accelerate the promotion of products of the company.
The Cloud Services
Cloud computing enables low cost implementation of ICT solutions in
a community business. It supports owners by providing software, computation facility,
mass storage, etc. The services comprise of following characteristics of services:
– provided by cloud servers to customers,
– could be scaled up or down based on use,
– on-demand and no human intervention required,
– use and pay mechanism of charging28.
It is a very promising facility for local businesses as it is cost effective and
easy to maintain. All the portals of the company may be launched on the cloud
which will eliminate the need of huge investment for necessary infrastructure.
Electronic invoice
An electronic receipt is an electronic record that contains billing data of
trading. There are two unique sorts of electronic invoices. The first one is the
standard e-invoice suitable for automatic processing and may be processed
automatically. It could be exchanged between buyers and sellers via an
electronic banking system. The other type is in electronic format, but it is not
for automatic processing28.
222

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 222

2018-10-11 11:51:41

IMPACT OF ICT IN COMMUNITY SMES
Customer Relation Management through electronic media
A huge number of electronic equipment is required in any type of business.
These include devices for communications and information retrieval. Few
examples are mobile phones, computers, laptops and any other communicating
instruments. Customer service section of a company needs a computer and
internet to communicate with customers through emails and live chat. If service
related issues are resolved ICT solutions then fewer items may need to be returned
for refund or servicing. In such a case business is easier to run more smoothly
and efficiently. Benefits of business process: better reputation for company;
trust in products and services of your company; a more smoothly and efficiently
business process27.
Online training
In the early days of business, there was a need to send employees to seminars
and conferences to enhance their knowledge through hands on training.
More advanced the training is, the more costly process in terms of time and
money. Or in many cases the on-site training, although saves time, but costs
more money. More money was spent either when sending staff off to a remote
seminar or bringing in experts in the field to conduct on-site training. With the
rise in telecommunications and video conferencing, employers can now offer
training through internet based devices so that employees can be trained at their
convenience and at much less cost to the company29.
ICT based Staﬀ Management
As the digital communication is advancing employees have the facilities to
access managerial activities anytime anywhere. It enables employees to have
their queries resolved in no time through digitized means of conversation. Such
advancement improves the methods of production and better product delivery.
However, the said communication is not only limited to email and telephone
calls, but even it includes video conversations to sort out any technical or
logical issues29.
Setting up company’s own data centres
Companies either small or big, generate a considerable amount of data. Such
data include invoice documents, technical and managerial training manuals,
customer information and grievances and many more. These data even in the
community, business needs to store for future reference. However, to store
such data powerful data servers are required. For large companies setting up
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a data server is not a big issue. However, for community SMEs the cost’s a bit
high. So, installing such data servers is a concern to small industries. Most of
small companies use a laptop or desktop to store such data. However, in current
days cloud storage is coming up as a source of storage. It gives a cost effective
mechanism for storing information for small community businesses28.

Conclusion
SMEs in general and community SMEs in particular have a great impact
on the local economy. However, the challenges in running and accelerating
the business growth are much higher in the segment of local business in the
family of SMEs. Compared to SMEs in global scale, the community SMEs face
additional challenges like language and cultural issues. Due to the language
issues, this segment of enterprises, is even unable to implement all types of ICT
tools or solutions. In fact, in current days without ICT, it is really difficult to
do wonders in business. In this paper, we have carried out a study about the
impact of community economy. A discussion in favour of fostering SMEs for
local economical growth of a country is the one of the topics of this research. As
the ICT is the most prominent media of improving SMEs, some ICT tools for the
benefit of local enterprises are listed and discussed. The authors feel that they
are in an ample of things in SMEs, particularly in community business that need
special attention of researchers and government. However, due to some unknown
reasons SMEs are still unexplored. This piece of research will help in attracting
researchers and government agencies to work for the progress of SMEs. Some
recommendations regarding the development of local business using ICT tools
are also provided in the research.

Streszczenie
Wpływ ICT na rozwój biznesu lokalnego

Małe i średnie przedsiębiorstwa wnoszą znaczny wkład w dynamizację lokalnej gospodarki, przyczyniając się do rozwoju społeczności i innowacji. Tego typu przedsiębiorstwa
pomagają również stymulować wzrost gospodarczy poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób, które z różnych względów nie mogą podjąć zatrudnienia w dużych firmach. Małe firmy oferują również możliwości utalentowanym ludziom, którzy mogą
opracowywać nowe produkty, usługi lub wdrażać innowacyjne rozwiązania. Co więcej,
duże przedsiębiorstwa czerpią korzyści ze współpracy z małymi firmami w ramach
społeczności lokalnych. Dzieje się tak, ponieważ wiele dużych gałęzi przemysłu zależy
od małych firm – różne przedsięwzięcia biznesowe realizowane są poprzez outsourcing. Niniejszy artykuł ma na celu podkreślenie wkładu małych firm w rozwój lokalnej
gospodarki. Ponadto zamiarem Autorów jest zwrócenie uwagi czytelników na rolę
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MiŚP w rozwoju społeczeństwa i zachęcenie decydentów do pomocy w podnoszeniu
poziomu wykorzystania nowych rozwiązań przez tę grupę firm. Istotnym elementem
tego opracowania jest przedstawienie analizy dotyczącej wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalności biznesu lokalnego w celu poprawy
osiąganych wyników biznesowych.
Słowa kluczowe: biznes, MiŚP, lokalny biznes, społeczności lokalne.

Summary
Impact of ICT on the development of local business

Small and Medium Scale Enterprises contribute to local economies by bringing growth
and innovation to the community. This type of businesses also helps in stimulating
economic growth by means of providing employment opportunities to the group of
people who may not be employable by larger industries. Small businesses provide
opportunities to talented people who invent new products, services or implement new
solutions for existing ideas. Furthermore, larger businesses as well benefited from small
businesses within the same local community, as many large industries depend on small
businesses for the completion of various business functions through outsourcing. This
paper is aimed at highlighting the contribution of small businesses to growth of the local
economy. Our objective is to draw the attention of readers about the role of SME is the
development of the society and to encourage people to help in uplifting these classes of
industries. The significant point of this study is to give an insight of using information
and communication technologies in local community business to improve reachabilty of
this class of industries.
Keywords: business, SMEs, local business.
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Impact of Digital Media
on Social Knowledge and Education

Social Media such as Facebook, Twitter, Instagram, E-Governance, Web 2.0
etc. are today important for our digital transformation. Young generation is used
to grow with technical, electronic and digital devices while the older generation
must adapt the new challenges coming with the digitalization. Not only people in
the society but also the corporate companies must meet and compete with these
challenges. Those who wants to line up better for the future will have to go with
this trend to be more competitive. It is a change including both advantages and
challenges for society.
“Digitalization is the commencement of a long process. Cloud Computing,
Big Data or Artificial Intelligence as well as the compact and efficient working
devices like smartphones and tablets are the basics to participate in this “new”
digital world. It will be important for the economy to build up new digital value
chains or to extend the remaining ones to digital. The efficiency of business processes will be increased by a consistent digitalization”.
While asking, have German companies already digitalized their core business operation, only 30% answered, that they completed. More than a half have
started to changed it for operation and about 20% do not have even start yet.
This means that digital transformation is generally speaking in progress but not
everybody participates with that change. It is important to show the impact of
this progress to understand the relevance of this topic especially for knowledge
management in general.
Hence, this academic paper deals with the impact that digital media has on
education. The major part of this paper will explain which role these theme plays
in the modern world. After that the development of digital media and actual
229

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 229

2018-10-11 11:51:42

RAMESH N. SHAH
trends are expected. It gives a general outlook, how the digital transformation
looks like in German, in Poland and in the rest of the world economy. Further
on the editor discuss the advantages and disadvantages of digital media for the
society on the one hand and for knowledge and education on the other hand.

Introduction
a. The Role of Knowledge and Education
At first: What is the meaning of knowledge and education and what is their
role? Knowledge is the entirety of skills that are used by people to solve problems. It is based on data and information. These two can be simply administrated by IT solutions. In contrast the knowledge is in the head of individuals. The
following figure, DIKW-Data, Information, Knowledge and Wisdom-hierarchy
describes, „which defines information in terms of data, knowledge in terms of
information and wisdom in terms of knowledge“.
Fig. 1
The DIKW hierarchy

Knowledge has a very positive role on endogenous processes in development. The issue about it is not only the matter of how much knowledge is
gathered. The quality of knowledge has also a big impact. The increasing importance of knowledge will have an influence on organisation regarding their
competition. Increasing distribution of information technology will bring new
ways to manage the knowledge.
The importance of knowledge for an organization or Institute in these days
is significantly and noticeable. This is proved by the fact that knowledge intensive companies like for example Google, Microsoft etc. achieved phenomenal
success in the last few years.
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Managers will have to deal with the topic to be successful in the future as
well as they need to manage the knowledge in an organization. Knowledge Management (KM) is a challenge for companies which have the aim to survive in
a knowledge society and which want to improve their competitive position. It
contents of six core processes:
– identification,
– acquisition,
– development,
– distribution,
– use and
– storage
of knowledge. Knowledge is the only resource that increases when used.
Similar to the knowledge is education. It should be available for every human,
no matter what age, gender or social class, like Wood defines. The UNESCO describes the role of education on their website with the following words: “Education should be a means to empower children and adults alike to become active
participants in the transformation of their societies“.
An educated society will bring a drastic change in living standards and lifestyle, as well as a good basis for the future: Good educated people will give
their education and knowledge to the next generation to guarantee their good
education.
b. Development of Digital Media
Media plays a decisive role in our modern society. Not only in our private life
also as a basis for a permanent working production and distribution of goods.
Not only do the economic systems depend on media but also social, cultural and
political ones.
The development of media can be divided into four phases:
– Phase 1, with mostly primary – or human mediums till the 16th century.
– Phase 2, has dominantly secondary – or rather print media in the period of
1500 to 1900.
– Phase 3, as the third one includes primarily electronic media from 1900 till 2000.
– Phase 4, since end of the 20th century the phase of digital media development has started: The time of digital media. These are Television, Computer, Internet and the Mobile phone/ Smartphone. The print media has been
nearly replaced by the electronic media like E-Paper and E-Books. The
young generation nearly do not use any printed Newspaper!
As on today people in Germany use more digital media such like smartphone
and internet to inform themselves about the daily news compared to Newspaper
or news magazine. A good example is the use of a books: the memory function
is replaced by computer and the information function is replaced by television
or the www-world wide web. Getting information from newspaper is not that
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complicated anymore since the people can easily get all kind of data, updates in
the world at every time on their smartphone.
c. Trends of Digital Media in Education
The newspaper “Guardian” published recently trends of our world about digital media. These are at first virtual and augmented reality for better supported
perception of reality. Also, part of the list is streaming services and mobile live
streaming which help the user in their mobility. Other named trends are personalised advertisement, moment marketing or reciprocal ratings.
Beside the general trends written in the “Guardian”, the Digital Media Academy mentions further following serious technological trends that will be useful
for education in present and in the future,
– Makerspaces: Areas in schools especially designed for students to get hands-on experience on technological projects like for example building a robot,
– Adaptive learning technologies: A customized education that uses
data for creating portraits of students, so their classroom experience
based on the learning speed and the ability to absorb material can be
scaled,
– 3D printing: Things will get more demand by using a 3D printer, it is
a great educational tool (e.g. in maths to show graphs),
– Digital Badges: They are digital achievement awards for validating students.
This topic gets more and more important for students in today’s generation,
– BYOD: “Bring your own device” means that students bring their own electronic devices like smartphone or tablet to work with them in school,
– Wearable technology: A range of clothes that is engineered not only just
for wearing. A typical wearable technology is a smartwatch.
The future potentials of digital education are especially the ability to show
difficult circumstances much more simplified. The information and knowledge
can be shown in a variegated and realistic manner.

Digital Transformation in Society and Economy
a. Transformation in Diﬀerent Countries
The research study “The Digital Society in Germany – six user types in comparison” analyses the transformation in Germany. It identifies six different types
of users: digital outsider, users at opportunity, users because of their job, users
because of the trend, digital professionals and the digital vanguard. The following graph shows that about 60% of the society does not take part in the digital
transformation, even if the requirement in their country is given.
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The Digital Society in Germany
Fig. 2
Study about the handling with digital media, Source: Marconomy

Some quotation from a board member Bitkom describes the status in Germany
very convenient. He says, that the conventional production hast to be digitalized
by developing new business models to maintain the leading role of Germany in
the future as a business hub. Companies will have to implement those modern
business models right now. McKinsey, a global institute shows in their study
„Digital Europe” that the digital potential in Germany isn’t exhausted. Only ten
percent is used by an average value of twelve percent.
According to the Digital Transformation, Business Impact Scorecard (BIS),
“a global ranking of countries and industries across 14 Key Performance
Indicators (KPIs) critical for digital transformation success”, Poland or India
ranks at 72 of 100 scoring points. The average lies with 53 and it is also much
higher than in Japan (56). Poland, India for example are just behind Germany
in 2016.
b. Transformation in world economy
The digital changes in the world consists continuously. This statement is
supported by the fact that the users of the internet doubled worldwide. The
opportunity for industries to create value is provided by digital transformation,
as the World Economic Forum in Davos describes. Prior to the digital age it took
companies about 20 years to reach a billion-dollar valuation, while nowadays
Start-Ups can reach this volume within four years!
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The digital change modifies markets, value added chains, business models
and companies all over the world. The traditional models are getting in competition with innovative concepts as well as new start-ups challenge the established
companies. Representative companies are amazon or eBay which challenged the
traditional trade. The key for success in the digital age is to bring out new business models or to develop the traditional ones in a creative way. The essential
components for future innovative business models will be “cloud-computing”
applications and Big Data analysis.
The digital technology can be divided into 4 waves:
– Internet: Gives a user access to a variety of information and knowledge.
– Mobile internet: Exemplified by the development of new smartphones for
information in real time and from anywhere.
– I o T – Internet of Things: A physical and digital convergence – this age
has already begun.
– Artificial intelligence and robotics: Refers to machines that combine images, voice and data to assist a knowledge creation process via machine
learning – this age is partly applied in diagnostic medicine, online support,
security-and fraud-analysis, as well in Automobile and in mobile devices
such as “Alexa” and “Siri” voice instruction. It’s turnover in 2016 has reached 1.4 bill US$ and could reach to 60 bill US$ in 2025.
The Japanese company Fujitsu published, three key elements of innovation in
the digital age. The first one are the people. Innovation now a day gets its achievement by people using different types of technologies. The second key element
is information. In the digital age a lot of data is available but not all of it is useful.
As the DIKW hierarchy shows, information has its origin in data, from which
knowledge can be gained. To generate knowledge in an innovation, process the
meaningful data must be filtered. The third and last key element is an efficient
connected infrastructure.
Fig. 3
Key dimensions of innovation in the digital age, Source: Fujitsu, Japan
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Advantages and Disadvantages of Digital Media
a. Impact on the Society
The internet makes people being reachable every time. That is an advantage for society as well as also a disadvantage. You can communicate all over
the world, no matter if you are in Australia or in a skyscraper on the 50th
floor in New York. If there is any kind of problem, someone can search for
solutions in the internet or write a digital message home. The negative aspect
is that you can’t completely take a rest. The colleagues will always have the
chance to contact a person for example on vacation to get something of the
knowledge that is missing in a company while the person is away. Many people feel overstrained with the flood of information, which with the internet
or social media. The more you use digital media, the less you can live without
them – for some people it’s impossible to stay “offline” for some hours or
days. It’s a high risk of deflection or sometimes dependence on the new and
social media. Consequences can be a physical exhaustion and stress with lake
of concentration or tiredness.
Some other advantage of digital media comes in the topic of faster and
easier information procurement. We get our information much faster than in
the age before the digitalization. We can look something up in the internet
within a few seconds and doesn’t have to go to library or flip through a book.
The negative point in this mode is the confidentiality of the information. Everybody can write something down in to the internet, so you always must look
which information you can trust and which information aren’t false. The reliability on real facts is not always given! One must find out “what is right and
what is wrong”.
Another positive aspect of the impact of digital media on society is the convenient one. For example, online banking or online shopping makes the life
of people much more comfortable but also lazy. They do not have to go outside
anymore to look up and carry their bank statements or to buy new clothes or
books. It is much more convenient to order it from the internet while sitting at
home.
b. Impact on Knowledge and Education
Digital media in view of education offers the opportunity to represent contents in a multimedia-version, in interdisciplinary and linked form. During
this time the actual research’s focus is on interaction between application and
learner and the individualization of the technical media supported learning
process.
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Nowadays students and young generation get encouraged by different types
of digital media. Syllabi are made for self-study and deal with a strictly restricted
topic. Exercise programs are similar to syllabi, but the focus here is on stabilising the things that were learned already. Also, educational games are part of
a digital education platform. The acquisition of knowledge does not play a key
role here, but the use of its within didactical tasks does. An umbrella term for
these three types is education software. The development of the digital media
brings much potential to education systems based on information technology.
The most important ones are described in the following part:
– Decentralisation: The opportunity to have a platform with all data gathered that is needed for education. All affected people have access to these
data, wherever they are.
– Information on Demand: The trainees can look up their information in that
situation when they need them.
– Interactivity and Feedback: The chance to solve a task and get the feedback for example after the drag and drop what is true or false.
An example for such a platform is the “moodle” learning platform used by
the universities, like all DHBW-University campus use it. All lecturers can upload their scripts and students have access with their individual password to those
scripts settled and collected at one computer place and whenever they need.
The impact on knowledge for all individual is also huge. The internet provides, a large range of information nearly about all subjects and aspects we need
and can get mass of its. Everything can be researched within no time and at very
marginal cost or even free of charge. It is also possible to acquire the knowledge
quite quickly with different speed of Data transmission. Everyone can learn a lot
from the internet within a few minutes to all special theme. As it was mentioned,
the learner will always have to look on the provider’s quality of the knowledge.
Is the source trustful or is it not, that is the question everybody has to answer
before he uses the knowledge from the world-wide web? Another aspect is the
sharing of knowledge. Both social media and user forums offer people an easily
way to share their knowledge.
c. Handling of Digital Media in Practice
As it is already mention before all the people and the companies will have
to accept the “trend of digital media” and handle the challenges caused by the
digital change. The handling of the new media in practice is broadly swept. Social media, one of the biggest item, the digital media tendered the people, is
used by almost every generation to communicate with friends all over the world.
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WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat or Instagram are just some of the main
platforms to stay in touch with other people or to share pictures and memories.
The development of WhatsApp users worldwide in the last four years has increased to about 1.30 bill by end of 2017.
Fig. 4
Number of worldwide active WhatsApp user, source: Statista

A big advance digital media brings with is the formation of a huge infrastructure. We have the opportunity to be much more crosslinked than in the past for
communication as well as knowledge sharing such like to compare the brands,
or companies image, price and quality etc. This helps the customer to get more
information about the current market situation and to find the best fitting solution
for any kind of service or problem. Everybody has access to the same information and can ponder by himself. The point is, user have to have the ability to
judge the quality and the truth of procured information!
d. Outlook of Digital Media for Education
As some IT Expert and universities revealed, the opinion towards digitalization is similar: It will spread all over the world and everybody must deal with
digital media in future. But what will be the impact on knowledge and education? Education institution will take advantage of the digitalization continuously.
Soon it may be possible for students and executives/ professionals to go for online certificate courses. So, the institution will have to establish the opportunity
to digitalize their operation and use the social media as their own platform to be
in line with the young generation.
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The consequences for “knowledge management” in corporate companies will
be that all employees will have to be motivated by their executives to share their
knowledge with the others while using the digital media. This will bring a positive effect for the organization and a good progress. The companies can get more
motivation while using digital media for example to provide the employees with
mobile devices. This is just an opportunity to investment in employees to gain
more profit and make their operation process efficient. Another example would
be to establish an intranet platform for all employees to build an effective network within the organisation by sharing knowledge. Managing the knowledge
and increasing education are two factors that are very important for a company
to succeed in the market, with the motto “Lifelong Learning”.
The information to extend the knowledge will not get less in the future. The
focus will be on having a look at the trustworthiness of the data from the internet.
The influence on customer, risk of manipulation and plagiarism will increase
dramatically. The question arises, what is true, which knowledge can I use and
whom can I trust, will always be there? Predicting an exact outlook is quite difficult, due to vast and fast spread of digitalization – the current situation will be
totally different then in next five years.
Another point is the fact of the digital infrastructure, how people will be connected to get every kind of knowledge at any time? The digital infrastructure is the
main base for example, you can connect with your mobile phone to the platforms
of any university, study up the knowledge and down load the same for your use.
Also, it is possible that the effectiveness of the traditional media may increase
in the next years. The reason is an overuse of the new digital media especially
in this and the next generation while using and spreading fake data as “alternative facts” as used by many politician, for example by the president of USA in
2017/18!

Conclusion and Recommendation
As Mr. William Ruh, the CEO of GE Digital, USA said, “We learned this
from the general consumer “Internet world”: by the time it’s obvious it’s too late.
That means, now is the time to act, that you have to realize, we’re in the first five
minutes of a soccer match; by halftime it’s too late”. These words describe the
current situation of the digital world very well. The time is now to act and adopt the digital trend, especially in the terms of knowledge and education. There
are many chances and challenges to reach the consumer in a modern way. The
knowledge sharing has increased since stone age. You can improve your knowledge much faster while you share your knowledge with others.
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In the future, it will be difficult or may be even impossible to escape from
the digital world. The number of online users will grow very fast with the next
generations. The business processes, the communication systems as well as information systems are digitalized. The same process will happen while handling
with knowledge and education. Yes, it is up to the individual to understand and
realize the digitalization in knowledge and education.
Beside all the benefits of digitalization it will also be as important to consider
the source of information and the truth of the data. It will not be possible in the
future to stay “offline”. Even if we leave our smartphone at home, there is someone else to get information about our self. The challenge is to protect the own given information as much as possible. So, it is up to us whether to use the chances
in the future or to happened the virtual criminality especially in plagiarism and
false information relating to knowledge management and education.

Summary
Impact of Digital Media on Social Knowledge and Education

The world we are living in has dramatically changed in last 25 years, since we have entered into the “digital world”, while using maximum of the electronic media in our daily
routine. Indeed this phenomena has a high impact on our personal, educational and even
on our community behaviour. Those who are ignorant to digital media or do not want to
participate in it, for them it is obviously too late to be a part of the digitalization! May be
they are the digital looser? There is still time to act and adopt the digital trend, especially
in the terms of knowledge and education within the family and community. There are
many chances and challenges to reach the consumer in a modern way. The knowledge
sharing has increased since stone age. You can improve your knowledge much faster
while sharing your knowledge with others and using the latest digital devises.
In future, it will be difficult or may be even impossible to escape from the digital world.
The number of online users will grow very fast with the next generations. The business
processes, the communication systems as well as information systems are digitalized.
The same process will happen with knowledge and education. Yes, it is up to the individual to understand and realize the digitalization in knowledge and education. The power
and influence of “Artificial Intelligence” within our mode of transforming information
will increase dramatically and change our habbits.
Keywords: digital media, impact, knowledge, education.
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Streszczenie
Wpływ mediów cyfrowych na wiedzę społeczeństwa
i jego edukację

Artykuł dotyczy wpływu mediów cyfrowych na edukację. Pokazuje rolę, jaką odgrywają one we współczesnym świecie. Omawia znaczenie mediów cyfrowych i trendy
ich przemian w Niemczech i w Polsce oraz na świecie. Autor omamia zalety i wady
mediów cyfrowych w kontekście ich użyteczności społecznej, podczas pozyskiwania
wiedzy oraz kształcenia.
Słowa kluczowe: media cyfrowe, wiedza, wpływ, edukacja.
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Społeczeństwo lokalne w otoczeniu lidera
– determinanty jego rozwoju i specyfiki
Wprowadzenie
Relacje wzajemne i oddziaływania różnych podmiotów gospodarczych na
swoje otoczenie jest zjawiskiem naturalnym i oczywistym. Duże podmioty silnie
oddziaływają na otoczenie i mocno determinują jego rozwój, małe z kolei słabiej
oddziaływają i w mniejszym stopniu ten rozwój modelują1. Niezależnie od wielkości tych podmiotów reprezentują one różne zakresy tych oddziaływań. Szersze zakresy obejmują otoczenie bliższe, a węższe – otoczenie dalsze. Jednakże
może wystąpić sytuacja, gdy na otoczenie dalsze podmioty będą oddziaływać też
szerzej. Dodatkowo ważne stają się – po pierwsze: relacje pomiędzy obiektami
oddziaływań, w których obok kierunków oddziaływań podmiotów na otoczenie
obserwuje się kierunki przeciwne, to jest oddziaływania otoczenia na podmioty.
Po drugie: wzajemne powiązania, które mogą przyjmować charakter podrzędności, współrzędności (w tym także powiązania o specyfice sieciowej) między
podmiotami a ich otoczeniem, ze skalą poprawności lub zaburzeń i turbulentności
między nimi2. Czy wreszcie po trzecie: relacje podmiotów czerpiących korzyści
1

2

Por. E. Jasińska, W. Jasiński, S. Janik, Otoczenie podmiotów gospodarczych wokół wiodącego
w regionie przedsiębiorstwa, [w:], J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa, (red.), Koncepcje oraz
czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach
zintegrowanej Europy, Poznań 2008 oraz E. Jasińska, W. Jasiński, S. Janik, The Benefits of
Mutual Relations of the Leader in the Region and its Surroundings, Industry. Technology. Environment, ЯHYC-K, Moskwa 2008, s. 219–222.
Zob. E. Jasińska, M. Jasiński, S. Janik, działalności biznesowej przedsiębiorstwa wydobywczego wyznacznikiem zmian oddziaływań jego menadżerów, „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana
Wyżykowskiego. Studia z nauk technicznych” 2016, nr 5, s. 119–126, Polkowice 2016 oraz
E. Jasińska, M. Jasiński, S. Janik, Lider inicjatorem działań proergonomicznych w regionie
– zarys problematyki, [w:] J. Charytonowicz (red.), Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2011 r., Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
PTErg Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2011.
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generowane i płynące z działalności i oddziaływań tych podmiotów i ich otoczenia3. Rysunek 1 prezentuje przykładowy podmiot gospodarczy o statusie lidera
wydobywczego i jego otoczenie z regionu Zagłębia Miedziowego, w obrębie którego w wyniku badań naukowych zidentyfikowano grono wydobywcze silnie oddziaływujące, a tym samym determinujące rozwój otoczenia i regionu na każdym
etapie cyklu swojego życia jako grona4. W tym również w fazie schyłkowej, kiedy
to jako podmiot wydobywczy musiał przesuwać tereny swojej bazy surowcowej
stanowiącej podstawę działalności5, pozostawiając na starych terenach i w byłym
otoczeniu (społeczeństwie lokalnym) spuściznę korzyści, które niezależnie od
innych czynników gospodarczych, ekonomicznych dały także dobry fundament
jeszcze lepszego dalszego rozwoju lokalnej społeczności, ale już bez tak dużego
jego udziału, jak to miało miejsce we wcześniejszych etapach życia grona6. Lider,
ustępując miejsca, dał szansę na tworzenie w tym społeczeństwie lokalnym i innych elementach tego otoczenia m.in. stref ekonomicznych7, które stają się aktualnie siłą napędową rozwoju i równie silnym jego determinantem i wyznacznikiem
dalszych kierunków rozwojowych w równie turbulentnych warunkach rozwojowych, w jakich działało do tej pory grono (tym bardziej, że owa turbulentność to
nie skutek oddziaływań zidentyfikowanego grona wydobywczego lub innych zainkubowanych klastrów czy stref ekonomicznych, ale nowe realia cywilizacyjne
na świecie, które występują również w tym otoczeniu)8.
3

4

5

6

7

8

E. Jasińska, S. Janik, Impact of the economic leader on region al business environment – outline
of issues (w wersji elektronicznej), Woroneż 2013.
Por. E. Jasińska, Rozprawa doktorska: Modelowanie oddziaływań…, dz. cyt. oraz E. Jasińska,
M. Jasiński, M.M. Jasiński, Ł. Jasiński, Konkurencyjność w gronie wydobywczym, „Zeszyty
Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z nauk technicznych” 2016, nr 5, s. 109–118,
Polkowice 2016 oraz E. Jasińska, M. Jasiński, S. Janik, Pół wieku ergonomii w gronie wydobywczym – zarys problematyki, [w:] J. Charytonowicz, Zastosowania ergonomii. Wybrane
kierunki badań…, s. 33–38.
M. Jasiński, E. Jasińska, S. Janik, Ł. Jasiński, Warunki eksploatacyjno-wydobywcze determinantem awaryjności maszyn dołowych – zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Politechniki
Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie” nr 66, Poznań 2015, s. 47–56,
E. Jasińska, M. Jasiński, M.M. Jasiński, Ł. Jasiński, Konkurencyjność w gronie…, s. 109–118,
Polkowice 2016.
Zob. E. Jasińska, W. Jasiński, S. Janik, The Leader Impact on Proergonomic Activities, Advances in Occupational, Social, and Organizational Ergonomic, Edit paper, Vink and Jussi Kantola.
CRS Press Taylor & Francis Group, Boca Raton New York 2010, s. 792–801, oraz E. Jasińska,
S. Janik, The Macroergonomic Leader Surrounding, [w:] L. Pacholski (red.), Macroergonomics vs Social Ergonomic. Monography, Publishing House of Poznan University of Technology,
Poznań 2009, p. 97–114.
Zob. E. Jasińska, Rozprawa doktorska: Modelowanie oddziaływań…, dz. cyt. oraz E. Jasińska, M. Jasiński, S. Janik, Turbulentne warunki działalności…, dz. cyt., s. 119–126, Polkowice
2016.
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Rys. 1
Turbulentne otoczenie bliższe i dalsze lidera grona wydobywczego z ujęciem jego specyfiki jako determinantu specyfiki rozwoju jego otoczenia (z uwzględnieniem społeczeństwa lokalnego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Jasińska, Rozprawa doktorska: Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne, Politechnika Poznańska, Poznań 2013; M. Jasiński, E. Jasińska, S. Janik, The Leader Impact on Proergonomic Activities, Advences in Occupational, Social, and Organizational Ergonomic, Edit paper, Vink
and Jussi Kantola, CRS Press Taylor & Francis Group, Boca Raton New York 2010, s. 792–801
i M. Jasiński, E. Jasińska, S. Janik, Ł. Jasiński, Warunki eksploatacyjno-wydobywcze determinantem
awaryjności maszyn dołowych – zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej.
Organizacja i Zarządzanie” nr 66, Poznań 2015, s. 47–56; E. Jasińska, S. Janik, The Macroergonomic Leader Surrounding, [w:] L. Pacholski (red.), Macroergonomics vs Social Ergonomic. Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 97–114; E. Jasińska,
M. Jasiński, S. Janik, Turbulentne warunki działalności biznesowej przedsiębiorstwa wydobywczego
wyznacznikiem zmian oddziaływań jego menadżerów, „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z nauk technicznych” 2016, nr 5, s. 119–126, Polkowice 2016.

Kryteria i podział komponentów otoczenia lidera
Kryteria i podział komponentów, które zaliczane są do otoczenia wewnętrznego, zewnętrznego, bliższego i dalszego, są różne i odmiennie opisywane w literaturze przedmiotu. Jednym z przykładów jest umiejscowienie otoczenia w modelu
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potrójnej heliksy9, która obrazuje lidera jako jądro klastra w otoczeniu składającym
się z sektora publicznego, sektora biznesu, sektora B + R (badawczo-rozwojowego), a w obrębie tych ogólnych składowych otoczenia można wymienić w szczególności: władze regionalne, uczelnie i instytucje naukowo-badawcze czy inne10.
Rysunek 2 prezentuje strukturę wymienionego lidera i zakres jego oddziaływań na
otoczenie (w tym na społeczności lokalne)11 oraz przykładowe komponenty otoczenia jako przedmioty, z którymi nawiązuje relacje dla korzyści społecznych i biznesowych zarówno w obrębie swojej działalności, jak i dla samego otoczenia12.
Rys. 2
Struktura lidera i zakres jego oddziaływań na otoczenie (w tym na społeczności lokalne) oraz przykładowe komponenty otoczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Jasińska, Rozprawa doktorska: Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne, Politechnika Poznańska, Poznań 2013.
Legenda:
Α – sektor biznesu, β – sektor publiczny, γ – sektor B + R

Główna strefa oddziaływań:
I: społeczno-kulturowych, II: ekonomicznych, III: polityczno-administracyjnych, IV: technologicznych, V: w aspekcie dostawców, VI: w aspekcie
19

10

11

12

Zob. E. Jasińska, S. Janik, The Macroergonomic Leader Surrounding, dz. cyt. s. 97–114, oraz
E. Jasińska, Rozprawa doktorska: Modelowanie oddziaływań…, dz. cyt.
Jasińska, E., Polska Miedź wyznacznikiem rozwoju regionu, Polska Miedź dobrem regionu,
Lubin 2009, Centrum Kultury Muza, s. 34–42.
E. Jasińska, S. Janik, M. Jasiński, Oddziaływanie lidera na otoczenie, Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi, Lubin 2009.
E. Jasińska, W. Jasiński, S. Janik, Copper as determinant of development and innovation,
[w:] M.K. Wyrwicka, K. Grzybowska (red.), Knowledge Management and Innovation in the
Enterprises, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2010.
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nabywców, VII: w aspekcie graczy poza branżowych (komplementarność),
VIII: w aspekcie graczy branżowych
Płaszczyzna oddziaływań:
A: w sferze innowacji, B: w sferze działalności badawczo-rozwojowej,
C: w sferze produkcji, D: w sferze zarządzania jakością, E: w sferze logistyki,
F: w sferze dystrybucji, G: w sferze marketingu, H: w sferze finansów, I: w sferze organizacji i zarządzania, J: w sferze zatrudnienia, K: w sferze zasobów
niewidzialnych
Obszary aktywności grona wydobywczego:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – sfera górnicza, relacje: a, b, c, d
Innym przykładem uszczegółowienia klasyfikacji podziału otoczenia (także opisywanego w literaturze przedmiotu, a zaczerpniętego dla potrzeb badań
tego otoczenia)13, który zachodzi w obrębie samej struktury lidera, jest podział
na otoczenie wewnętrze i zewnętrzne. Dlatego rozróżniamy podział na wspólnotę korporacyjną jako wspólnotę wewnętrzną, w obrębie której wyróżnia się
m.in. oddziaływania: na warunki zatrudnienia, na zdrowie i bezpieczeństwo
w zatrudnieniu, na miejsce pracy kobiet i ich zatrudnienie, na dostawców i ich
zatrudnienie, na integralność finansową, na integralność etyczną, na władze
korporacji, na akcjonariuszy, na klientów i konsumentów. Drugi podział dotyczy struktury zewnętrznej jako struktury otoczenia, czyli szerszej społeczności (dlatego w obrębie tej zewnętrznej przestrzeni wyróżnia się m.in. jej
oddziaływania na społeczności lokalne, społeczności narodowe i społeczności
rdzenne, oddziaływania na ekosystemy, oddziaływania na eksploatację, czyli
wydobycie surowców)14.

Możliwości modelowania specyfiki społeczeństwa
lokalnego na przykładzie społecznej odpowiedzialności
biznesowej lidera
Nie zawsze oddziaływania lidera na otoczenie jest świadome, celowe, pozytywne i generujące świadome, celowe, pożądane i lokalnie oczekiwane korzyści
dla otoczenia w ogóle, a dla społeczeństwa lokalnego czy rdzennego w szczególności15. Są przypadki na świecie, gdzie lider w przemyśle wydobywczym
nastawiony jest w otoczeniu na zysk, a negocjacje władz samorządowych do13
14
15

E. Jasińska, Rozprawa doktorska: Modelowanie oddziaływań…, dz. cyt.
Tamże.
E. Jasińska, S. Janik, Impact of the economic leader…, dz. cyt.
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tyczące rozbudowę infrastruktury w okolicznych miastach wokół kopalni są
bezskuteczne. Inaczej jest w przypadku grona wydobywczego na terenie Zagłębia Miedziowego w Polsce, którego rozwój bezpośrednio przyczynił się także do – obok innych korzyści – intensywnego rozwoju tutejszej społeczności
lokalnej i nadaniu jej swoistej specyfiki16. Przykładem jest skupisko lokalnych
mieszkańców deklarujących, iż zyskali specyficzne kompetencje zawodowe
górnicze i w zakresie innych nauk inżynierskich (elektrycznych, mechanicznych
mechatronicznych, informatycznych), a niezbędne dla potrzeb lidera17. Dlatego
dla jeszcze lepszego rozwoju tych społeczności lokalnych warto, po uprzedniej
diagnozie, modelować możliwości dotyczące kształtowania umiejętności mieszkańców w taki sposób, aby były odmienne od powszechnie spotykanych, specyficzne, a zatem konkurencyjne18. Przykładowo można określać to poziomem
i stopniem spełnienia przez lidera standardów społecznej odpowiedzialności
biznesowej zawartych w międzynarodowych modelach CSR, szczególnie tych
w zakresie społeczeństwa lokalnego19.
Tabela 1 prezentuje przykładowe oddziaływania lidera grona wydobywczego
na społeczności lokalne.
Przeprowadzone badania wskazują z jednej strony na zakres determinantów
tego rozwoju i specyfiki społeczeństwa lokalnego, jakie istnieje w otoczeniu lidera. Z drugiej – na możliwość modelowania tego rozwoju i specyfiki dla jeszcze
lepszych efektów, np. korzyści społecznych społeczeństw lokalnych czy rdzennych czy rozwoju specyficznych kompetencji ludności lokalnej (przydatnych
w ogóle lub zawodowo) lub też konkurencyjności tych społeczności w porównaniu do innych społeczeństw w otoczeniu podobnych liderów. Przejawem tej
konkurencyjności są m.in. silnie rozwijające się i działające strefy ekonomiczne
na terenie wspomnianej społeczności lokalnej.
16

17

18

19

Zob. E. Jasińska, M. Jasiński, S. Janik, Global Social Responsibility, [w:] M.K. Wyrwicka,
K. Grzybowska (red.), Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2011, s. 249–262,
Jasińska E., Jasiński W., Janik S., The Leader Impact on Proergonomic Activities, dz. cyt.,
s. 792–801.
M. Jasiński, E. Jasińska, S. Janik, Ł. Jasiński, Poziom i zakres edukacji ergonomicznej w koncepcjach utrzymania ruchu – specyficzne kompetencje służb utrzymania ruchu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” nr 67, Poznań 2015, s. 27–39.
Zob. E. Jasińska, Rozprawa doktorska: Modelowanie oddziaływań…, dz. cyt. oraz E. Jasińska,
M. Jasiński, M.M. Jasiński, Ł. Jasiński, Konkurencyjność w gronie…, Polkowice 2016.
Zob. E. Jasińska, M. Jasiński, S. Janik, Global Social Responsibility, dz. cyt., s. 249–262, oraz
E. Jasińska, S. Janik, M. Jasiński, Perspektywy ergonomiczne w społecznej odpowiedzialności
biznesowej kopalni rud miedzi w Polsce, [w:] J. Charytonowicz, Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań…, s. 45–48.
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Tab. 1
Przykładowe oddziaływanie lidera grona wydobywczego na społeczności lokalne
Lp.

Przykładowe oddziaływanie lidera grona wydobywczego na społeczności lokalne

1.

Badany jest świadomy swojego ekonomicznego i politycznego oddziaływania na lokalną
społeczność, w której działa.

2.

Badany jest największym pracodawcą w regionie, w którym działa.

3.

Badany w swoich decyzjach uwzględnia działania na rzecz lokalnej społeczności, w której
działa.

4.

Badany jest świadomy swojego kluczowego znaczenia dla lokalnej społeczności, w której
działał w przeszłości, w której działa obecnie i w której będzie działał w przyszłości.

5.

Badany jest świadomy swojego kluczowego znaczenia dla integralności ludzkiego bytu
w regionie, w którym działał w przeszłości, w której działa obecnie i w której będzie działał
w przyszłości.

6.

Badany jest świadomy swojego kluczowego znaczenia dla integralności kultury w regionie,
w którym działał w przeszłości, w której działa obecnie i w której będzie działał w przyszłości.

7.

Badany jest świadomy swojego kluczowego znaczenia dla ekonomicznego dobrobytu
w regionie, w którym działał w przeszłości, w której działa obecnie i w której będzie działał
w przyszłości.

8.

Badany uznaje łączne zaangażowanie wszystkich interesariuszy w rozwoju obywatelskiego
społeczeństwa i partnerstwa.

9.

Badany uznaje łączne zaangażowanie wszystkich interesariuszy w dążeniu do porozumień
z gospodarzami terenu, na którym działa.

10.

Badany uznaje ważność współpracy z organizacjami w tworzeniu społecznej odpowiedzialności biznesowej.

11.

Pracownicy badanego są zachęcani do udziału w lokalnych działaniach.

12.

Badany umożliwia aktywny i systematyczny udział pracowników w lokalnych działaniach.

13.

Pracownicy badanego są zachęcani do członkostwa w lokalnych organizacjach.

14.

Badany umożliwia aktywny i systematyczny udział pracowników w działaniach lokalnych
organizacji.

15.

Badany poszukuje rozwoju długoterminowych relacji biznesowych z lokalną społecznością.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Jasińska, Rozprawa doktorska: Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne, Politechnika Poznańska, Poznań 2013, oraz E. Jasińska, M. Jasiński, S. Janik, Global Social Responsibility, [w:] M.K. Wyrwicka, K. Grzybowska (red.), Knowledge Management and Organizational
Culture of Global Organization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań
2011, s. 249–262.

Podsumowanie
Ze względu na fakt, że baza surowcowa wymienionego grona wydobywczego w Zagłębiu Miedziowym przesuwa się w inne rejony Monokliny Przedsudeckiej, cykl życia lidera wydobywczego na tym terenie dobiega schyłku. Grono
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pozostawia dotychczasowe społeczeństwo lokalne, na które silnie do tej pory
oddziaływało, jako społeczeństwo silnie rozwinięte, zintegrowane kulturowo
(rozwinięte technologicznie), posiadające wysoki poziom niszowych kompetencji (górnicy, inżynierowie) oraz spuściznę umożliwiającą dalszy rozwój, co
czyni je konkurencyjnym i atrakcyjnym. A ponadto gotowym do samodzielnego
funkcjonowania w nowych obszarach zdecydowanie odrębnych od wydobywczych. Reasumując, relacje pomiędzy liderem a społeczeństwem lokalnym, na
które on oddziaływa, powinny być utrwalane i rozwijane kwantytatywnie i kwalitologicznie (czyli ilościowo i jakościowo).

Streszczenie
Społeczeństwo lokalne w otoczeniu lidera – determinanty
jego rozwoju i specyfiki

Nie zawsze oddziaływanie lidera na otoczenie jest świadome, celowe, pozytywne
i korzystnie generujące świadome, celowe, pożądane i lokalnie oczekiwane korzyści dla
otoczenia w ogóle, a dla społeczeństwa lokalnego czy rdzennego w szczególności. Są
przypadki na świecie, gdzie lider w przemyśle wydobywczym nastawiony jest w otoczeniu na zysk, a negocjacje władz samorządowych dotyczące rozbudowania infrastruktury w okolicznych miastach wokół kopalni są bezskuteczne. Inaczej jest w przypadku
grona wydobywczego na terenie Zagłębia Miedziowego w Polsce, którego rozwój bezpośrednio przyczynił się do intensywnego rozwoju tutejszego społeczeństwa lokalnego.
Rozwój ten można określić np. poziomem i stanem spełnienia przez lidera standardów
społecznej odpowiedzialności biznesowej zawartych w międzynarodowych modelach
CSR. Dlatego przeprowadzone badania wskazują z jednej strony na zakres determinantów tego rozwoju i specyfiki społeczeństwa lokalnego, jakie współistnieje w otoczeniu lidera. Z drugiej – na możliwość modelowania tego rozwoju i specyfiki dla jeszcze
lepszych efektów, np. korzyści społecznych dla społeczności lokalnych czy rozwoju
posiadanych specyficznych kompetencji ludności lokalnej (w ogóle lub zawodowo) lub
też konkurencyjności tych społeczności w porównaniu do innych społeczeństw w otoczeniu podobnych liderów. Przejawem tej konkurencyjności są m.in. silnie rozwijające
się i działające strefy ekonomiczne na terenie wspomnianej społeczności lokalnej.
Słowa kluczowe: oddziaływanie lidera na otoczenie, konkurencyjność społeczeństwa
lokalnego, grono wydobywcze jako determinant rozwoju społeczeństwa lokalnego, społeczna odpowiedzialność biznesowa (CSR).

Summary
Local community in leader’s environment – determinants of its
development and specific character

A leader does not always have a conscious, intentional and positive influence on the
environment that expediently generates conscious, intentional, desired and locally-ex-

248

Księga - Społeczności lokalne nr 2 .indb 248

2018-10-11 11:51:42

SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE W OTOCZENIU LIDERA – DETERMINANTY...
pected benefits for the environment in general, and for the local or ethnic community in
particular. There are examples in the world showing that in the case of mining industry
an environmental leader is profit-oriented and the negotiations held by local government authorities regarding the development of infrastructure in the cities surrounding
mines are ineffective. The situation is different in the case of the mining cluster on the
territory of the Copper Belt in Poland, the development of which directly contributed
to intensive development of the surrounding local community. The level and status of
this development can be determined for instance by the level and status of fulfilment by
its leader of corporate social responsibility standards set out in the CSR international
models. Therefore, the studies that have been carried out indicate on one hand the scope
of determinants of such development and the specific character of local community that
coexists in the leader’s environment, and on the other hand they indicate a possibility of
shaping the said development and specific character in order to achieve even better effects that is e.g. social benefits to the local communities in question or the development
of their specific competencies of local people (in general or in professional terms) or
competitiveness of such communities as compared to other communities in the environment of similar leaders. The competitiveness is reflected among others in the thriving
economic zones operating in the area of the said local community.
Keywords: leader’s influence on the environment, competitiveness of a local community, the mining cluster as a determinant of local community development, corporate
social responsibility CSR.
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„Społeczności Lokalne.
Studia Interdyscyplinarne”
2018 (2), s. 253–256

Ł. Damurski, Re-miasto. Scenariusze rozwoju
urbanizacji w XXI wieku, Oficyna Wyd.
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016, s. 188
Współczesny świat coraz częściej posiada oblicze miejskie. Od około dekady
większa część ludności globu zamieszkuje w miastach. Są to oczywiście zróżnicowane formy miejskie, dla których trudno byłoby znaleźć wspólny mianownik.
Miasta to nowoczesne metropolie generujące przyrost kapitału i wiedzy, ale także wielkie slumsy przypominające wysypisko śmieci.
Dynamiczny rozwój miast jest zatem przyczyną rosnącego zainteresowania
miastem w naukach społecznych. Oprócz już dobrze ugruntowanej socjologii
miasta z jej jakże ważną szkołą chicagowską, wskazać należy również na politologię, która rozwija m.in. teorię reżimów miejskich (urban regimes theory)
oraz geografię społeczną. Wciąż poszukiwane są nowe tropy interpretacyjne,
w ostatnich latach pojawiają się naukowe i publicystyczno-naukowe, a przy
tym bardziej lub mniej udane, próby konceptualizacji współczesnych miast i ich
znaczenia dla społeczeństw. Można już mówić o syntezach problemu rozwoju
współczesnego miasta, które łączą rozmaite paradygmaty, przełamują ograniczenia poszczególnych dyscyplin1.
Na tle globalnej debaty dotyczącej powyższych kwestii warto odnotować
polskie głosy w dyskusji. Jednym z nich jest recenzowana praca wrocławskiego
badacza Łukasza Damurskiego. Książka ta, wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej, będzie ciekawą i inspirującą lekturą dla każdego
1

M.in.: D. Harvey, Bunt miast, tłum. Praktyka Teoretyczna, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2012; E.W. Soja, Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Basil
Blackwell, Oxford 2000; B.R. Barber, Gdyby burmistrzowie rządzili światem: dysfunkcyjne
kraje, rozkwitające miasta, tłum. H. Jankowska, K. Makaruk, Warszawskie Wyd. Literackie
Muza, Warszawa 2014; J. Sadik-Khan, S. Solomonow, Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla
ludzi, tłum. W. Mincer, Wyd. Wysoki Zamek, Kraków 2017.
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czytelnika, także tego bez głębszej wiedzy architektonicznej czy urbanistycznej,
który zainteresowany jest ewolucją i przyszłością miast.
Na zasadniczą część książki składa się sześć rozdziałów o różnej objętości.
Wywód poprowadzony jest w sposób logiczny i przekonujący. W pracy zastosowano metodę scenariuszy, w związku z czym każdy rozdział (oprócz pierwszego) kończy się dwoma autorskimi wizjami przyszłości miasta.
W pierwszym rozdziale Autor podejmuje krytyczną analizę definicji miasta,
które wykształciły się na przestrzeni dziejów. Płynie z niego dość jasny wniosek,
że dotychczasowe definicje miasta tracą moc eksplanacyjną, bowiem „dzisiejsze
miasta nie są już miejskie, podmiejskie czy wiejskie – są one raczej każdą z tych
form jednocześnie, tworząc swoiste pola miejskie” (s. 21). Fakt ten implikuje
potrzebę pogłębionych badań nad fenomenem współczesnego miasta.
Rozdział drugi pt. Koniec i początek. O cywilizacyjnych kontekstach współczesnej urbanizacji dotyczy kwestii, w jaki sposób postęp cywilizacyjny i zjawiska globalizacji zmieniają oblicze miasta i jego znaczenie dla społeczeństw.
Wskazano zarówno na takie skutki postępu jak powszechny dostęp do wiedzy,
kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, jak i poważny kryzys wartości i tożsamości. Autor odwołuje się tu m.in. do ustaleń Alvina Toffera poczynionych w pracy Trzecia fala. W dwóch scenariuszach kończących rozdział
Ł. Damurski rozważa bądź harmonijny rozwój świata dzięki nowoczesnym technologiom i demokratycznym procedurom, w którym odzyska dawne znaczenie
rodzina i społeczność lokalna, bądź – spowodowane tymi samymi przesłankami
– dalsze pogłębianie się atomizacji społeczeństw oraz zmierzch dotychczasowych systemów wartości.
Rozdział trzeci pt. Kres urbanizacji? O aktualnych kierunkach rozwoju miast
omawia wyzwania, które stoją przed miastami a są spowodowane kierunkiem
postępu cywilizacyjnego. Ważne, że obecnie pod względem ilościowym rozwijają się głównie miasta w państwach do niedawna określanych mianem „trzeciego świata”. W konsekwencji nie trudno sobie wyobrazić, że proces ten nabiera
cech charakterystycznych dla ekspansji slumsów, a nie rozwoju nowoczesnych,
zrównoważonych miast. Z kolei w miastach państw wysoko rozwiniętych istnieje wiele problemów, jednakże o zupełnie innym wymiarze, związanych m.in.
z rozprzestrzenianiem się sprawli czy koniecznością nowego zagospodarowania
obszarów poprzemysłowych. Zmienia się charakter związków nowoczesnych
miast, zwłaszcza metropolii i miast globalnych, z otoczeniem. Stają się miastami
sieciowymi w tym sensie, że do istnienia nie potrzebują rozwoju relacji funkcjonalnych z regionem, a jednocześnie są uzależnione od innych miast o podobnym
statusie, często oddalonych o tysiące kilometrów. Autor wskazuje, że takie mia254
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sta globalne mogą być traktowane jako „ultra-miasta”, skupiające i oferujące
wszystkie elementy właściwe nowoczesnym metropoliom (s. 52). Kreśląc dwa
scenariusze, wskazuje on na możliwość chaotycznego i niekontrolowanego rozwoju miast slumsów, jak i opanowanie tego procesu i wdrażanie świadomej polityki miejskiej, która pozwoliłaby np. miastom Europy Środkowej i Wschodniej
uniknąć niektórych błędów popełnionych na Zachodzie.
Kolejny rozdział zatytułowany Gdzie i kiedy kończy się miasto? O sposobach badania miasta jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak zidentyfikować współczesne miasto, jeśli dotychczasowe modele teoretyczne i definicje
nie przystają do rzeczywistości. Pytanie to jest jakże ważne, bowiem ma wpływ
na przyszły sposób badań nad miastem oraz charakter studiów miejskich (urban
studies) jako obszaru interdyscyplinarnego. Autor referuje rozmaite zagadnienia
związane z funkcjonowaniem miasta, które mogą służyć jako punkty odniesienia dla jego rozwoju, stabilności i kondycji. Porusza on zagadnienia obszarów
funkcjonalnych miast, kryteriów atrakcyjności inwestycyjnej czy kapitałów
miast wyznaczających ich przewagę względem innych ośrodków miejskich. We
wnioskach Badacz wskazuje na możliwość rozwoju badań nad miastem, które zostaną „przeładowane” informacjami (danymi), których dostarczają coraz
bardziej rozbudowane systemy informatyczne. Służyć to będzie wyodrębnianiu
się studiów miejskich w odrębną dyscyplinę. Innym możliwym kierunkiem jest
utrzymanie dotychczasowej fragmentacji badań nad miastem w nurtach poszczególnych dyscyplin.
Piąty rozdział pracy Miasto w nas. O percepcji przestrzeni i tożsamości miejsca poświęcony został społecznemu elementowi transformacji współczesnych
miast. Planowanie przestrzenne i charakter zagospodarowania przestrzeni publicznych wiele mówi o epoce, w której miało to miejsce, oraz o charakterze
miasta. Autor odnosi się do takich zagadnień jak zmieniająca się struktura miasta
i percepcja przestrzeni miejskiej, która obecnie winna pełnić inne funkcje niż
przed dekadami. Zmieniają się relacje międzyludzkie, sieciowy charakter oznacza w tym przypadku płytkość więzi międzyludzkich i ich zdeterytorializowany
charakter, znaczenia nabiera wcześniej nieznana kategoria wizerunku miasta.
Ostatni, najobszerniejszy rozdział książki zatytułowany został Re-planowanie. O nowym podejściu do zarządzania miastem. Autor próbuje się w nim zmierzyć z problemem potrzeby (lub jej braku) planowania rozwoju miasta. Dyskutuje on tezę, że planowanie ogranicza możliwości spontanicznego rozwoju.
Współczesne demokratyczne miasta postrzegane są w kategoriach organizmu
samoorganizującego się, który ma cechować odporność na wstrząsy (co jest też
założeniem smart city), stąd też planowanie rozwoju winno mieć na celu bu255
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dowanie zdolności adaptacyjnych. Planowanie, jak słusznie wskazuje Autor recenzowanej publikacji, odzwierciedla stan stosunków społecznych, zaś system
planistyczny oddaje model stosunków władzy w danym społeczeństwie (s. 112).
Sposobem łagodzenia napięć w tym zakresie są koncepcje współzarządzania publicznego (governance, urban governance), obecnie aktywnie wspierane m.in.
przez Habitat III. Badacz omawia również wyzwania stojące przed miastami
kurczącymi się. Są to: rightsizing, dostosowanie miast do potrzeb dzieci i osób
starszych, działania rewitalizacyjne oraz optymalizacja infrastruktury i usług
miejskich. Porusza on także znaczenie koncepcji smart city oraz zarządzania
wielopoziomowego jako swoistych signa tempora nowoczesnych, demokratycznych miast. We wnioskach Badacz rozważa pogłębianie się zjawisk uspołecznienia planowania w duchu governance, wypracowywania kierunku działań
w drodze deliberacji, a także zagrożenia płynące z tego modelu – automatyzację,
dehumanizację, utratę z pola widzenia pierwotnych interesariuszy.
W Zakończeniu Autor odwołuje się do tytułowej kategorii „re-miasta”. Jak
stwierdza, „zrewitalizowane, zregenerowane, zrewaloryzowane i zreformowane
(...) re-miasto przyrównać można do człowieka – rekonwalescenta po długiej
chorobie i trudnej operacji” (s. 155). Współczesne miasto odchodzi od urbanizacji ilościowej, nastawionej na rozwój przejawiający się w danych statystycznych
dotyczących powierzchni i liczby mieszkańców, na rzecz urbanizacji jakościowej, tj. zmierzającej do poprawy jakości życia, demokratyzmu procesów decyzyjnych oraz kształtowania zrównoważonego środowiska miejskiego. Wśród
najważniejszych wyznaczników takiego miasta badacz wymienia: sieciowość,
wirtualizację niektórych funkcji miejskich, oddolną aktywność społeczeństw
miejskich, różnorodność rozwiązań przestrzennych oraz glokalność (łączenie
zjawisk globalizacji z lokalnością).
Rekapitulując, recenzowana praca jest ciekawym, łatwym w odbiorze studium przemian współczesnych miast. Będzie interesującą lekturą dla wszystkich
osób zainteresowanych tym, co dzieje się wokół nas. Szeroki kontekst, w którym autor osadził swoją pracę, daje ogląd stanu wiedzy na ten temat w naukach
społecznych.
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Informacje dla autorów
Teksty do publikacji na łamach rocznika „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne” należy składać w redakcji zgodnie z terminami zamieszczonymi na stronie czasopisma rb.ujw.pl/local. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 746 53 37 (sekretarz redakcji) lub pisząc na adres j.walczak@
ujw.pl. Adres redakcji: ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice (kontakt z redakcją
i wydawcą).
I. Zasady przygotowania materiałów do publikacji w czasopiśmie „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”
1. Artykuł do redakcji należy dostarczyć w formie jednego egzemplarza wydruku
wraz z płytą CD, zawierającą wersję elektroniczną tekstu.
2. Tekst zapisany na nośniku powinien być identyczny z wydrukiem komputerowym.
3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (tekst główny, przypisy
i pozostałe elementy). W innym przypadku objętość należy skonsultować z redakcją.
4. Należy uwzględnić:
– wstęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),
– tytuł tekstu, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim
(streszczenia do 600 zn.),
– na początku tekstu należy odnotować imię i nazwisko autora, tytuł lub stopień
naukowy oraz instytucję, którą reprezentuje, adres do korespondencji z autorem oraz e-mail i nr tel. komórkowego,
– bibliografia powinna zostać umieszczona na końcu artykułu i obejmować
całość literatury cytowanej w porządku alfabetycznym nazwisk autorów
(w przypadku prac zbiorowych kolejność wyznacza tytuł).
5. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
– format MS Word dla Windows,
– format A4, marginesy 2,5 cm z każdej strony formatu A4,
– czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5,
– należy unikać wyróżnień w tekście,
– strony maszynopisu należy ponumerować.
6. Przypisy należy zredagować, wzorując się na poniższych przykładach:
S. Nowosielski, Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, Wrocław
2001, s. 22.
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A. Kowalska, Przetargi, [w:] S. Nowosielski (red.), Przedsiębiorstwa państwowe, Wrocław 2007, s. 34–40.
Ibidem, s. 56.
A. Kowalska, op. cit., s. 355.
A. Kowalska, Nasze finanse, „Gazeta Wyborcza”, 14.10.2010.
[Online] A. Kowalska, Nasze finanse, http://elka5.fm//content/view/36802/189/,
stan z dn. 10.10.2011.
7. Cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowach, a ich źródło należy wskazać
w przypisie.
8. Zdjęcia, tabele, rysunki powinny spełniać następujące wymagania:
a) Zdjęcia powinny być wklejone w tekście.
b) Zdjęcia, tabele i rysunki powinny być ponumerowane i umieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.
c) Przy każdym zdjęciu, cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub
informację „opracowanie na podstawie”.
d) Tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdjęcia na
dole (pod). Czcionka Times New Roman 10.
e) Zdjęcia, tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej.
f) Rysunek powinien być przygotowany na białym tle.
g) Rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane.
II. Pozostałe informacje dla autorów
Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji:
1. Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Komitet Redakcyjny pod względem
formalnym oraz pod kątem zgodności z profilem czasopisma. Następnie kierowany
jest do właściwego redaktora tematycznego oraz, w przypadku gdy to potrzebne,
do redaktora statystycznego i/lub językowego. Recenzji każdego tekstu dokonuje
dwóch niezależnych recenzentów. Nadesłane do redakcji recenzje stanowią podstawę do kwalifikowania tekstu do przygotowania redakcyjnego i do druku.
2. Redaktor statystyczny dokonuje oceny poprawności prowadzonych przez autorów metod statystycznych.
3. Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklaracji, że
zgłoszony artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych czasopismach.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych.
Teksty są adjustowane i autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor.
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5. Autorzy otrzymują bezpłatny egzemplarz czasopisma.
6. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację tekstu oraz wyrażają zgodę
na nieodpłatne udostępnienie tekstu w całości wszystkim zainteresowanym na
wszelkich polach eksploatacji (w tym online). Przesłanie opracowania do redakcji jest równoczesnym przekazaniem praw do jego publikacji.
III. Procedura recenzowania w czasopiśmie „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”
1. Do oceny każdego kolejnego numeru pisma „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów
spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest
afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
3. Redakcja zapewnia warunki recenzowania, dzięki którym autorzy i recenzenci
nie znają swojej tożsamości (tzw. double-blind review proces).
4. W innych sytuacjach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu
konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat.
5. Recenzja zawsze ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących
na stronie internetowej rb.ujw.pl/local oraz na łamach pisma „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”.
IV. Procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej fundamentów. Czytelnicy powinni mieć
pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami,
czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub
prawnej).
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Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających
się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest
przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
Z ghostwriting mamy do czynienia, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy
udział osoby w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca,
a pomimo tego jest ona autorem/współautorem publikacji.
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych
autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność
ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej
będę demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja prosi autorów publikacji o informacje dotyczące źródeł finansowania
publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych
podmiotów (financial disclosure).
4. Redakcja dokumentuje wszystkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza
łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
5. Po akceptacji tekstu przez Komitet Redakcyjny czasopisma autor zostanie poproszony o złożenie deklaracji dotyczącej oryginalności i rzetelności publikacji
naukowej.
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Konferencje naukowe z cyklu
„Społeczności lokalne” w latach 2007–2018
Kłodzko 2007
Strategie oświatowe wobec problematyki migracyjnej uczniów i wyzwań edukacji
przedszkolnej
__________________________________________________________________
Wałbrzych 2008
Lokalne strategie oświatowe w polityce edukacyjnej władz regionalnych i centralnych
__________________________________________________________________
Świdnica 2009
Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w perspektywie edukacyjnej
__________________________________________________________________
Legnica 2010
Lokalne potrzeby edukacyjne w perspektywie kształcenia w uczelniach wyższych
__________________________________________________________________
Polkowice 2011
Społeczności lokalne – problemy, zmiany, rozwój
__________________________________________________________________
Żary 2012
Społeczności lokalne w perspektywie wyzwań współczesności
__________________________________________________________________
Wrocław 2013
Społeczności lokalne – przestrzeń dla współpracy i rozwoju
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