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Wstęp
W ramach działalności Forum Rozwoju Regionalnego podejmowane
są różnorodne tematy związane procesem szeroko pojmowanego rozwoju lokalnego i regionalnego w jego aspekcie społecznym, przestrzennym i terytorialnym wraz z licznymi uwarunkowaniami. Organizowane
w ramach Forum debaty gromadzą przedstawicieli wielu środowisk
zainteresowanych problematyką rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz udziałem w tym procesie społeczności lokalnych
z ich zróżnicowaniem społeczno-kulturowym, poczuciem tożsamości oraz poziomem identyfikacji regionalnej. Wiele uwagi poświęca
się określeniu miejsca i roli czynników prorozwojowych w hierarchii
wartości mieszkańców regionu, a także analizom sposobu postrzegania sukcesu życiowego oraz stosunku do pracy jako ważnych elementów systemu aksjologiczno-normatywnego społeczności lokalnych
województwa kujawsko-pomorskiego. Dyskutowane są także kwestie roli lokalnego kapitału społeczno-kulturowego w procesie rozwoju
i wzmacniania potencjału społeczno-gospodarczego województwa.
Podkreślana jest rola więzi z małą ojczyzną, regionem czy społecznością lokalną, jako czynnikiem mającym charakter pozytywny i ułatwiający rozwój regionalny. Jednocześnie tożsamość jest postrzegana i analizowana w różnych wymiarach, jako swoista identyfikacja terytorialna
lub też horyzont moralny. Należy podkreślić, że w warunkach obecnej
rzeczywistości społeczno-ekonomicznej ważną rolę odgrywa rozwój
regionalny i lokalny, przez co rozumiemy pozytywne zmiany w systemie społeczno-gospodarczym danego układu terytorialnego. Jednym
w głównych celów tak rozumianego rozwoju jest podniesienie jakości
życia mieszkańców. Chodzi o zmiany o charakterze ilościowym, jakościowym i strukturalnym. Czynnikiem sprawczym tych zmian pozostaje
samorząd, zarówno lokalny, jak i regionalny, wpływający na budowanie identyfikacji i integracji terytorialnej. Z kolei brak integracji postrzegany jest jako element utrudniający czy wręcz uniemożliwiający proces
rozwoju. Te właśnie kwestie dominują obszar aktywności Forum Rozwoju Regionalnego, które systematycznie kształtuje i rozwija formy oraz
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metody działania, dostosowane do specyfiki układu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego. Jedną z form aktywności Forum są
konferencje regionalne, gdzie dyskutowane są wybrane obszary zagadnień istotne dla budowania tożsamości oraz identyfikacji terytorialnej
regionu w aspekcie kształtowania warunków rozwoju społecznego oraz
przestrzeni publicznej w odniesieniu do zmieniających się warunków
i wyzwań cywilizacyjnych. W toku konferencji, która odbyła się w Rypinie w listopadzie 2018 roku, zwracano uwagę na zagadnienie budowania
tożsamości regionalnej oraz potrzebę szeroko pojmowanej współpracy
pomiędzy różnymi środowiskami. Zarazem zwracano uwagę na istotę
dialogu oraz konfliktu w wymiarze teorii i praktyki zarządzania rozwojem regionu.
Prezentowane w niniejszej publikacji materiały stanowią z jednej
strony odzwierciedlenie zakresu tematycznego dyskusji prowadzonych
w ramach spotkań Forum, jak też są pokłosiem wspomnianej konferencji regionalnej, która odbyła się w gościnnych murach Muzeum Ziemi
Dobrzyńskiej w Rypinie.
Redaktor opracowania
Andrzej Potoczek
Bydgoszcz–Toruń 2019
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Społeczny
i terytorialny
kontekst
rozwoju lokalnego
i regionalnego

1. Wspólnota lokalna
Świadomość wspólnoty interesów społeczności regionalnych ma wciąż
duży wpływ na tworzenie konsensusu społecznego wokół rozwoju regionalnego i tworzenia kreatywnych postaw mieszkańców wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. Istotne jest także, aby w wyniku reformy
terytorialnej stworzyć warunki dla kształtowania się rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagującego różne rozwiązania, wciągające społeczeństwo do procesu współdecydowania, kreowania warunków, w których ludzie będą mieli poczucie, iż coś od nich zależy. Doświadczenia
ostatnich lat dowodzą, że istotny wpływ na funkcjonowanie struktury
terytorialnej Polski mogą mieć elity regionalne (państwowe, samorządowe,
gospodarcze, związkowe), o ile identyfikują się „z małą ojczyzną, miastem,
obszarem – skąd pochodzą”.
Przemiany systemowe, jakie obserwujemy w wielu obszarach życia
społeczno-gospodarczego, odnoszą się także do struktury podziału terytorialnego kraju oraz zadań i funkcji współczesnej administracji. Zagadnienia te wynikają nie tylko z określonych założeń i koncepcji polityczno-ustrojowych, lecz mają również wymiar społeczny, który związany jest
z oczekiwaniami, postulatami i potrzebami środowisk lokalnych, a także
stanem wiedzy i świadomości społecznej w odniesieniu do szeroko rozumianej reformy terytorialnej kraju.
Społeczeństwo obywatelskie dąży do współdecydowania w procesie
kreowania warunków i sposobów różnorodnych przeobrażeń. Wiąże się
z tym konieczność stałego informowania o podejmowanych działaniach
i wyjaśniania założeń oraz celów polityki rozwoju, a także potrzeba edukacji regionalnej, podobnie w odniesieniu do idei samorządności społecznej
i stałego wzrostu udziału społeczności lokalnych w rozwiązywaniu różnorodnych problemów występujących na obszarze danej jednostki terytorialnej. Zarówno idea społeczeństwa obywatelskiego, jak i rozwijająca
się samorządność muszą być stale uwzględniane w dyskusjach i sporach
dotyczących sposobu wdrażania nowego modelu ustrojowego i terytorialnego Polski. Konieczne jest tu zwrócenie uwagi na specyfikę środowisk lokalnych, podejmowane inicjatywy, tradycje historyczno-kulturowe
oraz poziom wiedzy i świadomości społecznej. Współcześnie niezbędny
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jest udział społeczności lokalnej w formułowaniu celów, a następnie
w realizacji polityki lokalnego rozwoju oraz polityki regionalnej. Społeczności te stanowią podstawowy wymiar codziennego życia ludzi, stąd
też niezbędne jest istnienie w nich urządzeń i instytucji lokalnych oraz
organów samorządowych wyposażonych w odpowiednie uprawnienia
i kompetencje. Mają one służyć samodzielności lokalnych społeczności,
głównie w zakresie realizowania zadań społeczno-gospodarczych. Dla
zapewnienia skuteczności funkcjonowania samorządowych społeczności lokalnych konieczne jest: utrwalenie miejsca społeczności lokalnych
w strukturze podziału terytorialnego kraju oraz uszanowanie odrębności interesów na poziomie gminnym, zapewnienie reprezentatywności
władz lokalnych, zapewnienie samorządności władz lokalnych, zapewnienie społeczności lokalnej możliwości samodzielnego formułowania
wizji rozwojowej. W ten sposób zagwarantowana zostaje możliwość realizacji w skali lokalnej elementów życia społecznego1.
Należy podkreślić, że lokalizm oznacza względną autonomię oraz upodmiotowienie konkretnych społeczności w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturowym w ramach szerszego układu społeczno-przestrzennego i polityczno-ustrojowego. Oznacza to koncentrację życia społecznego
i gospodarczego w społecznościach lokalnych, a także ich prymat i dominację w stosunku do szerokiego układu terytorialno-przestrzennego. Konieczne
jest jednak uwzględnienie specyfiki poszczególnych społeczności lokalnych
oraz występujących uwarunkowań, a także występujących modeli kierowania rozwojem określających zakres współudziału przedstawicieli środowisk
lokalnych w procesie zarządzania i kierowania sprawami lokalnymi.
Udział mieszkańców w zarządzaniu jest treścią ważnego postulatu tzw.
pomocniczości, zgodnie z którym szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju
jest zabieranie mniejszym społecznościom tych zadań, które mogą spełniać i przekazywanie ich społecznościom większym działającym na
poziomie regionalnym. Dzięki temu tworzy się podstawa dla wzmocnienia
społeczności lokalnej, jak też kształtowane są warunki dla korzystnego klimatu oraz możliwości organizowania się tej społeczności i jej aktywnego
działania. Sprzyja to także identyfikacji społeczności lokalnej z obszarem
zamieszkania, tworząc dogodne warunki dla rozwoju tożsamości lokalnej
w wymiarze społecznym, kulturowym i geograficznym2.
1

J. Kwiatkowski, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Warszawa 2003.

2

G. Gęsicka, Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Katowice 1996.
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2. Podstawowe cele i metody rozwoju
społeczności lokalnych
Rozwój społeczny opiera się na procesie wzrastania w grupy społeczne,
których członkiem staje się jednostka, oraz na przyswajaniu sobie w nich
odpowiednich ról społecznych (pracownika, wyborcy, ucznia). Pomyślny
przebieg tego procesu wymaga takiego dostosowania się jednostki do grupy,
które umożliwiałoby przezwyciężanie niekorzystnych sytuacji społecznych.
By proces ten nabrał dynamizmu i szerszego wspólnotowego kontekstu,
potrzebne jest istnienie sprzyjającej przestrzeni społecznej. W czasach globalizacji, a więc braku barier komunikacyjnych i pojawiających się wirtualnych wymiarów przestrzeni społecznej, jeszcze bardziej potrzebna jest
realna przestrzeń publiczna kształtująca postawy jednostek i społeczności.
Rolę miejsca, gdzie konstytuują się normy i postawy społeczne, nadal najlepiej pełnią i pełnić mogą społeczności lokalne. Rynek miasteczka to przecież swoista agora, która umożliwia dyskusję nad normami, konfrontację
i ścieranie wartości oraz przełożenie zewnętrznych impulsów (płynących
poprzez media, struktury państwowe) na praktykę własnego życia. Lokalność staje się zasadniczą przestrzenią umożliwiającą rozwój społeczny.
Rozwój społeczności lokalnej dziejący się w określonej przestrzeni
społecznej i terytorialnej ma na celu wzbogacenie sieci powiązań i kontaktów grupowych oraz wzmocnienie jej nici, wypracowanie pewności
siebie i umiejętności tak, by społeczność lokalna (ludzie) mogła znacznie
poprawić swoją sytuację. Jest to proces społecznej zmiany, który:3
– t worzy swój program w oparciu o bezpośrednie doświadczenia
i potrzeby ludzi mieszkających na danym obszarze;
–w
 ymaga zaangażowania w odkrycie i zmobilizowanie wartości,
możliwości i niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób;
–p
 odkreśla znaczenie wspólnego działania jako najskuteczniejszego
i twórczego medium, dzięki któremu zachodzić może rozwój osobisty i społeczny;
– s tara się wspierać i umożliwiać ludziom sprawowanie coraz większej kontroli nad własnym życiem i uczestniczenie w podejmowaniu
decyzji, które ich dotyczą.
3
B. Lewenstein, Obywatelskie strategie i modele wprowadzania „zmiany społecznej”
w miejskich społecznościach lokalnych – doświadczenia amerykańskie, [w:] Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnych, red. M. Warowicki, Warszawa 2001.
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Dzięki działaniom społeczności lokalnej domagać się można urzeczywistniania obywatelskich praw osób zazwyczaj niewysłuchiwanych i bezsilnych. Potrzeby społeczne i problemy indywidualne stają się kwestiami
publicznymi, rozwiązywanymi poprzez wspólne działania – w efekcie
ludzie w takie działania zaangażowani sami nabywają nowe umiejętności i zyskują wiarę we własne siły, przejmują większą kontrolę nad swoim
życiem społecznym.
Punktem wyjścia dla procesu rozwoju społeczności lokalnej są osobiste doświadczenia ludzi dotyczące kwestii społecznych – doświadczenie
ucisku, niekorzystnego położenia, dyskryminacji, wyizolowania, ubóstwa,
a więc wszelkiego rodzaju deficytu społecznego. Rozwój społeczności
lokalnej to jedno z niewielu działań, które realizowane są zgodnie z programem stworzonym w oparciu o problemy osób, którym mają służyć,
nie zaś mających swój początek w strukturach organizacyjnych czy
administracyjnych. Dzięki niemu może zmienić się „sposób bycia” ludzi
w społeczeństwie. Zwykłe codzienne zachowania – styl życia kształtują
bowiem jego jakość, powodując zadowolenie i samorealizację lub bezsilność i apatię. Kategoria stylu życia, jakości i wartości muszą znajdować się
w centrum budowania wszelkich programów edukacji i polityki społecznej. Rozwój społeczności lokalnej stanowi swoisty fundament rozwoju
lokalnego, czyli procesu polegającego na rozwiązywaniu lokalnych problemów (społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych, etnicznych) i stwarzaniu warunków do zaspokajania potrzeb indywidualnych
oraz zbiorowych dzięki zaangażowaniu mieszkańców, instytucji, organizacji i wszelkich grup interesu.
Podstawowe cele i założenia rozwoju społeczności lokalnej to:4
–w
 ypracowywanie wspólnych działań/zakładanie i wspieranie grup
obywatelskich (mieszkańców);
–p
 oprawa dostępu do informacji i umiejętności;
–z
 dobywanie lub tworzenie nowych zasobów materiałowych (organizacyjnych, rzeczowych, finansowych) w obrębie społeczności
lokalnej;
–z
 większanie demokratycznego uczestnictwa lokalnych mieszkańców w procesach podejmowania decyzji.

4
J. T. Hryniewicz, Teoria mobilizacji społecznej i jej zastosowanie do analizy działań
zbiorowych w społecznościach lokalnych, „Studia Socjologiczne” 1988, nr 3.
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Praca nad rozwojem społeczności opiera się na trzech podstawowych
założeniach:5
–ż
 aden problem nie jest na tyle poważny, by nic nie dało się z nim
zrobić;
– jednostki, pracując z innymi, mogą w wielkim stopniu poprawić
mechanizmy radzenia sobie z problemami i podnieść zdolność
dokonywania korzystnych wyborów życiowych;
–p
 oprzez wspólne działanie, wymagające komunikowania się, współpracy i prowadzenia kampanii, ludzie – zwyczajowo postrzegani
jako bezsilni – mogą zostać usłyszani i mogą poprawić jakość swojego życia.
Kluczowym pojęciem łączącym wszystkie elementy uruchamiania
rozwoju społecznego zdaje się być amerykańskie określenie empowering
(„dodawanie siły”), oznaczające proces, przez który osoby i grupy rozwijają świadomość swoich zdolności kontrolowania lub wpływania na siebie
i innych oraz uczą się efektywnego stosowania swego wpływu.
Rozumieć przyczyny swej sytuacji, znać swoje prawa oraz umieć
skutecznie działać, to podstawowe umiejętności pozwalające każdemu
w pełni uczestniczyć w życiu społecznym; to równocześnie zasady samopomocy, która jak pokazuje doświadczenie wielu krajów, jest efektywniejsza niż jakakolwiek pomoc państwa czy samorządu. Spojrzenie na środowisko jako na otwartą ale rzeczywistą przestrzeń integrującą w sobie
treści ekologiczne, społeczno-kulturowe i gospodarcze umożliwia nowy
namysł nad lokalnym siłami stymulującymi rozwój. Nieprzypadkowe
więc są zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach świata poszukiwania
w lokalnych środowiskach potencjału rozwojowego. Odwoływanie się do
lokalnych zasobów motywacji i doświadczeń, a więc do kategorii inaczej
nazwanej kategorii sił społecznych, staje się znowu atrakcyjnym modelem zarządzania i kierowania rozwojem. Można utożsamić ten proces
aktywizacji jednostek, grup i społeczności lokalnych z wychowaniem lub
edukacją środowiskową.
Aktywność społeczna to przecież dążność do oddziaływania na otoczenie społeczne zmierzające do jego przekształcenia. Przynoszące efekty
jednostce i społeczeństwu. Pobudzanie aktywności jednostki i kształtowanie jej twórczej postawy możemy określić terminem wychowania
lub edukacji środowiskowej. W ten sposób lokalna społeczność staje się
5

Tamże.
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jednocześnie źródłem, formą i celem edukacji. Przyszłość pozostaje otwarta,
a rolą wychowania i edukacji jest uczenie wyboru i wartościowania.
Rozwój społeczny polega na kolejnym wrastaniu w grupy społeczne,
których członkiem staje się jednostka oraz na przyswajaniu sobie w tych
grupach odpowiednich ról społecznych. Pomyślny przebieg tego rozwoju wymaga sprzyjających sytuacji interpersonalnych i grupowych oraz
takiego dostosowania się społecznego jednostki do grupy, które by zarazem przezwyciężało niekorzystne w niej sytuacje społeczne przez dokonywanie odpowiedniej melioracji i wyboru nowych kręgów i grup.
Dotychczasowe badania nad rozwojem lokalnym wskazują następujące czynniki jako najważniejsze przy podejmowaniu działań nad uruchamianiem strategii rozwoju:6
– lider lokalny mający wizje i umiejący skupić wokół niej elitę lokalną;
–e
 lita lokalna czyli grupa najbardziej aktywnych działaczy, liderów
formalnych i nieformalnych;
– i nstytucje lokalne (ze sfery przedsiębiorczości i obywatelskiej);
–z
 integrowanie przedsiębiorców;
–a
 ktywna społeczność;
–w
 spółpraca międzygminna.
Z tych czynników dwa: lider i elita, które odgrywają ogromną rolę, okazują się stosunkowo nietrwale. Lider często odchodzi, ponieważ pojawiają
się przed nim nowe możliwości kariery, spełniania, czasem też odchodzi,
bo przegrywa wybory lub zużywa się w permanentnych konfliktach. Gdy
go brakuje, rozpada się też skupiona wokół niego lokalna elita. Wówczas
okazuje się, że ciężar spoczywa na instytucjach lokalnych zdolnych do
organizowania mobilności społeczności lokalnej. W tym miejscu okazuje
się, jak ważny dla liderów różnych instytucji lokalnych może być dorobek
ruchu community organizing (organizacja wspólnoty) rozumiany jako
zdolność uruchomienia procesu mobilizowania społeczności, zawierający w sobie siłę tworzenia trwałej sieci społecznej, opartej na wspólnocie
podzielanych poglądów lub interesach i zdolnej do prowadzenia kolektywnych działań na rzecz tych wartości. Proces ten w praktyce odnosić się może do zarówno budowania więzi pomiędzy mieszkańcami, jak
i do identyfikowania ważnych problemów i mobilizowania wokół nich
6
G. Gorzelak, Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego – na przykładzie
programu inicjatyw lokalnych, [w:] Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej.
Od komunikacji do współpracy, red. M. Warowicki i Z. Woźniak, Warszawa 2002.
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mieszkańców, a także tworzenia instytucjonalnego zaplecza do ich rozwiązywania. Do konstruowania tak rozumianej strategii zmiany społecznej (community change strategies) potrzebny jest umiejętny, profesjonalny budowniczy – animator społeczny tworzący zaplecze do swoich
działań w nadawaniu instytucjom charakteru organizacji obywatelskiej –
społecznościowej (community organization).

3. Społeczne współdziałanie w procesie rozwoju
Procesy rozwojowe na poziomie lokalnym i regionalnym są w dużym
stopniu uwarunkowane przez czynniki o charakterze społecznym. Jest
to jeden z istotniejszych wyróżników charakteryzujących współcześnie
wszelkie działania związane z wytyczaniem kierunków i realizacją założeń rozwojowych jednostek terytorialnych.
Osiąganie zamierzonych rezultatów w dużej mierze uzależnione jest
od postaw, zachowań, a także poziomu świadomości i aktywności społecznej. Sfera społeczna obejmująca różne zbiorowości staje się ważnym
czynnikiem kształtowania celów oraz wyboru instrumentów stymulowania i kontroli procesu rozwojowego. Jest to widoczne na etapie dokonywania wyborów i rozstrzygnięć celów, a następnie sposobów ich osiągania. Ważne jest w tym przypadku zachowanie pełnej świadomości
podejmowanych działań oraz właściwa ocena sytuacji i charakteryzującej
ją sfery czynników sprzyjających i występujących ograniczeń. Warunkuje
to optymalny wybór celów, zarówno strategicznych, jak i krótkookresowych, a następnie zaangażowanie w proces ich realizacji. Można zatem
stwierdzić, że społeczny udział w tym procesie gwarantuje osiągnięcie
dobra wspólnego, co jest jednym z celów wspólnoty terytorialnej. Rozwój
tej wspólnoty w aspekcie społecznym, gospodarczym i przestrzennym jest
zależny od społecznego współdziałania oraz uzyskania poparcia dla realizacji zamierzonych działań. W oparciu o zasadę partnerstwa jako jedną
z zasad kształtujących procesy rozwoju jednostek terytorialnych, należy
budować teoretyczny i praktyczny model uczestnictwa środowisk lokalnych i regionalnych w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem. Istotne
staje się zatem przygotowanie przedstawicieli samorządu do tworzenia
warunków uczestnictwa społecznego w kształtowaniu płaszczyzn rozwoju jednostki terytorialnej.
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Na czoło wysuwa się uświadomienie potrzeby takiego uczestnictwa
i jego znaczenia dla całokształtu procesów rozwojowych. Wiąże się to ze
znajomością i wewnętrznym przekonaniem o słuszności zasady partnerstwa. Zakłada ona uczestnictwo społeczności lokalnej i regionalnej w procesie przygotowania, a następnie realizacji określonych kierunków rozwoju. Ma to także związek z partycypacją społeczną, która jest udziałem
obywateli w zarządzaniu sprawami danej społeczności. Partycypacja jest
w szerokim zakresie podstawą społeczeństwa obywatelskiego, którego
członkowie dobrowolnie biorą udział w publicznej działalności.
W węższym rozumieniu pojęcie to oznacza partnerstwo publiczno-prawne samorządu terytorialnego i mieszkańców służące podejmowaniu działań na rzecz rozwoju. Tak pojmowane partnerstwo wynika
z trzech zasadniczych przesłanek:7
–p
 rawnych, wedle których samorządność oznacza nie tylko prawo, ale
i powinność oddziaływania na wiele struktur społeczno-gospodarczych dla dobra społeczności;
– s połecznych, zakładających że rozwój lokalny i regionalny nie może
dokonywać się bez aktywnego współudziału mieszkańców;
– f inansowo-technicznych, bowiem skuteczne działanie na rzecz rozwoju wymaga partnerstwa publiczno-prywatnego.
Przyjmując ogólną definicję partnerstwa, należy przez nie rozumieć
współpracę osób i instytucji oraz uruchomienie lokalnych i regionalnych
zasobów dla osiągania wspólnie określonych celów. Potrzeba współpracy
z partnerami społecznymi nabiera znaczenia w procesie wprowadzania
w życie istotnych zmian, nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych,
budowania potencjału konkurencyjnego jednostki terytorialnej.
Partnerstwo społeczne w odniesieniu do istotnych spraw dotyczących
rozwoju danej społeczności staje się coraz bardziej rozpowszechnione, co
jest wynikiem wzrastającej świadomości społecznej zarówno po stronie
władz samorządowych, jak i przedstawicieli społeczności lokalnej i regionalnej. Sprzyja temu także obowiązujący system prawny, w ramach którego dokonano upodmiotowienia partnerów społecznych. Odnoszące się
bowiem do zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego akty
prawne nakładają na ich władze obowiązek współpracy z partnerami lokalnymi i regionalnymi. Nie mamy tu jednak do czynienia z przymusem, lecz
świadomym zaangażowaniem w proces zarządzania partnerów lokalnych
7

J. Hausner (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna, Kraków 1999.
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i regionalnych. Należy zatem zwrócić uwagę na partnerstwo społeczne,
które realizuje cele zidentyfikowane przez społeczności lokalne i regionalne. Społeczności te najlepiej wiedzą, jakie występują problemy i jakie
cele powinny być osiągane. W tym zakresie szczególną rolę odgrywają
organizacje pozarządowe, które stają się coraz bardziej znaczącymi aktorami życia społecznego. Znaczenie ich wynika stąd, że skupiają one najbardziej aktywnych i zaangażowanych mieszkańców oraz działają w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem lokalnym i regionalnym. Posiadają
zatem najlepsze rozpoznanie występujących potrzeb i problemów. Ważna
jest także ich rola w procesie edukacji obywatelskiej. Organizacje te występują w stosunku do samorządu terytorialnego w następujących rolach:8
– s ą reprezentantem społeczności lokalnej i regionalnej, wyrazicielem
jej potrzeb, dążeń oraz oczekiwań; są także kanałem informacyjnym,
przez który przepływają informacje między władzami samorządowymi a środowiskami społecznymi; powinny mieć zatem możliwość
wypowiadania się w sprawach ważnych dla społeczności i współuczestniczyć w podejmowaniu przez władze samorządowe określonych decyzji;
– ś wiadczą pomoc bezpośrednią, gdyż dysponują wiedzą i doświadczeniem i mogą wykonywać zadania publiczne;
–p
 odejmują działania o charakterze innowacyjnym, wypracowując
nowe i niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania problemów,
z którymi niejednokrotnie nie radzą sobie władze samorządowe;
–d
 la zapewnienia racjonalnego i efektywnego współdziałania samorządu terytorialnego z partnerami społecznymi konieczne jest stworzenie określonego systemu komunikacji, którego istotą musi być
przepływ informacji pomiędzy różnymi podmiotami. Powinien on
być pomocny we wspólnym i tożsamym rozumieniu określonego
problemu, sytuacji i stanu.
W praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego, w jego komunikacji z partnerami społecznymi powinny być stosowane następujące
rodzaje komunikacji społecznej:9
–k
 omunikacja dotycząca bezpośredniej realizacji bieżących zadań
związanych z funkcjonowaniem jednostki terytorialnej;
8
B. Smolińska-Theiss, Badanie przez działanie – poznanie środowiska i jego aktywizacja,
[w:] Węgrów, siły społeczne małego miasta, red. B. Smolińska-Theiss, Warszawa 1991.
9

J. Hausner (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna…
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–k
 omunikacja dotycząca oceny funkcjonowania jednostki terytorialnej oraz kreowania jej przyszłości;
–k
 omunikacja porządkowa odnosząca się do bieżących problemów
organizacyjnych, administracyjnych i formalno-prawnych.
W celu wypracowania i wdrożenia sprawnego systemu komunikacji
społecznej należy podjąć następujące działania:10
–o
 kreślić cele komunikacji społecznej;
–w
 ybrać odpowiednie kanały informacyjne;
–o
 kreślić adresatów działań komunikacyjnych;
–o
 kreślić, co powinno być wynikiem komunikowania się;
–u
 stalić jednostkę organizacyjną (komórkę) odpowiedzialną za proces
komunikowania się;
–w
 ypracować system mierników pozwalający na badanie efektów
podejmowanych działań.
Aktywność społeczna przejawia się zazwyczaj w formie organizowania się mieszkańców w grupy oraz wspólnym działaniu osób om zbliżonych poglądach czy interesach. Pojawia się zatem pytanie, jak stwarzać
warunki mieszkańcom, by mogli realizować swoje ambicje i zamierzenia. Jak pogodzić sprzeczności pomiędzy poszczególnymi grupami środowiskowymi, a także jak wykorzystywać istniejący w ludziach potencjał
w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu inicjatyw. Pozwala to na
optymalne wykorzystanie możliwości całej społeczności lokalnej.
W kontekście dotychczasowych stwierdzeń widocznym staje się, że
główną odpowiedzialność za stworzenie systemu społecznego uczestnictwa w procesie zarządzania rozwojem ponosi samorząd terytorialny.
Dlatego też budując ten system, konieczne jest zapewnienie społecznej
akceptacji podejmowanych działań oraz równoprawne traktowanie partnerów społecznych. Wymaga to ustanowienia określonych relacji wynikających z przekonania, że wszystkie strony procesu komunikowania są
kompetentne, wiarygodne i rozumują w kategoriach ogólnego interesu
jednostki terytorialnej. Jednocześnie ważne jest przekonanie, że nikt
z partnerów społecznych nie posiada wyłączności na najlepsze rozwiązanie danego problemu. Kolejna sprawa to stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, poprzez umożliwienie partnerom społecznym aktywnego
i autentycznego udziału w rozwiązywaniu problemów, co daje poczucie
współautorstwa i współodpowiedzialności za podejmowane działania.
10

Tamże.
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Niezbędnym elementem skutecznego komunikowania są też kompetentni pracownicy znający zasady i techniki dobrej komunikacji, którzy
obok umiejętności specjalistycznych, posiadają świadomość misji i zadań
władz samorządowych na rzecz rozwoju jednostki terytorialnej. Ważne
są także umiejętności z zakresu szeroko rozumianego public relations.
Do podstawowych umiejętności w tym zakresie można zaliczyć umiejętność badania opinii publicznej, prowadzenia dyskusji, perswadowania, znajomość metod i technik socjotechnicznych czy predyspozycje do
współpracy z mediami oraz kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem. Istotne jest, aby działania komunikacyjne prowadzone przez władze
samorządowe wpisywały się w ogólną koncepcję kultury organizacyjnej.
Pełni ona ważna funkcję integracyjną i społeczno-emocjonalną, zwiększa też poczucie pewności w pełnieniu ról społecznych. Kultura organizacyjna wpływa również na typ aktywności i budowanie odpowiedniego
klimatu dla autonomicznych działań poszczególnych uczestników procesu komunikacji społecznej.
Wydaje się, że władze samorządowe powinny przygotować odpowiednią strategię komunikowania, która winna być konsekwentnie realizowana. Zarówno na etapie projektowania, jak i wdrażania tej strategii powinno się pamiętać o pewnych przedsięwzięciach. Jednym z nich
jest konieczność dokładnego zdefiniowania problemów i potrzeb danej
społeczności. Pozwoli to na zainicjowanie rzeczywistego i efektywnego
komunikowania się na poziomie wspólnoty lokalnej lub regionalnej.
Kolejna sprawa to identyfikacja występującej na danym obszarze liderów lokalnych czy regionalnych. Należy pamiętać, że osoby zaliczane do
tego grona zajmują szczególną pozycję wynikającą z roli, jaką odgrywają
w kształtowaniu opinii współmieszkańców.
Ważną sprawą jest też zintegrowanie mieszkańców wokół działań na
rzecz wspólnoty terytorialnej, co wiąże się z rozwiązywaniem konkretnych problemów lub załatwianiem spraw istotnych dla jednostki terytorialnej. W praktyce działania znaczącą rolę odgrywa odpowiedni dobór
kanału i formy komunikowania, co jest warunkowane rodzajem grupy
społeczności zamieszkującej jednostkę terytorialną, do której adresowane
są działania.
Wydaje się, że niezbędne będzie tu uzyskanie zainteresowania i przychylności mediów, co w istotny sposób wzmocni aktywność władz samorządowych oraz będzie wspierać inicjatywę środowisk społecznych.
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Umożliwi to realizację optymalnego uczestnictwa społecznego i aktywny
udział mieszkańców lub ich przedstawicieli w istotnych dla nich sprawach. Pojawiają się zatem warunki do partycypacji społecznej, która jest
procesem, w którym dwie lub więcej stron współdziałają w przygotowaniu planów realizacji określonej polityki i podejmowaniu decyzji, kształtuje się ona na następujących poziomach:
–p
 ierwszy, podstawowy – dotyczy niewielkich grup społecznych,
takich jak grupa sąsiedzka, grupa środowiskowa itd.;
–d
 rugi, pośredni – dotyczy wspólnot i społeczności lokalnych;
– t rzeci, zbiorowy – dotyczy dużych zbiorowości jakimi są organizacje
społeczne i reprezentacje grup środowiskowych.
Na każdym z tych poziomów w inny sposób przejawia się uczestnictwo obywateli w życiu publicznym. Wydaję się, że dla rozwoju aktywności społecznej ograniczanie się tylko do tych form uczestnictwa jest
niewystarczające. Ważne jest, aby stwarzać szanse mieszkańcom do stosowania różnych innych form aktywności, najbardziej odpowiednich dla
ich potrzeb i możliwości rozwiązywania konkretnych problemów. Mogą
one mieć charakter sformalizowany, jak fundacje czy stowarzyszenia, albo
niesformalizowany. Na poziom aktywności członków wspólnoty mają
wpływ różne czynniki. Przy czym trudno jest stwierdzić jednoznacznie, że
istnieją takie społeczności, które nie wykazują żadnej aktywności. W rozwiązywanie występujących problemów włączeni powinni być wszyscy
mieszkańcy, bowiem owe problemy w większości dotyczą ich bezpośrednio. Nikt tak jak mieszkańcy danej jednostki terytorialnej nie jest zorientowany w zakresie i charakterze dotyczących ich problemów, jak również
odnoszących się do nich uwarunkowań.
Do czynników wpływających na aktywność społeczną można zaliczyć:11
–p
 rzeszłość historyczną danej społeczności;
–c
 harakterystykę powiązań społecznych;
– t radycje kulturowe;
–w
 iedzę dotyczącą umiejętności i uwarunkowań związanych ze sprawowaniem władzy społecznej;
–k
 onflikty pojawiające się w danej zbiorowości;
–p
 rzywództwo, obejmujące zespół cech i wzorów zachowań;
– jasna i przekonująca wizja rozwoju.
11
A. Potoczek, Rola społeczności lokalnych w procesie reformy systemowej i terytorialnej
kraju, „Przegląd Regionalny” 1997, nr 2.
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Charakter i zakres oddziaływania poszczególnych czynników wpływa
na poziom partycypacji społecznej, która w określonych warunkach
może przynosić różnorodne korzyści związane ze specyfiką funkcjonowania jednostki terytorialnej. Stanowią one w dużej mierze o aktywności społecznej, utożsamianiu się mieszkańców z problemami całej wspólnoty, poczuciu odpowiedzialności za realizowane zadania i włączanie się
w rozwiązywanie problemów. Na władzy samorządowej spoczywa z kolei
obowiązek stworzenia odpowiednich warunków dla obywateli, aby mogli
realizować swoje ambicje i zamierzenia, godzenia sprzeczności pomiędzy
grupami i środowiskami społecznymi, czy w końcu wykorzystania istniejącego w ludziach potencjału. Aktywność społeczna przejawia się zazwyczaj w formie organizowania się mieszkańców, wspólnym działaniu dla
realizacji zbliżonych interesów oraz współpracy z władzą samorządową,
a także wyrażania opinii o podejmowanych działaniach.
Mieszkańcy jednostki terytorialnej mogą być aktywni na różnych
płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego, a tylko umiejętne wykorzystanie pojawiających się tu potencjałów może w rzeczywistości przynieść określone rezultaty. Warunkiem skuteczności jest stworzenie określonych możliwości, które dają obywatelom szansę na zaangażowanie się
w życie wspólnoty. Na styku władza – społeczność mogą też pojawić się
napięcia, wynikające z różnic podejścia do identyfikacji i hierarchizacji
problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. Z tego punktu widzenia
ważnym sposobem działania władzy lokalnej jest umiejętność prowadzenia dialogu ze społecznością i jej reprezentantami oraz unikanie napięć,
względnie umiejętność ich rozwiązywania.
Rozwój jednostki terytorialnej uzależniony jest od włączenia się możliwie najszerszych kręgów społecznych w działania podejmowane na jej
rzecz. Im większy udział mieszkańców w życiu danej społeczności, tym
szybciej może się ona rozwijać. Pojawia się zatem problem budowania
społeczeństwa obywatelskiego, które w sposób świadomy, systematyczny
i aktywny uczestniczy w życiu wspólnoty lokalnej lub regionalnej w celu
uzupełnienia i kontroli działań władzy publicznej.
Społeczeństwo obywatelskie to wszyscy mieszkańcy, którzy aktywnie włączają się w życie wspólnoty samorządowej. Cechą tego społeczeństwa jest aktywność i otwartość. Jednym z przejawów aktywności
społecznej jest uczestnictwo mieszkańców w życiu wspólnoty. O społeczeństwie obywatelskim mówimy wtedy, gdy mieszkańcy wykazują
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zdolność do partycypacji społecznej. Należy podkreślić, że podstawową
zasadą działania społeczeństwa obywatelskiego jest zasada subsydiarności, która określa zakres działania podmiotu nadrzędnego w stosunku
do jednostki. Zasada ta oznacza, że instytucje państwa działają dopiero
w momencie, gdy działająca samodzielnie samorzutnie jednostka czy
grupa społeczna nie może zrealizować swoich celów. Zasada subsydiarności daje pierwszeństwo działania podmiotom będącym najbliżej
jednostki. Stąd tez w działaniu społecznym pierwszeństwo będą miały
organizacje i instytucje usytuowane najbliżej obywatela. Wspomniana
zasada tworzy warunki do funkcjonalnej integracji zbiorowości społecznych, kształtując najbardziej uniwersalne przesłanki samorządności lokalnej i regionalnej. W społeczeństwie obywatelskim współudział
obywateli w podejmowaniu ważnych decyzji powinien stawać się coraz
powszechniejszą praktyką.
Dla partycypacji społecznej duże znaczenie ma postawa władz lokalnych lub regionalnych. Podejmowanie ważnych dla danej społeczności decyzji powinno być procesem otwartym, angażującym wiele grup
społecznych oraz dającym szansę poszczególnym środowiskom współuczestnictwo w rozstrzyganiu ważnych problemów. Świadomie stosowana przez władze samorządowe partycypacja społeczna w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi staje się stopniowo jedną ze społecznych
technik zarządzania.
Kształtowanie się w praktyce społeczeństwa obywatelskiego uwarunkowane jest wieloma czynnikami, które można potraktować jako możliwości albo bariery. Polska w porównaniu z rozwiniętymi krajami Unii
Europejskiej charakteryzuje się zapóźnieniem nie tylko w poziomie
zamożności, ale przede wszystkim jakości zasobów ludzkich, wykształcenia i przygotowania zawodowego, wydajności i jakości pracy
Oraz rozwoju techniki i technologii. Warunkiem aktywizacji i identyfikacji ze swoją wspólnotą jest wytworzenia poczucia własnego miejsca
oraz własności symbolicznej oraz rzeczywistej, jak też możliwości wywierania wpływu na podejmowane działania. Ugruntowuje to więzi oraz
utrwala postawy wobec wspólnoty terytorialnej.
Można stwierdzić, że zorganizowane grupy społeczne traktują przestrzeń, w której żyją, jako swoją szczególną „własność”. Z taką wartością
przestrzenną dana grupa identyfikuje się i jest z nią zintegrowana na różnych płaszczyznach: kulturowej, funkcjonalnej czy emocjonalnej. Tak
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pojmowana przestrzeń jest niewątpliwie wspólnym ponadindywidualnym dobrem. Dlatego też pojawienie się możliwości pośredniego wpływania na kierunki polityki regionalnej i lokalnej oraz kształt przestrzeni
stanowi czynnik integrujący i aktywizujący.
Szczególnie korzystną okolicznością dla społecznego zaangażowania
jest występowanie zjawiska patriotyzmu lokalnego, będącego bezpośrednim źródłem silnej motywacji dla wysiłku związanego z rywalizacją
z innymi zbiorowościami. Istnieje wprawdzie pewne niebezpieczeństwo
jego przekształcenia się w partykularyzm związany z możliwością faworyzowania określonych zbiorowości terytorialnych w związku z przeciwstawianiem się zjawiskom zachodzącym w otoczeniu. Konieczne
jest jednak kształtowanie pozytywnej i silnej więzi ze wspólnotą lokalną
i regionalną, co powinno stanowić ważny element osobowości obywatelskiej. Istotne staje się tutaj budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
w którym postawy identyfikacji ze wspólnotą wyrażają się w konkretnym działaniu na poszczególnych szczeblach struktury samorządowej
wraz z pozytywnym ukierunkowaniem emocjonalnego zaangażowania i twórczym wykorzystaniem lokalnego i regionalnego patriotyzmu.
Kolejna sprawa to możliwości komunikowania się oparte o doświadczenia, specyfikę jednostki terytorialnej czy wspólne dziedzictwo kulturowe. Pojawiają się zatem elementy integrujące daną zbiorowość, wpływające na stopień świadomości społecznej, identyfikację z obszarem
zamieszkania i współmieszkańcami. Wartości integrujące są zmienne
w czasie, ulegają też różnorodnym uwarunkowaniom i wywierają określony wpływ na zachowanie poszczególnych członków społeczności.
Społeczne współdziałanie w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego związane jest z zagadnieniem motywacji oraz obiektywnych
okoliczności umożliwiających podejmowanie działań. Poczucie możliwości skutecznego wpływania na rzeczywistość determinuje uruchomienie inicjatyw obywatelskich oraz aktywność władz samorządowych.
Kolejnym ważnym czynnikiem społecznej aktywizacji jest istnienie
infrastruktury instytucjonalnej i organizacyjnej. Jej brak lub nieadekwatność do zmieniającego się społeczeństwa stanowi poważną barierę
w społecznym udziale w procesie rozwoju. Funkcjonowanie jednostek
terytorialnych zależy od istnienia i rozwoju różnych instytucji i organizacji pozarządowych, bez których nie można skutecznie wdrażać lokalnych i regionalnych programów rozwoju, a także wspierać inicjatyw
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społeczno-gospodarczych. Możliwość prowadzenia aktywnej i samodzielnej polityki rozwoju przyczynia się do oddolnej aktywizacji i bardziej racjonalnego wykorzystywania występujących uwarunkowań,
specyfiki i potencjału społecznego.
Możliwości stymulacji rozwoju tkwią w charakterze lokalnego systemu
społecznego, występujących sieciach powiązań, poziomie samodzielności lokalnej i regionalnej. Ważna jest też organizacja przestrzeni społecznej, poziom decentralizacji władzy i wypracowane formy współpracy
z partnerami społecznymi. Wszystko to wzmaga podmiotowość zbiorowości terytorialnych, pomaga w identyfikowaniu interesów swojego
obszaru oraz uczenia się nowych ról związanych z kreowaniem własnej
polityki społecznej, gospodarczej czy przestrzennej. Wszystko to powinno
zmierzać do poprawy konkurencyjności, wzmożenia korzyści ekonomicznych i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

4. Terytorialny wymiar procesu rozwoju
lokalnego i regionalnego
Współczesny samorząd terytorialny na poziomie lokalnym i regionalnym prowadzi politykę rozwoju, rozumianą jako zespół wzajemnie
powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali
regionalnej lub lokalnej12. Fundamentem myślenia o samorządzie terytorialnym w kontekście rozwoju jest założenie, że terytorium musi być
jednocześnie traktowane jako aktor i jako arena działań. W związku
z tym muszą się pojawić sieci koordynacji działań zbiorowych, w których uczestniczące podmioty wspólnie określają cele będące przedmiotem realizacji. Ważne jest tutaj dysponowanie zdolnością do tworzenia
wiedzy i szerokiego, prospektywnego widzenia terytorium, co oznacza,
że pojawia się proces współzarządzania, w którym oprócz podmiotów
władzy publicznej uczestniczy szerokie grono partnerów społeczno-gospodarczych. Istotne staje się zatem wykreowanie sieci rozwoju,
12
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU nr 277
poz. 1658 z późn. zmianami.
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które mogą mieć charakter pionowy lub horyzontalny, a wykreowanie takiego układu oznacza, że terytorium staje się obszarem rozwoju,
gdzie istotną role odgrywa proces budowania przewagi konkurencyjnej
będącej zdolnością rozpoznania, waloryzowania i pomnażania własnych zasobów, w taki sposób, aby można było przyciągać i pozyskiwać
zasoby obce13. Konieczne jest zwrócenie uwagi na terytorialny wymiar
polityki rozwoju, która powinna być oparta o zasadę zintegrowanego
podejścia terytorialnego, co oznacza konieczność ujęcia w procesie
programowania i wdrażania działań rozwojowych wymiaru terytorialnego dla zachowania spójności celów i podejmowanych przedsięwzięć
społeczno-gospodarczych. Niezwykle ważne staje się tutaj wykreowanie i zachowanie systemu skutecznej koordynacji, która wzmacnia
komplementarność procesu zarządzania, realizowanych przedsięwzięć
oraz zapobiega konfliktom przestrzennym. Zintegrowane podejście
może też nieść ze sobą oszczędności finansowe, a integracja elementów przestrzennych daje politykom publicznym większą elastyczność
wobec zachodzących zmian w krótkim horyzoncie czasowym, co
w dalekiej perspektywie zapewnia większą stabilność rozwoju układu
terytorialnego. Wymiar terytorialny polityki rozwoju można zdefiniować jako realne efekty realizacji inicjatyw rozwojowych zarówno sektorowych, jak i horyzontalnych z uwzględnieniem dynamicznych relacji
funkcjonalno-przestrzennych. Jest to związane z tzw. terytorializacją
gospodarki, terytorializacją przedsiębiorstw oraz koniecznością zmiany
sposobu współdziałania władz samorządowych na rzecz rozwoju przekraczającego tradycyjne granice formalnych podziałów administracyjnych14. Terytorialny aspekt polityki jest realizowany m.in. przez określenie obszarów funkcjonalno-przestrzennych związanych z procesami
gospodarczymi, społecznymi i przyrodniczymi w celu lepszego wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju, których wykorzystanie
blokuje tradycyjny, zgodny z podziałami terytorialnymi sposób planowania lokalnego rozwoju. Tak więc wymiar terytorialny zastępuje paradygmat konwergencji na rzecz zwrócenia w procesie programowania
działań rozwojowych uwagi na te inicjatywy, które służą zapewnieniu
warunków rozwoju wszystkich terytoriów oraz dają szanse na to, że ich
mieszkańcy będą mogli jak najlepiej wykorzystać charakterystyczne
13

Raport o Stanie Samorządności Terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.

14

Wymiar terytorialny w dokumentach strategicznych, Warszawa 2010.
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cechy tych obszarów. W związku z tym niezbędne jest odniesienie
się do pojęcia terytorium, którego istota sprowadza się do połączenia
aspektu związanego z przestrzenią w wymiarze fizycznym, z jej wymiarem poznawczym, jak również społecznym15. Terytorium powinno być
zatem definiowane poprzez tzw. „terytorialność”, rozumianą jako określony stosunek do ziemi i przestrzeni16. Kluczową kwestią pozostaje
jednak określenie, iż terytorium poza współzależnościami z takimi
pojęciami, jak ziemia, przestrzeń, obszar czy miejsce, może być rozpatrywane w kontekście specyfiki relacji, jakie w nim zachodzą17. W takim
ujęciu terytorium pozostaje przede wszystkim źródłem zasobów,
aktywnym aktorem procesów społeczno-gospodarczych, a także źródłem zmian pozwalających dostosowywać się do zmiennej rzeczywistości. Pojęcie to przestaje być zatem utożsamiane jedynie z przestrzenią
fizyczną, traktowaną w tradycyjnych teoriach lokalizacji, i zaczyna być
postrzegane jako forma organizacji redukującej niepewność i ryzyko,
stanowiącej źródło informacji, kumulowania i transferu wiedzy i umiejętności i jako źródło innowacyjności18. W konsekwencji istota terytorium wyraża się w stosunkach społecznych, w relacjach między
zbiorowością ludzi a obszarem przez nią zamieszkiwanym, w przynależności do tego obszaru, który określają takie pojęcia, jak tożsamość,
przywłaszczenie przestrzeni, zakorzenienie w określonym miejscu19.
Z punktu widzenia praktyki niezwykle istotne staje się odniesienie do
spójności terytorialnej, którą należy postrzegać jako stan rozwoju terytorium, do którego się dąży, w którym procesy wymiany i przepływów
w sferze gospodarczej i społecznej przebiegają sprawnie, gwarantując społecznie i gospodarczo efektywną alokację zasobów, a także jako
proces polegający na takim kształtowaniu przestrzeni, aby zapewnić
najlepszy rozwój unikalnego potencjału poszczególnych terytoriów dla
15
M. E. Sokołowicz, Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym.
Podejście instytucjonalne, [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka,
Łódź, 2013.
16

S. Elden, Land, Terrain, Territory, „Progress in Human Geography” 2010, vol. 34(6), s. 804.

17

Tamże, s. 807.

18
I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich,
Warszawa 2001, s. 20.
19
A. Jewtuchowicz, Terytorium i jego rozwój w warunkach globalizacji, [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków 2012, s. 31.
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osiągania celów rozwojowych, w tym spójności społeczno-gospodarczej, poprzez zintegrowane zarządzanie rozwojem20. Spójność terytorialna nie może oznaczać identyczności zagospodarowania i struktur
(ludzkich, gospodarczych, usługowych itp.) nie powinna także oznaczać swoistej standaryzacji. Zarazem osiągnięcie spójności terytorialnej oznacza zapewnienie najlepszego rozwoju całości terytorium
i poprawę życia mieszkańców. Należy jednak podkreślić, że celem osiągania spójności terytorialnej nie powinno być jedynie niwelowanie
różnic, lecz także zapewnienie mechanizmów, dzięki którym możliwy
będzie rozwój konkurencyjności w oparciu o potencjał endogeniczny
oraz przepływ i absorpcja innowacji. Cele osiągania spójności terytorialnej powinny wynikać także z analizy układów funkcjonalnych,
dążąc do takiego powiązania terytoriów, które pozwala na swobodne
korzystanie z zasobów i przemieszczanie ludzi zgodnie z zasadami
rozwoju zrównoważonego. Proces osiągania spójności terytorialnej
powinien być realizowany na wszystkich poziomach: europejskim,
krajowym, regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem zasady subsydiarności poprzez prowadzone na nich polityki publiczne. Oznacza to,
iż idea spójności terytorialnej powinna być obecna we wszystkich politykach wspólnotowych, krajowych i regionalnych wdrażanych w zintegrowany sposób. W procesie wdrażania polityki terytorialnej niezwykle istotne będą obszary aktywności związane z koordynacją polityk
publicznych na różnych poziomach zarządzania rozwojem, poprawą
wielopoziomowego zarządzania dla poprawy efektywności zaspokajania potrzeb poszczególnych obszarów, szczególnie w obliczu rosnącej
roli regionalnych i lokalnych aktorów, jak również sektora prywatnego
i społeczeństwa obywatelskiego. Kolejna sprawa to promowanie podejścia funkcjonalnego z uwagi na to, iż problemy i wyzwania rozwojowe
przekraczają granice administracyjne, co generuje potrzebę większej
elastyczności działań. Wreszcie potrzeba poprawy wiedzy o poszczególnych terytoriach w celu lepszego rozeznania zróżnicowań rozwojowych oraz identyfikowania trendów i uwarunkowań terytorialnych.

20

Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
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5. Terytorialny system społeczny
w kształtowaniu rozwoju lokalnego
i regionalnego
Terytorialny system społeczny jest układem, którego charakter wyznaczają jego struktura oraz związki z otoczeniem, natomiast specyfikę
tego systemu kształtują przede wszystkim ludzie mieszkający na danym
obszarze21.
Właściwości terytorialnego systemu społecznego oraz jego zorientowanie na zaspokajanie rosnących potrzeb społecznych sprawiają, iż
należy dostrzegać jego celowy charakter. Jednocześnie w kierowaniu rozwojem tego systemu chodzi o to, aby poprzez właściwą jego organizację,
struktury i funkcjonowanie jak najlepiej zaspokajał on potrzeby społeczne.
Cel ten można osiągnąć poprzez możliwie efektywny udział systemu
w procesie rozwoju lokalnego, w odniesieniu do poszczególnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego, ujętych w ramy przestrzenne.
W związku z tym szczególna rola przypadać będzie terytorialnemu systemowi społecznemu na poziomie lokalnym, ponieważ efektów jego funkcjonowania doświadcza konkretny człowiek, mieszkaniec danej miejscowości, członek wspólnoty samorządowej. Jest więc ten system określoną
funkcjonalną całością o specyficznych właściwościach oraz określonym
stopniu społecznej i gospodarczej autonomii22. Każdy lokalny terytorialny
system społeczny charakteryzują niezależnie od indywidualnych właściwości środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego, specyficzne cechy ogólne właściwe dla układów lokalnych. Posiada on też
swoją sferę realną oraz regulacyjną, które stanowią jego swoiste podsystemy. Sferą realną jest terytorialny układ społeczno-gospodarczy uczestniczący w procesie rozwoju, natomiast sferę regulacyjną reprezentują
struktury samorządowe odpowiedzialne za kierowanie rozwojem. Oba te
podsystemy cechuje otwartość i dynamizm a ich zachowanie zależne jest
od organizacji jednostki terytorialnej23.

21

J.J. Parysek Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań,1997, s. 26.

B. Kacprzyński, Gospodarka lokalna w Polsce, [w:] Rozwój gospodarki lokalnej w teorii
i praktyce, B. Gruchman, J. Terajkowski (red.), Poznań 1990.
22

23
A. Jewtuchowicz, T. Markowski, Efekty zewnętrzne w systemach lokalnych, [w:] Rozwój
gospodarki lokalnej w teorii i praktyce…
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Terytorialny system społeczny stanowi środowisko życia społeczności
lokalnych, gdzie wszystko jest znane, bliskie, własne, bezpośrednio odczuwane, zwrócone do wewnątrz. Wytwarza się tutaj charakterystyczna integracja mieszkańców z zamieszkiwanym terenem, powstają więzi wspólnego bytowania, wspólnych działań, tworzą się lokalne systemy wartości,
ładu moralnego, wyznaczane są wspólne cele oraz podejmuje się działania dla wspólnego i indywidualnego dobra. Lokalny terytorialny system
społeczny jest miejscem, w którym człowiek, spędzając większość swojego czasu, realizuje indywidualne cele, wynikające z potrzeb, dążeń, zainteresowań oraz uznawanych systemów wartości, jak też cele społeczne
będące efektem zewnętrznego otwarcia człowieka na potrzeby wspólnoty
oraz prezentowanych postaw społecznych. Kształtowanie i doskonalenie
owego systemu to zadanie władz samorządowych ściśle współpracujących z partnerami społeczno-gospodarczymi na danym terenie. Pozwala
to na realizację rozwoju w wymiarze indywidualnym, jak i w szeroko pojętym wymiarze społeczno-gospodarczym, co doprowadzi w efekcie do
podejmowania działań umożliwiających realizację celu, jakim jest osiągnięcie dobra wspólnego. Wiąże się to z istotą samorządności terytorialnej,
która wspiera się na współodpowiedzialności za rozwój własnego środowiska życia, a na władze lokalne nakłada obowiązek tworzenia mieszkańcom warunków czynnego i aktywnego uczestnictwa w rozwoju lokalnym i rozwiązywaniu ważnych dla nich spraw dotyczących najbliższego
otoczenia.
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województwa
kujawsko-pomorskiego

Województwo kujawsko-pomorskie zostało utworzone w 1999 roku na
obszarach, które poszczycić się mogą długą i ciekawą historią. Składają się
na nią dzieje kilku odrębnych krain historycznych – Kujaw, Krajny, Pałuk,
ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej oraz południowych rejonów Pomorza Gdańskiego, określanych współcześnie jako Bory Tucholskie i Kociewie. Jest to jednocześnie historia różnych grup etnicznych i narodowości zamieszkujących w przeszłości obszar województwa – obok ludności
polskiej żyli tu również m.in. Niemcy, Żydzi, Szkoci, Rosjanie i Holendrzy,
którzy pozostawili po sobie ślady odnajdywane współcześnie przez historyków, językoznawców i badaczy kultury. Bogata różnorodność dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu kujawsko-pomorskiego jest
wyrazem jego dawnego pogranicznego charakteru – obszar obecnego
województwa kujawsko-pomorskiego przedzielony był w średniowieczu
granicą między Królestwem Polskim a państwem krzyżackim. Z kolei od
końca XVIII w. do 1918 r. terytorium to podzielone było między dwóch
zaborców – Prusy i carską Rosję. Dopiero odrodzenie niepodległej Polski
w XX wieku przyniosło ze sobą możliwość zintegrowania całego regionu
i zatarcia cywilizacyjnych różnic między obszarami należącymi w XIX w.
do dwóch bardzo różniących się państw. Powstałe w styczniu 1999 roku
województwo połączyło dawne województwa: bydgoskie, toruńskie i włocławskie i zajęło obszar 17 970 km2, co stanowi 5,7% powierzchni Polski.
W tym czasie było ona zamieszkiwane przez 2,1 mln mieszkańców. Województwo nasze graniczy z 5 województwami, tj. mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim. Cechą wyróżniającą jest jego dwustołeczność. Obszar województwa cechuje bardzo
korzystne położenie geograficzne – w centralnej części kraju, nad rzeką
Wisłą oraz na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. Największym zasobem naturalnym regionu są gleby, a użytki rolne zajmują
ok. 60% powierzchni województwa. Województwo kujawsko-pomorskie
pod względem tożsamości kulturowej nie stanowi zatem zwartego, jednorodnego regionu, lecz jest wypadkową nakładających się czynników
geograficznych, zagospodarowania materialnego i dziedzictwa kultury
niematerialnej. Sytuacja taka obliguje do podejmowania systematycznych
działań na rzecz integracji społeczno-kulturowej regionu oraz budowania
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jego tożsamości historyczno-kulturowej. W warunkach województwa
kujawsko-pomorskiego niezwykle istotnym zagadnieniem jest w związku
z tym integracja wewnętrzna oraz budowanie tożsamości terytorialnej
poprzez przekształcenia regionalnej wspólnoty interesów we wspólnotę
celów. Konieczne jest zatem zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych do aktywnego udziału w budowaniu potencjału rozwojowego
regionu oraz tworzeniu silnych podstaw regionalnej samorządności.
W tym kontekście niezwykle istotne staje się budowanie tożsamość i integracji regionalnej jako ważnych wartości społecznych, przy odwołaniu
się do konkretnego terytorium, oraz jego podstawowych cech. W takim
ujęciu dąży się do określenie miejsca wartości prorozwojowych w hierarchii wartości mieszkańców regionu, a poczucie więzi z regionem i społecznością lokalną ułatwia rozwój społeczno-gospodarczy. Tożsamość
jest postrzegana i analizowana w różnych wymiarach, także jako identyfikacja terytorialna czy horyzont moralny. W tym ujęciu wiąże się to
z zajęciem miejsca w konkretnej przestrzeni społecznej. W warunkach
naszego regionu niezwykle istotna staje się identyfikacja lokalna, która
ma własne specyficzne cechy społeczne, kulturowe i gospodarcze. Specyficzne cechy topograficzne wyróżniają dany region spośród innych
regionów czy miejsc. Zarazem tożsamość jest łączona niejednokrotnie
z identyfikacją etniczną, a więc konkretnie występującą grupą etniczną
lub etnograficzną. Z tym się wiąże zagadnienie charakterystyki krain
historycznych w regionie, które powiązane są wspólna historią i kulturą oraz różnego rodzaju więzami gospodarczymi. Województwo składa
się zatem z regionów historycznych i regionów etniczno-kulturowych,
z wyraźną dominacją Kujaw. W ich granicach leżą takie miasta, jak Bydgoszcz, Inowrocław i Włocławek. Jest to bardzo ważna dla tożsamości
regionalnej i lokalnej kraina historyczna i region etnograficzny, położony
w środkowej Polsce, w dorzeczu środkowej Wisły i górnej Noteci. Rzeki
te, wraz z Drwęcą, stanowią specyficzną dominantę geograficzną kujawsko-pomorskiego. Centralna część Kujaw charakteryzuje się czarnymi
ziemiami, jednymi z najbardziej urodzajnych gleb w Polsce. Z bogactw
naturalnych wymienia się sól kamienną pozyskiwaną w Inowrocławiu
i Ciechocinku. Kujawy, obok ziemi chełmińskiej z Toruniem, Chełmnem
i Grudziądzem oraz ziemi dobrzyńskiej z Rypinem i Lipnem, są regionem,
który w całości wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego.
Region Kujaw położony jest w południowej i południowo-wschodniej
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części województwa. Granicę północną wyznacza Wisła, zachodnią linię
wyznacza Jezioro Pakoskie. Z kolei południowy i wschodni zasięg wyznacza administracyjna granica województwa. W granicach Kujaw mieszczą
się powiaty: włocławski, radziejowski, aleksandrowski, inowrocławski,
bydgoski, wschodnia część mogileńskiego oraz południowa część toruńskiego (w tym południową część Torunia). Odwołując się do etnograficznych granic historycy i etnografowie określają je na podstawie zasięgu
gwary kujawskiej, występowania stroju kujawskiego i samookreślenia
ludności. Podział fizyczno-geograficzny składa się z: Pojezierza Kujawskiego, Równiny Inowrocławskiej, południowej część Kotliny Toruńskiej,
zachodniej części Kotliny Płockiej i wschodniego fragmentu Pojezierza
Gnieźnieńskiego. Z kolei ziemia chełmińska jako region etnograficzny
pokrywa się z regionem historycznym pod tą samą nazwą. Współcześnie
zalicza się do niego także ziemię michałowską i lubawską. Historycznie te
ostanie stanowiły okresowo oddzielne obszary. Wykształcenie się ziemi
chełmińskiej nastąpiło dzięki specyficznemu układowi historycznych
wydarzeń. Jest ona regionem wyróżniającym się swymi odrębnościami,
a z punktu widzenia historycznego odgrywającym ważną rolę w dziejach
Polski. Przy rozważaniu zagadnień rozwoju regionalnego istotną kwestią
jest tożsamość miejsca i ludzi, a konkretny obszar jest fragmentem kulturowej przestrzeni.
W warunkach obecnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej ważną
rolę odgrywa rozwój regionalny i lokalny. Pod pojęciem rozwoju regionalnego rozumieć należy pozytywne zmiany w gospodarce danego regionu.
Jednym w głównych celów tak rozumianego rozwoju jest podniesienie
jakości życia mieszkańców. Chodzi o zmiany o charakterze ilościowym,
jakościowym i strukturalnym. Czynnikiem sprawczym tych zmian pozostaje samorząd, zarówno lokalny, jak i wojewódzki. Czynniki oddziałujące na rozwój regionalny to głównie napływ inwestycji zagranicznych
będący rezultatem stworzenia warunków dla rozwoju gospodarki wolnokonkurencyjnej, zwiększający dochody lokalne i kreujący zarówno popyt
wewnętrzny, jak i zewnętrzne powiązania eksportowe. Ponadto rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw będący konsekwencja rozwoju sektora
prywatnego, rekompensujący w pewnym zakresie likwidację miejsc pracy
w sektorze państwowym i poprawiający sytuację na rynku pracy. Ograniczenie niedorozwoju sektora usług w tym instytucji otoczenia biznesu
będącym rezultatem braków w zakresie jakości kapitału ludzkiego.
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Poszczególne miejsca mają własne znaczenie, które zakodowali ludzie
tworzący daną przestrzeń. Z czasem przestrzeń ta zmienia się i obiektywizuje, uzyskując niepowtarzalny charakter. Na przestrzeń składają się
miejsca, które charakteryzują się tzw. trwałą pamięcią zbiorową, pamięcią
społeczeństwa. W europejskiej przestrzeni symbolicznej szczególną rolę
odgrywają miasta. Ranga miast europejskich związana jest z historią tworzącej je zbiorowości. Ta z kolei posiada własną tożsamość, w wymiarze
ludzkim i przestrzennym. Takie funkcjonowanie miasta jest uzależnione
w znacznej mierze od postaw społecznych oraz władz samorządowych.
Poziom rozwoju regionów w Polsce zależy także w znacznym stopniu od
aktywności ośrodków miejskich, ich poziomu rozwoju gospodarczego
i społeczno-kulturowego. Tym samym zagadnienie rozwoju regionalnego wpisuje się w obszar zmian kulturowych, co polega na zwróceniu
uwagi na rolę czynników kulturowych podczas procesów zmian czy rozwoju w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym.
Niezwykle istotnym przesłaniem, a zarazem zamierzeniem i obszarem
aktywności jest integracja obszarów, które w roku 1999 utworzyły kujawsko-pomorskie, a także dążenie do wyrównania poziomu rozwoju województwa. Istotne staje się zatem dążenie do likwidacji barier przestrzennych i społecznych oraz dostosowanie do funkcjonowania w nowych
warunkach zarządzania przestrzenią, mających podstawowe znaczenie
dla rozwoju społeczności lokalnych oraz funkcjonowania usług publicznych. Kolejna sprawa to zapewnienie możliwości absorpcji środków
europejskich ważnych dla przebudowy struktury i charakteru regionu.
Niemniej jednak przestrzeń województwa wciąż pozostaje niespójna,
a poszczególne jego części są silnie zdywersyfikowane pod względem
ogólnego stanu rozwoju, przekładającego się na jakość życia mieszkańców i atrakcyjność dla prowadzenia działalności gospodarczej. Takie
zróżnicowanie wewnętrzne regionu jest całkowicie naturalne, jednak
w znacznie większym niż dotychczas stopniu powinno być wykorzystywane do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego – zarówno
rejonów słabiej, jak i lepiej rozwiniętych, co jest zgodne z koncepcją prowadzeniu polityki regionalnej w skali kraju.
Ważnym współcześnie zadaniem jest modernizacja województwa,
rozumiana jako zdecydowane działania skoncentrowane na wybranych dziedzinach, szczególnie ważnych dla jakości życia mieszkańców
i konkurencyjności województwa. Celem jest tutaj zasadnicza poprawa
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sytuacji, poprzez przełamanie dotychczasowych barier oraz przygotowanie społeczeństwa i przestrzeni województwa do nowych wyzwań
rozwojowych, które zaistnieją w III dekadzie XXI wieku. Konieczne staje
się zatem przewartościowanie dotychczasowych uwarunkowań i walorów konkurencyjności regionalnej oraz podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie istniejących zasobów i możliwości rozwojowych. Stworzone zostaną w ten sposób warunki zapewniające wysoką
jakość życia oraz odpowiedni poziom konkurencyjności, co umożliwi
osiągnięcie efektów w zakresie spójności wewnątrzregionalnej w sferze
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Osiąganie zamierzonych efektów będzie możliwe dzięki integracji różnych środowisk wokół realizacji wspólnych celów oraz koncentrowanie się wokół jednolicie pojmowanych interesów i wartości. Będzie to sprzyjać działaniom na rzecz
wyprowadzenia województwa ze strukturalnych ograniczeń rozwoju,
które hamują realizację ambitnych celów związanych z rozwojem nowoczesnego społeczeństwa oraz szeroko pojmowanej innowacyjności. Stąd
potrzeba ukierunkowania działań na stworzenie stabilnych podstaw dla
trwałego, harmonijnego rozwoju, opierającego się na aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców, a przede wszystkim na wykształceniu pożądanych postaw, zaangażowaniu społecznym, otwartości
oraz zdolności do adaptacji do nowych, zmieniających się warunków.
Pozwoli to na swoista modernizację, która doprowadzi do przebudowy
oraz zmiany profilu społeczno-gospodarczego regionu i zasadniczego
przyspieszenia rozwoju, a poprzez wydobycie walorów dotąd słabo eksponowanych oraz wzmocnienie potencjałów endogenicznych pozwoli
na wykreowanie nowej marki i korzystnego wizerunku województwa.
Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na niektóre aspekty i uwarunkowania wpływające na zakres i efekty planowanych działań, do których należy zaliczyć problemy demograficzne oraz strukturę społeczną
mieszkańców regionu, podejście do roli innowacyjności i kreatywności w kształtowaniu wszelkich procesów społeczno-gospodarczych,
a zwłaszcza w budowaniu konkurencyjności gospodarki i poprawy jej
efektywności, a także postępujące usieciowienie wszelkich procesów
społeczno-gospodarczych. Należy też wskazać na dominującą rolę obszaru metropolitalnego Bydgoszczy i Torunia w kształtowaniu rozwoju
regionu, bowiem obszary metropolitalne koncentrują zdecydowaną
większość potencjału odpowiedzialnego za kreowanie innowacyjności,
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poziom wykształcenia mieszkańców, jakość i rozpoznawalność kultury,
stan zdrowia mieszkańców, obsługę biznesu, dostępność zewnętrzną,
a nawet symbolikę i tożsamość regionów. Wiążą się z tym określone wyzwania istotne dla rozwoju regionu, sprostanie którym wymaga zaangażowania szerokiego kręgu partnerów społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych. Tak więc należy tutaj wspomnieć o konieczności przebudowy rynku
pracy, aktywizacji społeczności lokalnych, racjonalnego wykorzystania
zasobów endogenicznych, a także potrzebie zasadniczej poprawy warunków życia ludności wiejskiej wraz z rozwojem sieci instytucji usług publicznych wraz z wypracowaniem modelu rozwoju obszarów wiejskich. Kolejna
sprawa to nadanie impulsów rozwojowych wschodniej części województwa, określenie założeń, a następnie wdrażanie polityki miejskiej w celu
stymulowania rozwoju każdej z kategorii funkcjonalnych miast, stosownie
do ich roli w sieci osadniczej województwa, jak też zbudowanie tożsamości
i marki regionalnej z uwzględnieniem złożonej przeszłości i zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego regionu, jak też podziału funkcji regionalnych pomiędzy dwa ośrodki. Należy zwrócić uwagę, że mieszkańcy województwa nie stanowią wciąż zintegrowanej wspólnoty, a nad poczuciem
więzi regionalnej, przeważa poczucie więzi lokalnej lub podregionalnej.
Wyzwaniem jest więc identyfikacja walorów wspólnych dla społeczności
całego regionu i wykorzystanie ich do budowy regionalnej tożsamości jako
wspólnoty celów, wartości oraz interesów społeczno-gospodarczych.
Współczesny rozwój regionalny wymaga ciągłego zaangażowania szerokiego kręgu partnerów społeczno-gospodarczych, co pozwala na optymalną identyfikację wyzwań, ustalenie celów i kierunków działań oraz
obiektywna kontrolę procesu realizacji przyjętych ustaleń. W odniesieniu do województwa kujawsko-pomorskiego jest to związane z procesem
realizacji przyjętej w 2013 roku Strategii Rozwoju w perspektywie 2020+.
Zakłada ona aktywny udział środowisk społeczno-zawodowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych w szeroko pojętym procesie
zarządzania rozwojem regionalnym poprzez współuczestnictwo w doborze instrumentów zarządzania, a następnie analizie i ocenie stopnia realizacji przyjętych celów, jak też w procesach związanych z aktualizacją
przyjętych założeń rozwojowych. Kolejne ważne zagadnienie to tworzenie
warunków dla wzmocnienia potencjału konkurencyjnego oraz poziomu
innowacyjności regionu. W warunkach województwa kujawsko-pomorskiego niezwykle istotnym zagadnieniem jest integracja wewnętrzna
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poprzez zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych do aktywnego udziału w budowaniu potencjału rozwojowego regionu oraz tworzeniu silnych podstaw regionalnej samorządności. Najważniejszym
instrumentem dla tak postawionego celu jest debata publiczna pozwalająca na wymianę poglądów, kreowanie nowych rozwiązań oraz stwarzanie warunków do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego aktywnie
i odpowiedzialnie uczestniczącego w tworzeniu warunków dla przygotowania przestrzeni i środowiska społecznego regionu do funkcjonowania w nowych warunkach. W tym kontekście niezwykle ważne, a zarazem absorbujące będą działania zmierzające do modernizacji regionu
poprzez skoncentrowanie się na zidentyfikowaniu i wspieraniu działań
kluczowych dla rozwoju województwa. Istotne stanie się tutaj zbudowanie nowoczesnego modelu rozwoju regionu opartego na strategii, partycypacji, refleksji, umiejętności łączenia oraz systematycznych przekształceniach z aktywnym udziałem władz publicznych oraz przedstawicieli
społeczeństwa. Dzięki szerokiej debacie publicznej (obywatelskiej) możliwym będzie udzielenie odpowiedzi na pytania istotne z punktu widzenia
rozwoju, a mianowicie:
– co czyni nas silniejszymi,
– w których obszarach aktywności społeczno-gospodarczej możemy
być silniejsi,
– co możemy u siebie poprawić – jakie mamy szanse na rozwój
i poprawę jakości życia.
Wydaje się, że pożądanym i oczekiwanym efektem dyskusji powinno być:
– włączenie wszystkich w realizację idei modernizacji regionu,
– kreowanie społecznej otwartości,
– budowanie społecznego zaufania,
– rozwój komunikacji społecznej,
– wspieranie kreatywności,
– kreowanie postaw proinnowacyjnych,
– wspieranie procesu decyzyjnego.
Zaangażowanie wszystkich środowisk w realizację idei rozwoju powinno
przyczynić się do:
– aktywizacji samorządu terytorialnego,
– konsekwencji w działaniu,
– wykreowania optymalnych form uczestnictwa społecznego,
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– wspólnego poszukiwania i wykorzystywania potencjałów
endogenicznych,
– współpracy ze zmieniającym się otoczeniem.
Tak pojmowane zaangażowanie w rozwój przyniesie efekty organizacyjne, społeczne, intelektualne oraz kulturowe, a zarazem stanowić
będzie realizację idei partycypacji społecznej umożliwiającej włączenie
wszystkich zainteresowanych w proces zarządzania regionem. Jedną
z form takiego właśnie uczestnictwa są cykliczne spotkania realizowane
w ramach Kujawsko-Pomorskiego Forum Regionalnego organizowane
z inicjatywy środowisk samorządowych, gospodarczych i naukowych
naszego województwa. Wynikiem aktywności tego gremium powinno
być wypracowanie modelu współdziałania różnych środowisk na rzecz
rozwoju regionalnego, zaproponowanie kompleksowego systemu integracji i koordynacji polityk publicznych mających wymiar terytorialny,
a także zwiększenie roli procesu koordynacji działań. Dzięki temu możemy
poszerzyć płaszczyznę współdziałania, wzmocnić autentyczną samorządność oraz wykreować mechanizmy partycypacji. W ten sposób możemy
przyczynić się do wypracowania założeń kujawsko-pomorskiego modelu
rozwoju. Wymagają zaangażowania i aktywności środowisk lokalnych,
wspierania edukacji regionalnej. Wymaga to jednak podjęcia działań na
rzecz uaktywnienia rzeczywistej samorządności oraz uspołecznienia procesu zarządzania rozwojem. Troska o te właśnie obszary wraz ze wspieraniem gospodarki jako głównego nurtu rozwojowego może wpłynąć na
zmianę wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego, wpłynąć na
napływ nowych mieszkańców oraz inwestorów, a także pozytywnie zmobilizować już prowadzoną działalność. Szczególnie istotna jest tutaj kwestia wyłaniania inteligentnych specjalizacji, wspierania innowacyjności,
racjonalne wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej, skuteczność
wdrażania strategii i planów rozwojowych, jak również tworzenie nowych
warunków i możliwości do wykorzystywania szans rozwojowych.
W przypadku regionu kujawsko-pomorskiego napotkać można wiele
problemów, gdy próbuje się analizować kwestie dotyczące tożsamości
i świadomości regionalnej. W związku z tym konieczne jest rozważenie
możliwości tworzenia różnego rodzaju porozumień w sferze identyfikacji
terytorialnej. Kolejna sprawa to działalność polityczna w kategoriach tożsamości oraz traktowanie polityki jako swoistego przeżycia terytorialnego.
W działaniach samorządu terytorialnego konieczne jest uwzględnienie
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identyfikacji terytorialnej w kontekście kształtowania i wzmacnia procesu
wewnętrznej integracji.
Polityka samorządowa powinna określać kierunki rozwoju z wykorzystaniem potencjału społecznego jako czynnika wpływającego na spójność
regionalną. Istotne znaczenie ma tutaj edukacja regionalna rozumiana
jako wiedza o regionie, bowiem bez ukształtowania tożsamości i identyfikacji regionalnej, bez wykorzystania różnic i specyfik lokalnych województwo pozostanie niedostrzeżone, a jego marka nieznana.
W procesie zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym niezwykle istotnym zagadnieniem jest uspołecznienie tego procesu związane
z stworzeniem odpowiednich możliwości oraz zaangażowaniem się
społeczności lokalnej w działania na rzecz planowania i organizowania przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu jakości życia.
Współcześnie stanowi to jeden z podstawowych kanonów kształtowania
terytorialnego systemu społecznego oraz atrakcyjności poszczególnych
jednostek terytorialnych. Stąd waga środowiska społecznego jako kreatora
rozwoju lokalnego.
Współcześnie aspiracją samorządu województwa jest systematyczny
wzrost jakościowych aspektów rozwoju regionu, a także poprawa jego
pozycji konkurencyjnej w kontekście ulokowania kujawsko-pomorskiego
wśród kilku najlepiej rozwiniętych regionów w kraju. Aktualnie proces
ten jest realizowany w ramach modernizacji województwa, rozumianej
jako zdecydowane działania skoncentrowane na wybranych dziedzinach,
szczególnie ważnych dla jakości życia mieszkańców. Istotna staje się tutaj
zasadnicza poprawa sytuacji, poprzez przełamanie dotychczasowych
barier oraz przygotowanie społeczeństwa i przestrzeni województwa do
nowych wyzwań rozwojowych, które zaistnieją w XXI wieku. Powinno
to doprowadzić do przebudowy oraz zmiany profilu społeczno-gospodarczego regionu i zasadniczego przyspieszenia jego rozwoju, a poprzez
wydobycie walorów dotąd słabo eksponowanych oraz istniejących potencjałów endogenicznych wykreowanie nowej marki i korzystnego wizerunku województwa. Dzięki podejmowanym działaniom możliwe będzie
przewartościowanie dotychczasowych uwarunkowań i walorów konkurencyjności regionalnej jako istotnych determinant rozwoju. Konieczne
jest zatem zapewnienie wysokiej jakości życia oraz potencjału konkurencyjnego gospodarki województwa poprzez działania podejmowane
w innych niż dotąd dziedzinach, jak też wykorzystywanie dostępnych
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oraz nowych instrumentów rozwoju stanowiących zbiór różnego rodzaju
działań składających się na modernizację społeczeństwa, modernizację
gospodarki i modernizację przestrzeni regionu.
Dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie tworzą dogodną sytuację
dla projektowania nowych wyzwań i przedsięwzięć, które stanowiąc swoistą kontynuację podejmowanych działań, tworzą zarazem spójną całość
w budowaniu potencjału rozwojowego województwa oraz kształtowaniu
jego przewagi konkurencyjnej stanowiącej podstawę dla poprawy jakości
życia mieszkańców.
Analiza istniejących uwarunkowań oraz identyfikacja występujących
wyzwań wskazuje na konieczność podjęcia oraz kontynuacji działań
w następujących obszarach:
• Doskonalenie funkcjonowaniu usług publicznych, zwłaszcza należących do zadań własnych gmin, głównie w sektorze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, edukacji, transportu publicznego,
co w szerszym kontekście wpłynie na ogół zagadnień związanych
z zarządzaniem przestrzenią i organizacją usług, zwłaszcza w największych miastach.
• Wspieranie innowacyjności i kreatywności w odniesieniu do: rozwoju kapitału intelektualnego, budowy relacji między biznesem,
nauką, administracją, zdolnością do wytwarzania oraz absorpcji
nowoczesnych rozwiązań i technologii.
• Rozwijanie infrastruktury służącej powiązaniom wewnątrz regionalnym (spójności wewnętrznej województwa – czyli zapewnieniu
zdolności do codziennej mobilności wewnątrz wojewódzkiej dla realizacji potrzeb zawodowych, edukacyjnych, kulturalnych, komercyjnych itp.), międzyregionalnym i międzynarodowym, ale także z rozwojem społecznym w kierunku otwartości i tolerancji, akceptacji
mobilności oraz zdolności do adaptacyjności.
• Wspieranie znaczącej rolę metropolii w kształtowaniu rozwoju
regionu, ponieważ koncentruje ona zdecydowaną większość potencjału odpowiedzialnego za kreowanie innowacyjności, poziom
wykształcenia mieszkańców, jakość i rozpoznawalność kultury, stan
zdrowia mieszkańców, obsługę biznesu, dostępność zewnętrzną,
a nawet symbolikę i tożsamość regionów. Wiąże się to z powszechnie przypisywaną metropolii rolą „lokomotywy rozwoju” regionu.
W realiach województwa kujawsko-pomorskiego wiąże się to bez-
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pośrednio z potencjałem Bydgoszczy i Torunia. Stan rozwoju funkcji
metropolitalnych tych miast będzie determinował ich rolę i pozycję
w stosunku do ośrodków krajowych i europejskich.
• Konieczność zasadniczej poprawy warunków życia ludności wiejskiej, poprzez przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich
wobec stolic województwa, a nawet siedzib powiatów. Poprawa
dostępności do usług publicznych, podniesienie poziom rozwoju
społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
• Nadanie impulsów rozwojowych wschodniej części województwa –
w tym zwłaszcza miastom Włocławek oraz Grudziądz, które pełnią
szczególną rolę w stymulowaniu rozwoju społecznego i gospodarczego otaczających powiatów.
• Intensyfikacja działań w zakresie polityki miejskiej – czyli stymulowanie rozwoju każdej z kategorii funkcjonalnych miast, stosownie
do ich roli w sieci osadniczej województwa.
• Dalszy rozwój polityki terytorialnej jako ważnego instrumentu rozwoju województwa, wpływającego na pobudzenie i integrację środowisk lokalnych.
• Budowanie tożsamości i marki regionalnej oraz doprowadzenie do
identyfikacji walorów wspólnych dla społeczności całego regionu
i wykorzystanie ich do budowy regionalnej tożsamości – jako wspólnoty interesów społeczno-gospodarczych.
Działania te wychodzą naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom
i oczekiwaniom społeczności lokalnych wpisując się w szeroko pojmowany zakres polityk publicznych inicjowanych przez samorząd województwa i stanowiących oś realizacji polityki rozwoju w wymiarze regionalnym i lokalnym.
W warunkach województwa kujawsko-pomorskiego niezwykle istotnym zagadnieniem jest integracja wewnętrzna oraz budowanie tożsamości terytorialnej poprzez przekształcenia regionalnej wspólnoty interesów
we wspólnotę celów. Konieczne jest zatem zaangażowanie partnerów
społeczno-gospodarczych do aktywnego udziału w budowaniu potencjału rozwojowego regionu oraz tworzeniu silnych podstaw regionalnej
samorządności. Najważniejszym instrumentem dla tak postawionego
celu jest debata publiczna pozwalająca na wymianę poglądów, kreowanie nowych rozwiązań oraz stwarzanie warunków do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczącego
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w tworzeniu warunków dla przygotowania przestrzeni i środowiska
społecznego regionu do funkcjonowania w nowych warunkach. W tym
kontekście niezwykle ważne, a zarazem absorbujące będą działania
zmierzające do modernizacji regionu poprzez skoncentrowanie się na
zidentyfikowaniu i wspieraniu działań kluczowych dla rozwoju województwa. Istotne stanie się tutaj zbudowanie nowoczesnego modelu
rozwoju regionu opartego na strategii, partycypacji, refleksji, umiejętności łączenia oraz systematycznych przekształceniach z aktywnym udziałem władz publicznych oraz przedstawicieli społeczeństwa. Dzięki temu
polityka samorządowa powinna określać kierunki rozwoju z wykorzystaniem potencjału społecznego jako czynnika wpływającego na spójność regionalną. Takie ujęcie zagadnienia każe postawić kolejne wyzwanie przy nakreślaniu wizji i strategii rozwojowych, gdyż wymaga zadania
pytania o to, czym województwo kujawsko-pomorskie może wyróżnić
się już nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale szerzej – w skali europejskiej
czy światowej. Bez ukształtowania tożsamości i identyfikacji regionalnej,
bez wykorzystania różnic i specyfik lokalnych województwo pozostanie niedostrzeżone, a jego marka nieznana. Różnorodność wewnętrzną
regionu, można wykorzystać jako tworzywo dla rozwoju. Jednocześnie w procesie zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym niezwykle istotnym zagadnieniem jest uspołecznienie tego procesu związane
z stworzeniem odpowiednich możliwości oraz zaangażowaniem się
społeczności lokalnej w działania na rzecz planowania i organizowania
przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu jakości życia.
Współcześnie stanowi to jeden z podstawowych kanonów kształtowania
terytorialnego systemu społecznego oraz atrakcyjności poszczególnych
jednostek terytorialnych. Stąd waga środowiska społecznego jako kreatora rozwoju lokalnego i regionalnego.
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1. Wprowadzenie
Od połowy XX wieku w sposób wyraźny zaczęła zmieniać się struktura
świata. Zmiany te dotarły także do naszego regionu. Jak z naszej perspektywy one wyglądają i co zrobić, aby to, co w nich pozytywne, wzmocnić,
a to, co negatywne, osłabić?
Jak postępować, aby „być sobą”, a nie tylko pozostać ogniwem globalnego procesu zmian? – oto pytania, na które trzeba szukać odpowiedzi.
Gwałtowny, nieustanny rozwój techniki i technologii, „zwłaszcza
w takich dziedzinach jak informatyka i telematyka ewoluuje w kierunku
sieciowych powiązań o niepohamowanym przepływie walorów, zarówno
materialnych, jak i niematerialnych. Jest to proces globalizacji jako przeciwieństwo indywidualizacji. Z punktu widzenia aksjologicznego globalizacja jest wielowymiarowa. Równolegle występują w niej zjawiska, których
część wnosi pozytywne, a część negatywne skutki dla jakości życia człowieka. Do pozytywnych zaliczyć należy wzrost produkcji towarów i usług
zaspokajających podstawowe potrzeby człowieka, a także chroniącymi go
przed negatywnymi wpływami środowiska, wzrost czasu wolnego przeznaczonego na indywidualny rozwój, wzrost konsumpcji indywidualnej
sprzyjający samorealizacji oraz długości trwania życia, eliminacja niektórych chorób. Negatywne skutki globalizacji to, mierzone współczynnikiem Giniego, rosnące dysproporcje dochodowe w różnych regionach
świata, wymuszanie mentalności konsumpcyjnej, wywoływanie populizmów, zacieranie zróżnicowanych tożsamości społecznych, zagrożenie
terrorystyczne, zmiany klimatu, katastrofy ekologiczne, wyczerpywanie
się niektórych zasobów, w tym wody pitnej”24.
Pod wpływem globalizacji gospodarka towarowo-pieniężna przekształciła się w pieniężno-towarową, w której praca człowieka (produkcja) ma mniejsze znaczenie niż konsumpcja. Wynika to jakby na wprost –
z mniejszego znaczenia kapitału stezauryzowanego w stosunku do
kapitału obrotowego czy – mówiąc precyzyjnie – części kapitału pozostającego w obrocie.
24
S, Pastuszewski, Rozwój lokalny w Polsce wobec globalizacji, [w:] Socjologiczno-kulturowe i prawno-edukacyjne aspekty zarządzania, red. L. Karczewski, H. A. Kretek,
Opole 2018, s. 72.
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Obieg pieniądza, coraz szybszy, coraz intensywniejszy, jest krwioobiegiem gospodarki i uzależnionego od niej coraz bardziej życia społecznego. Wyznacza rytm i zakres produkcji oraz usług, a zarazem rozwiązuje
szereg problemów społecznych, a nawet psychologicznych, jak organizacja grup, a nawet poczucie sensu. Intensyfikuje się w ten sposób proces
uprzedmiotowienia człowieka.
Za początek wzmożonej, bo proces ten postępował od zarania ludzkości, globalizacji przyjmuje się rok 1950, określony przez Colina Waldensa jako początek epoki antropocenu25. Wtedy to rozpoczęło się wielkie
przyspieszenie w przemyśle i rolnictwie oraz gwałtowny rozwój środków
komunikacji bezpośredniej i pośredniej.

2. Zmiany w obrębie tożsamości
Globalizacja w sposób konsekwentny zmienia człowieka. W ogólnym
zarysie upodabnia ludzi do siebie według całościowego, zawężającego
„modelu” ogólnego, ale w szczegółach – szczególnie w sferze wyobrażeń – różnicuje. Unifikacja czy uniwersalizacja osobowości następuje
głównie pod wpływem presji technologicznej i globalizacyjnego „szumu
informacyjnego”, owej nieustrukturyzowanej „chmury wiadomości”.
Presja technologiczna to z kolei ćwiczenie w obsłudze coraz to liczniejszych i nowszych urządzeń, a przy okazji uzależnienie się od nich.
Największe zmiany obserwuje się w obrębie tożsamości. Efektem globalizacji jest nadmierny rozrost tożsamości podmiotowej kosztem tożsamości społecznej.

25

T. Ulanowski, Żegnaj, holocenie, żyjemy w antropocenie, „Gazeta Wyborcza” 2016, nr 5, s. 21.
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Ryc. 1. Model tożsamości człowieka zglobalizowanego
(zuniwersalizowanego indywidualisty)

Tożsamość osoby wyrasta z potrzeby unikatowości, wyróżnienia się
z otoczenia. Kształtuje się dzięki charakterystycznej dla człowieka potrzebie szukania i kreowania sensu życia. Można więc mówić o potrzebie
tożsamości.
„Proces kształtowania się tożsamości rozpoczyna się w dzieciństwie
i trwa przez całe życie. Kształtuje się z jednej strony świadomość tego,
że różnimy się od innych i jesteśmy indywidualni, jesteśmy sobą (personalizacja), a z drugiej jesteśmy podobni do innych, szczególnie niektórych innych (kategoryzacja). Proces identyfikacji dotyczy szczególnie
doświadczeń, przekonań, sądów, nadrzędnych wartości wyznaczających nam kierunek dążeń. Tożsamość jest strukturą psychiczną złożoną
zarówno z charakterystyk pochodzenia społecznego, zewnętrznego, jak
i wewnętrznego”26.
Tożsamość to cechy wyróżniające jednostki lub grupy, określające, kim
lub czym jest ta jednostka lub grupa i co ma dla nich znaczenie, a także
kim lub czym nie jest. Najważniejszymi źródłami tożsamości są płeć,
26
M. Chyła, Miejsce jako podstawa kształtowania się tożsamości, [w:] 1050-lecie chrztu
Polski a tożsamość narodowa, red. H. Czakowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2017, s. 45–46.
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orientacja seksualna, narodowość lub etniczność, kultura, religia, przynależność klasowa, zawód. Ważnym czynnikiem tożsamości jednostki jest
jej imię i nazwisko; nazewnictwo i symbolika ma z kolei duże znaczenie
dla tożsamości grupowej27.
Można wyróżnić tożsamość indywidualną (osobistą) przysługującą każdej osobie, a także tożsamość grupową (zbiorową) przysługującą grupie, a więc poczucie wspólnoty z innymi podobnymi pod jakimś
względem osobami, któremu towarzyszy świadomość odrębności od
innych. Tożsamość osobista człowieka to wizja własnej osoby, trwałe
przekonanie o tym, kim jest, ale też kim nie jest.
W skład tożsamości osobistej wchodzi tożsamość społeczna oraz tożsamość podmiotowa jednostki. Tożsamość społeczna jest pochodną przynależności człowieka do różnych grup i kategorii społecznych. Ma wymiar
subiektywny (poczucie tożsamości jednostki) i obiektywny (zaklasyfikowanie jednostki przez innych)28. Jest odpowiedzią na pytanie dotyczące
związków jednostki z płcią, wiekiem, rodziną, językiem, wyznaniem,
narodowością, wykształceniem, pracą, pozycją socjalno-ekonomiczną,
poglądami politycznymi itp.29

3. Zmiany w kulturze bycia i języku
Znaczny wpływ na tożsamość mają dominujące wzory kulturowe,
w tym język. Tożsamość zanurzona jest bowiem w kontekście społeczno-kulturowym.
W naszym kręgu kulturowym, w owym spreparowanym przez globalizację europejsko-amerykańskim uniwersum, występują globalizmy
w języku, a więc słowa czy sformułowania używane potocznie na całym
świecie. Dzieje się tak za sprawą środków społecznego przekazu, ostatnio przede wszystkim internetowego, ale też powszechnie dostępnych
wytworów kultury, jak film, piosenka, w mniejszym stopniu książka. Rolę
nośnika globalizmów spełnia język angielski jako język światowy, a przede
wszystkim jego amerykańska odmiana używana w skromnym, stereotypowym zakresie, aby była zrozumiała przez ludzi o różnym stopniu
27

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 736.

28

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 154.

Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalaki i T. Plich,
Warszawa 1999, s. 309–310.
29
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wykształcenia. Jest ona rozpowszechniana na całym świecie głównie poprzez hollywoodzkie filmy. Filmy te lansują również konkretne
wzory i style bycia, modele karier życiowych, a już na pewno konkretne
zachowania.
Już dawno we wszystkich potocznych słownikach zadomowiło się
słowo okey, znaczące: tak, dobrze, a nawet: tak jest na wzór niemieckiego,
stawiającego na baczność dziarskiego słowa jawohl. Dużą popularnością cieszy się pożegnanie bye, bye, mające w języku polskim kalkę pa, pa.
Ma ono też wersję skróconą bye, czyli pa. Najnowszym, szybko rozpowszechniającym się globalizmem jest życzenie przy pożegnaniu Miłego
dnia, Dobrego dnia – głównie jako odpowiednik angielskiego Have a nice
day. Polskie do widzenia czy do zobaczenia coraz częściej zastępowane są
przez to właśnie pożegnanie.

4. Pogoń za tożsamością
Zbigniew Mikołejko mówi o coraz powszechniejszym, a więc niemal
„uniwersalnym” zjawisku „pogoni za swoją tożsamością, bo w tym ruchomym dzisiejszym święcie próbujemy w niej znaleźć oparcie. Staramy się
na tej drodze odzyskać własne „ja”, zaspokoić swój lęk, także przed śmiercią, starością, bo odkryliśmy, bardziej niż inne epoki, brutalność przemijania. Zatem w owej pogoni próbujemy „zamazać” czy zdławić także ten
lęk, który przemijaniu towarzyszy. Tyle tylko, że ta upragniona, zbawienna
i mająca nas ukoić tożsamość musi się przecież na czymś opierać. Ale na
czym? Dochodzimy bowiem do paradoksu. Chcemy niby coś odzyskać,
chcemy się na czymś trwałym oprzeć, chcemy mieć pewność różnych
spraw, pewność własnej tożsamości, a tymczasem okazuje się, że gonimy
za jakąś mgłą, że poruszamy się po lotnych piaskach z przypisanymi im
złudzeniami. To widać zresztą w czymś, co przejawia się na najbardziej
trywialnym poziomie, co jest niesłychaną gonitwą za towarami, które nas
łudzą swoją domniemaną rozkoszą”30.
Tożsamość, którą w naturalnym odruchu wciąż budujemy w poczuciu
nieograniczonej wolności – nadmiernie, jak wspomniano – rozwijając
tożsamość podmiotową kosztem społecznej – nie ma w zasadzie na czym
się oprzeć. Pojawia się doświadczenie niestabilności egzystencji, bowiem
30

Z. Mikołejko, Ja też sam za sobą nie mogę nadążyć, „Polska” 2018, nr 104, s. 20.
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zachwiały się dawne porządki oparte na ładzie, uporządkowaniu, hierarchii, stabilizacji, na długim trwaniu różnych wartości, zachowań i wzorów.
„To wszystko zburzyła demokratyzacja, która – w połączeniu z wielkimi rewolucjami przemysłowymi (a także, to paradoks okrutny, poprzez
doświadczenia strasznych światowych wojen) – zniosła „odwieczne” granice, hierarchie, kasty społeczne i wytworzone przez nie instytucje, trwałe
kategorie i kultury mentalne. I uczyniła nas bardzo ruchomymi. Wielkie
procesy historyczne XIX, a przede wszystkim XX wieku, doprowadziły na
przykład do zburzenia starych podziałów klasowych i stanowych, które
trzymały ludzi w ryzach i wyznaczały im los od kolebki do śmierci”31. „Już
nie wspólnota np. lokalna, czy narodowa, decyduje o roli i wyborze drogi
życiowej, ale sama jednostka, a nierzadko także i przypadek, oraz szybkość
jej reakcji na zmieniające się warunki i pojawiające okazje, czy nawet adekwatność sytuacji, miejsca i woli”32.
Przejście od społeczności losu do społeczności wyboru dokonało się za
sprawą procesów demokratyzacyjnych, zintensyfikowanych w XIX wieku.
Istotną rolę odegrała zwiększona ruchliwość społeczna, w tym emigracje zarobkowe. Niemniej początkowo wybór dotyczył mniej lub bardziej
zestandaryzowanych modeli życia i kariery zawodowej, lecz pod wpływem globalizacji również i te modele zostały rozbite. W formie rudymentarnej egzystują one na obszarach, na których mobilność jest mniejsza.

uznane modele życia, w tym modele
kariery zawodowej (porządki)

kultura lokalna
uniwersum religijno-kulturowe
zależne od regionu świata
(typu cywilizacji)

Ryc. 2. Tożsamość przedglobalistyczna
31

Ibidem, s. 20.

M. Durzewska, Aktywność społeczeństwa obywatelskiego w procesie przemian społeczno-kulturowych, [w:] Społeczno-kulturowe i prawno-edukacyjne aspekty zarządzania,
red. L. Karczewski, H. A. Kretek, Opole 2018, s. 39
32
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5. Tożsamość globalistyczna
Globalizacja wykształciła model tożsamości „zuniwersalizowanego
indywidualisty”. „Uniwersalistyczny indywidualista” to wyrosła z kategorii „Europejczyka” kategoria człowieka, który zachowując elementarne,
uniwersalne standardy cywilizacyjne (europejsko-amerykańskie), realizuje przede wszystkim indywidualną strategię życiową w sprzyjających
jej warunkach, bez zwracania zbytniej uwagi na specyfikę kulturową
i narodowościową rzeczywistości, w której się znajduje, ani też nie dbając
o własną obecność w tych sferach.
Jak już wspomniano, tożsamość osobista człowieka zglobalizowanego rozrasta się, a tożsamość społeczna zawęża się. Współczesny człowiek koncentruje się na tym, co jest dla niego ważne. W małym stopniu
dostrzega znaczenie tego, co wspólne. Ma miejsce prywatyzacja świadomości i osłabienie, bądź nawet zarwanie, więzi wspólnotowych.
Posługując się pojęciami wprowadzonymi przez Marię Kardis33: „tożsamość globalistyczna” oraz „globalny supermarket kultury”34, i idąc
tym metaforycznym tropem, można stwierdzić, że „zuniwersalizowany”
bądź nawet „globalistyczny indywidualista” akceptuje zrąb prawa, w tym
wciąż zmieniającego się prawa moralnego, oraz główne zręby obyczajowe cywilizacji euroamerykańskiej i przestrzega powszechnych norm
zachowania35, a z owego „globalnego supermarketu kultury” wybiera
różne „surowce” do budowy własnej, często też zmiennej w czasie strategii życiowej. Jego tożsamość w ciągu życia zmienia się pod wpływem
różnego typu oddziaływań globalistycznych, ale też w wyniku „inicjatywy
własnej”, pośrednio jednak też wyzwolonej przez globalizację, która promując model człowieka zindywidualizowanego, wręcz prowokuje do ciągłych zmian. Szybkozmienność zjawisk jest bowiem cechą XXI-wiecznej
rzeczywistości na równi z mnogością, prędkością i innowacyjnością. Najczęściej lansowanym wzorem jest „człowiek sukcesu” i to nie jednorazowego, ale ustawicznego.
33
M. Kardis, Tożsamość jednostki w globalnym supermarkecie kultury. Kontekst Europy
Środkowo-Wschodniej, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Na
pograniczach kultur i narodów, My-Wy-Oni, Sanok, 14 września 2018 roku.
34

Towary, oferty usługowe, wzory zachowań, wiedza, myśli, idee.

„Cywilizacja zachodnia zaszła tak daleko, bo ludzie porozumieli się w sprawie zasadniczych reguł współżycia”; W. Kruczyński, K. Romanowska, Kmicic mógłby być ochroniarzem
(wywiad), „Plus Minus” 2019, nr 9, s. 22.
35
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autokreacja indywidualna
w oparciu o propozycje
z „globalnego supermarketu”
kultura lokalna
uniwersum prawno-moralno-obyczajowe
(elementarne standardy cywilizacyjne)

Ryc. 3. Tożsamość globalistyczna

Dochodzi do upłynnienia względnie stabilnej dotąd tożsamości.
„Współczesny świat przynosi nam nieznaną dotąd zmienność, jak
mówi Zygmunt Bauman – płynność – rzeczywistości. Upłynnieniu ulegają też wartości – »Wszystko lub niemal wszystko (…) zmienia się: (…)
rzeczy, o których marzymy i których się lękamy, rzeczy, których pożądamy i które budzą naszą niechęć, które dają nam nadzieję i które napawają nas niepokojem«”36.
Globalistyczna tożsamość nie jest wrażliwa na różnice kulturowe,
w tym narodowościowe37. Posiada jednak pewną, choć z upływem czasu
też zmieniającą się, warstwę kulturową, która składa się z pewnego uniwersum religijno-kulturowego, zależnego od regionu świata (na przykład
cywilizacja euro-amerykańska, latynoamerykańska, islamska, chińska)
i lokalnych dominant. Te drugie są przede wszystkim efektem dominujących w danym środowisku oddziaływań wychowawczych i socjalizacyjnych. Na przykład w Polsce taką swoistą cechą kultury lokalnej jest familocentryzm, czyli szacunek dla rodziny i dążenie do realizacji indywidualnej
strategii w oparciu o rodzinę. W wielu przypadkach odwołanie się do tradycji i oparcie się o rodzinę jest świadomie podejmowanym ratunkiem
przed zatraceniem się w szybkozmienności i mnogości ofert XXI-wiecznego świata.

36
Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, z angielskiego przełożył T. Kunz,
Kraków 2011, s. 5–6.
37
„Uniwersalizm globalistyczny” w mniejszym stopniu dotyczy społeczności silnie scementowanych więzami grupowo-religijnymi. Dla przykładu społeczności muzułmańskie,
pomimo adaptacji nowinek techniczno-technologicznych, dalej zachowują swoją odrębność
kulturowo-religijną. Są też odporne na „choroby cywilizacyjne”, w tym plagę samobójstw.

51

Stefan Pastuszewski 

Wspólnota lokalna wobec procesu globalizacji

6. Pułapki globalizacji
„Człowiek, włączając się do wspólnoty technologicznej, budując swoją
tożsamość uniwersalistyczną, musi coś zaprzedać. Globalny internet
bierze od nas myto. Żeby coś zyskać (zachować), musimy coś dobrowolnie oddać. Jest to jakiś rodzaj umowy, na którą sami przystajemy. Niektórzy negocjują (ci z wyboru wykluczeni cyfrowo negocjują najostrzej),
inni poddają się bardziej bezrefleksyjnie. Wszyscy czują, że wykorzystują
globalną sieć do swoich celów i ona im służy”38, a równocześnie mają
świadomość uzależnienia. Ich świat posiada warstwę realności i warstwę
wirtualną. Ma miejsce ciągły balans między tymi warstwami, a w wielu
przypadkach zatarcie się granic, co może prowadzić do zachowań patologicznych. Choć świat wirtualny ma tendencję do poszerzania się, to
jednak człowiek zazwyczaj zachowuje minimum realności niezbędne do
zachowania równowagi psychicznej, tak jak w kreacji swojej tożsamości,
w celu zachowania równowagi społecznej, przystaje – jak wykazano – na
elementarne uniwersum prawno-moralno-obyczajowe.
Wirtualizacji świadomości jednostki sprzyja wirtualizacja przestrzeni
medialnej. Najżywiej odbierany jej segment, czyli polityka coraz bardziej
odrywa się od realiów. Mariusz Janicki pisze, że „polityka została utożsamiona z politycznym marketingiem. Jest teraz nie tyle sumą spraw publicznych do załatwienia, co teatrem ludzkich namiętności, areną personalnych zmagań otoczoną przez rozpalonych kibiców. Jak chyba nigdy
wcześniej, wielkie zgromadzenia nie mają własnego, realnego ciężaru, ale
tylko taką wagę, jaka wynika z zainteresowania publiczności, wyników
wyszukiwarki Google, rezonansu w mediach społecznościowych”39.

38

K. Smyk, Korespondencja z autorem z dnia 16 października 2018 roku.

39

M. Janicki, Rejestrator lotu, „Polityka” 2019, nr 9, s. 15.
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świat
wirtualny

realność

Ryc. 4. Świat zuniwersalizowanego indywidualisty (wirtualizacja świadomości)

Ma miejsce proces zrywania lub osłabiania więzi społecznych na rzecz
prywatyzacji życia.
W procesie prywatyzacji życia dużą rolę odgrywa dostęp do informacji.
Z jednej strony „szum informacyjny” powoduje w odbiorcach stan przesycenia informacją, jak również zniechęcenie do głębszej analizy treści,
z drugiej jednak dla człowieka próbującego samodzielnie myśleć stanowi
szansę rozwoju, o ile człowiek wytworzy wystarczające mechanizmy
selekcji i krytycyzmu.
Dzięki postępowi technicznemu mamy dostęp do wiadomości z całego
świata. Możemy spojrzeć na świat z różnych perspektyw i nagle dojść do
wniosku, że „obiektywnej prawdy” nie ma i nigdy nie było. Dostrzegamy
również, jak wszystko zmienia się w zawrotnym tempie. Ugruntowujemy
się w przekonaniu, że nic nie jest czarno-białe. W sferze postępowania
może doprowadzić to do relatywizmu moralnego. Mamy więc dwa wyjścia: albo wybrać jeden przekaz, do którego nam najbliżej, albo śledzić
choć kilka źródeł, by choć spróbować nie dać się zmanipulować. Zdecydowana większość ludzi szuka przekazu prostego w odbiorze, hasłowego.
Szuka parasola, pod którym może się schować przed deszczem informacji
i ofert. Gdy już czegoś poszukuje, to gotowych, uproszczonych odpowiedzi na różne kwestie.
Przed tak bezbronnym człowiekiem pojawia się pułapka politycznego populizmu rodem z orwellowskiego Roku 1984, gdzie poprzez
proste manipulacje informacjami buduje się bezustanne poczucie zagrożenia (na przykład rzekome zagrożenia suwerenności Polski ze strony
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Rosji, Niemiec, Brukseli czy islamu). Reakcją ma być budowanie jedności
wewnętrznej (narodowej) i odgradzanie się od innych oraz konsumpcjonizm, który z kolei opiera się, podobnie jak populizm, na manipulowaniu
zachowaniem grup i jednostek.
Drugą pułapką jest korporacyjny dyktat produktywności i innowacyjności, nie mówiąc już o wzrastającym tempie zdarzeń i szybkozmienności
zjawisk. „Cały ten wielki, globalny, kapitalistyczny moloch wytwarza w nas
bowiem wszystko, a przede wszystkim wytwarza w nas potrzeby, nowe
łaknienia, nowe pragnienia. Głody nowych rzeczy, towarów, wartości”40.
Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z cynicznym, rozpowszechnianym przez korporacje fetyszyzmem towarowym i uzależnieniem od
tandetnej rozrywki, co potęguje postawy hedonistyczne41.
Trzecią pułapką jest wpadnięcie w „kulturę stadną”. „Człowiekowi współczesnemu wydaje się, że jest indywidualnością, bo coś tam sobie kupuje
w galerii, ale on ma w tej galerii tysiące ludzi obok siebie, którzy gonią za
tym samym co on. Albo te miriady bliźniaczo podobnych do siebie zdjęć
z wakacji, życia rodzinnego, rozmaitych imprez – fotek kompulsywnie
pstrykanych i publikowanych potem w sieci. Jaka to indywidualność?”42.
Taki to jest efekt korzystania z „globalnego supermarketu kultury”.
Tak więc w tym duopolu „zuniwersalizowanego indywidualisty” indywidualizm staje się iluzją, a zastępuje go egoizm, w najlepszym przypadku
egocentryzm. Ma więc miejsce zanik wartości i więzi głębszych oraz
stabilnych na rzecz płytkich i okazjonalnych. Sieć internetowa buduje
płynne, iluzoryczne wspólnoty, do których można wejść, kiedy się zechce,
i wyjść, kiedy się zechce.
Równocześnie występuje „porozumienie technologiczne” i „zgoda
prawno-obyczajowa”. Sieć informatyczna i „powszechność technologiczna” są nie tylko narzędziem porozumiewania się i budowania,
choćby krótkotrwałych związków społecznych, ale też moderują relacje
społeczne. Procesy te nie tworzą spójnych społeczności, ale za to dzięki
owemu „porozumieniu” społeczności te nie są wewnętrznie zantagonizowane, skoro jednym z elementów zaakceptowanej (uniwersalnej)
bazy prawno-moralno-obyczajowej jest tolerancja.
40

Z. Mikołejko, op. cit., s. 21.

B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, z angielskiego przełożyła H. Jankowska, Warszawa 2008.
41

42

Z. Mikołejko, op. cit., s. 21.
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Dominacja „zuniwersalizowanych indywidualistów” i ich mniejsza
zdolność do zawiązywania spójnych społeczności, a więc atomizacja
społeczeństw i narodów, może mieć jednak pozytywne skutki, choćby
w formie zmniejszenia zagrożenia wybuchem wojny narodów na wzór
wojen światowych w XX wieku.

7. Podsumowanie
Z punktu widzenia antropologii od połowy XX wieku mamy do czynienia z następującymi, wynikającymi z globalizacji, procesami zmieniającymi człowieka:
1. Płynność tożsamości.
2. Wirtualizacja świadomości.
3. Zindywidualizowanie i prywatyzacja osobowości w splocie z jej
unifikacją.
4. Fragmentaryzacja wiedzy.
5. 
Uzależnienie od nowych technologii i nowych towarów (fetyszyzm towarowy).
6. Konsumeryzacja zachowań i zwyczajów.
7. 
Ludyczność kultury, niski poziom uczestnictwa w „kulturze
wysokiej”.
8. Skłonność do uprzedmiotowiania partnerów życiowych (rodziny
patchworkowe).
9. Hedonizacja (model człowieka hit en nunc, szczęśliwości na co
dzień).
10. Zmniejszenie się umiejętności skupiania uwagi, poddanie się szybkozmienności zdarzeń i zjawisk (pragnienie „ustawicznej nowości”),
poczucie niestabilności egzystencji.
Są pewne procesy cywilizacyjne, między innymi wspomniana już
atomizacja struktur społecznych i wirtualizacja świata jednostki, szum
informacyjny i technologizacja, na istnienie których nie mamy wpływu,
ale które w pewnym zakresie – jeśli te procesy wykryjemy, zdefiniujemy
i poznamy mechanizmy ich działania – możemy moderować w celu
zachowania spójności społecznej, co zapewnia przecież prawidłowe
funkcjonowanie społeczeństw i narodów.
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Może nie zespoloną, ale przynajmniej „społeczność w porozumieniu”43, można zbudować na platformie technologicznej (nawet Murzyni
w buszu posługują się smartfonami) oraz na owym uniwersalizmie
„prawno-obyczajowym”.
W przywołanym artykule pt. Rozwój lokalny w Polsce wobec globalizacji wskazałem na społeczne mechanizmy zmniejszania negatywnych
skutków globalizacji. To najogólniej rzecz biorąc rozwój struktur lokalnych, głównie dzięki zwiększeniu partycypacji społecznej i aktywności
obywatelskiej, co sprzyja budowie tożsamości lokalnej i integracji tejże
tożsamości. Rozwój wspólnoty lokalnej może być, choć nie musi, zaczynem rozwoju wspólnoty szerszej – regionalnej, narodowej, państwowej.
Zbigniew Mikołejko mówi z kolei o pracy duchowej, wewnętrznej44,
ale do tego trzeba ludzi indywidualnie zachęcić i wdrażać. Duża w tym
rola rodziny, szkoły i związków wyznaniowych, choć te ostatnie coraz
mniej się liczą w codziennych strategiach życiowych. Pewną rolę w obronie przed nazbyt „płynną tożsamością” mogą odegrać rozproszone kultury wyspowe, czyli stowarzyszenia i związki wspólnych zainteresowań
i celów, o ile ustrzegą się one przed sekciarstwem.
Jak widać, działalność wspólnotowa jest niezbędna dla pracy nad sobą,
co dowodzi nie tylko większego znaczenia więzi społecznej niż autokreacji, co ustawia więź społeczną w roli środowiska wzrostu. Brak takiego
środowiska prowadzi do patologii, co ostatnio udowodnili badacze wzrastającej fali samobójstw na świecie45. To w pierwszym rzędzie czynniki
środowiskowe, społeczne, a nie zaburzenia psychiczne, są przyczyną
zamachów na swoje życie.
Reasumując, można mówić o następujących etapach, a może tylko
stopniach regenerowania wspólnoty osłabionej przez globalizację.
1. Społeczność w porozumieniu, społeczność w kontakcie.
2. Społeczność lokalna (gminy, powiaty).
3. Społeczność regionalna.
4. Społeczność narodowa, państwowa, kontynentalna.

43
Inne określenia zaproponowane przez Katarzynę Smyk: społeczność porozumiewająca
się, społeczność w kontakcie.
44

Z. Mikołejko, op. cit., s. 21.

Wykład Aleksandra Araszkiewicza wygłoszony 21 lutego 2019 roku w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym.
45
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Trzy pierwsze społeczności (wspólnoty) mają charakter mniej lub bardziej bezpośredni. Istotą ich są styczności oraz możliwość intelektualnego
osiągnięcia (orientacji), czemu sprzyja – obok styczności – mniej lub bardziej bezpośredni obieg informacji. Naród i państwo są już wspólnotami
pośrednimi (ideologicznymi).

społeczność
narodowa

społeczność lokalna
(gmina, powiat)

społeczność
w porozumieniu

Ryc. 5. Trzy stopnie społeczności wspólnot bezpośrednich

Spoiwem tych wspólnot – obok samoświadomości – są więzi, zarówno
psychospołeczne, jak i instytucjonalne. Zazwyczaj, aby zbudować i utrzymać jakąś społeczność, trzeba powołać instytucję, co wcale nie znaczy, że
musi być to instytucja sformalizowana, biurokratyczna.
Województwo kujawsko-pomorskie ma już zaczyn takiej instytucji. Jest
nią bez wątpienia zbierające się przynajmniej raz na kwartał, Forum Rozwoju Regionalnego. Potrzebuje ono jednak nowej dynamiki, której celem
winna być integracja regionu, jako trzeciego ogniwa wspólnoty lokalnej.
Niezbędnym więc staje się podjęcie następujących działań przez Forum:
1. Otwarte, doroczne konferencje informacyjno-sprawozdawcze jednostek wojewódzkich.
2. Organizacja „centralnych” imprez wojewódzkich w różnych miejscach województwa.
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3. Przekazywanie radnym wszystkich szczebli samorządu i organizacjom pozarządowym krótkiego, dorocznego sprawozdania o stanie
i problemach województwa.
4. Opracowanie co roku planu konkretnych działań integracyjnych.
5. Sprawozdanie z realizacji tych działań.
Nie ulega wątpliwości, że rolę integrującą region jako trzeci stopień wspólnoty lokalnej dążącej do równowagi z układem globalnym,
są w województwie kujawsko-pomorskim Święta Wojewódzkie. Budują
one tożsamość regionalną, towarzyszącą oczywiście tożsamości globalistycznej, bo to jest już stałą cechą współczesnego człowieka. Podnoszą
dumę z przynależności do regionu. Znakiem wspólnoty jest flaga i herb,
widoczne co roku w coraz większej liczbie gmin. Oprócz odświętności
potrzebna jest jeszcze codzienność.
Integruje też akcja informowania w prasie lokalnej, choć na pewno
ma ona cechy permanentnej kampanii wyborczej, o przedsięwzięciach i osiągnięciach samorządu wojewódzkiego. Udane są okazjonalne
wydawnictwa, choć w przypadku życia literackiego regionu zostały zredagowane przez propagandystów, a nie znawców tematu. Tak delikatna
materia jaką jest kultura wymaga delikatności, a nie gromkich lub na
dodatek przebrzmiałych fanfar.
Informacja rzeczywiście integruje, ale nie wystarczy. Potrzebne są
działania inkluzywne, czyli włączające jak najwięcej osób we wspólnotę
regionalną.
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1. Aktywizacja społeczności lokalnej
i regionalnej na rzecz polityki rozwoju
Rozwój lokalny i regionalny to świadomie ukierunkowany i zorganizowany proces, zawierający elementy sterowania, zarządzania i koordynacji
działań różnych podmiotów dla dobra wspólnego. Działanie w skali lokalnej nie powinno oznaczać pogrążania się w „lokalizmie” i zamknięcia się
na współpracę z partnerami ponadlokalnymi. Nie można bowiem rozwijać
się, zamykając się w granicach lokalnego układu terytorialnego. Warunkiem rozwoju jest integracja z otoczeniem ponadlokalnym oraz czerpanie możliwie szerokich korzyści z uczestnictwa w układzie regionalnym.
Pojęcie rozwoju lokalnego i regionalnego należ ujmować możliwie szeroko, przyjmując za punkt wyjścia okoliczność, że wszelkie zmiany, w tym
także ekonomiczne, dokonują się pod wpływem nie takiego, czy innego
sposobu myślenia, ale głębiej zakorzenionych sił społecznych. Te zaś są
silnie zróżnicowane przestrzennie. Stąd też istotą rozwoju jest stopień
akceptacji i aktywnej postawy wobec reform społeczności na poziomie
lokalnym i regionalnym, prywatna przedsiębiorczość, skłonność do kreowania inicjatyw. W dziedzinie gospodarczej rozwój polega przede wszystkim na rozwijaniu przedsiębiorczości zarówno prywatnej, jak i kreowanej
przez władze samorządowe, a także instytucje samorządowe i społeczności lokalne i regionalne.
Płaszczyzna polityczna rozwoju wyraża się głównie poprzez możliwość wyznaczania kierunków rozwoju w sposób samorządny, a więc
przy posiadaniu przez społeczności niezbędnego zakresu autonomii.
Płaszczyzny społeczne i kulturalne rozwoju można scharakteryzować
jako możliwości przedstawiania przez społeczności lokalne i regionalne
swoich poglądów, potrzeb i kierunków rozwiązywania problemów, także
we własnych, niezależnych od państwa środkach masowej komunikacji.
Aspekty gospodarcze rozwoju należy zawsze łączyć z aspektami ekologicznymi i społecznymi. Uwzględniając powyższe rozważania, pod pojęciem rozwoju społeczno-gospodarczego należy rozumieć stałe – łącznie
ujmowanie – korzystne zmiany na obszarze układu terytorialnego, których źródłem są głównie lokalne zasoby naturalne i materialne oraz cechy
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społeczności sprzyjające rozwojowi, a rezultaty tych zmian służą lepszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i powiększaniu ich dobrobytu.
Proces rozwoju lokalnego i regionalnego powinien być działaniem
ukierunkowanym i celowym. Cele tego rozwoju powinny być definiowane odrębnie dla każdej społeczności. Uwzględniając specyfikę warunków oraz potrzeb i zasobów, które można zmobilizować, uzyska się duże
zróżnicowanie celów odpowiadające różnicom pomiędzy poszczególnymi społecznościami. Wokół tych właśnie celów niezbędne jest aktywizowanie społeczności w oparciu o przyjęte podstawowe zasady rozwoju,
jakimi są:
–p
 artnerstwo oznaczające współdziałanie partnerów lokalnych
i regionalnych w działaniu na rzecz wspólnego dobra, jakim jest
rozwój społeczny, gospodarczy oraz zatrudnienie,
–o
 parcie na zasobach lokalnych, którymi są przede wszystkim ludzie:
ich wiedza, energia, determinacja i skłonność do współpracy; do
zasobów należą także kapitał i środki materialne, korzystne położenie
geograficzne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, oświatowa, finansowa; rozwój lokalny musi opierać się na pełnym wykorzystaniu zasobów własnych społeczności i stałym podnoszeniu
ich jakości; wykorzystanie zasobów własnych powinno iść w parze
z umiejętnym wykorzystaniem praw rynku i możliwości, jakie stwarza współpraca z partnerami ponad lokalnymi,
–m
 yślenie strategiczne i programowanie, które powoduje, że rozwój
lokalny powinien być jako proces świadomie programowany, koordynowany i kontrolowany przez daną społeczność, a nie jako skutek
procesów niezależnych od woli uczestników; ważnym aspektem
tego procesu jest określenie celów rozwoju, środków ich realizacji
i harmonogramu działań; zarówno strategia, jak i program powinny
obejmować możliwie długie okresy,
–k
 oncentracja na kilku dziedzinach, co powoduje, że racjonalne
działania rozwojem wymagają określania dziedzin priorytetowych
i skupiania się na kilku wybranych celach. Najczęściej są nimi
poprawa stanu gospodarki i rynku pracy, ale równie może to być
ochrona środowiska naturalnego czy rozwiązanie trudnych problemów społecznych; wybór priorytetów jest zasadniczym elementem
strategii rozwoju lokalnego,
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– s pecyficzna instytucjonalizacja, która wymaga powołania wyspecjalizowanych instytucji; są nimi organizacje skupiające partnerów
działających na rzecz rozwoju oraz instytucje realizujące poszczególne przedsięwzięcia; do tych ostatnich należą np. agencje rozwoju,
ośrodki wspierania przedsiębiorczości, fundusze kapitałowe wspierające przedsięwzięcia gospodarcze, instytucje doradcze i szkoleniowe, kluby pracy, ośrodki promocji itd.
Przy tworzeniu programu lokalnego i regionalnego i poszukiwaniu
partnerów należy zakreślić terytorium oddziaływania oraz uwzględnić
funkcjonalny układ społeczny, gospodarczy i kulturowy. Trzeba też brać
pod uwagę podziały administracyjne, gdyż determinują one organizację
wielu działań życia, spośród których wywodzą się ważni partnerzy lokalni
i regionalni. Tak więc dążyć, by zasięg działania partnerów uwzględniał
podziały administracyjne oraz gospodarcze i kulturowe.
W tym kontekście należy spojrzeć na problematykę społeczności,
której cele i potrzeby determinuje kierunek rozwoju lokalnego i regionalnego, a jej aktywizacja staje się ważnym czynnikiem rozwoju. Przez
społeczności lokalne rozumie się zbiorowości zamieszkujące na określonym terytorium, będącym jednocześnie głównym obszarem, na
którym członkowie tej zbiorowości rozwijają swoją codzienną aktywność społeczną. Cechą charakterystyczną społeczności lokalnych jest
to, że kształtuje ona silne lokalne więzi i lokalne formy organizacji życia
zbiorowego. Tradycyjnie stanowiły one jedno z najważniejszych ogniw
w systemie społecznej kontroli sposobu zachowania się, odgrywały
ważną rolę w procesach wychowania i socjalizacji oraz w utrzymywaniu obyczajowej strony życia. Społeczności lokalne odgrywają znaczną
rolę w kształtowaniu opinii publicznej, wypełnianiu praktyk religijnych,
w działalności kulturalnej itp. W obrębie każdego narodu, każdego społeczeństwa występują mniejsze zbiorowości regionalne, które skupione są
na wydzielonych terenach. Różnice między tymi zbiorowościami związane są z odrębnościami kulturowymi utrwalającymi społeczne przypisanie jednostek i grup. W społeczeństwach lokalnych działają różne
czynniki zapewniające pewną ciągłość społeczną. Zwraca się uwagę na
rolę partii, na znaczenie patriotyzmu lokalnego, który znalazł nawet nowe
formy wyrazu w organizacjach regionalnych, artystycznych zespołach
regionalnych itp. Ciągłości sprzyja również charakterystyczna dla zbiorowości tego typu zdolność przystosowania przyjmowanych innowacji
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do starych wzorów oraz często obserwowany opór wobec pewnych
innowacji wprowadzanych przez instytucje polityczno-gospodarcze czy
administracyjne.
Istnieje wiele definicji społeczności lokalnych, jednak we wszystkich
wyróżnia się trzy najistotniejsze elementy, którymi są: wspólnota terytorialna, wzajemna interakcja oraz różnorodne formy więzi powstające
na gruncie podobieństwa sytuacji, która skłania do wspólnych działań,
wypracowania swoistych norm oraz określania celów i wartości. Najogólniej biorąc, społeczność lokalna stanowi system społecznych powiązań
między ludźmi, powstałych na gruncie wspólnoty terytorialnej i wywodzący zasadę odrębności z samodzielnie wypracowanych i zinterpretowanych elementów kultury.
Ważny jest udział tak pojmowanej społeczności lokalnej w wykonywaniu funkcji samorządu terytorialnego i kształtowanie się samorządowych społeczności lokalnych. Dlatego też niezwykle istotne jest określenie miejsca społeczności lokalnych w strukturze podziału terytorialnego
kraju, zapewnienie ich względnej jednolitości oraz uszanowanie odrębności interesów w strukturach gminnych i powiatowych. Konieczne jest
zapewnienie reprezentatywności władz lokalnych, a ich samorządność
powinna być zapewniona przez ustalenie miejsca w systemie władzy
publicznej i precyzyjne rozgraniczenie kompetencji. Musi być zdefiniowany zakres gospodarczej samodzielności tak, aby społeczność miała
możliwość samodzielnego formułowania wizji rozwojowej. W kompetencji społeczności lokalnych powinna znajdować się ochrona i kształtowanie warunków ekologicznych, organizacja sieci osadniczej oraz lokalizacja inwestycji przemysłowych.
Społeczności lokalne będące miejscem życia ludzi, są zarazem miejscem, w którym stają oni wobec instytucji władzy lokalnej. Członkowie
społeczności lokalnych artykułują swoje potrzeby, dążąc do ich zaspokojenia, uzewnętrzniają swoje postawy społeczne, światopoglądowe,
moralne, wchodzą we wzajemne interakcje, tworząc i określając ich
zasady oraz reguły. Społeczności lokalne zatem stanowią podstawowy
wymiar codziennego życia ludzi, z tego też względu niezbędne jest istnienie w nich urządzeń i instytucji lokalnych, instytucji samorządowych
wyposażonych w odpowiednie uprawnienia i kompetencje. Mają one
służyć samodzielności lokalnych społeczności, zwłaszcza w zakresie
realizowania podstawowych lokalnych potrzeb i problemów. Sprawnie

64

Mirosław Michalski, Andrzej Potoczek

Społeczny i przestrzenny wymiar rozwoju…

działające instytucje lokalne przyczyniają się do uruchomienia samozaradności – indywidualnej i zbiorowej – mieszkańców lokalnych zbiorowości. Samorządowe instytucje władzy lokalnej przyjmują na siebie
zasadniczy ciężar życia społecznego lokalnej społeczności, czyniąc jej
funkcjonowanie twórczym i praworządnym. Jednocześnie stwarzają
możliwości partycypacji mieszkańców w wykonywanie i kontrolowanie
władzy na szczeblu lokalnym. Z tego punktu widzenia niezwykle istotna
jest konstrukcja ustrojowa instytucji władzy lokalnej. Przyjęte rozwiązania prawnopolityczne określają pozycję władzy lokalnej wobec władzy
regionalnej i centralnej, a co z tego wynika – strukturę kompetencji
i zakres samodzielności, oraz możliwości społecznego zaangażowania
się w proces rozwoju. Pojęcie „lokalności” wiąże się z możliwością realizacji w skali lokalnej życia człowieka, jego życia rodzinnego i zbiorowego. Lokalność władzy gminnej i powiatowej ma związek z jej pozycją
prawnoustrojową, która zapewnia autonomię lokalnym społecznościom. Lokalność władzy gminnej i powiatowej zawiera się też w stopniu
jej funkcjonalności względem podstawowych potrzeb i interesów gmin
i powiatów.
Zjawiska poszukiwania w społecznościach lokalnych nowych źródeł
sił społecznych występują w różnych krajach, zwłaszcza tych, które przez
uniwersalizację i związaną z nim centralizację próbowały przyspieszyć
rozwój. Postęp gospodarczy, kulturowy i społeczny niejednokrotnie trafiał na bariery tkwiące w systemach lokalnych i w tych warunkach wiele
nakładów zostało zmarnowanych. Ostatnie lata przyniosły i nadal przynoszą wiele dowodów świadczących o tym, że ludzie dążą do stowarzyszania
się opartego na swobodzie wyboru. Okazało się, że jedną z metod wprowadzania innowacji jest rozwijanie i wspieranie społeczności lokalnych.
Metoda ta została uznana za skuteczne narzędzie w sytuacjach, gdy od
stopnia akceptacji, od postaw i efektywności mieszkańców zależą wyniki
wprowadzanych zmian. Z kolei region jest strukturą wspólnotową zbiorowości lokalnych, wyodrębnioną ze względu na oryginalne cechy fizjografii terenu, granice administracyjne, wspólne doświadczenia historyczne
i samodzielność gospodarczą.
Dla pojedynczego człowieka region jest terenem jego możliwości przestrzennej, realizacji interesów i przeżywania zdarzeń. Jest także istotnym
środowiskiem egzystencji. Identyfikacja regionu w sensie realnego terytorium o tożsamych charakterystykach dla zbiorowości wspólnotowych ma
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miejsce w świadomości osobowej, gdy inne miejsca przebywania uważane są za mniej pożądane. Granice regionu wyznacza identyfikacja zróżnicowania kulturowego na tyle istotna, by odróżniać się od cech innych
wspólnot kulturowych. W sensie formalnym przynależność regionalna
wyznacza kryterium podziałów administracyjnych. Jest to tzw. „słaba”
identyfikacja przynależności do zbiorowości administracyjnej. Natomiast
„mocną” identyfikację przynależności regionalnej wyraża motywacja
działania na rzecz dobra wspólnoty regionalnej. Osobowy wymiar wspólnotowości regionalnej charakteryzują zracjonalizowane motywy, oczekiwania oraz zweryfikowane kryteria możliwości własnych działań o charakterze pragmatycznym. Oznaki aktywności jednostki w regionie mają
swoje ugruntowania w aprobacie jej działania przez wspólnoty lokalne.
Działania na rzecz regionu charakteryzuje skala możliwości zaangażowania środków własnych i są to najczęściej działania nielicznych osób.
Działania osób posiadających prestiż środowiska lokalnego mają pośrednie skutki dla regionu, zwłaszcza gdy jest to związane aktywnością organizacyjną lub działaniem przedmiotowym. Dla rozwijania myślenia kategoriami regionu niezbędne są trwałe cechy pro społecznej świadomości
indywidualnej i zbiorowej. Cechami tymi są przede wszystkim skojarzenie
celów i zamierzeń nakierowanych na dobro wspólnoty regionalnej. Związane jest to z regionalizmem jako postawą działającą i czynnie urzeczywistniającą interes całego regionu poprzez społeczną aktywność uczestników życia publicznego.
Należy jednak zwrócić uwagę, że aktualnie myślenie regionalne
jest powszechniejsze niż działanie wypełniające jego treść. Podmiotowość regionalna danej osoby jest treściowo pełniejsza niż jej regionalna aktywność. Dlatego też ważnym postulatem staje się potrzeba
tworzenia warunków dla aktywizacji środowisk społecznych na rzecz
rozwoju regionalnego. W warunkach współczesnej Polski od kilku lat
obserwujemy znaczące w swej istocie przemiany modelu kierowania
rozwojem. Mianowicie odwoływaniu się do lokalnych zasobów motywacji i doświadczeń towarzyszy pozwolenie na większą autonomiczność i samodzielność w doborze kierunków działania, celów i metod.
Tak zorientowane zostały między innymi akty prawne. Istotne zatem
jest określanie warunków, na których żyjący obok siebie ludzie wytworzyliby więzi przekształcające ich w społeczność działającą na rzecz
własnego rozwoju. Stąd też niezbędne jest stworzenie odpowiednich
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warunków dla funkcjonowania samorządowych społeczności lokalnych
i regionalnych.
Do warunków tych należy zaliczyć:
–o
 kreślenie miejsca społeczności w strukturze podziału terytorialnego
kraju, zapewniając ich wspólną jedność społeczną, dostępność funkcjonalną do wyższych hierarchicznie jednostek, samookreślenie
terytorialne oraz uszanowanie odrębności interesów w strukturach
gminnych,
–z
 apewnienie reprezentatywności władz lokalnych i regionalnych,
–z
 apewnienie samorządności władz lokalnych i regionalnych poprzez
ustalenie ich miejsca w strukturze władzy i precyzyjne określenie
kompetencji,
–z
 definiowanie zakresu gospodarczej samodzielności,
– s tworzenie możliwości samodzielnego formułowania wizji rozwojowej.
Zasadniczym celem systemu samorządowego jest upodmiotowienie
społeczności lokalnych i regionalnych poprzez zapewnienie realnego
wpływu na losy wspólnoty samorządowej, na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z miejscem zamieszkania. Ustawy samorządowe dostarczają prawnych instrumentów, za pomocą których mieszkańcy mogą wpływać na to, co się dzieje na terenie jednostki terytorialnej,
między innymi w formie prawa wyłaniania swej reprezentacji, przez kontrolę pracy organów samorządowych, egzekwowania obowiązków radnych czy wypowiadania się w formie bezpośredniej w istotnych kwestiach dotyczących wspólnoty samorządowej. Decentralizowanie władzy
publicznej ma wiele zalet, wpływając między innymi na stworzenie nowej
jakości życia zbiorowego. Nie można tego dokonywać na płaszczyźnie
ogólnopaństwowej, lecz tworzyć tam, gdzie ludzie się znają, gdzie wspólnie żyją, prowadzą aktywną działalność. Samorząd stanowi płaszczyznę
kształtowania się podstaw obywatelskich oraz rozwoju elit lokalnych
i regionalnych. Jest to również obszar kreowania aktywności obywatelskiej. Stwarza też dobre podstawy do angażowania się w sprawy publiczne,
do rozwoju aktywności obywatelskiej oraz tworzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Idea społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijająca się samorządność stanowią istotny element zapewniający systematyczny wzrost udziału społeczności danej jednostki terytorialnej. Stanowi
to o rozwoju i utrwalaniu się lokalizmu i regionalizmu, który oznacza
względną autonomię oraz upodmiotowienie konkretnych społeczności
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w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturalnym w ramach szerszego
układu życia społecznego i gospodarczego w społecznościach lokalnych
i regionalnych, a także ich prymat i dominację w stosunku do szerokiego
układu terytorialno-przestrzennego. Udział mieszkańców w zarządzaniu
jest treścią ważnego postulatu, tzw. pomocniczości, zgodnie z którym
szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełniać i przekazywanie
ich społecznościom większym działającym na poziomie regionalnym.
Partycypacja środowisk społecznych w sprawowaniu władzy powinna
być jednym ze stałych elementów polityki samorządu terytorialnego, polityki w pełni dopracowanej, publicznie przedstawionej i społecznie zaakceptowanej. Polityka ta powinna być podporządkowana następującym
celom:
–p
 oszerzeniu i stałemu doskonaleniu systemu informowania mieszkańców o problemach społeczno-gospodarczych jednostki terytorialnej, w tym o nowych projektach i założeniach dotyczących przekształceń terytorialnych i ustrojowych,
–w
 zmocnieniu i poszerzeniu systemu udziału mieszkańców w konsultowaniu i opiniowaniu decyzji odnoszących się do problematyki
rozwoju społeczno-gospodarczego,
–u
 łatwianiu mieszkańcom oraz ich grupom podejmowania inicjatyw
w sprawach istotnych dla wspólnoty samorządowej.
Dzięki temu tworzy się podstawa dla wzmocnienia społeczności lokalnej i regionalnej, jak też kształtowane są warunki dla korzystnego rozwoju
klimatu oraz możliwości organizowania się tej społeczności i jej aktywnego działania. Sprzyja to także identyfikacji społeczności z obszarem
zamieszkania, tworząc dogodne warunki dla rozwoju tożsamości lokalnej i regionalnej w wymiarze społecznym, kulturowym i geograficznym.
Należy również uwzględnić zjawisko regionalizmu oraz odradzające się
zakorzenienie w „małej ojczyźnie”. Zasadzają się one w swoistej koncepcji ideowej pobudzającej aktywność lokalną, dbałość o utrwalenie tradycji i kultury wspólnoty terytorialnej, wyrażanie jej potrzeb i aspiracji oraz
umacnianie więzi społecznej. Dzisiejszy regionalizm preferuje przede
wszystkim dynamiczny rozwój i wzbogacanie wartości tkwiących we
własnym, najbliższym środowisku. Jest to ożywienie odrębności, poprzez
ukazywanie różnorodności jako bogactwa życia społecznego. Jest to także
dążenie do zrozumienia, czym jest własny region w kontekście makro-
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struktury. Istotna wartość regionu uwidacznia się we wspólnocie, osadzonej w społeczności lokalnej, broniącej i rozwijającej swoją różnorodność
w oparciu o terytorialną autonomię. Daje to danej społeczności gwarancję
podmiotowości w szerokim zakresie działań społecznych, gospodarczych
i kulturowych. Ta podmiotowość oraz poczucie możliwości stanowienia o sobie jest źródłem rzeczywistej siły społecznej, której dynamiczność i efektywność daje podstawę spójności danej społeczności lokalnej.
Z tego punktu widzenia niezwykle istotna jest sprawa udziału mieszkańców w zarządzaniu sprawami lokalnymi. Partycypacja mieszkańców we
władzy powinna być jednym ze stałych elementów polityki samorządu,
polityki dopracowanej, publicznie przedstawionej i społecznie zaakceptowanej, a następnie w trakcie realizacji systematycznie doskonalonej. Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu jednostką terytorialną powinna
przebiegać przede wszystkim przez ich aktywny udział w grupach celowych. Grupy te powinny umieszczać swoje cele w celach polityki gminnej, powiatowej i regionalnej. Formowanie się tych grup powinno przebiegać poprzez tworzenie się grup formalnych. Działania te stanowią
istotny element kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, które
jest w pełni upodmiotowione i zdolne kreować nowe oblicze swojego środowiska lokalnego i regionalnego. Jest możliwe poprzez systematyczne
wyzwalanie społecznikowskiej inicjatywy, wykorzystywanie siły intelektualnej oraz zaangażowanie w rozwiązywanie problemów w poczuciu
równych praw i obowiązków. Daje to odstawę do rozwoju humanizmu
społecznego w wymiarze lokalnym i regionalnym, który powinien stać
się ideą ruch samorządowego. Dzięki temu możliwe jest określenie integralnych potrzeb społecznych oraz znalezienie odpowiednich form ich
zaspokojenia na własnym terenie. Jest to także inspiracja do działań na
rzecz dobra ogólnego, do tworzenia się wspólnoty oraz polepszania obiektywnych warunków, które stworzą dany typ samorządu terytorialnego.
Wyłania się tutaj aspekt świadomościowy w odniesieniu do oceny sposobu zaspokajania przez mieszkańców swoich potrzeb oraz kształtowania
się ich systemu wartości. Sprowadza się to do poszukiwania odpowiedzi
na pytania – na ile mieszkańcy są przeświadczeni o tym, że ich gmina,
powiat lub województwo stwarza im takie lub inne możliwości realizacji
określonego stylu życia. Określone cechy struktury samorządowej tworzą
podłoże życia społecznego, wywierając zarazem wpływ na charakter stosunków między ludźmi. Tworzą się w ten sposób potencjalne możliwości
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urzeczywistnienia różnorodnych form działań zbiorowych, aktywności
samoorganizacji i samorządności mieszkańców. Wspólnota samorządowa
w zależności od swej skali, zróżnicowania i sprawności umożliwia przebieg niezliczonych rodzajów i odmian ludzkiej aktywności. Tym samym
pobudza powstanie i rozwój wszelkich celów, jakie mogą przyświecać
jednostką, grupom i zbiorowością. Sprzyja to pobudzaniu oddolnych inicjatyw ludzkich umożliwiających realizowanie założeń „rozwoju od dołu”
oraz budowę podstaw lokalizmu pojmowanego jako element ładu demokratycznego. Staje się to pomocne w rozwijaniu i umacnianiu społecznej roli gospodarza terenu w odniesieniu do jednostki i grup społecznych,
jak również wspomaga rozwój idei małych ojczyzn. Stworzone w ten
sposób zostają warunki do naturalnego i oddolnego procesu, który polega
na dobrowolnym formowaniu się coraz wyższych stadiów świadomości
i tożsamości miejsca. Pozwala to na efektywne zagospodarowanie przestrzeni społecznej, wypełniając próżnię między jednostką a państwem, co
mieści się w pełni w formule społeczeństwa obywatelskiego. Na poziomie lokalnym tworzy to płaszczyznę współpracy i współodpowiedzialności różnych grup społecznych w odniesieniu do swego terytorium może
się ona rozwijać tylko wtedy, gdy będzie wyrazem woli wszystkich członków społeczności, wyrastając z ich prawdziwych przekonań o konieczności działania na rzecz wspólnego dobra. Pozwoli to na prowadzenie
aktywnych działań na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych,
których skala i zakres charakteryzuje się dużą różnorodnością. Zarazem
są one uwarunkowane specyfiką środowiska społeczno-gospodarczego
i kulturowego oraz widocznym i grupowym doświadczeniem danej społeczności. Potrzeby wyznaczają poziom i kierunek wszelkiej społecznej
aktywności, sprawiają, że działania człowieka we wszystkich sferach jego
życia są zorganizowane i ukierunkowane. Tworzenie się wspólnot lokalnych i regionalnych jest procesem złożonym, wymagającym jako jednego
z podstawowych warunków poczucia tożsamości i przynależności rozpatrywanych w kategoriach społecznych, historycznych, kulturowych,
geograficznych, przyrodniczych. Dostrzeganie, a następnie przyswajanie
i uzewnętrznianie poszczególnych czynników wpływających na poczucie przynależności do określonej wspólnoty czy obszaru, uwarunkowane
jest posiadaniem ukształtowanej w tym zakresie postawy opartej o podstawowy zasób wiadomości i świadomości istniejących potrzeb oraz uwarunkowań. Sytuacja ta rodzi konieczność odpowiedniego przygotowania
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poszczególnych grup społecznych do pełnienia aktywnej roli w procesie
tworzenia wspólnot lokalnych i kierowania ich zadań i funkcji. Pozostaje
to w bezpośrednim związku z kształtowaniem postaw wobec zagadnień
lokalnych w ich wymiarze teoretycznym i praktycznym. Dla sprawnej
i efektywnej realizacji zadań w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego niezwykle ważne jest pozyskanie społecznej aktywności popartej
odpowiednio ukształtowanymi postawami oraz świadomością znaczenia
dokonujących się przemian ustrojowych. Odnosząc się do obecnego, stosunkowo niskiego stanu wiedzy lokalnych społeczności w zakresie problematyki rozwoju oraz jej lokalnego wymiaru, należy przyjąć jako bardzo
pilne podjęcie przedsięwzięć w zakresie poprawy tego stanu rzeczy.
Takim właśnie przedsięwzięciem jest realizacja idei edukacji regionalnej
w formach i metodach najbardziej odpowiadających potrzebom, specyfice i możliwościom danego układu lokalnego. Proces edukacji regionalnej jest przedsięwzięciem trudnym i złożonym. Wymaga inicjowania
i koordynowania wielu poczynań prowadzonych przez różne niezależne
podmioty. Szczególnie jest to ważne tam, gdzie rozpoczęło się budowanie struktur lokalnych, gdzie lokalne społeczności podejmują inicjatywy
wspólnego rozwiązywania problemów poprzez tworzenie warunków różnorodnych przedsięwzięć zespołowych. Edukacja regionalna powinna
być ściśle związana z kształtowaniem świadomości i tożsamości lokalnej.
Wiąże się to z tożsamością kulturową poczuciem tradycji lokalnej oraz
identyfikacją z zamieszkiwanym obszarem. Jest to także związane z rozwijaniem i utrwalaniem idei samorządności i współodpowiedzialności za
losy swojego regionu.
Istotną sprawą jest preferowanie czynnych podstaw na rzecz podejmowania działań w obrębie społeczności lokalnej i regionalnej dla umacniania i wzbogacania jej dorobku. W tym kontekście społeczne aspekty
samorządności stają się istotnym czynnikiem rozwoju, bowiem stwarzają
korzystne warunki do:
–w
 ykorzystania aktywności społeczności lokalnych i regionalnych,
–a
 utentycznego podziału społeczności lokalnych i regionalnych w kreowaniu i realizacji procesów rozwoju,
–u
 względnienia w procesie rozwoju kryteriów wartości, w tym kategorii „jakości życia”,
–e
 fektywniejszego wykorzystania lokalnych i regionalnych zasobów
i czynników rozwoju,
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–w
 ykorzystania aktywności społeczności oraz lokalnego i regionalnego
potencjału do stymulowania rozwoju innowacji i postępu technicznego,
–w
 ykorzystanie inicjatywy i tworzenia klimatu dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
Uwzględnienie tych warunków pozwala na stymulowanie rozwoju
będącego szeregiem zmian dokonujących się pod wpływem określonego
sposobu myślenia oraz głęboko zakorzenionych sił społecznych. Te siły są
zróżnicowane przestrzennie, dlatego też istotna dla rozwoju lokalnego jest
akceptacja i aktywna postawa wobec przeobrażeń społeczności lokalnej,
lokalna przedsiębiorczość oraz skłonność do kreowania myśli innowacyjnych. Społeczna istota samorządu terytorialnego przyjmuje określone
wartości jak wolność, demokracja, sprawiedliwość, samorządność, godność i kreatywna aktywność. Są to wartości, pomiędzy którymi istnieje
stosunek współzależności, polegający na wzajemnym wzmacnianiu się
i racjonalizowaniu. Funkcjonują one w życiu politycznym państwa oraz
w strukturach społecznych. Wynikają stąd także cechy, jak sprawność
struktur i kreatywność zasad organizacyjnych społeczeństwa. W tej grupie
usytuowany jest samorząd terytorialny jako zasada i model organizacji
społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Realizacja rozwoju
lokalnego i regionalnego wymaga włączenia w ten proces szeroko pojmowanej społeczności. Organizatorzy rozwoju powinni dokładnie wiedzieć,
kogo i na jakich warunkach włączyć w projektowanie rozwoju lokalnego
i regionalnego, a następnie w jego realizację. Chodzi tu jednak przede
wszystkim o włączenie w odpowiednie grupy problemowe, zajmujące się
załatwianiem konkretnych spraw. Najlepszym, jak się wydaje, rozwiązaniem w dziedzinie ustalenia i doboru osób przewidzianych do włączania
w proces rozwoju lokalnego jest sporządzenie list potencjalnych partycypantów tego procesu. Grono to powinno obejmować zarówno osoby realizujące rozwój, jak i tych, którzy z efektów rozwoju będą korzystać, dla
których podejmuje się konkretne działania. Z takim gronem osób należy
pozostawać w ciągłym kontakcie, między innymi poprzez organizację
spotkań, przez dobór takich dziedzin, przedsięwzięć i form rozwoju lokalnego, które przyciągną ludzi, oraz podejmowanie takich zadań (i działań),
w wyniku których zostanie utrzymanie stałego i trwałego kontaktu. Kontakty takie są potrzebne dla wytworzenia społecznej atmosfery dla:
–z
 rozumienia ważności lub konieczności podejmowania zadań rozwoju lokalnego i regionalnego,
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–m
 obilizacji społeczności lokalnych i regionalnych wokół podejmowanych działań,
–d
 ostrzeżenia w podejmowanych programach rozwoju korzyści indywidualnych i ogólnospołecznych,
–d
 ostrzeżenia możliwości realizowania konkretnych zadań przy
wykorzystaniu lokalnych i regionalnych zasobów rozwojowych,
– i dentyfikowanie się (utożsamianie) z działaniami na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego,
–a
 ktywnego uczestnictwa w programach rozwoju itp.
Ważne jest także funkcjonowanie zbiorowości jako pewnych treści
świadomości społecznej, które składają się na określony jej obraz wśród
członków tej zbiorowości. Wyrazem przynależności do zbiorowości lokalnej i regionalnej jest właśnie myślenie o kształtowaniu przyszłości. Chodzi
tu o wspólne wyznaczanie celów, jakie zbiorowość powinna osiągnąć
w przyszłości. Wizja przyszłości jest dla zbiorowości czynnikiem podnoszenia stanu świadomości wspólnych losów oraz wpływa na kształtowanie więzów społecznych. Wszystko to powinno zmierzać do tworzenia
się określonych struktur rozwoju lokalnego i regionalnego, których zadaniem jest konkretne poprowadzenie tego rozwoju do powstania inicjatyw
rozwojowych, poprzez mobilizację mieszkańców, podmiotów gospodarczych i innych instytucji do udziału w tym procesie, aż do uzyskania konkretnych efektów i ich oceny włącznie.
Podstawowe znaczenie w przygotowaniu i uruchomieniu procesu
rozwoju mają:
–p
 rzygotowanie osób do uczestnictwa w procesie rozwoju,
–g
 romadzenie funduszy na finansowanie zamierzonych działań,
–p
 ozyskanie terenu i obiektów, które zostaną na cele rozwoju
lokalnego,
–p
 ozyskanie podmiotów gospodarczych, które w proces rozwoju
lokalnego zechcą się włączyć.
–u
 tworzenie odpowiednich struktur organizacji i sterowania procesem rozwoju lokalnego i regionalnego.
Wśród głównych składników owego rozwoju można wymienić:
1. ustalenie konkretnych celów i upewnienie się, że są one możliwe
do zrealizowania,
2. utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych zdolnych do
zrealizowania wyznaczonych celów,
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3. wykształcenie (wygenerowanie) właściwych relacji pomiędzy uczestnikami procesu rozwoju lokalnego, realizującymi własne cele indywidualne, które (relacje) pozwolą wyeliminować konflikty i uzyskać
zakładane korzyści ogólnospołeczne,
4. przekonanie społeczności lokalnej i jej członków, grup czy jednostek organizacyjnych do tego, że podejmowanie zadań rozwoju
lokalnego jest uruchomieniem potencjalnych możliwości rozwojowych, jakie wiązać się mogą z długoterminowo zaplanowanym rozwojem lokalnym.
Rozwój wsparty przez czynniki staje się ważnym elementem postępu
decentralizacyjnego oraz rozwoju samorządności terytorialnej na szczeblu
lokalnym i regionalnym. Wszelkie działania w tym zakresie muszą być
w pełni komplementarne ze strategiami i scenariuszami rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu regionalnym, i lokalnym. Lokalna i regionalna aktywność społeczna stanowi podstawę współcześnie pojmowanego regionalizmu. Ożywienie regionalne odnosi się również do stanu
świadomości społecznej, działalności gospodarczej, aktywności społeczno-politycznej i kulturowej. Nawiązuje ono także do zachowanych
tradycji samorządności i samo organizacji. Zbiorowa świadomość obywatelska odnosi się do określonego terytorium i jest wzmocniona przez
tradycję, osiągnięcia i bogactwo dziedzictwa historyczno-kulturowego.
Jednocześnie tworzone są warunki do przejawów aktywności i odpowiedzialności społecznej, powstają i zmieniają się więzi społeczne, poszerza się i intensyfikuje proces integracji społecznej. Słabo zintegrowane
i pasywne zbiorowości mają szansę na przekształcenie się w kreatywne
społeczności lokalne. Dzięki temu poszczególni mieszkańcy miast czy
gmin mogą partycypować w lokalnym rozwoju. Stwarza to podstawy do
inicjatyw lokalnych, rozwoju innowacji i mobilizacji społecznej. Te cechy
stanowią o pozytywnym kierunku rozwoju lokalnego, przyczyniają się
do stworzenia nowej jakości zarządzania sprawami publicznymi. Poziom
i zakres aktywności społecznej oparty o tradycję i elementy tożsamości
lokalnej i regionalnej w istotny sposób wpisuje się w budowę, a następnie w realizację strategii jako instrumentu sterowania rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest to też ważne przy kształtowaniu procedury programowania rozwoju oraz przygotowania do zarządzania
publicznego. Konieczne są tutaj różnorodne formy aktywności społecznej oraz rozumienie specyfiki uwarunkowań procesu rozwoju lokalnego
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i regionalnego. Proces organizowania życia społecznego i zarządzania
gminą staje się bardziej skuteczny, jeśli jest oparty na świadomej aktywności lokalnej mającej swe źródło w tradycji lokalnej i bogactwie dziedzictwa historyczno-kulturowego. Najważniejszym czynnikiem sukcesu
są liderzy zdolni do sformułowania długofalowej wizji rozwoju danego
układu terytorialnego i mający umiejętności skupiania wokół siebie elity
lokalnej, która wizję tę mogłaby konsekwentnie realizować. Inne czynniki,
które mają postać ogólnych uwarunkowań rozwoju, a które gwarantują
szansę na sukces lokalny i regionalny to:
–e
 lita, skupiająca najbardziej aktorów: działaczy samorządowych, kierowników najważniejszych instytucji lokalnych, miejscowych przedsiębiorców, a także liderów nieformalnych – mieszkańców o dużym
autorytecie. Ważne jest, aby elita była zdolna do opowiedzenia się za
strategią prorozwojową, nie zaś rewindykacyjną lub nastawioną na
doraźne korzyści (zbiorowe czy wręcz prywatne),
– i nstytucje, które stabilizują poczynania lidera i elity, utrzymując
osiągniętą dynamikę i strukturę rozwoju lokalnego. Najważniejsze
typy instytucji lokalnych to: instytucje wspierania przedsiębiorczości: inkubatory dla nowo zakładanych firm, agencje rozwoju prowadzące promocję, doradztwo, szkolenia, udzielające gwarancji, poręczeń kredytowych itp.,
– i nstytucje wzbogacające tkankę społeczeństwa obywatelskiego, takie
jak: stowarzyszenia, towarzystw, kluby zainteresowań, zespoły artystyczne i sportowe itp.
–a
 ktywna społeczność, włączająca się do przedsięwzięć inicjowanych
przez władze i instytucje lokalne oraz przejawiająca inicjatywy na
rzecz wspólnego dobra (warunkiem tej aktywności jest niewystępowanie fundamentalnych podziałów politycznych i terytorialnych).
Należy zwrócić uwagę, że na liście zasobów, jakimi dysponuje społeczność lokalna i regionalna wśród zasobów infrastrukturalnych, przyrodniczych i innych materialnych, istotne miejsce zajmuje zasób określany często jako „czynnik ludzki”. Kapitał ludzki to sytuacja i status
indywidualnych członków społeczności (wykształcenie, kwalifikacje,
stosunek do zmian itd.). Z kolei kapitał społeczny to spójna społeczność
i charakteryzujące ją więzy międzyludzkie. Elementy składające się na
wielkość aktywów kapitału społecznego to klimat wzajemnego zaufania
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ułatwiający współpracę, wspólne zasady i normy postępowania, sankcje
za ich nieprzestrzeganie.
Udział społeczności, a w szczególności jej liderów, na etapie identyfikowania problemów i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania, jest
koniecznym warunkiem zaangażowania tej społeczności w proces realizacji zadań wynikających ze wspólnie określonej drogi rozwoju. Charakter zjawisk występujących na obszarze jednostki terytorialnej powoduje,
że w większości przypadków rozwiązywanie problemów jest niemożliwe
bez współdziałania mieszkańców. Dotyczy to praktycznie każdej strefy
życia, a uczestnictwo mieszkańców w określeniu kierunków zmian
i podejmowaniu decyzji jest kluczem do sprawnej realizacji zadań prorozwojowych. Często podnoszonym kontrargumentem przeciwko szerokiemu włączaniu obywateli w proces decyzyjny jest teza, że to właśnie członkowie władz publicznych są legalnymi przedstawicielami danej
społeczności i w związku z tym to oni są uprawnieni do określania kierunków działania. Praktyka samorządowa w wielu gminach, a w szczególności w powiatach dowodzi, że uspołecznienie procesu decyzyjnego
nie jest wystarczające. Wynika to niestety z faktu, że wielu członków władz
publicznych znalazło się w składzie rad w wyniku zaistnienia doraźnego
układu politycznego, a nie wskutek rozwijania swojej „kariery politycznej”. Kolejnym oczywistym argumentem przemawiającym za szerokim
włączeniem mieszkańców w proces decyzyjny jest doświadczenie wskazujące, że w szerokiej dyskusji rodzą się nowe pomysły, często umykające wyobraźni urzędników, przyzwyczajonych do rutynowych działań.
Aktywizując metody prowadzenia prac nad formułowaniem strategii,
pozwalają na nowatorskie podejście do problemów często uznanych
za nierozwiązywalne lub znajdujące się poza zasięgiem oddziaływania
samorządu. Budowanie wizji rozwoju jednostki terytorialnej w publicznej dyskusji z udziałem oponentów aktualnego układu władzy pozwala na
podjęcie próby autentycznego partnerstwa społecznego. Niepodważalną
zasadą obowiązującą w trakcie przygotowywania procesu formułowania kierunków rozwoju jest określenie tzw. stakeholders i włączenie ich
w ten proces. Termin stakeholders oznacza osoby mające „bezpośredni
interes” w działaniu danej organizacji. W obszarze władzy publicznej do
osób bezpośrednio zainteresowanych funkcjonowaniem lokalnej społeczności można zaliczyć: urzędników, radnych, menedżerów, instytucji
publicznych, pracowników administracji państwowej i samorządowej,
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użytkowników i klientów świadczących usługi sektora publicznego,
nauczycieli, przedsiębiorców, działaczy organizacji związkowych itd. Od
sposobu ich aktywizacji i włączenia w proces określania celów rozwojowych danej społeczności będzie bezpośrednio zależał rezultat działań
zmierzających do ich osiągnięcia. „Społeczność lokalna” to sieć osobistych powiązań, sieci kontaktów grupowych, tradycji i wzorców zachowania, które powstają na tle konkretnej dzielnicy i sytuacji społeczno-gospodarczej. Rozwój społeczności lokalnej ma na celu wzbogacenie
tej sieci i wzmocnienie jej nici, wypracowanie pewności siebie i umiejętności, tak, by społeczność lokalna (ludzie) mogli znacznie poprawić
sytuacje w swojej dzielnicy (samym miejscu i w jego materialnych uwarunkowaniach). Aby zbliżyć się do rzeczywistego partycypacyjnego pojmowania rozwoju lokalnego, idea ta musi być ściśle związana z zasadą
pomocniczości, która wskazuje, że administracja publiczna wykonuje
określone zadania tylko wtedy, gdy nie mogą ich realizować jednostki
niższego rzędu: osoby, rodziny, grupy samopomocowe i obywatelskie,
organizacje pozarządowe. Oznacza to, że władza powinna stopniowo
wycofywać się z bezpośredniego dostarczania poprzez swoje agendy
świadczeń społecznych z zakresu zdrowia, oświaty, kultury czy pomocy
społecznej, przy zachowaniu odpowiedzialności za stworzenie warunków funkcjonowania takich świadczeń. Aby zapewnić niezbędną dynamikę rozwoju na poziomie lokalnym, potrzebne jest zorganizowanie
danej wspólnoty w postaci ruchów, stowarzyszeń grup obywatelskich
i politycznych. Dopiero ich wzajemne relacje umożliwiają negocjowanie nowej rzeczywistości społecznej, czyli rozwój społeczny. Jakość tych
relacji stanowi podstawę pracy nad rozwojem społeczności lokalnych.
Rozwój jest to w rzeczywistości tworzenie się lokalnego kapitału społecznego. Dopóki ludzie nie mogą sobie wzajemnie ufać i dzielić się częścią
swojego życia z innymi, wspólne działanie nie jest możliwe. Rozwój społeczności lokalnej podkreśla fakt, że „poprawne związki” opierają się na
uczciwości, poczuciu własnej wartości i wzajemnym szacunku, wspólnym doświadczeniu.
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2. Przestrzenny wymiar procesów rozwoju
społeczno-gospodarczego
Rozwój lokalny i regionalny związany jest nierozerwalnie z przestrzennym wymiarem procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych. Stąd
istotnego znaczenia nabiera dobór instrumentów gospodarowania przestrzenią wpływających zarazem na kształtowanie rozwoju terytorialnego
systemu społeczno-ekonomicznego. Aspekt przestrzenny posiada swoje
ujęcie przedmiotowe, odniesione do zagospodarowania przestrzennego
oraz podmiotowe, wskazujące na struktury zarządzania odpowiedzialne
za formułowanie i realizację polityki przestrzennej i regionalnej. Wykorzystanie cech struktury przestrzennej dla rozwoju społecznego i gospodarczego powinno się odbywać poprzez dobrze funkcjonujący system planowania przestrzennego, który może być wykorzystany jako skuteczne
narzędzie sterowania rozwojem jednostek terytorialnych.
Dla osiągnięcia tego celu pomocne są takie cechy planowania przestrzennego, jak:
– s tabilność struktur w procesie przeobrażeń cywilizacyjnych,
– łagodzenie napięć i konfliktów, co doprowadza do konsensusu
społecznego,
–g
 odzenie narastającej zmienności podmiotów występujących
w układzie terytorialnym ze względną stabilizacją przedmiotu
planowania przestrzennego.
Scharakteryzowany w ten sposób proces planowania przestrzennego
konkretyzuje się na płaszczyźnie terytorialnej, gdzie na poziomie regionalnym wydobywa się swoiste cechy poszczególnych obszarów, wskazując na zróżnicowanie przestrzenne oraz ograniczenia i predyspozycje
rozwoju. Z kolei na poziomie lokalnym tworzy się podstawy dla merytorycznej i formalno-prawnej realizacji przedsięwzięć przewidywanych
jako istotne z punktu widzenia układu lokalnego i regionalnego. Wkomponowane jest to w przestrzenny wymiar gospodarki lokalnej i regionalnej, gdzie każdy przejaw życia społecznego i gospodarczego wpisany
jest w konkretną przestrzeń, której właściwości nie można pomijać bez
względu na skalę wielkości jednostki terytorialnej. Tak więc gospodarka
lokalna i regionalna jest częścią określonej skali przestrzennej ze wszystkimi charakterystycznymi powiązaniami i uwarunkowaniami, jest też
instrumentem kształtowania struktur przestrzennych danego systemu
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terytorialnego. Wskazuje to na wyraźny związek pomiędzy rozwojem
przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym na poszczególnych poziomach zarządzania, który musi się przejawiać w pełnej zgodności pomiędzy podejmowaniem decyzji dotyczących rozwiązywania konkretnych
problemów i zadań rozwojowych, a ustaleniami przyjętymi wcześniej
w odpowiednich dokumentach planistycznych.
Pojawia się potrzeba integracji planowania przestrzennego i regionalnego jako ważnego wyznacznika doboru metod i instrumentów zarządzania rozwojem. Integracja działań w tym zakresie stanowić będzie w perspektywie o kształcie pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
o jakości ekonomiczno-ekologicznych działań jako składowych procesu
rozwoju. Dochodzą problemy zgodności cech środowiska przyrodniczego
z kierunkami rozwoju jednostki terytorialnej, co w szerszym ujęciu oznacza ramy dla kierunków rozwoju wynikające z przyjętych reguł użytkowania przestrzeni fizycznej. Reguły te determinowane są zarówno przez
cechy przyrody, jak i wizję ładu przestrzennego, co wzmacnia integrację
społeczno-gospodarczych i przestrzennych aspektów rozwoju jednostki
terytorialnej. Nie chodzi jednak tylko o działania mające charakter proekologiczny, ale również o takie zagospodarowanie terenu, które warunkuje sprawne funkcjonowanie lokalnego i regionalnego kompleksu społeczno-gospodarczego. Tak więc podstawą integrowania ekonomicznych
i przestrzennych aspektów rozwoju jest rozpoznawanie związków zachodzących między systemem ekologicznym, a potencjalnymi kierunkami
rozwoju jednostki terytorialnej. W ten sposób podejmowane działania
wpisują się w cały system uwarunkowań proekologicznych wynikających
z uregulowań krajowych oraz zasad obowiązujących w Unii Europejskiej,
co stwarza warunki do sterowania rozwojem zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego. Pojmowany jest on jako proces integracji działań
gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zaspokojenia potrzeb zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. Stanowi to ważną przesłankę integracji narzędzi planowania przestrzennego
i regionalnego, która powinna umożliwić realizację w jednostce terytorialnej polityki ładu zintegrowanego, który obejmuje:
– ład ekologiczny formułujący warunki i strategiczne cele ochrony
i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego, zmierzające do utrwalenia rozwoju ekologicznie zrównoważonego,
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– ład przestrzenny określający strategiczne cele i kryteria kształtowania struktur przestrzennych wyrażające zasady i kierunki gospodarowania przestrzenią geograficzną,
– ład społeczny określający strategiczne cele i środki oraz przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa,
– ład ekonomiczny, określający strategiczne cele i środki, pobudzające
efektywny rozwój społeczno-gospodarczy.
Z punktu widzenia konkurencyjności jednostki terytorialnej szczególnego znaczenia nabiera problematyka ładu przestrzennego jako jednego
z celów rozwoju. Można bowiem przyjąć, że im wyższy będzie stopień
zrównoważenia rozwoju i uzyskania w ten sposób ładu przestrzennego,
uwzględniającego w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, przyrodnicze, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, tym wyższa będzie konkurencyjność danej jednostki.
Staje się to tym bardziej wyraziste, jeśli z ładem przestrzennym utożsami
się funkcjonalność rozmieszczenia, logikę oraz czytelność przestrzenną
i jasność układu terytorialnego. Ponadto z ładem przestrzennym wiąże
się generalnie zachowanie walorów środowiska przyrodniczego, a także
optymalizację zachowań ludzi i podmiotów gospodarczych. Tworząc
bowiem struktury przestrzenne, społeczeństwo zmierza nie tylko do
zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale także do nadania tym strukturom formy ładu przestrzennego. W takich miejscach pojawić się bowiem
może szczególne skumulowanie zachęt dla inwestowania, bowiem układy
cechujące się ładem przestrzennym przyciągają użytkowników i inwestorów. Konieczna jest jednak w tym zakresie spójność podejmowanych
działań w odniesieniu do decyzji realizacyjnych i ich planistycznych
podstaw związanych z przyjętymi kierunkami rozwoju przestrzennego
i społeczno-gospodarczego. Założenie to wzmacnia idea spójności przestrzennej determinowanej w dużym stopniu przez politykę strukturalną
Unii Europejskiej. Spójność przestrzenna staje się bowiem jednym z najważniejszych elementów średniookresowego programowania rozwoju
regionalnego w polityce Wspólnoty, stwarzając możliwości niwelowania
dystansu między poszczególnymi regionami. Wymaga to podejmowania różnorodnych działań wspartych procesem programowania rozwoju
z uwzględnieniem specyfiki układu terytorialnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ocenie wpływu polityki przestrzennej na
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rozwój regionalny coraz większej wagi nabiera doprowadzenie do integracji między planowaniem przestrzennym a społeczno-gospodarczym.
Brak spójności w tym zakresie jest sprzeczny z założeniami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co jednak nie oznacza,
iż spójność ta występuje w praktyce działalności planistycznej na poziomie lokalnym i regionalnym. W związku z tym podejmowane są działania mające na celu doprowadzenie do zgodności zakresu, celów i głównych treści dokumentów odnoszących się do planowania przestrzennego
z aktami planowania rozwoju lokalnego i regionalnego władze lokalne
i regionalne. Wyznaczają one wspólny obszar działań podejmowanych
następnie przez samorządowe władze publiczne określonych szczebli,
które odpowiedzialne są za kreowanie wizji, a następnie zarządzanie rozwojem danej jednostki terytorialnej.
Analizując instrumenty oddziaływania na proces owego rozwoju,
należy zwrócić uwagę na planowanie przestrzenne tworzące pewne akty
normatywne, które zwierając konkretne rozstrzygnięcia, obowiązują
na danym terenie, zapewniając czynne oraz bierne prawo uczestniczenia różnym podmiotom w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.
Porządkując określone działania, z punktu widzenia skutków przestrzennych, plan zagospodarowania przestrzennego określa pola możliwych
rozstrzygnięć lokalizacyjnych, umożliwiając podmiotom indywidualnym
i zbiorowym korzystanie z przysługujących im praw. Poprzez określenie możliwych rozstrzygnięć lokalizacyjnych w szerszej skali, planowanie przestrzenne może być ważnym narzędziem sterowania rozwojem
społeczno-gospodarczym oraz jego kierunkami i strukturą. Jako planowanie ponadlokalne może z kolei służyć integrowaniu gospodarczemu
i społeczno-kulturowemu różnych obszarów, określaniu podziału zadań,
terytorialnego rozmieszczenia poszczególnych funkcji, koordynowaniu
interesów sektorowych, równoważeniu rozwoju regionów.
Planowanie w skali lokalnej może tez stanowić instrument dający
trwałe i silne podstawy kreowania rozwoju lub też destabilizujący pewne
ukształtowane całości społeczne, którym muszą odpowiadać jakieś zasoby
materialne, aby mogły one pomyślnie funkcjonować.
Współczesne planowanie powinno być czynnikiem stymulowania
i koordynowania zintegrowanego rozwoju, poprzez rozpoznanie istniejącej rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz identyfikację występujących problemów, a następnie opracowanie wariantowych scenariuszy
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i strategii rozwoju dla potrzeb lokalnych i regionalnych podmiotów samorządowych. Planowanie to uwzględniając złożoność i dynamikę układu
terytorialnego oraz różnorodność podmiotów polityki lokalnej i regionalnej powinno tworzyć warunki dla skutecznego procesu negocjacji oraz
umożliwiać takie rozstrzygnięcia, które cechuje elastyczność i zdolność
do uwzględniania zmiennych interesów.
W stymulowaniu rozwoju gospodarczego i aktywizacji społecznej
nie można pomijać istotnych zróżnicowań terytorialnych i odmiennych
możliwości wykorzystania terytorialnej specyfiki w zakresie posiadanych
zasobów, a także potencjału społecznego.
Współcześnie odmienne kategorie obszarów wymagają zróżnicowanych kierunków działań ponieważ różnice występują nie tylko pomiędzy
województwami, ale przede wszystkim widoczne są w układzie wewnątrzregionalnym. Pojawia się w związku z tym określona kategoria zróżnicowań przestrzennych wymagających analizy i określenia optymalnych
kierunków oraz sposobów działań. Staje się to przedmiotem polityki przestrzennej i odpowiedniego gospodarowania przestrzenią. W ten sposób
istniejące dokumenty planistyczne stają się ważnym elementem stymulowania rozwoju gospodarczego i aktywizacji społecznej poprzez precyzyjne rozpoznanie specyfiki terytorialnej, a następnie określenia środków
pozwalających na eliminację zagrożeń i optymalne wykorzystanie istniejących uwarunkowań oraz możliwości i szans rozwoju danego obszaru.
Jednocześnie planowanie to powinno realizować określone cele społeczne, co wymaga stworzenia formuły dla włączenia zbiorowości lokalnej w proces przygotowania i realizacji założeń planistycznych. Wynika
to z założenia, iż wszelkie terytorialne zbiorowości mogą funkcjonować
tylko wówczas, gdy rozwiązania przestrzenne są dostosowane do ich
skali, zadań i potrzeb, a następnie gdy owa przestrzeń jest przez nie współkształtowana na rzecz realizacji przyjętych i zaakceptowanych celów
społeczno-gospodarczych.
Planowanie przestrzenne powinno nabierać zatem charakteru strategii, określać wspólne cele i integrować różne podmioty i obszary działań,
a także harmonizować korzystanie z różnych zasobów i stanowić płaszczyznę godzenia odmiennych interesów dla osiągnięcia ogólnospołecznych celów. W ten sposób planowanie staje się procesem permanentnego
tworzenia przestrzennego środowiska, które obejmuje relacje społeczne,
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aspekty ekonomiczne, a także rozstrzyganie problemów przy uwzględnieniu interesu publicznego i dominującego systemu wartości.
Jako instrument zarządzania rozwojem plan przestrzenny jest koncepcją, która rodzi się na podstawie negocjacji i kompromisów z uwzględnieniem obowiązującej w procesie programowania rozwoju zasady partnerstwa. Będąc płaszczyzną ujawniania odmiennych interesów, a także
negocjacji, porozumień i rozwiązywania konfliktów planowanie przestrzenne jest szczególnym czynnikiem faktycznego upodmiotowienia
zbiorowości terytorialnych i ich członków. Koncepcja ta dotyczy układów
lokalnych i regionalnych i zawiera niejednokrotnie rozstrzygnięcia o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości danego układu terytorialnego.
Zatem w procesie planowania przestrzennego powinno następować
godzenie obecnych, niekiedy doraźnych preferencji, z przewidywanymi
potrzebami przyszłych partnerów społeczno-gospodarczych i użytkowników przestrzeni. Stąd potrzeba elastyczności rozstrzygnięć, które nie
przestaną być aktualne w związku z zaistnieniem nowych okoliczności.
Implikuje to ważną rolę planowania przestrzennego, jaką jest łączenie elementów zastanego dziedzictwa przeszłości z wizją przyszłości, co przyczynia się do zachowania materialnych podstaw ciągłości rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych.
Proces planowania przestrzennego staje się też obszarem ważnych
procesów decyzyjnych w układzie lokalnym i regionalnym. Mają one długofalowe znaczenie i konsekwencje w kształtowaniu kierunków rozwoju
poprzez uczestniczenie w procesie formułowania polityki regionalnej
i lokalnej. Stąd potrzeba budowania systemu planowania przestrzennego
na trwałe włączonego w proces programowania i zarządzania rozwojem,
który to system powinien zapewniać:
– s pójność i ciągłość polityki przestrzennej jako podsystemu strategicznych założeń społeczno-gospodarczego rozwoju kraju,
–w
 pisanie planowania przestrzennego w proces podejmowania decyzji na wszystkich poziomach zarządzania,
–w
 prowadzenie zasad zintegrowanego planowania strategicznego
wyróżniającego uwarunkowania, cele i kierunki działania,
– s tworzenie mechanizmu doskonalenia warsztatu planowania przestrzennego, uwzględniającego jego interdyscyplinarny charakter.
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Zarazem system ten powinien sprzyjać:
– r ozwojowi wiedzy o polskiej przestrzeni i kreatywności podmiotów
i realizatorów polityki przestrzennej,
–k
 oordynacji działań podmiotów polityki przestrzennej na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
–a
 ktywizacji i mobilizacji sił społecznych wokół przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia problematyki rozwoju,
–p
 obudzaniu aktywności i przedsiębiorczości społeczeństwa oraz
podmiotów lokalnych i regionalnych w zakresie budowania potencjału konkurencyjnego,
–p
 rzepływowi informacji pomiędzy uczestnikami procesu rozwoju
lokalnego regionalnego.
Planowanie przestrzenne powinno być zatem wpisane w proces podejmowania decyzji dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego i odnosi
się do:
– ś cisłych i integralnych związków planów zagospodarowania przestrzennego ze strategiami rozwoju,
– s prawne procedury sporządzania i opiniowania oraz zatwierdzania
planów,
–o
 kreślania właściwych form wdrażania ustaleń planów w postaci
programów rozwoju lokalnego i regionalnego,
–m
 onitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i rozwoju
lokalnym i regionalnym.
Rozwój lokalny i regionalny związany jest nierozerwalnie z przestrzennym wymiarem procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych. Stąd
istotnego znaczenia nabiera dobór instrumentów gospodarowania przestrzenią wpływających zarazem na kształtowanie rozwoju terytorialnego
systemu społeczno-ekonomicznego. Aspekt przestrzenny posiada swoje
ujęcie przedmiotowe, odniesione do zagospodarowania przestrzennego
oraz podmiotowe, wskazujące na struktury zarządzania odpowiedzialne
za formułowanie i realizację polityki przestrzennej i regionalnej. Wykorzystanie cech struktury przestrzennej dla rozwoju społecznego i gospodarczego powinno się odbywać poprzez dobrze funkcjonujący system planowania przestrzennego, który może być wykorzystany jako skuteczne
narzędzie sterowania rozwojem jednostek terytorialnych.
Planowanie przestrzenne powinno być zatem postrzegane jako forma
działalności człowieka, która wykorzystując dostępne formy partnerstwa,
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zmierza do osiągania ładu przestrzennego i gospodarczego. Dla osiągnięcia tak określonego celu pomocne są takie cechy planowania przestrzennego, jak:
– s tabilność struktur w procesie przeobrażeń cywilizacyjnych,
– łagodzenie napięć i konfliktów, co doprowadza do konsensusu
społecznego,
–g
 odzenie narastającej zmienności podmiotów występujących
w układzie terytorialnym ze względną stabilizacją przedmiotu
planowania przestrzennego.
Scharakteryzowany w ten sposób proces planowania przestrzennego
konkretyzuje się na płaszczyźnie terytorialnej, gdzie na poziomie regionalnym wydobywa się swoiste cechy poszczególnych obszarów, wskazując na zróżnicowanie przestrzenne oraz ograniczenia i predyspozycje
rozwoju. Z kolei na poziomie lokalnym tworzy się podstawy dla merytorycznej i formalno-prawnej realizacji przedsięwzięć przewidywanych
jako istotne z punktu widzenia układu lokalnego i regionalnego. Wkomponowane jest to w przestrzenny wymiar gospodarki lokalnej i regionalnej, gdzie każdy przejaw życia społecznego i gospodarczego wpisany
jest w konkretną przestrzeń, której właściwości nie można pomijać bez
względu na skalę wielkości jednostki terytorialnej. Tak więc gospodarka
lokalna i regionalna jest częścią określonej skali przestrzennej ze wszystkimi charakterystycznymi powiązaniami i uwarunkowaniami, jest też
instrumentem kształtowania struktur przestrzennych danego systemu
terytorialnego .Wskazuje to na wyraźny związek pomiędzy rozwojem
przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym na poszczególnych poziomach zarządzania, który musi się przejawiać w pełnej zgodności pomiędzy podejmowaniem decyzji dotyczących rozwiązywania konkretnych
problemów i zadań rozwojowych, a ustaleniami przyjętymi wcześniej
w odpowiednich dokumentach planistycznych.
Pojawia się potrzeba integracji planowania przestrzennego i regionalnego jako ważnego wyznacznika doboru metod i instrumentów zarządzania rozwojem. Integracja działań w tym zakresie stanowić będzie
w perspektywie o kształcie pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz o jakości ekonomiczno-ekologicznych działań jako składowych procesu rozwoju. Dochodzą do tego problemy zgodności cech środowiska przyrodniczego z kierunkami rozwoju jednostki terytorialnej,
co w szerszym ujęciu oznacza ramy dla kierunków rozwoju wynikające
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z przyjętych reguł użytkowania przestrzeni fizycznej. Reguły te determinowane są zarówno przez cechy przyrody, jak i wizję ładu przestrzennego, co wzmacnia integrację społeczno-gospodarczych i przestrzennych aspektów rozwoju jednostki terytorialnej. Nie chodzi jednak tylko
o działania mające charakter proekologiczny ale również o takie zagospodarowanie terenu, które warunkuje sprawne funkcjonowanie lokalnego i regionalnego kompleksu społeczno-gospodarczego. Tak więc
podstawą integrowania ekonomicznych i przestrzennych aspektów rozwoju jest rozpoznawanie związków zachodzących między systemem
ekologicznym, a potencjalnymi kierunkami rozwoju jednostki terytorialnej. W ten sposób podejmowane działania wpisują się w cały system
uwarunkowań proekologicznych wynikających z uregulowań krajowych
oraz zasad obowiązujących w Unii Europejskiej, co stwarza warunki do
sterowania rozwojem zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego. Pojmowany jest on jako proces integracji działań gospodarczych
i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych w celu zaspokojenia potrzeb
zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. Stanowi to ważną
przesłankę integracji narzędzi planowania przestrzennego i regionalnego, która powinna umożliwić realizację w jednostce terytorialnej polityki ładu zintegrowanego, który obejmuje:
– ład ekologiczny formułujący warunki i strategiczne cele ochrony
i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego, zmierzające do utrwalenia rozwoju ekologicznie zrównoważonego,
– ład przestrzenny określający strategiczne cele i kryteria kształtowania struktur przestrzennych wyrażające zasady i kierunki gospodarowania przestrzenią geograficzną,
– ład społeczny określający strategiczne cele i środki oraz przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa,
– ład ekonomiczny, określający strategiczne cele i środki, pobudzające
efektywny rozwój społeczno-gospodarczy.
Z punktu widzenia konkurencyjności jednostki terytorialnej szczególnego znaczenia nabiera problematyka ładu przestrzennego jako jednego z celów rozwoju. Można bowiem przyjąć, że im wyższy będzie
stopień zrównoważenia rozwoju i uzyskania w ten sposób ładu przestrzennego, uwzględniającego w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, przyrodnicze, kulturowe
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i kompozycyjno-estetyczne, tym wyższa będzie konkurencyjność danej
jednostki. Staje się to tym bardziej wyraziste, jeśli z ładem przestrzennym utożsami się funkcjonalność rozmieszczenia, logikę oraz czytelność przestrzenną i jasność układu terytorialnego. Ponadto z ładem
przestrzennym wiąże się generalnie zachowanie walorów środowiska
przyrodniczego a także optymalizację zachowań ludzi i podmiotów
gospodarczych. Tworząc struktury przestrzenne, społeczeństwo zmierza
nie tylko do zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale także do nadania
tym strukturom formy ładu przestrzennego. W takich miejscach pojawić
się może szczególne skumulowanie zachęt dla inwestowania, bowiem
układy cechujące się ładem przestrzennym przyciągają użytkowników
i inwestorów. Konieczna jest jednak w tym zakresie spójność podejmowanych działań w odniesieniu do decyzji realizacyjnych i ich planistycznych podstaw związanych z przyjętymi kierunkami rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego.
Założenie to wzmacnia idea spójności przestrzennej determinowanej
w dużym stopniu przez politykę strukturalną Unii Europejskiej. Spójność
przestrzenna staje się jednym z najważniejszych elementów średniookresowego programowania rozwoju regionalnego w polityce Wspólnoty,
stwarzając możliwości niwelowania dystansu między poszczególnymi
regionami. Wymaga to podejmowania różnorodnych działań wspartych
procesem programowania rozwoju z uwzględnieniem specyfiki układu
terytorialnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W ocenie wpływu polityki przestrzennej na rozwój regionalny coraz
większej wagi nabiera doprowadzenie do integracji między planowaniem przestrzennym a społeczno-gospodarczym. Brak spójności w tym
zakresie jest sprzeczny z założeniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co jednak nie oznacza, iż spójność ta występuje
w praktyce działalności planistycznej na poziomie lokalnym i regionalnym. W związku z tym podejmowane są działania mające na celu doprowadzenie do zgodności zakresu, celów i głównych treści dokumentów
odnoszących się do planowania przestrzennego z aktami planowania
rozwoju lokalnego i regionalnego władze lokalne i regionalne. Wyznaczają one zatem wspólny obszar działań podejmowanych następnie przez
samorządowe władze publiczne określonych szczebli, które odpowiedzialne są za kreowanie wizji, a następnie zarządzanie rozwojem danej
jednostki terytorialnej.
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Analizując instrumenty oddziaływania na proces owego rozwoju,
należy zwrócić uwagę na planowanie przestrzenne tworzące pewne akty
normatywne, które zwierając konkretne rozstrzygnięcia, obowiązują
na danym terenie, zapewniając czynne oraz bierne prawo uczestniczenia różnym podmiotom w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.
Porządkując określone działania, z punktu widzenia skutków przestrzennych, plan zagospodarowania przestrzennego określa pola możliwych
rozstrzygnięć lokalizacyjnych, umożliwiając podmiotom indywidualnym
i zbiorowym korzystanie z przysługujących im praw. Zatem poprzez określenie możliwych rozstrzygnięć lokalizacyjnych w szerszej skali, planowanie przestrzenne może być ważnym narzędziem sterowania rozwojem
społeczno-gospodarczym oraz jego kierunkami i strukturą. Jako planowanie ponadlokalne może z kolei służyć integrowaniu gospodarczemu
i społeczno-kulturowemu różnych obszarów, określaniu podziału zadań,
terytorialnego rozmieszczenia poszczególnych funkcji, koordynowaniu
interesów sektorowych, równoważeniu rozwoju regionów.
Planowanie w skali lokalnej może też stanowić instrument dający
trwałe i silne podstawy kreowania rozwoju lub też destabilizujący pewne
ukształtowane całości społeczne, którym muszą odpowiadać jakieś zasoby
materialne, aby mogły one pomyślnie funkcjonować.
Współczesne planowanie powinno być czynnikiem stymulowania
i koordynowania zintegrowanego rozwoju, poprzez rozpoznanie istniejącej rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz identyfikację występujących problemów, a następnie opracowanie wariantowych scenariuszy
i strategii rozwoju dla potrzeb lokalnych i regionalnych podmiotów samorządowych. Planowanie to, uwzględniając złożoność i dynamikę układu
terytorialnego oraz różnorodność podmiotów polityki lokalnej i regionalnej, powinno tworzyć warunki dla skutecznego procesu negocjacji oraz
umożliwiać takie rozstrzygnięcia, które cechuje elastyczność i zdolność
do uwzględniania zmiennych interesów.
W stymulowaniu rozwoju gospodarczego i aktywizacji społecznej
nie można pomijać istotnych zróżnicowań terytorialnych i odmiennych
możliwości wykorzystania terytorialnej specyfiki w zakresie posiadanych
zasobów a także potencjału społecznego.
Współcześnie odmienne kategorie obszarów wymagają zróżnicowanych kierunków działań ponieważ różnice występują nie tylko w pomiędzy
województwami, ale przede wszystkim widoczne są w układzie wewnątrz
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regionalnym. Pojawia się w związku z tym określona kategoria zróżnicowań przestrzennych wymagających analizy i określenia optymalnych
kierunków oraz sposobów działań. Staje się to przedmiotem polityki przestrzennej i odpowiedniego gospodarowania przestrzenią. W ten sposób
istniejące dokumenty planistyczne stają się ważnym elementem stymulowania rozwoju gospodarczego i aktywizacji społecznej poprzez precyzyjne rozpoznanie specyfiki terytorialnej, a następnie określenia środków
pozwalających na eliminację zagrożeń i optymalne wykorzystanie istniejących uwarunkowań oraz możliwości i szans rozwoju danego obszaru.
Jednocześnie planowanie to powinno realizować określone cele społeczne, co wymaga stworzenia formuły dla włączenia zbiorowości lokalnej w proces przygotowania i realizacji założeń planistycznych. Wynika
to z założenia, iż wszelkie terytorialne zbiorowości mogą funkcjonować
tylko wówczas, gdy rozwiązania przestrzenne są dostosowane do ich
skali, zadań i potrzeb, a następnie gdy owa przestrzeń jest przez nie współkształtowana na rzecz realizacji przyjętych i zaakceptowanych celów
społeczno-gospodarczych.
Planowanie przestrzenne powinno nabierać zatem charakteru strategii, określać wspólne cele i integrować różne podmioty i obszary działań,
a także harmonizować korzystanie z różnych zasobów i stanowić płaszczyznę godzenia odmiennych interesów dla osiągnięcia ogólnospołecznych celów. W ten sposób planowanie staje się procesem permanentnego
tworzenia przestrzennego środowiska, które obejmuje relacje społeczne,
aspekty ekonomiczne, a także rozstrzyganie problemów przy uwzględnieniu interesu publicznego i dominującego systemu wartości.
Jako instrument zarządzania rozwojem plan przestrzenny jest koncepcją, która rodzi się na podstawie negocjacji i kompromisów z uwzględnieniem obowiązującej w procesie programowania rozwoju zasady partnerstwa. Będąc płaszczyzną ujawniania odmiennych interesów, a także
negocjacji, porozumień i rozwiązywania konfliktów planowanie przestrzenne jest szczególnym czynnikiem faktycznego upodmiotowienia
zbiorowości terytorialnych i ich członków. Koncepcja ta dotyczy układów
lokalnych i regionalnych i zawiera niejednokrotnie rozstrzygnięcia o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości danego układu terytorialnego.
Zatem w procesie planowania przestrzennego powinno następować godzenie obecnych, niekiedy doraźnych preferencji, z przewidywanymi potrzebami przyszłych partnerów społeczno-gospodarczych i użytkowników
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przestrzeni. Stąd potrzeba elastyczności rozstrzygnięć, które nie przestaną
być aktualne w związku z zaistnieniem nowych okoliczności. Implikuje
to ważną rolę planowania przestrzennego, jaką jest łączenie elementów
zastanego dziedzictwa przeszłości z wizją przyszłości, co przyczynia się
do zachowania materialnych podstaw ciągłości rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych.
Proces planowania przestrzennego staje się też obszarem ważnych
procesów decyzyjnych w układzie lokalnym i regionalnym. Mają one długofalowe znaczenie i konsekwencje w kształtowaniu kierunków rozwoju
poprzez uczestniczenie w procesie formułowania polityki regionalnej
i lokalnej. Stąd potrzeba budowania systemu planowania przestrzennego
na trwałe włączonego w proces programowania i zarządzania rozwojem,
który to system powinien zapewniać:
– s pójność i ciągłość polityki przestrzennej jako podsystemu strategicznych założeń społeczno-gospodarczego rozwoju kraju,
–w
 pisanie planowania przestrzennego w proces podejmowania decyzji na wszystkich poziomach zarządzania,
–w
 prowadzenie zasad zintegrowanego planowania strategicznego
wyróżniającego uwarunkowania, cele i kierunki działania,
– s tworzenie mechanizmu doskonalenia warsztatu planowania przestrzennego, uwęglę dniejącego jego interdyscyplinarny charakter.
Zarazem system ten powinien sprzyjać:
– r ozwojowi wiedzy o polskiej przestrzeni i kreatywności podmiotów
i realizatorów polityki przestrzennej,
–k
 oordynacji działań podmiotów polityki przestrzennej na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
–a
 ktywizacji i mobilizacji sił społecznych wokół przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia problematyki rozwoju,
–p
 obudzaniu aktywności i przedsiębiorczości społeczeństwa oraz
podmiotów lokalnych i regionalnych w zakresie budowania potencjału konkurencyjnego,
–p
 rzepływowi informacji pomiędzy uczestnikami procesu rozwoju
lokalnego i regionalnego.
Planowanie przestrzenne powinno być zatem wpisane w proces podejmowania decyzji dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego i odnosi
się do:
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– ś cisłych i integralnych związków planów zagospodarowania przestrzennego ze strategiami rozwoju,
– s prawne procedury sporządzania i opiniowania oraz zatwierdzania
planów,
–o
 kreślania właściwych form wdrażania ustaleń planów w postaci
programów rozwoju lokalnego i regionalnego,
–m
 onitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i rozwoju
lokalnym i regionalnym.
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1. Region i jego pozycja we współczesnej
przestrzeni społeczno-politycznej
Region i regionalizm to pojęcia i zjawiska korzeniami sięgającymi
wieków średnich46. Współcześnie natomiast zjawisko to jest postrzegane
jako jedna z głównych koncepcji rozwoju politycznego Europy47. Regiony
postrzegane są zwykle jako jednostki jednolite etnicznie i kulturowo, które
kształtowane na fundamencie równości wobec prawa razem z państwem,
z którym wzajemnie się uzupełniają i mają współtworzyć podstawę przyszłego ładu europejskiego. Ten idealistyczny pogląd niekoniecznie musi
się sprawdzić. Według Ralfa Dahrendorfa regionalizacja to proces powrotu
do szczepów, do egzystencji plemiennej. Owe regiony (plemiona) i „Wielka
Całość” (zintegrowany kontynent) mają zastąpić państwo zróżnicowane
narodowo. W opinii uczonego jest to proces wyniszczający, ponieważ
rzadko prowadzi do wolności i tolerancji. Uważa on, że teraz regiony są
jeszcze solidarne, ponieważ mają wspólnego „wroga” – państwo, później
same staną się stronami konfliktu48. Regiony muszą być więc wyznaczone
w taki sposób, by do minimum redukować strukturalne konflikty, a więc
wynikające np. ze sporów terytorialnych, historycznych, kulturowych.
Tym samym jednym z istotnych kierunków badań nad regionami są
problemy ich rozgraniczenia (wyznaczenie granic linearnych) oraz badania wspólnej przestrzeni sąsiedzkiej, a więc pogranicza.
Pojęcie „region” definiowane jest na wiele sposobów. W naukach o ziemi
wydzielanie regionu stanowi efekt analizy jakości wewnętrznej przestrzeni
fizycznej. W ekonomii funkcjonuje pojęcie regionu węzłowego i strefowego.
46
Debaty o państwie zcentralizowanym i decentralizacji władzy pojawiły się w XIX-wiecznej w nauce historycznej w kontekście rozbicia dzielnicowego. Dzieje Polski Joachim Lelewel
potocznym sposobem opowiedział, do nich dwanaście krajobrazów skreślił, Warszawa 1829,
s. 80–98; Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane przez Józefa Szujskiego, t.1: Piastowie,
Lwów 1862, s. 107–190.
47
Koncepcja „Europy regionów” wiąże się z ideą federalizacji Europy, odwołującą się do
tradycji Cesarstwa Rzymskiego czy średniowiecznej Europy chrześcijańskiej. Współczesne
modele federalizacji Europy wiążą się z myślą: Altiero Spinellego, Jeana Monneta, Gabriela
Marcelego, Jacquesa Maritaina, Roberta Aron’a i in.
48
R. Dahrendorf, Europa regionów, „Polityka” 1991, nr 40. Podobny pogląd prezentuje
Krzysztof Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 2009.
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Długie i różnorodne są dzieje pojęcia regionu w nauce historycznej,
w której zwykle regionem oznacza się całości społeczno-przestrzenne,
które przez długi czas miały lub mają wspólne dzieje polityczne i społeczne, nierzadko w przeszłości stanowiły suwerenne państwa lub stanowiły wyodrębniony w danym okresie historycznym obszar państwa.
Współcześnie region stał się także kategorią polityczną wyrażającą
zmiany zachodzące w organizacji politycznej społeczeństwa czy wręcz
generującą nowe modele systemów politycznych49.
Region posiada określoną logiczną i spójną strukturę społeczno-przestrzenną. Z ustrukturalizowania przestrzeni wewnątrz regionu wynika
zróżnicowanie dostępności do jej walorów, o czym decydują zazwyczaj
wyznaczniki prestiżu, pozycji społecznej i statusu materialnego członków społeczności50. Z założenia region stanowi wyodrębnioną według
określonych kryteriów, część większej, spójnej całości. Z politycznego
punktu widzenia region jest podmiotem politycznym o różnym zakresie suwerenności, przeznaczonym do realizacji zadań niemieszczących
się już w kompetencjach gminy, a nieefektywnie realizowanych przez
władzę centralną51. W konsekwencji region jest podmiotem politycznym stanowiącym część struktury terytorialno-organizacyjnej państwa,
o różnym zakresie kompetencji, zależnym od typu systemu politycznego. Biorąc pod uwagę powyższe kryterium, zasadniczo można wyróżnić trzy typy regionów:
49
Według A. Lijphart, Democracy in plural societies, New Haven 1977, powstaje nowy
model państwa – konsocjacjonizm, czyli forma demokracji posiadająca w większym stopniu
niż federalizm umiejętność łączenia w jedną całość polityczną grup izolowanych od siebie,
o interesach skierowanych raczej do wnętrza tych grup, niż nakładających się na interesy
innych społeczności. We Włoszech i Hiszpanii wygenerował się ustrój, który określa się jako
„państwo unitarne” z regionami „autonomicznymi”. W. Skrzydło, Wojciech Orłowski, Ustrój
polityczny Republiki Włoskiej, [w:] Ustroje państw współczesnych, red. W. Skrzydło, wyd. IV,
Lublin 2007, s. 55–91; M. Domagała Czy Hiszpania jest państwem federalnym?, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2016, t. 17, s. 82–82.
50
M. Ciechocińska, Znaczenie morfologii przestrzeni antropogenicznej w socjologicznych badaniach regionu, [w:] Perspektywy socjologii miasta i regionu, red. W. Mirowski, Warszawa 1989, s. 38–40.
51
D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York
1973, uważa, że paradoks współczesnych państw polega na tym, że są zbyt małe, by sprostać
globalnym problemom (zapewnić bezpieczeństwo, ochronić środowisko naturalne, rozwiązać problem migracji itp.), jednocześnie jest zbyt duże, by skutecznie rozwiązywać sprawy
lokalne. Rozwiązania tej sytuacji upatruje w rozszerzeniu autonomii regionalnej i równoczesnym rozwoju struktur ponadlokalnych. Region, państwo i społeczność lokalna mogą na tej
podstawie kooperować i wzajemnie uzupełniać się.
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–R
 egion administracyjny stanowiący najwyższą jednostkę rządowej administracji w terenie, w państwach europejskich następuje
powolna redukcja znaczenia tego typu regionów, których kompetencje systematycznie przenoszone są do administracji samorządowej.
Drugą prawidłowością jest większy zakres kompetencji regionalnej
administracji rządowej w krajach Europy wschodniej niż zachodniej52. Model ten dominuje przede wszystkim w krajach unitarnych
o silnie rozbudowanych kompetencjach władzy centralnej.
–R
 egion samorządowy wyposażony we władzę uchwałodawczą,
wykonawczą, kontrolną i koordynacyjną na swoim terenie zgodnie z porządkiem prawnym państwa. Jest to podstawowy model
regionalizmu w Unii Europejskiej53. W Polsce od 1999 r. jest trzecim, najwyższym stopniem samorządu terytorialnego.
–R
 egion autonomiczny posiadający konstytucyjną gwarancję uprawnień ustawodawczych, kompetencje generalne i własny aparat wykonawczy. We współczesnej Europie model ten funkcjonuje w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii,
Włoszech i Rosji54. Regiony autonomiczne rzadko występują w państwie unitarnym, stanowią jednak regułę w państwie o charakterze federalnym, gdzie uprawnienia władzy państwowej są silnie
zdecentralizowane.
Często mówi się także o regionie w znaczeniu funkcjonalnym, a więc
w sensie administracji specjalnych, np. gospodarki wodnej, leśnej, administracji dróg publicznych, energetyki, sądowy, telekomunikacyjny itp.
Regiony funkcjonalne stanowi także administracja kościelna na poziomie
diecezji. Wszystkie powyższe regiony wyznaczane są linearnie, ale jednak
żaden z nich nie musi przestrzennie pokrywać się z regionem administracyjnym czy samorządowym55.
Ciekawą formą opisu regionu jest analiza socjologiczna wyrosła na
gruncie geografii społecznej. W tym kontekście region rozumiany jest
jako spójny funkcjonalnie, przestrzenny układ zaspokajania potrzeb
52
Szerzej: M. Barański, Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej, Toruń 2009.
53
Szerzej: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Warszawa 2010;
M. Barański, op. cit.
54

Regiony, op. cit., 63–85.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, „Dziennik Ustaw” nr 31/2009, poz. 206.
55
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mieszkańców, posiadający hierarchiczną strukturę jednostek osadniczych z ośrodkami obsługi w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury
społecznej. W takim postrzeganiu regionu istotne znaczenie ma urbanizacyjne centrum regionu (metropolia lub aglomeracja miejsko-przemysłowa), w którym koncentrują się instytucje wyższego rządu niezbędne
jego mieszkańcom56.
Kryterium wydzielenia regionu bywa także zróżnicowanie kulturowe,
etniczne, lingwistyczne oraz reliktowe. Region etniczny jest zamieszkały
przez określoną grupę etniczną. Największym regionem etniczno-lingwistycznym jest Śląsk, gdzie mieszka ok. 410 tys. Ślązaków, a nieco mniejszym
Kaszuby, z ok. 210-tysięczną populacją57. Regiony etnograficzne wyróżniają
się specyficzną tradycyjną kulturą ludową. Współcześnie tylko niektóre
części Polski zachowały silną odrębność kulturową, do nich zaliczyć można
zwłaszcza Podhale58. Spośród regionów reliktowych warto wymienić:
Mazowsze, Pomorze, Wielkopolskę, Kujawy czy Małopolskę. Ich odrębność
jest coraz trudniejsza do identyfikacji, zanik tradycyjnego stroju, unifikacja
języka, ogromne przemieszanie ludności, wszystko to powoduje redukcję
kulturowych odrębności. W sumie na podstawie badań empirycznych, rzec
można, że mieszkańców Polski cechuje raczej słabe poczucie tożsamości
regionalnej, a regionalizm wydaje się w istocie zjawiskiem marginalnym
i to w dodatku przez lata ocenianym raczej negatywnie59.
W 1933 r. Robert McKanzie wprowadził pojęcie regionu metropolitalnego60, który pojmował jako połączenie miasta i jego zaplecza w całość
56

M. Ciechocińska, op. cit., s. 37.

Ponadto w zwartych grupach zamieszkuje: na Opolszczyźnie ludność przyznająca się
do narodowości niemieckiej licząca ok. 109 tys. osób, w Polsce południowo-wschodniej
i w enklawach na „ziemiach odzyskanych” mieszka ok. 48 tys. Ukraińców i Łemków, Na
Podlasiu żyje ok. 47 tys. Białorusinów i 20 tys. Litwinów, a na Spiszu i Orawie ok. 15 tys.
Słowaków. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach
mieszkaniowych, Warszawa 2012.
57

58
Szerzej: Dziedzictwo Kulturowe Podhala, red. S. A. Hodorowicz, S. Trebunia-Staszel,
Nowy Targ 2011; G. Patro, Pałuki w latach 1945–1987 (referat wygłoszony na I Kongresie
Pałuckich Towarzystw Kulturalnych odbytym w dniach 11–12 grudnia 1987 r. w Żninie
i Wągrowcu), Wągrowiec 1991; Popularny słownik kociewski: co o kulturze i przyrodzie
regionu warto, a nawet trzeba wiedzieć, red. M. Pająkowska-Kensik, Świecie 2009.
59

Oblicza polskich regionów, red. B. Jałowiecki, Warszawa 1996.

G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Smetkowski, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja (Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych
i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce), Warszawa 2009, s. 54–55.
60
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funkcjonalną, którego granice pokrywały się z zasięgiem dominującego wpływu metropolii. Miasto centralne, w którym zlokalizowane były
instytucje i usługi obejmujące swym zasięgiem cały region i wiążące go
z innymi regionami oraz ogniskowało powiązania funkcjonalne w regionie. Wśród tych usług najważniejsze znaczenie miały: prasa, łączność,
finanse, zarządzanie, a także wyspecjalizowane funkcje handlowe i usługi
profesjonalne, z czego wynikała jego węzłowość. Współcześnie obszar
metropolitalny definiuje się za pomocą przestrzennego rozkładu wzajemnie zależnych działań produkcyjnych, konsumpcyjnych oraz związanych z wymianą i administracją, przy czym funkcje metropolitalne pełnione są przez cały obszar metropolitalny, a nie tylko przez miasto, które
go tworzy, i mogą być zlokalizowane w różnych punktach tego obszaru.
W związku z tym obszar metropolitalny nie jest w pełni jednorodny i jest
złożony z mozaiki przestrzeni pełniących różne funkcje, ale jednocześnie
charakteryzuje się silną wewnętrzną integracją. Za wyjątkiem skrajnego
przypadku, w którym w określonej skali przestrzennej dany obszar metropolitalny miałby idealnie policentryczną strukturę, jest on regionem charakteryzującym się przynajmniej pewnym stopniem węzłowości61.
Stosując metody analizy przestrzennej, morfologicznej lub funkcjonalnej, można wyróżnić różne strefy wpływu miasta na jego otoczenie.
Przy czym zasięg oddziaływania ośrodka miejskiego zależy od jego wielkości i pełnionych przez niego funkcji. W zależności od przyjętych mierników można otrzymać cały szereg stref oddziaływania miasta różniących się swoim przedmiotem i zasięgiem. Generalnie wyróżnia się dwie
główne strefy oddziaływania miasta: strefę bezpośredniego oddziaływania, w której związki są ścisłe i stałe, oraz strefa wpływu, w której związki
są mniej ożywione lub wyjątkowe62.
Zasięg makroregionu funkcjonalnego miasta można określić m.in. na
postawie analizy oddziaływania konkurencyjnych ośrodków miejskich.
Wydaje się, że pogranicze województwa kujawsko-pomorskiego wymaga
61

Ibidem, s. 55.

Warto przedstawić w tym miejscu pojęcie regionu spolaryzowanego J-R. Boudeville’a,
według której taki region jest: „zhierarchizowaną całością, złożoną z metropolii, jej satelitów i zdominowanych przez nich obszarów wiejskich. Jest to przestrzeń heterogeniczna,
której różne części są wzajemnie komplementarne i utrzymują ze sobą, a zwłaszcza z biegunem dominującym, większą wymianę niż z tego samego rzędu biegunami regionów
sąsiednich. Jest to więc miejsce wymiany dóbr, usług, informacji, której wewnętrzna intensywność jest w każdym punkcie większa od intensywności zewnętrznej. Region spolaryzowany jest zintegrowany, nie jest autarkią: jest to system”. Ibidem, s. 57.
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tego typu badań, by określić współczesny zakres odziaływań dużych miast
na region (Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Poznań, Łódź).
Poza powyższymi definicjami regionu znaczenie pojęcia umocniła
integracja europejska rozumiana nie tylko jako umacnianie Unii Europejskiej, lecz także jako proces tworzenia wspólnej przestrzeni tożsamościowej. Proces ten został zinstytucjonalizowany przez prawodawstwo
międzynarodowe. Regiony stają się coraz bardziej aktywnym podmiotem polityki wewnętrznej UE, stając się głównym beneficjentem programów spójnościowych i społecznych. Ponadto regiony, poprzez prawo
do prowadzenia współpracy międzynarodowej, stały się czynnikiem
pogłębiającym pozytywne relacje między narodami i redukcji tradycyjnych nacjonalizmów, niestety regiony często generują nowe konflikty63.
Ze względu na różnicowanie w podziale terytorialnym państw członkowskich i ich wewnętrznym ustroju Wspólnota, organy Unii Europejskiej, posługują się w polityce regionalnej podziałem terytorium Wspólnoty na tzw. Nomenclatures des Unités Territoriales Statistiques (NUTS),
który został opracowany przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich dla potrzeb badań statystycznych. Zgodnie z tym podziałem istnieją trzy szczeble regionalnych jednostek terytorialnych: NUTS 1, NUTS
2, NUTS 364. Według systemu NUTS pewne obszary zostały uznane za
regiony (wyłącznie w znaczeniu geograficznym i administracyjnym)
dla potrzeb polityki regionalnej. I chociaż Komisja Europejska nigdy nie
narzuciła państwom członkowskim jednolitej definicji regionu i opiera
się na podziałach terytorialnych i instytucjach publicznych istniejących w poszczególnych państwach członkowskich, to zwłaszcza w krajach „nowej Unii” odtwarzanie (lub tworzenie) regionów samorządowych często warunkowane było potrzebami systemu statystycznego
NUTS. W konsekwencji zdarzał się, że regiony wyznaczano z pominięciem lokalnej tradycji, granic historycznych, trendów rozwojowych,
co prowadziło do administracyjnego podziału tradycyjnych wspólnot
regionalnych.

63
K. Jaskułowski, Regiony a państwa w unii europejskiej. W stronę państwa postwestfalskiego?, „Spotkania Europejskie” 2009, nr 2: Dziedzictwo Kulturowe Podhala, red. S. A. Hodorowicz, S. Trebunia-Staszel, Nowy Targ 2011, s. 38–43.
64
Wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), http://
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/99/wspolna-klasyfikacja-jednostek-terytorialnych-do-celow-statystycznych-nuts- (dostęp: 10.11.2018).
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Tworzenie regionów bez uwzględniania interesów wspólnot regionalnych i lokalnych prowadzi do ograniczenia ich efektywności rozwojowej,
której wyrazem są konflikty powstające na bazie: zróżnicowania warunków życie mieszkańców w różnych częściach regionu i nierówności regionalnych w zakresie zaspokajania potrzeb, dostępu do instytucji obsługi
ludności, segmentacji społecznej w regionie, które decydują o samorealizacji osoby ludzkiej65. Powyższe czynniki poważnie spowalniają proces
przekształcania się zbiorowości regionalnej w społeczność. Bez rozpoznania zewnętrznych i wewnętrznych czynników tego procesu, prawidłowe
kształtowanie tożsamości regionalnej i świadomości społecznej mieszkańców wydaje się mało prawdopodobne.
Punktem wyjścia do kształtowania wewnętrznie spójnej społeczności
jest utworzenie regionalnej jednostki samorządowej obejmującej przestrzeń w miarę zwartą kulturowo, dysponującą sprawną siecią połączeń
komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz atrakcyjną wizją
rozwoju. Istotą efektywnego regionu jest więc wewnętrzna spójność,
którą należy rozumieć jako zdolność do:
–k
 ultywowania i umacniania tożsamości regionalnej i społecznej
świadomości mieszkańców,
–z
 aspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty regionalnej,
–w
 ykonywania zadań publicznych o charakterze niezastrzeżonym
prawnie na rzecz organów administracji rządowej i innych jednostek organizacyjnych,
–p
 rzygotowania strategii rozwoju regionu, czyli zdiagnozowanie jego
sytuacji społeczno-gospodarczej, określenie celów strategicznych
polityki rozwoju, kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa oraz przygotowanie listy projektów infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu,
–e
 fektywnego i sprawiedliwego podziału środków finansowych służących realizacji projektów rozwojowych,
–k
 oordynowania i inspirowania wzajemnej współpracy jednostek
lokalnego samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego
i zawodowego, administracji rządowej, organizacji pozarządowych,

65
M. Ciechocińska, Problematyka warunków życia w ujęciach socjologii regionalnej,
„Studia Socjologiczne” 1978, nr 4.
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szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych, a także organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw,
–w
 Unii Europejskiej głównym zadaniem regionu jest przygotowanie
i wdrażanie regionalnego programu operacyjnego, który stanowi
podstawę realizacji polityki spójności.
Zdaniem Michela Bassanda region można więc rozpatrywać w trzech
wzajemnie uwarunkowanych płaszczyznach: urbanizacji lub nierównomiernego rozwoju regionalnego, regionalizacji i regionalizmu. W pierwszym przypadku obserwuje się rozwój metropolii i regionów związanych
z nowymi rodzajami produkcji opartymi na najnowszych technologiach
oraz schyłek regionów opartych na tradycyjnych gałęziach wytwarzania,
a także obszarów peryferyjnych66. Tym samym we współczesnym regionie główną rolę odgrywają silne centra regionalne, które swoje znaczenie i pozycję buduje na zdolności konkurencyjnej polegającej nie tylko
na łatwości dostępu do dóbr podstawowych, takich jak praca, mieszkanie, dobra konsumpcyjne, ale także do dóbr i usług wyższego rządu, jak
praca w innowacyjnych sektorach gospodarki, edukacji na poziomie
wyższym, tzw. markowych przedmiotach konsumpcji, konsumpcji nie
materialnej (sport bierny i czynny, kultura, turystyka, informacja itp.).
Współczesne metropolie są, tak jak regiony, niezwykle zróżnicowane
i można je podzielić na cztery kategorie, ze względu na zasięg oddziaływania: globalne, kontynentalne, krajowe i regionalne67. Wzrost siły
przyciągającej metropolii zwiększa jej wpływ na otaczającą przestrzeń
i kreuje region rzeczywisty.

66

M. Bassand, Culture et régions d’Europe, Lausanne1990, s. 81–83.

O skali zróżnicowania metropolii świadczą fakty, że do grupy metropolii globalnych
zalicza się: New York, Londyn, Tokio, Paryż, Rio de Janerio, Pekin, Singapur. Metropolie kontynentalne, to prócz wymienionych także: Berlin, Moskwa, Rzym, Madryt, niektórzy badacze
do tej grupy metropolii zaliczają Warszawę. W Polsce metropolie o znaczeniu krajowym to:
Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Łódź, aglomeracja śląska, a potencjalne aglomeracje krajowe to duopol Bydgoszcz–Toruń, Białystok, Lublin, Rzeszów i in.
M. Smetkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, „Raporty i Analizy EUROREG” 2009, nr 1..
67

101

Sławomir Sadowski

Delimitacja regionów na przykładzie województwa…

2. Regionalizm, regionalizacja i polityka
regionalna
Istotnym czynnikiem wpływającym na kreację regionów są: regionalizm, regionalizacja i polityka regionalna. A. Kwilecki podkreśla, że regionalizm może być rozumiany jako: ruch społeczno-kulturowy, twórczość
artystyczna czy działalność naukowo-badawcza, której przedmiotem są
społeczności regionalne i ich związek z określonym miejscem i środowiskiem68. Z kolei dla L. Kieresa regionalizm to koncepcja, która ukazuje
działania promujące odrębności etnicznych, kulturowych, językowych,
gospodarczych czy historycznych69. Można więc przyjąć, że regionalizm
jest efektem wewnętrznego zróżnicowania państwa, co w konsekwencji
rodzi:
–o
 kreślone ruchy regionalne, najczęściej społeczno-kulturowe tworzone przez grupy społeczne działające na rzecz obrony tożsamości
regionalnej,
–z
 dolność do artykułowania i rozstrzygania spraw lokalnych czy regionalnych przez wspólnoty lokalne i regionalne, co jednocześnie daje
im możliwość zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych,
–m
 odel ustrojowy państwa i organizacji społeczeństwa akceptowany
i popierany przez władze centralne, za czym idzie przestrzenna dystrybucja władzy na różne poziomy systemu politycznego (lokalne,
regionalne).
Regionalizm jest także wyrazem zerwania z charakterystyczną w latach
50. XX wieku koncepcją „odgórnego wyrównywania nierówności”, tworzy
warunki dla autonomii regionów i współdziałania w ramach państwa −
regiony otrzymują określone kompetencje, a państwo nie ingeruje w ich
działanie, dopóki jest ono zgodne z prawem. Współczesny regionalizm
to także ruch społeczny powstały w rezultacie zagrożenia społeczno-kulturowego dziedzictwa danej zbiorowości regionalnej przez współczesne procesy gospodarcze i kulturalne. Regionalizm opiera się z reguły
na poczuciu tożsamości. „Tożsamość zbiorowa grupy to jej obraz samej
68
A. Kwilecki, Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992, nr 2, s. 42.
69
L. Kieres, Regionalizacja w Europie. Doświadczenia Rady Europy i jej Kongresu Władz
Lokalnych i Regionalnych, [w:] Prawne problemy regionalizacji w Europie, red. K. Nowacki,
R. Russano, Wrocław 2008, s. 121.
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siebie, który natychmiast sytuuje ją w stosunku do innych, a zarazem
do różnych aspektów życia społecznego. Interioryzacja tego obrazu nie
wynika z uświadomionej decyzji, ale z historii społecznego zakorzenienia.
Ten obraz samego siebie ma sens jedynie wtedy, kiedy pozwala każdemu
umiejscowić się w sieci komunikacji społecznej. Umożliwia to odczytywanie zachowań innych i ich oczekiwań, a zatem modelu społeczeństwa
w stosunku, do którego się identyfikujemy lub dystansujemy”70. Istotą
tożsamości jest więc z jednej strony poczucie więzi z własną grupą,
a z drugiej mniejszy lub większy dystans w stosunku do innych,
zewnętrznych, społeczności71.
Przy takim pojmowaniu regionalizmu czynnikiem fundamentalnym
jest wytyczenie przestrzeni regionu w oparciu o obiektywne, naukowe
kryteria. Wydaje się, że aktualnie kryteria tożsamości przestrzennej ulegają stosunkowo szybkiej zmianie, a źródłem identyfikacji przestaje być
tożsamość kulturowa, zastępowana przez zdolność efektywnej konsumpcji. Dostęp do konsumpcji, zwłaszcza wyższego rzędu, może stanowić
kryterium wyodrębnienia regionu. Tym samym zasadniczym czynnikiem
regionalizacji stają się metropolie zdolne do szerokiego oddziaływania.
O rzeczywistej przynależności regionalnej pogranicza decydować więc
będzie zdolność metropolii do skutecznego oddziaływania ekonomicznego na peryferia.
Regionalizacja natomiast to działalność państwa (współcześnie także
władz regionalnych) mająca na celu zmianę podziału terytorialnego
w celu lepszego zarządzania zmianami społecznymi, zaspokajania potrzeb
demokratyzacji rządzenia oraz wspierania procesów rozwoju regionalnego. Polityka regionalna jest powszechnie stosowaną formą ingerencji
państwa w przebieg procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących
w przestrzeni. Jej realizacja opiera się najczęściej na jednym z dwóch
modeli rozwoju. Pierwszym, tradycyjnym modelem, zwanym wyrównawczym, jest założenie, że podstawową barierą rozwoju jest występowanie zbyt dużych zróżnicowań społeczno-ekonomicznych a kraju, a celem
polityki regionalnej jest ograniczanie ich skali poprzez koncentrowanie
70

J. Remy, L Voyé., E. Servais, Produire et réproduire?, Bruksela 1978, s. 20.

P. Centlivres, Idéntité régionale. Approche ethnologique. Suisse romades et Tessin. Rapport de synth se. Soc. ronéo, p. 52, Neuchâtel 1981; cyt. za: B. Jałowiecki, współpraca: P. Ciechanowski, A. Tucholska, H. Kosarczyn, Ruchy regionalne czy bunt elit? Obserwacja protestów
społecznych, [w:] Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie,
ustawodawstwo, red. G. Gorzelaka, „Raporty CASE” 1999, nr 21, Warszawa, s. 43.
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wsparcia na obszarach marginalizowanych. Drugim, zyskującym obecnie na znaczeniu, modelem jest konstrukcja polaryzacyjno-dyfuzyjna
zakładająca, że bariery rozwoju wymagające interwencji mogą występować zarówno w obszarach marginalizowanych, jak i obszarach wzrostu. Zgodnie z tym podejściem celem polityki regionalnej jest udzielanie
interwencji pozwalającej przezwyciężać lokalne bariery rozwoju i w pełni
wykorzystywać zasoby endogeniczne, zarówno na obszarach marginalizowanych, jak i na obszarach o relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej.
Polityka regionalna, zwłaszcza ta realizowana na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, posiada bezpośredni związek z dążeniem do
zwiększania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej. Zakłada
się, że zwiększanie spójności może prowadzić do wzrostu konkurencyjności regionów zjednoczonej Europy72.
Regionalizacja w Europie Zachodniej jest wyrazem dojrzałej demokracji, w której obywatele mają prawo przez bezpośrednie wybory wpływać
na sposób zarządzania społecznego. W dyskursie europejskim dominuje
przeświadczenie, że regiony dysponują wielowiekową historią, tradycją,
kulturą i stabilną przestrzenią, które wyodrębniają je z otoczenia. W Polsce
problem ten jest znacznie bardziej skomplikowany, gdyż tylko na części
terytorium kraju można mówić o istnieniu stabilnych, historycznie ugruntowanych społeczności lokalnych i regionalnych. Skutki polityczno-terytorialne rozbiorów, dwóch wojen światowych, w tym zwłaszcza tej z lat
1939–1945, oraz kształtowania silnej unitarnej władzy państwowej (1926–
–1939 i 1945–1989), oraz procesy industrializacji i urbanizacji doprowadziły do rozbicia lub wręcz likwidacji tradycyjnych wspólnot lokalnych.
Masowe procesy przesiedlenia ludności w latach 1939–1947 wygenerowały całkowicie nowe zbiorowości, w znacznym stopniu przypadkowo
dobrane na tzw. „ziemiach odzyskanych”, stanowiących ponad 30% terytorium kraju. Gigantyczne procesy industrializacyjne II połowy XX w. spowodowały głęboką zmianę struktury społeczeństwa polskiego, w którym
coraz większą rolę zaczęła odgrywać ludność miejska, a na przełomie XX
i XXI w. wielkomiejska. Dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie na kształtujące się nowe społeczności regionalne i lokalne były
liczne zmiany struktury administracyjnej kraju oraz kulturowa unifikacja
72
P. Churski, Polityka regionalna a kształtowanie się spójności i konkurencyjności regionu
wielkopolskiego, http://igsegp.amu.edu.pl/RAPORTY/11.%20Polityka%20regionalna%20a%20
spojnosc%20i%20konkurencyjnosc.pdf (dostęp: 20.10.2018).

104

Sławomir Sadowski

Delimitacja regionów na przykładzie województwa…

będąca skutkiem zarówno polityki państwa, jak również rozprzestrzeniania jednolitych wzorów kultury masowej, zwłaszcza przez telewizję oraz
w XXI w. Internet. W sumie więc trudno mówić o rozwoju kulturowych
wspólnot regionalnych w Polsce w XX w. Czynnikiem, który determinował powstawanie i rozwój nowych regionów i subregionów, były procesy
industrializacji i urbanizacji, które często niejako mimochodem marginalizowały tradycyjne społeczności lokalne i regionalne73.
Przyjmując za słuszną tezę o konieczności regionalizacji, należy postawić pytanie o znaczenie państwa w procesie regionalizacji, a więc na
ile wpływa ono na wzmacnianie i rozwój społeczności regionalnych?
W zależności od przyjętego modelu rozwojowego można określić potencjalne kierunki rozwoju regionów. W Polsce w teorii polityki regionalnej
mamy dwa modele: centralistyczno-wyrównawczy i decentralistyczno-konkurencyjny. Podejście pierwsze cechuje się założeniem, że polityka strukturalna ma polegać na realizacji określonej koncepcji rozwoju
gospodarki, zakładającej jej pożądaną strukturę działowo-gałęziową
w układzie przestrzennym; dominacją programów sektorowych i wertykalnych (hierarchicznych), przypisywaniem rządowi szczególnych kompetencji w zakresie rozwoju regionalnego, uznawaniem nadrzędności
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju nad polityką regionalną.
Podejście drugie charakteryzuje się: polityką strukturalną niezakładającej
żadnej koncepcji struktury działowo-gałęziowej, ma natomiast sprzyjać
zmianom strukturalnym w gospodarce zapewniającym jej międzynarodową konkurencyjność; dominacją programów regionalnych i horyzontalnych (partnerskich), przypisywaniem regionom (samorządowi terytorialnemu) szerokich kompetencji w zakresie rozwoju regionalnego,
uznawaniem autonomii pomiędzy polityką przestrzennego zagospodarowania kraju i polityką rozwoju regionalnego.
Czynniki wpływające na lokalizacyjną atrakcyjność miast i regionów są
kształtowane głównie przez władze terytorialne. To ten właśnie podmiot
publiczny określa nakłady inwestycyjne na rozwój infrastruktury i jej parametrów jakościowych. To władze miast i regionów współfinansują zaplecze
73
Masowy napływ „nowych ludzi” do miast i do regionów przemysłowych rozpraszał
i marginalizował „stare” społeczności. Za przykład może służyć Górny Śląsk czy Warszawa.
Praktycznie jedynymi lokalnymi lub subregionalnymi społecznościami, które zachowały
wiodącą rolę w swoim regionie pozostali Podhalanie, Kaszubi oraz społeczności wiejskie
i małomiasteczkowe obszarów, które nie były poddane masowym przesiedleniom,
np. w Polsce wschodniej.
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naukowo-badawcze oraz organizują i prowadzą ośrodki transferu technologii. Miasto i region przestają być jednostkami subsydiującymi, stają się
jednostkami przedsiębiorczymi. Rośnie więc rola najsilniejszych ogniw
układu przestrzennego wielkich miast, centrów życia naukowego, akademickiego, a jednocześnie siedzib instytucji finansowych i wyspecjalizowanych usług. Tylko niektóre obszary położone z dala od takich ośrodków
miejskich są w stanie nawiązać konkurencję z wielkimi miastami.
Istotnym z punktu widzenia regionów jest problem delimitacji ich
przestrzeni w taki sposób, by zachować ich zwartość geograficzna, kulturową, komunikacyjną i administracyjną. W naukach humanistycznych
i społecznych funkcjonują dwa sposoby wyznaczania granic regionów:
linearny oraz poprzez wyznaczenie centrum badanego zjawiska i pomiar
nasilenia jego oddziaływania w zależności od odległości od centrum.
Sposób drugi jest szczególnie przydatny np. w dialektologii, antropologii, etnografii i kulturoznawstwie, jak również w ekonomii. Można więc
mówić o linearnej i rozmytej metodzie delimitacji regionów. Niekiedy oba
te sposoby znajdują zastosowanie równoczesne.
Metoda linearna wywodzi się z nauk geograficznych i opiera się na
wytyczeniu zewnętrznej granicy regionu poprzez opisanie jego skraju
w oparciu o obiektywne kryteria. W wymiarze geograficznym przykładem zastosowania metody jest np. wyznaczenie granic mezoregionu
Borów Tucholskich74. Metodę tę można zastosować do wytyczenia granic
regionu poprzez zdefiniowanie w miarę jednorodnych przestrzeni pod
względem historycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym.
Nakładanie się granic regionu w oparciu o przebieg linii zewnętrznych
wyznaczonych na podstawie powyższych kryteriów pozwala na określenie przestrzeni regionu na podstawie zróżnicowanych przesłanek.
Druga metoda wyznaczania granic regionu jest ściśle związana z siłą
oddziaływania jego centrum, co w dzisiejszych czasach jest nierozerwalnie
związane z ośrodkiem metropolitalnym. Wielkość i atrakcyjność metropolii oraz jej dostępność komunikacyjna określa jej zdolność konkurencyjną,
a im ta zdolność większa, tym jej oddziaływanie przestrzenne silniejsze.
Do badania zdolności oddziaływania centrum regionu można zastosować
74
T. Giętkowski, Problemy wyznaczania granicy regionu na przykładzie Borów Tucholskich, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2008, t. XX, s. 209–217. Analizę przebiegu granic mezoregionu Borów Tucholskich oparto o dane pochodzące z bazy danych regionalnych zlewni
Brdy i Wdy, przygotowywanej w ramach badań wykonywanych przez pracowników Instytutu
Geografii UKW.

106

Sławomir Sadowski

Delimitacja regionów na przykładzie województwa…

metody rozmyte. Rozmytość jest tu rozumiana w sensie proponowanym przez teorię zbiorów rozmytych L. A. Zadeha75. Przy zastosowaniu
tej metody nie określa się przynależności danej jednostki do określonej
klasy, jak w klasycznej teorii zbiorów, ale określa się stopień (mniejszy lub
większy) przynależności do różnych klas o odmiennej strukturze cech.
W badaniach regionalnych oryginalną procedurę wyznaczenia rozmytych
granic regionalnych opracowali A. Maćkiewicz i W. Ratajczak76. W procedurze delimitacji granic regionu dokonali oni grupowania podstawowych
jednostek przestrzennych na podstawie rozmytej relacji podobieństwa.
Wyznaczali granice międzyregionalne w strefie nakładania się wpływów
ośrodków regionalnych, co pozwala im na określenie granic obszarów
rdzeniowych tych ośrodków77. Podobna metodę, acz rozszerzoną o teorię
zbiorów przybliżonych opracowali Małgorzata Renigier-Biłozor i Andrzej
Biłozor, którą można dostosować do potrzeb delimitacji granic regionów78.
Starszą metodą pozwalającą na delimitację regionów jest koncepcja LEH
opracowana przez S. Leszyckiego, S. Heřmana i P. Eberharda79.
Metoda zbiorów rozmytych wymaga stworzenia wyczerpującej i spójnej typologii wzajemnych relacji między ośrodkiem metropolitalnym i otaczającym ją regionem. Podstawowymi wymiarami są: ujęcie sektorowe
(przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, władz publiczne), ujęcie rzeczowe (towary i usługi, ludność, kapitał, informacje) oraz dwa uniwersalne
wymiary: czasowy i przestrzenny. Na jej podstawie widać, że w układzie
miasto –region związki mogą mieć zarówno charakter wewnątrzsektorowy (jak np. wymiana handlowa i przepływy kapitału trwałego w ramach
sektora przedsiębiorstw), jak i międzysektorowy (jak. np. dojazdy do pracy
75
L. A. Zadeh, Biological application of the theory of fuzzy set and systems, in: Proc.
International Symphosium Biocybernetics of the Central Nerous System, Boston 1969,
p. 199–212; idem, Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision
processes, „IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics”, 1973, vol. SM-3, s. 28–44.
76
A. Maćkiewicz, W. Ratajczak, Wyznaczanie rozmytych granic regionalnych, [w:] Podstawy regionalizacji geograficznej, red. T. Czyż, Poznań 1996, s. 97–125.
77
E. Nowak, Rozmyta analiza skupień jako metoda klasyfikacji podregionów ze względu
na aktywność gospodarczą, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM”, nr 3: Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, red. T. Czyż,
T. Stryjakiewicz, P. Churski, Poznań 2008, s. 22.
78
M. Renigier-Biłozor, A. Biłozor, teorii zbiorów przybliżonych i teorii zbiorów rozmytych
w gospodarce przestrzennej, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM”, nr 3… s. 49–64.
79
S. Leszycki, S. Heřman, P. Eberhard, Aglomeracje miejsko-przemysłowe (1966–2000),
„Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 1971, nr 67.
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oraz świadczenie usług rynkowych lub publicznych na rzecz gospodarstw
domowych). Ponadto należy też pamiętać o tym, że te związki w wymiarze funkcjonalnym mają swoje odzwierciedlenie również w wymiarze
morfologicznym, czyli w strukturze użytkowania terenu.
Przykładowo wymienione metody badań pozwalają na precyzyjne
określenie różnych rodzajów przestrzeni w obszarze regionalnym i międzyregionalnym. Otwierają one także drogę do badań obszarów pogranicza i potencjalnych kierunków ich ewolucji.

3. Restytucja regionów w Polsce
Transformacja postsocjalistyczna w znacznie mierze jest rezultatem
włączenia się krajów dawnego obozu socjalistycznego do postindustrialnego przełomu strukturalnego. Zdolność do konkurowania we współczesnym świecie wymagała także dostosowania przestrzeni do nowych
wymogów. Kadłubowe województwa, funkcjonujące w Polsce w latach
1975–1998, w znacznej większości były jednostkami zbyt małymi, słabymi ekonomicznie, o za małym wyposażeniu w infrastrukturę wyższego
rzędu (naukową, akademicką, kulturalną, instytucjonalną), ze zbyt nikłymi
kadrami o najwyższych kwalifikacjach, z ograniczonymi kontaktami międzynarodowymi, by mogły przejąć zadania spoczywające dotychczas na
centralnym ośrodku państwa. Władze małego województwa nie mogły
podjąć czynności, które są kluczowe we współczesnej konkurencyjnej,
otwartej gospodarce globalnej. Istotą reformy organizacji terytorialnej
kraju w Polsce było więc utworzenie województwa samorządowego, które
spełniałoby funkcje regionalne. A więc kwestia wyznaczenia nowych
regionów, prócz powrotu do historycznych i kulturowych regionalnych
podziałów, miała wygenerować zdolność tychże do konkurowania gospodarczego w skali krajowej i międzynarodowej. Przy wytyczaniu regionów
brano więc pod uwagę nie tylko delimitację historyczną, ale również perspektywy rozwoju cywilizacyjnego, w ramach przestrzeni globalnej.
W 1990 r. państwo polskie dokonało restytucji samorządu lokalnego
poprzez powołanie do życia gmin samorządowych. Od 1 stycznia 1999 r.
wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny kraju i takąż strukturę samorządu terytorialnego. Dyskusja o kształcie podziałów regionalnych kraju rozpoczęła się już na początku lat 90. XX w. Odwoływała się ona
zarówno do podziału terytorialnego kraju sprzed 1975 r., jak i nowoczesnych
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koncepcji regionalizacji opierających się głównie na ekonomiczno-społecznych przesłankach kreowania regionów. Pierwsza z nich zakładała
odtworzenie przeszłego, z pewnymi korektami podziału przestrzennego
kraju, a tym samym na linearnym wyznaczeniu granic regionów, druga
na sile oddziaływania dominującej metropolii, zwanej także w przeszłości
aglomeracjami miejsko – przemysłowymi. Za pierwszą koncepcją opowiadały się zwłaszcza lokalne środowiska polityczne, regionaliści, a także tradycjonalistycznie nastawione grupy społeczne, za drugą głównie uczeni
wywodzący się z nauk ekonomicznych, geografowie (zagospodarowanie
przestrzenne) oraz polityczne środowiska modernizatorów80.
Powojenna organizacja terytorialna kraju, do której odwoływano
się w trakcie dyskusji nad regionalnym podziałem terytorialnym kraju,
ukształtowała się na w latach 50. XX w., kiedy to ostatecznie podzielono kraj na siedemnaście województw oraz pięć miast wydzielonych
(na prawach województwa: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław)81.
W tym gronie znajdowało się także województwo bydgoskie (do 1950 r.
pomorskie), powstałe w 1945 r. poprzez wydzielenie z dawnego województwa pomorskiego północnej jego części, na bazie której utworzono
województwo gdańskie. Województwo bydgoskie powstało na pograniczu kilku krain historycznych, czyli Pomorza, Wielkopolski, Kujaw
i Mazowsza, w efekcie istotnym problemem stała się jego delimitacja,
a w konsekwencji pytanie, w jaki sposób i kiedy obszar województwa
został wytyczony. Jak się okazuje, poszczególne granice województwa
zostały wytyczone w wyniku różnych decyzji politycznych, rzadko kiedy
odwołujących się do historycznej delimitacji regionów.
Współczesną granicę województwa kujawsko-pomorskiego z Wielkopolską i Mazowszem generalnie wytyczono w 1937 r., kiedy to debatowano nad osłabieniem wpływów mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce i na Pomorzu, zatarciem granic rozbiorowych, a także unifikacją
administracji państwowej i wojskowej. Efektem tej dyskusji była zmiana
zasięgu terytorialnego województw: pomorskiego, wielkopolskiego,
warszawskiego i łódzkiego82. Wtedy to pojawił się problem sprzeczności
80
Typologię aktorów regionalnych i cechy ich tożsamości oparłem na definicjach sformułowanych przez Michela Bassanda zawartych w projekcie badawczym Rady Europy „Kultura i regiony”. M. Bassand, Culture et régions d’Europe, Lausanne 1990, s. 81–83.
81

A. Gawryszewski, Ludność Polski w XX w., Warszawa 2005, s. 41–49.

W ramach reformy od 1 kwietnia 1938 r. w skład województwa pomorskiego włączono
powiaty: wyrzyski, szubiński, bydgoski, inowrocławski, miasta Bydgoszcz i Inowrocław oraz
82
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pomiędzy granicą historyczną regionów, a bieżącymi potrzebami politycznymi i administracyjnymi. Ostatecznie granicę pomiędzy województwem pomorskim i poznańskim wytyczono, mniej więcej, wzdłuż
granicy historycznej pomiędzy Wielkopolską i Kujawami, aczkolwiek
w skład województwa pomorskiego włączono częściowo Pałuki (pow.
szubiński) i Krajnę83, uznawane za subregiony wielkopolskie. Wraz
z włączeniem do województwa pomorskiego Kujaw największym miastem regionu stała się Bydgoszcz, która zaczęła aspirować do rangi jego
stolicy. Wywołało to natychmiast konflikt z dotychczasową stolicą województwa pomorskiego, czyli Toruniem84. Konflikt ten do dzisiaj stanowi
ważny czynnik dezintegracji regionu. Południowo-wschodnia część
województwa pomorskiego w 1938 r. powstała przez przyłączenie doń
wschodnich Kujaw z Włocławkiem oraz ziemi dobrzyńskiej z Dobrzyniem i Rypinem. W sumie obszar województwa pomorskiego wzrósł
o 9276 km2. W konsekwencji w marę jednorodna kulturowo społeczność pomorska została poszerzona o społeczności o różnej tożsamości,
co dotyczyło zwłaszcza południowo wschodniej części województwa.
W województwie znaleźli się Kujawiacy, Wielkopolanie, Mazowszanie
i Dobrzyniacy. Byli to Polacy, których zróżnicowanie wynikało nie tylko
z wielowiekowej różnej historii, lecz także pogłębienia różnic w okresie
rozbiorów, które na odmienność kulturową nałożyły także zróżnicowanie ekonomiczne i ustrojowe85.
część powiatu mogileńskiego z Kruszwicą z województwa poznańskiego, powiaty: nieszawski, rypiński, lipnowski i włocławski z województawa warszawskiego. Ponadto z województwa
łódzkiego do poznańskiego przyłączono powiaty: koniński, turecki, kolski i kaliski. „Dziennik
Ustaw” nr 46/1937, poz. 350.
83
W okresie międzywojennym od 1920 r. północno-wschodni obszar Krajny wchodził
w skład województwa pomorskiego, a część południowo-wschodnia województwa poznańskiego. Od 1938 r. całość znalazła się w granicach województwa pomorskiego. Zachodni
obszar Krajny leżał w granicach Niemiec.
84
Genezę konfliktu świetnie obrazują dwie publikacje: Pomorze czy Toruń? O siedzibie
władz wojewódzkich rozstrzygnąć musi interes całego Pomorza, Bydgoszcz 1937; Toruń
w granicach Wielkiego Pomorza, kilka uwag w sprawie siedziby władz państwowych Województwa Pomorskiego, Toruń 1937.
85
W okresie wojny w latach 1939–1945 województwo pomorskie zostało w całości włączone do III Rzeszy i rozdzielone pomiędzy trzy niemieckie jednostki administracyjne,
powstałą na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, części przedwojennego województwa
pomorskiego oraz zachodnich kresów Prus Wschodnich nową Reichgau Danzig und West
Preusen, Reichsgau Watherland (Wielkopolska) i Rejencję Ciechanowską (Ostpreusen Provinz). Cz. Łuczak, Od Bismarcka do Hitlera. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze, Poznań
1988, s. 339–343.
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Stan granicy Wielkopolski, Mazowsza i Kujaw został odtworzony bezpośrednio po wyzwoleniu w 1945 r. 7 kwietnia 1945 r. na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska, zachodniej części Prus Wschodnich oraz powiatu
lęborskiego utworzono województwo gdańskie86. W konsekwencji na
południu od nowej jednostki administracyjnej powstał dosyć przypadkowy twór administracyjny szczebla wojewódzkiego, czyli województwo
pomorskie, któremu amputowano północną część. W efekcie w województwie pomorskim Pomorzanie przestali być dominującą grupą kulturową, stając się równoprawnymi Kujawiakami, a województwo stało
się kulturowym konglomeratem o niskim stopniu spójności, zwłaszcza
obszarów peryferyjnych, które ciążyły ku innym niż Bydgoszcz i Toruń,
miastom (Poznań, Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Łódź).
Proces centralizacji zarządzania państwem, a także być może dążenie
do zmniejszenia roli zwartych i silnych kulturowo społeczności regionalnych, doprowadził w 1950 r. do kolejnej reorganizacji podziału administracyjnego kraju87. W jej wyniku dokonano zmiany nazw niektórych
województw oraz korekty ich sieci. W przypadku województwa pomorskiego reorganizacja zaowocowała przemianowaniem na województwo
bydgoskie oraz przejęciem z Wielkopolski kolejnych dwóch powiatów
(mogileńskiego i żnińskiego). Jednocześnie powiat nowomiejski został
włączony do województwa olsztyńskiego. Niewątpliwie osłabiło to Wielkopolskę, a jednocześnie wzmocniło tendencje atomizujące w województwie bydgoskim. Granice administracyjne, z przyczyn politycznych
w coraz większym zakresie rozmijały się z granicami historycznymi
i kulturowymi.
Taki układ wojewódzki przetrwał do 1975 r. i, jak się wydaje, doprowadził do powstania silnych więzi regionalnych, zwłaszcza wśród elit,
system zaś zaczął nabierać cech trwałości. Do początku lat 70. dyskusje
nad ewentualną reformą terytorialnej organizacji kraju nie były prowadzone. Pierwsza poważna debata nad tymi zagadnieniami miała miejsce
23 maja 1973 r. na forum Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania

86
Dekret Krajowej Rady Narodowej z 30 marca 1945 r. O utworzeniu województwa gdańskiego, „Dziennik Ustaw” nr 11/1945, poz. 57.
87
Na mocy ustawy powołano do życia województwa: opolskie, zielonogórskie i koszalińskie, zmieniono nazwy województwa pomorskiego na bydgoskie, śląskiego na katowickie.
Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa, „Dziennik
Ustaw” nr 28/1950, poz. 255.
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Kraju PAN88. Mimo tego, że model trójszczeblowy uzyskał od przedstawicieli nauki w zasadzie jednoznaczne poparcie, co więcej, mimo tego,
że dominującym nurtem tej dyskusji było postulowanie zmniejszania
liczby województw do ok. 10–12, 1 czerwca 1975 r. utworzono 49 województw, likwidując jednocześnie powiaty. Reforma była uzasadniania
dążeniem do przybliżenia władzy obywatelowi, decentralizacją, zmniejszeniem kosztów administracji, usprawnieniem systemu zarządzania
sferą publiczną. W istocie, reforma ta została przeprowadzona po to, by:
–p
 o pierwsze, zmniejszyć polityczną siłę pierwszych sekretarzy wojewódzkich i ich bezpośredniego politycznego zaplecza oraz możliwości ich oddziaływania w centralnym układzie politycznym,
–p
 o drugie, osłabić znaczenie dobrze okopanych w terenie polityczno-administracyjno-gospodarczych elit lokalnych na szczeblu
powiatowym,
–p
 o trzecie, wzmocnić procesy deglomeracyjne i pobudzić procesy
rozwojowe w regionalnych i potencjalnych ośrodkach wzrostu89.
88
Jej wyniki zostały opublikowane w „Biuletynie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” z. 83/1974. Dyskutowano wtedy dwa modele organizacji terytorialnej kraju:
trójstopniowy oraz dwustopniowy. Wszyscy wypowiadający się najwybitniejsi ówcześnie
przedstawiciele polskich studiów regionalnych i przestrzennych (Stanisław Leszczycki, Bronisław Malisz, Kazimierz Dziewoński, Antoni Kukliński, Juliusz Kolipiński, Andrzej Wróbel), jak
również prawnik Zygmunt Rybicki, opowiedzieli się za utrzymaniem podziału trójszczeblowego, w większości wskazując jednocześnie na celowość zmniejszenia liczby województw.
Na przykład S. Leszczycki proponował zlikwidowanie województw kieleckiego, koszalińskiego,
opolskiego i zielonogórskiego, a J. Kolipiński wskazywał na celowość zniesienia dodatkowo
województw olsztyńskiego, bydgoskiego i rzeszowskiego (przy zachowaniu kieleckiego).
A. Kukliński, nazwał model dwustopniowy monocentrycznym (rośnie w nim bowiem rola Warszawy jako ogólnokrajowego centrum dyspozycyjnego), a model trójstopniowy policentrycznym, ponieważ stolice dużych województw (5–10) będą stawać się coraz ważniejszymi ośrodkami życia społeczno – gospodarczego. Wskazywał on, że wielkie miasta Polski staną się
drzwiami otwarcia na szeroką współpracę międzynarodową, prowadzoną w skali europejskiej.
W uzasadnieniach proponowanych rozwiązań dominowały argumenty przestrzenny i administracyjny. Wskazywano na wiodącą rolę największych metropolii (wtedy jeszcze nazywanych
aglomeracjami miejsko-przemysłowymi) i na potrzebę integracji największych miast z otaczającymi je obszarami. Dzisiaj nazwalibyśmy to procesem tworzenia regionów metropolitalnych.
89
Jerzy Kruczała stwierdził, iż podział administracyjny kraju wprowadzony w 1975 r. jest
gorszy od poprzedniego. Ekspertyza KPZK PAN z 1982 r. zapoczątkowała dyskusję, w wyniku
której ukształtowały się dwa odrębne stanowiska na temat organizacji terytorialnej kraju.
Jedni postulowali utrzymanie istniejącego podziału terytorialnego, drudzy natomiast wskazywali na potrzebę dokonania gruntownej reformy i wprowadzenia nowego podziału bez
kilku województw (a więc bez dawnych województw: kieleckiego, koszalińskiego, opolskiego
i zielonogórskiego) oraz przywrócenia powiatów. J. Kruczała, Ocena podziałów terytorialnych
Polski, [w:] Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski, red. A. Kukliński, „Biuletyn KPZK
PAN” 1983, z. 123.
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Reforma zwiększyła stopień centralizacji kraju, a genezy takiego ukształtowania podziału terytorialnego należałoby szukać w założeniach planu
przestrzennego zagospodarowania kraju, opracowanego w 1973 r. Plan
ten za główną dyrektywę przyjął zasadę umiarkowanej koncentracji policentrycznej, zgodnie, z którą bardziej równomierny rozwój poszczególnych części kraju miał się dokonywać dzięki przyspieszonemu wzrostowi
miast średniej wielkości (tzw. krajowych ośrodków rozwoju), które miały
uzupełniać sieć wielkich aglomeracji. Mapa przedstawiająca owe ośrodki,
wraz z ukształtowanymi i kształtującymi się aglomeracjami, prezentowała
w zasadzie stolice nowego układu województw90. Ten podział terytorialny
wzbudził wiele kontrowersji w środowiskach specjalistów, wskazywano
zwłaszcza na:
–p
 rzecięcie przez nowe granice województw tradycyjnych powiązań
wielkich miast z ich bezpośrednim zapleczem,
–p
 rzerwanie naturalnych ciążeń i brak związków nowych stolic wojewódzkich z terenem, którym miały zarządzać,
–p
 rzerwanie wielu granic historycznych oraz przecinanie granicami
województw wielkich ekosystemów.
Warto podkreślić, że nowy podział dawnego województwa bydgoskiego wydatnie osłabił jego centrum poprzez rozbicie granicą administracyjną bydgosko-toruńskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej, czego
efektem było osłabienie procesu metropolizacji, a w konsekwencji zmniejszenie siły przyciągającej tworzącego się centralnego układu miejskiego
na pograniczu Pomorza i Kujaw, zwłaszcza w odniesieniu do Poznania,
Warszawy, Łodzi i Trójmiasta.
Nowy podział administracyjny kraju stał się przedmiotem krytyki ze
strony środowisk naukowych, jak należy sądzić, także społeczności lokalne,
zwłaszcza wielkich miast, miały ambiwalentny stosunek do zmiany. Krytyka odnosiła się do niewłaściwych powiązań przestrzenno-funkcjonalnych, a jedynie sporadycznie wkraczała na grunt problematyki administracyjno-ustrojowej, co było zrozumiałe, zważywszy na ograniczoną swobodę
wypowiedzi w okresie PRL. Jak się wydaje, reforma z akceptacją spotkała się
głównie w miastach, które uzyskały status województwa, np. Toruń, Włocła90
Por. załącznik 10 (System osadniczy policentrycznej umiarkowanej koncentracji),
[w:] 40 lat planowania struktury przestrzennej Polski, red. B. Malisz, „Studia KPZK PAN” 1978,
t. LXIV; S. Leszczycki, Nad mapą Polski. Geograficzne studium ekonomiczno-planistyczne,
Warszawa 1978, s. 367–377.
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wek. Można więc przyjąć, że zmiana ta z jednej strony była pomyłką historii
i w każdej sprzyjającej chwili musiała zostać naprawiona, ale spowodowała
także intensywny rozwój nowych ośrodków wojewódzkich, a tym samym
zmniejszenie różnic rozwojowych zapóźnionych części kraju91.
Ponownie problem regionalizacji został podjęty przez władze polityczne Polski dopiero po zmianie ustrojowej w 1989 r. 27 maja 1990 r.
odbyły się wybory do samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym,
co stało się jednym z filarów procesów polskiej transformacji. Równolegle z pracami nad realizacją reformy samorządowej na szczeblu gmin,
przystąpiono do prac nad kontynuacją zmian w terytorialnej organizacji kraju także na szczeblach ponadgminnych. Prace te zostały jednak
na pewien czas przerwane wraz z odejściem rządu Tadeusza Mazowieckiego92. Punktem wyjścia dyskusji nad nową organizacją terytorialną
kraju było przeświadczenie, że w reformie tej powinny znaleźć odzwierciedlenie co najmniej dwa uwarunkowania: ukształtowany historycznie
system osadniczy kraju i układ powiązań przestrzenno-funkcjonalnych
oraz nowo rodzący się ustrój państwa demokratycznego, z gospodarką
rynkową. Było to zupełnie inne założenie niż koncepcje dyskutowanie
wcześniej koncentrujące się głównie na problematyce przestrzenno-funkcjonalnej. Pojawienie się czynnika historycznego i społeczno-politycznego jako warunku udanej reformy przestrzeni kraju spowodowało dyskusję na temat przebiegu granic planowanych regionów.
W dyskusji nad reformą organizacji terytorium kraju pojawiło się
kilka nurtów, które odwoływały się do różnych przesłanek i kryteriów
regionalizacji:
–K
 onsekwentnie decentralistyczno-samorządowy postulujący powołanie 6–10 silnych, autonomicznych regionów (nazywanych przez
niektórych landami), zakładano ich wydzielenie w oparciu o kryteria ekonomiczne i zdolność do konkurowania z regionami europejskimi93. Według tej koncepcji planowano powołanie do życia regiony
91
G. Gorzelak, Reforma terytorialnej organizacji kraju: geneza, założenia, uzasadnienie,
[w:] Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju…, s. 21.
92
Podsumowaniem pierwszego etapu projektowania reformy podziału terytorialnego
kraju była publikacja wydana w 1991 r. Koncepcje regionalnej organizacji kraju, red. J. Kołodziejski „Biuletyn KPZK PAN” 1991, z. 156.
93
O koncepcji dużych regionów ekonomicznych pisał: J. Hausner: Dwa modele rozwoju
regionalnego Polski, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 10, s. 3–9; „Punktem wyjścia dla zwolenników trzyszczeblowej organizacji terytorialnej kraju jest przekonanie o potrzebie utworzenia
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spełniające kryteria NUTS I. Model ten nie w pełni brał pod uwagę
różnorodność kulturową wielkich przestrzeni oraz ambicji metropolii o znaczeniu regionalnym (NUTS II) lub subregionalnym (NUTS III).
Zakładał, np. zredukowanie do poziomu powiatowego: Bydgoszczy,
Torunia, Kielc, Radomia, a w skrajnych propozycjach także Łodzi94.
–D
 ualistyczny, zakładający powołanie 12–13 województw samorządowo-rządowych, zbudowanych wokół aglomeracji i dużych miast
wypełniających przestrzeń we wschodniej części kraju. Według
J. Kołodziejskiego: „12–13 regionów węzłowych (…) byłoby konstrukcją nośną całego systemu terytorialnego państwa, najpełniej
wykorzystującą walory ukształtowanej historycznie struktury przestrzennej kraju. Jego instytucjonalnym wyrazem byłby nowy podział
administracyjny kraju skorelowany jak nigdy dotąd z regionalizacją funkcjonalną. System ten tworzyłby podstawę funkcjonowania
aktywnej polityki regionalnej państwa i jej sprzężenie z samorządem
terytorialnym”95. Koncepcję tę popierał B. Jałowiecki96, a w nieco
innym kształcie także Z. Ziobowski, który proponował utworzenie
11 województw samorządowych97.
–P
 ozorny, zakładający utworzenie ok. 25–30 województw98. Określiłem go mianem pozornego, gdyż nie zakładał on głębszej zmiany
ustroju politycznego województwa i relacji międzyszczeblowych.
Nurt ten wspierała marszałek Senatu w latach 1997–2001 prof. Alicja
regionów gospodarczych jako strukturalnego warunku międzynarodowej konkurencyjności
polskiej gospodarki. Tak rozumiane regiony nie mogą powstać przy zachowaniu aktualnego
układu wojewódzkiego. Obecne województwa są zbyt małe w sensie potencjału społeczno-gospodarczego, aby móc samodzielnie wypełniać funkcje i zadania szczebla regionalnego”.
94

Koncepcje regionalnej…

J. Kołodziejski, Społeczne i polityczne aspekty terytorialnej organizacji kraju, [w:] Koncepcje regionalnej…; P. Łysoń, Projekt kształtu terytorialnego 13 dużych województw – regionów, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 1–2, s. 48–63.
95

96
J. Szczepkowski, Projekt podziału administracyjnego Polski, [w:] Koncepcje regionalnej… Projekt ten przewidywał powstanie województw: warszawskiego, krakowskiego, katowickiego, wrocławskiego, poznańskiego, szczecińskiego, gdańskiego, łódzkiego, białostockiego
lubelskiego, rzeszowskiego i olsztyńskiego. Niektórzy opowiadali się także za powołaniem
województwa świętokrzyskiego (kieleckiego).
97
Z. Ziobrowski, K. Trafes, T. Węcławowicz, J. Komenda, Koncepcja podziału terytorialnego kraju, [w:] Koncepcje regionalnej… Zespół Z. Ziobrowskiego zakładał organizację województw: warszawskiego, krakowskiego, katowickiego, wrocławskiego, poznańskiego, szczecińskiego, gdańskiego, łódzkiego, białostockiego lubelskiego i rzeszowskiego.
98

J. Szczepkowski, op. cit.
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Grześkowiak, konsekwentna przeciwniczka włączenia do jednego
województwa Torunia i Bydgoszczy.
–Z
 achowawczy, zakładający przekształcenie województw w jednostki
samorządowe, w koncepcji tej planowano likwidację kilku najsłabszych województw. Propozycja ta miała silne wsparcie w Polskim
Stronnictwie Ludowym, które obawiało się, iż w wielkich województwach zdominowanych przez duże ośrodki miejskie, utraci swoje
wpływy polityczne99.
W pierwszych dwóch koncepcjach nie planowano utworzenia województwa kujawsko-pomorskiego (bydgoskiego), a przestrzeń tę zamierzano rozdzielić pomiędzy województwa ościenne. Trzecia propozycja
zakładała utrzymanie województw bydgoskiego i toruńskiego. W koncepcji tej planowano włączenie do województwa bydgoskiego części
województwa pilskiego, a więc kolejną absorpcję części Wielkopolski
do historycznych Kujaw. Jednocześnie powiększenie woj. toruńskiego
o województwo włocławskie, administracyjnie podzieliłoby także Kujawy.
Ponadto można sądzić, że osłabienie centrum (Bydgoszczy) województwa spowodowałoby wzrost tendencji odśrodkowych na peryferiach, których celem byłoby przyłączenie do silniejszego ekonomicznie województwa lub powrotem do krainy historycznej, np. tendencje takie pojawiły się
w Chojnicach, Tucholi, Czersku oraz Żninie i Mogilnie. Zjawiska te byłyby
prawdopodobne zwłaszcza w warunkach wzbogacenia dyskusji o reformie terytorialnej o elementy społeczne (więzi terytorialne, poczucie
wspólnoty i odrębności kulturowej) oraz o rozważania ustrojowe i polityczną emancypację środowisk regionalnych.
Warianty powyższe zostały poddane konsultacji w środowiskach samorządowych i profesjonalnych. Spośród przedstawicieli nauki jedynie jedna
osoba opowiedziała się za wariantem dwuszczeblowym, powszechne
poparcie uzyskał podział trójszczeblowy. Istotnym wkładem do dyskusji
nad przyszłą organizacją terytorium kraju było opracowanie wykonane
w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych100, w którym uzasadniono
wyższość modelu kilkunastu (ok. 12) województw nad innymi modelami
99
Wyniku wyborów do samorządów wojewódzkich i powiatowych nie potwierdziły tych
obaw, a można rzec, że wręcz wzmocniły wpływy PSL w społecznościach lokalnych i regionalnych. Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory i referenda lokalne http://pkw.gov.pl/
wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/ (5.09.2018).
100

Z. Gilowska, Jak dokończyć reformę samorządową, Warszawa 1997.
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układu regionalnego. Warto przywołać tu także ekspertyzę powstałą
w Instytucie Spraw Publicznych, która była najpełniejszą koncepcją
ustroju nowego województwa. Autorzy przedstawili założenia regionalizacji kraju oraz sformułowali projekt ustawy o ustroju województwa
samorządowo-rządowego, który stał się podstawą do rozpoczęcia procesu legislacyjnego w 1998 r.101
Nieco inaczej prezentował się stosunek społeczności lokalnych do
reformy, pomijając ambicje mniejszych ośrodków, należy podkreślić kwestionowanie idei 12 województw w miastach, które do 1975 r. miały status
wojewódzki, a więc w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Koszalinie, Opolu
i Kielcach. Racjonalne przesłanki ekonomiczne przemawiały za tym, by
region kujawsko-pomorski z Toruniem, Bydgoszczą i Włocławkiem znalazł się jako odrębny obszar w podziale administracyjnym kraju, jednak
w koncepcji 12 województw z niewiadomych przyczyn w całości przypisany został do regionu Pomorze Nadwiślańskie, sięgającym od Gdyni
aż po ziemię łęczycką. W przeszłości nigdy taki region w Polsce nie istniał, chyba że autorzy koncepcji nawiązywali do kształtu części dzielnicy
senioralnej z początków rozbicia dzielnicowego – oczywiście można to
traktować wyłącznie jako żart.
Zamiar włączenia Kujaw, ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej i michałowskiej w skład województwa pomorskiego uaktywnił działania lokalnych
środowisk, szczególnie z obszaru Bydgoszczy i Inowrocławia, na rzecz
utworzenia odrębnego regionu kujawsko-pomorskiego. Koncepcja ta
uzyskała szybką aprobatę rządu, acz ostateczną decyzję odwlekał lokalny
antagonizm Bydgoszczy i Torunia, zwłaszcza w kwestii umiejscowienia
stolicy regionu. Kilkakrotnie dochodziło do prób porozumienia się elit obu
miast i choć rezultaty zdawały się być pozytywne, nagle okazywało się, że
zgoda jest niemożliwa102.
Jak już wspomniano, największe poparcie idea regionu kujawsko-pomorskiego znalazła w Bydgoszczy i Inowrocławiu, natomiast najwięcej wątpliwości wyrażali mieszkańcy b. województw toruńskiego oraz
peryferyjnych obszarów regionu kujawsko-pomorskiego, czyli okolic
101
Z. Gilowska, E. Wysocka, J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, Model ustrojowy województwa
(regionu) w unitarnym państwie demokratycznym, Warszawa 1997.
102
Prezydent Bydgoszczy w latach 1995–1998 Henryk Sapalski, twierdził, że „nasze miasto
nie jest konkurentem Torunia. Oba świetnie się uzupełniają. Powinniśmy być razem z Toruniem, bo mamy wiele wspólnie do zrobienia”, „Gazeta Wyborcza” 13.01.1998.
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Chojnic, Czerska, Brus, Lipna, okolic Włocławka. Mieszkańcy Żnina,
Janowca Wlk., Mogilna, Szubina opowiadali się za przynależnością do
Wielkopolski. Jednak badania ankietowe pokazywały, że często przynależność do sąsiednich województw było efektem drugiego wyboru,
a więc w sytuacji, gdyby nie powstało województwo kujawsko-pomorskie. Ostatecznie wyniki sondażu wśród mieszkańców województw bydgoskiego i toruńskiego mówiły o znacznym poparciu dla idei wspólnego
województwa, za którego powstaniem opowiedziało się 97% głosujących w województwie bydgoskim, natomiast w województwie toruńskim tylko 28%. Ostateczne rozwiązanie, przyjęte wbrew woli koalicji
rządowej polegało na utworzeniu województwa kujawsko-pomorskiego,
łączącego subregiony bydgoski, toruński i włocławski. Był to efekt przed
wszystkim silnego oddolnego ruchu społecznego, a także nacisku partii
lewicowych, które obawiały się rozproszenia poparcia w wielkim województwie pomorskim zdominowanym przez prawicę i partie postsolidarnościowe (świadczy o tym zgoda na włączenie do regionu pomorskiego zdominowanych przez prawicowo nastawionych Kaszubów
południowych)103.
Utworzenie województwa kujawsko-pomorskiego, wydawać by się
mogło, powinno zakończyć dyskusję nad kształtem regionu. Jednak
w praktyce pojawiły się inne problemy, które generują dyskusję regionalną. Zasadnicza kwestia to kształtowanie regionu metropolitalnego, co
na pograniczach przejawia się koniecznością badań nad oddziaływaniem
na nie duopolu bydgosko-toruńskiego, Poznania, Trójmiasta czy Łodzi.
W województwie kujawsko-pomorskim istotnym problemem jest także
wypracowanie polityki marketingowej kreującej region wobec podmiotów zewnętrznych, lecz także działań edukacyjnych, których celem byłaby
budowa zwartości społeczności regionu.

4. Podsumowanie
Utworzenie województwa kujawsko-pomorskiego było wielkim osiągnięciem społeczności lokalnych i regionalnej, zwłaszcza bydgosko-inowrocławskiej. Idea województwa wymagała określenia jego granic, co
szczególnie trudne było na obszarach o niskim zakresie wyodrębnienia
103
Wyniki wyborów samorządowych oraz do Sejmu i Senatu na stronie internetowej:
http://pkw.gov.pl.
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kulturowego. Dotyczyło to zwłaszcza pogranicza kujawsko-wielkopolskiego oraz północnej granicy województwa, gdzie granice są kulturowo
zamazane, a tym samym na ich kształt wpływać mogą bieżące czynniki
wynikające z przesłanek ekonomicznych kształtujących społeczności postindustrialne, a w mniejszym stopniu przesłanek kulturowo-historycznych.
Współcześnie zasadniczym czynnikiem kreującym obszary regionalne
stają się czynniki ekonomiczne, zwłaszcza zaś zdolność wielkich metropolii do oddziaływania na przestrzeń. To one poprzez posiadanie wszelkich udogodnień cywilizacyjnych są atrakcyjne dla mieszkańców przestrzeni metropolitalnej, a ich atrakcyjność wzrasta wraz z możliwością
szybkiej komunikacji pomiędzy rdzeniem a peryferiami regionu metropolitalnego. Jak już wspomniano, na przestrzeń kujawsko-pomorską
wpływa kilka silnych metropolii, w tym zwłaszcza Poznań, Bydgoszcz–
Toruń oraz Warszawa, Trójmiasto i Łódź. W konsekwencji istotnym przedmiotem badań winna być analiza zdolności rozwojowych metropolii,
w tym ich konkurencyjności. Wstępne analizy wskazują, że duopol Bydgoszcz–Toruń rozwija się wolniej od konkurentów, a szeroko rozumiana
polityka komunikacyjna państwa prowadzi do marginalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, które dysponując dużym potencjałem rozwojowym, staje się niekonkurencyjne ze względu na trudną, nieatrakcyjną dostępność.
Utrata lub pogorszenie zdolności konkurencyjnej wobec regionów
sąsiedzkich może prowadzić do rozwoju tendencji atomizujących i dążenia peryferii województwa kujawsko-pomorskiego do związku z silniejszymi niż duopol metropoliami. W skrajnej sytuacji może to prowadzić
wręcz do likwidacji województwa, co dla ludności regionu lub jego społecznościach lokalnych wydaje się wręcz niemożliwe, ale w środowiskach
zewnętrznych, w tym naukowych, likwidacja słabych województw może
być uznana za niezbędną dla dalszego konkurencyjnego rozwoju kraju
w globalizującym się świecie.
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O historycznych opisach
ziemi dobrzyńskiej
oraz motywach
dobrzyńskich w znanych
utworach literackich
wybitnych twórców

1. Ziemia dobrzyńska:
aspekt historyczno-geograficzny
Nie bez przyczyny zestawiam te dwie tak bardzo ważne nazwy. Oto
bowiem Polska to wcześniejsza Ziemia Polska, a nasza Ziemia Dobrzyńska
miała też postać Dobrzyńska, która się odmieniała tak samo jak dzisiejsza
Polska, czyli np. w Dobrzyńsce, na Dobrzyńsce itp.
W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego znajdujemy stosowne
wyjaśnienia: „Ziemie, łac. terrae, były to, w początkach życia dziejowego
na obszarze późniejszej Polski, jednostki terytorialne i polityczne zarazem, wytworzone na podstawie pewnych odrębności fizycznych danego
obszaru i jego granic naturalnych; skutkiem czego osiadłą ludność wspólność warunków bytu fizycznego, zajęć i interesów, wytwarzająca stopniowo węzły ekonomiczne i polityczne. Pomiędzy sąsiadującymi ze sobą
ziemiami, wyrabiać się musiały stosunki z czasem, bądź zawisłości, bądź
wzajemnej pomocy. Nazwy brały ziemie albo od cech fizycznych obszaru
(Polska, Kujawy, Łęczyca), albo od grodów centralnych (Krakowska, Sandomierska, wreszcie od rzek (Śląsko) lub nazwy plemienia (Mazowsze).
Zapewne pierwotnie stosunki społeczne i urządzenia polityczne przedstawiały znaczne różnice, z czasem dopiero przewaga niektórych ziem
i kolonizacja przyczyniły się do ujednostajnienia w instytucjach, choć
odrębność warunków fizycznych, a zarazem i ekonomiczno-społecznych, a w części i plemienne różnice, odbiją się w odrębności stosunków społecznych, zwyczajów sądowych itp. Gallus opowiada o Bolesławie
Chrobrym „per suas terrae” bez uciemiężenia ubogich, przejeżdżał. Podział
państwa po zgonie Krzywoustego wpłynął niewątpliwie na dalszy rozwój
odrębnych instytucji ziemskich, stłumiony przez poprzednie scentralizowanie życia politycznego. Przez kolonizację ziemie obejmujące zwykle
terytoria nadrzeczne lub nadjeziorne powytwarzały sobie w sąsiednich,
a rozgraniczających je puszczach, swe przyległości. „Terra cum suis omnibus attinentiis, districtis”, czytamy w dok. pomorskim z r. 1248. Wzrost ludności sprowadził wytworzenie się przez kolonizację takich przyległości,
jak ziemia rudzka (wieluńska), czerska, rawska, dobrzyńska itp., a przy tem
wywołał rozdział ziem na powiaty (districtus) będące okręgami sądowymi.
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Już w XIII wieku „ziemia” oznacza też ogół ludności danego obszaru. Przemysław ks. polski, nadając r. 1257 przywileje dla klasztoru paradyskiego,
uwalnia poddanych klasztornych od naprawy zamków: „nisi ob. defensionem ducatus nostri ab irruentibus inimicis tota tera communiter fuerit
convocata”. Jaki stosunek zachodził między „opolem” a „ziemią”, a z drugiej strony między instytucjami ziemskimi a władzą państwową, o tym
dotąd nic nie wiemy. W miarę rozwoju życia politycznego wzrastać będzie
samorząd ziem (sejmiki ziemskie), a rząd centralny (sejm) będzie złożony
przeważnie z przedstawicieli tych organizmów politycznych, przechowujących tradycje pierwotnej odrębności i wyłączności”104.
„Obszar ziemi dobrzyńskiej, której granice wyznaczają: od zachodu
i południa Wisła, od północy Drwęca, od wschodu Skrwa, już od czasów
Mieszka I należał do Państwa Polskiego, stanowiąc jego północno-wschodnie rubieże. Po podziale Polski na dzielnice, dokonanym przez
Bolesława Krzywoustego w roku 1138, staje się on składową częścią
Mazowsza. W roku 1236 teren ziemi dobrzyńskiej został podzielony przez
Konrada Mazowieckiego między dwóch synów: Bolesława i Kazimierza.
Granica ich posiadłości biegła rzeczką Chełmicą, jeziorem Ostrowitem, do
Jeziora Ruduskiego. Kikół wraz z całym obszarem położonym na zachód
od tej granicy należał do Kazimierza, ks. kujawskiego, część wschodnia
natomiast, tzw. Kasztelania Dobrzyńska do Bolesława, ks. mazowieckiego.
Po jego śmierci w roku 1248 Kazimierz Kujawski zajmuje ziemie starszego
brata. Pierwsze dokumenty mówiące o sprawowaniu jego władzy na całym
terytorium pochodzą z roku 1253 i od tej chwili znana jest nazwa ziemi
dobrzyńskiej. Kazimierz tytułuje się bowiem oficjalnie jej księciem”105.
Przy okazji niejako zasygnalizujmy również, że od średniowiecza na
pewno funkcjonująca nazwa naszego regionu: ziemia dobrzyńska oczywiście od naszego nadwiślańskiego Dobrzynia pochodzi. Tego typu choronimy, czyli nazwy krajów, krain jako deskrypcje w postaci zestawień
występują nieprzerwanie w naszym języku od staropolszczyzny po czasy
współczesne. Na przestrzeni tego czasu zmieniały się one pod względem
liczebności i funkcji. Trzeba podkreślić, że w zestawieniach tych bardzo
częsty jest rzeczownik ziemia, który znalazł najbardziej powszechne
104
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, Warszawa 1895, s. 608–609.
105
E. Kwiatkowska, Osadnictwo wiejskie Ziemi Dobrzyńskiej w świetle planów z XVIII
i XIX w. i jego przemiany pod wpływem uwłaszczenia i parcelacji, Toruń 1963, s. 7.
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zastosowanie w odniesieniu do nazw krajów oraz ich części, zarówno
samodzielnych jednostek mniejszej rangi, jak i tworzących części składowe jakiegoś państwa. Podstawą przyjęcia przez rzeczownik ziemia tej
funkcji było wykrystalizowane znaczenie ‘kraj, kraina, dzielnica, też państwo, terra, regio, civitas’, które podaje Słownik staropolski.
Na przykład obecnie zestawienia typu Ziemia Włoska wyszły z użycia,
ale warto dodać, że wszyscy je znają z Mazurka Dąbrowskiego: „z Ziemi
Włoskiej do Polski” (w tekście oryginalnym: „Do Polski z Ziemi Włoski”,
albowiem to ówczesne formy dopełniacza przymiotników: polski i włoski
odpowiadały dzisiejszym formom: polskiej i włoskiej. A słowo polski
znaczyło to, co dziś ‘polny’, a polska była formą żeńską tegoż przymiotnika. Z czasem stała się nazwą własną: Ziemia Polska lub Polska Ziemia.
O naszym kraju mówiono więc Ziemia Polska, czyli ‘ziemia polna, ziemia,
gdzie jest dużo pól’. Znamienną cechą okresu staro- i średniopolskiego
była wymienność kilku postaci jako synonimów, np. Ziemia Polska, Polska
Kraina, Państwo Polskie, Królestwo Polskie, Korona Polska. Tak więc nazwa
Polska – była kiedyś przymiotnikiem od rzeczownika pole. Jeszcze w XV
wieku mówiono na przykład o roślinach polskich, to znaczy o roślinach
rosnących na polu (czyli – mówiąc po współczesnemu – o roślinach polnych), odmieniano tak jak każdy przymiotnik (a więc mówiono na przykład: na ziemi polskiej). Później z tej nazwy nastąpiła redukcja tegoż członu
Ziemia i została urzeczownikowiona Polska – już odmieniana rzeczownikowo, czyli tak jak dzisiaj: Polska, Polski, Polsce itd. W źródłach pisanych
w języku polskim, nazwa kraju Polska pojawia się w XV wieku (w średniowiecznych źródłach historycznych, pisanych po łacinie, nazwa naszego
kraju występuje w łacińskiej postaci Polania i Polonia). Dodajmy jednak,
że jeszcze do XIX wieku nie mówiono: w Polsce, tylko: w Polszcze.
A jako bardzo ważną ciekawostkę podajmy też, że w np. w połowie
XIX w. nazywano naszą ziemię dobrzyńską, używając tylko jako istotną
część tegoż określenia przymiotnikowego, czyli właśnie: dobrzyńska,
o czym informuje znany badacz Oskar Kolberg: „Lud dotąd nazywa ją
„Dobrzyńską”, więc wyraża się, że mieszka „na Dobrzyńsce”, że przyjechał lub jedzie „z Dobrzyńskiej” itp.”106. Także u tegoż właśnie O. Kolberga spotykamy słowa kujawiaka zanotowane w naszym, dobrzyńskim
Grochowalsku:

106

O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 41. Mazowsze cz. 6, Wrocław–Poznań 1969, s. 3.
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A bodaj ci ja na Kujawach,
da, nigdy nie postał,
a byłby ci ja na Dobrzyńsce,
da, lepszy żony dostał107.

Mamy także nazwę: Pojezierze Dobrzyńskie, albowiem:
„Jeziora należą do najatrakcyjniejszych elementów środowiska przyrodniczego. Oprócz wielkich walorów krajobrazowych posiadają one
bardzo istotne znaczenie dla hydrosfery”108.
Pojezierze jest to bardzo ciekawą formacją słowotwórczą utworzoną
od wyrażenia syntaktycznego za pomocą przyrostka –e: po- jezior –e ‘to,
co jest po (wzdłuż) jezior, przestrzeń ciągnąca się wzdłuż jezior. Podobne
wyrazy to: pogranicze, Pobrzeże Gdańskie – pobrzeże ‘miejsce nad brzegiem wód, wybrzeże’, Pomorze ‘wzdłuż morza’, Polesie ‘kraj pod wielkimi
lasami leżący, kraj lesisty’, Podole ‘dolina’, pogórze itp.

2. Ziemia dobrzyńska w literaturze
Przywołajmy jeszcze jakże ciekawe, takie literackie opisy naszej ziemi
dobrzyńskiej. Oto Gustaw Zieliński tak opisywał nasze tereny: „[…] pograniczem, tem samem, ale nierównie wcześniej, bo jeszcze przed wprowadzeniem wiary chrześcijańskiej, była ziemia dobrzyńska pomiędzy
Mazowszem i Prusami. Na całej swej przestrzeni stanowiła ona jednę
głuchą, odwieczną puszczę, poszczerbioną głębokiemi dolinami, kilkadziesiąt jezior i ogromne trzęsawice i moczary w łonie swojem obejmującą. Pierwsze osady tej ziemi powstały nad Wisłą, w tem miejscu, gdzie
dziś Dobrzyń i jego okolica, a te gęstą ludnością musiały być osiadłe, bo
nam ślad tego liczne wykopaliska wskazują: następnie od Wisły, w głąb
tych odwiecznych, siekierą nietkniętych lasów, wciskać się zaczęli pierwsi
osadnicy, najpodobniej łowcy uganiający się za bobrami, którzy posuwając się w górę rzeki Skrwy i Drwęcy oraz do niej ściekających strumieni, ponad temi naturalnemi drogami rozbili pierwsze szałasy, które
najstarszym osadom a między niemi i wsi na Mazowszu zapewne dały
początek”109. Nasza ziemia dobrzyńska na pewno jest krainą bardzo
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piękną krajobrazowo i ciekawą historycznie, stąd i nazewnictwo tej ziemi
należy do bogatych, ciekawych i urozmaiconych. A oto taki, z założenia
przecież typowo historyczny, XIX-wieczny, jakże plastyczny, opis naszej
XIII-wiecznej ziemi dobrzyńskiej.
„Streszczając to, cośmy wyżej mówili, taki się nam przedstawia ziemi
dobrzyńskiej za czasów Konrada księcia mazowieckiego. […] Środkiem
tych różnych posiadłości, poczynając od brzegów Wisły i obejmując
w swe ramiona rzeczkę Mień, rozszerzała się na kształt wachlarza i posuwała aż w głęboką północ rozległa puszcza, gdzie obok przeważnie dominującej sosny, znajdujemy wszystkie drzew leśnych gatunki: świerki,
modrzewie, cisy zaciemniały swojemi gałęźmi zapadłe przestrzenie tego
obszaru; dęby, buki, jesiony, brzosty, klony, jawory, lipy, brzozy i graby
łączyły swoją różnolistną zieloność z ciemnem tłem czarnego lasu; olchy
zasiadły na bagnach i moczarach, leszczyna i krzewy leśne osłoniły boki
wąwozów. Śród lomów, gąszczu i zawałów bujał swobodnie zwierz dziki.
Niedźwiedzie, tury, łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, lisy, zające, kuny leśne
i rysie gnieździły się pośród niedostępnych mateczników; po rzekach
oparzelistych mieszkały bobry i wydry; po jeziorach, moczarach i trzęsawiskach chmury wodnego i leśnego ptastwa dzikim krzykiem przerywały
odwiecznych szum lasów; w jeziorach poławiały się sumy, szczupaki,
okonie, leszcze, liny, karasie; po lasach była pszczół dzikich obfitość. I nie
łatwa tam była przeprawa śród tylu jezior i bielów, śród tylu o grząskiem
dnie strumieni, śród łomów nietępionych siekierą lasów, zaledwie niepewny wił się manowiec. Liczne w nomenklaturach tej przestrzeni napotykane nazwiska mościsków, ław, grondów, rud itd. wykazują, jakie były
w tej puszczy komunikacje, a dotąd jeszcze na groble wykładane drzewem
natrafiamy. […]
To był główny trakt, którym pruscy poganie wyprawy czynili na
Mazowsze, pod osłoną dziewiczych lasów i prawie nieprzebytych trzęsawic, niszczyli posiadłości biskupa płockiego nad Drwęcą i aż pod Dobrzyń
nad Wisłą się podsuwali. Nic więc dziwnego, że ten pas lesisty długo mógł
pierwiastkową swą nazwę zatrzymać, to jest Prussyi, jak go przywilej Konrada nazywa”110.
Alexander Petrow (1878) tak m.in. opisał naszą ziemię dobrzyńską:
„Mieszkania. Wsie są rozrzucone gęsto, z ludnością natomiast niewielką.
Domy stawiają się i stoją przy drodze, szczytami ku tejże. Okien zwykle
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cztery z frontu i drzwi po środku. Sień na wylot nie idzie. Dom składa
się z trzech izb i komory; góra zwykle zastępuje śpichrz. Chałupy budują
się z drzewa lub cegły; kryją się zaś słomą, gątami, dranicami, kleńcem
lub dachówką. Komin wysoki wyprowadza dym na dwór. Domów drewnianych nigdy nie bielą; gdzie jest panna na wydaniu, tam na ścianach
zewnętrznych malują wapnem jakoby drzewa (jodły) albo ludzi. W głównej izbie i alkierzu (pokoju sypialnym) meble stoją politurowane na czerwono (ceglaste); obecnie zaczyna wchodzić w użycie kolor ciemniejszy,
np. orzechowy. W kuchni, na kominie stojącym w rogu izby, pali się ogień,
przy którym gotuje się strawa. Na kołkach wiszą garnki i rądle żelazne.
W szranku pozostawione widnieją naczynia gliniane.
Naprzeciw domu rosną drzewa owocowe, w tyle zaś kwietnik, w którym
najczęściej sadzą boże drzewko, piwonię pachnącą, ostróżkę, stokrotki,
miętę i rumianek; a jest także warzywnik, który często nie wystarcza na
domowe potrzeby. Trochę dalej, w tej samej linii co i dom, wznosi się
obora i stajnia pod jednym dachem; kurnik zwykle bywa do nich przyczepiony. Równolegle do drogi zasiadła stodoła, o jednym a niekiedy i o
dwóch sąsiekach. Całe domostwo otacza żerdziowy płot; od wjazdu bronią
wstępu w podwórze wrota lub brama. Na środku podworca znajduje się
studnia z żórawiem, albo z kołem. Gospodarstwo prowadzą wielopolowe;
ulepszenia znajdują w nich zastosowanie. Pługi wrzesińskie, brony żelazne, walce, sieczkarnie są w codziennym użytku. Gospodarze włókowi
chowają po dwie pary koni, po ośm krów, parę wołów, kilkadziesiąt owiec.
Pszczelnictwo coraz więcej znajduje zwolenników.
Jedzenie zwykle składa się z zupy: kartoflanej, barszczu, krupniku,
kapuśniaku, rosołu, zacierek i sztuki mięsa, tudzież klusek, łazanek, pierogów z sera. W święto biją gęsi i kaczki, i smażą jajecznicę. Jeśli jest pieczeń, to ją zwykle robią ze sztuki mięsa, obsmażając w tłuszczu. Czasami
podają naleśniki na leguminę. Grzyby jedzą smażone lub gotowane: prawe
(borowiki), rydze, pępki, syrowiatki, gruzdy, koźlarze, gąski, opieńki, sowy,
kurzejki. Bez wódki nie ma obiadu. Gospodarze z czeladzią jedzą razem”111.
W 1831 roku trzech szwedzkich studentów – lekarzy wyruszyło na
pomoc polskim powstańcom. Polską granicę przekroczyli z narażeniem
życia w nocy z 5 na 6 czerwca, a następnie wędrowali przez całą naszą
ziemię dobrzyńską od Drwęcy przez Dobrzyń, Kikół, Lipno, Wielgie oraz
111
A. Petrow, Lud Ziemi Dobrzyńskiej, jego charakter, mowa, zwyczaje, obrzędy, pieśni,
przysłowia, zagadki itp., „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, t. II, Kraków 1878, s. 14.
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nasz Dobrzyń i Płock aż do Warszawy. Wkrótce po powrocie do Szwecji
Sven Jonas Stille opisał swe wrażenia w Notatkach z podróży do Warszawy
pod koniec polskiej wojny o wolność. A oto fragmenty opisu tejże podróży:
„Tak więc różnica pomiędzy szwedzką a polska gospodą jest niesłychana.
Spaliśmy dość dobrze w naszych mokrych ubraniach z plecakami pod
głową i obudziliśmy się następnego ranka zdrowi i cali, a wkrótce potem
stanął przed nami ów srogi Polak, który wymachiwał nam w nocy szablą
nad głowami i oświadczył z całą charakterystyczną dla swego narodu serdecznością i wesołością, że jesteśmy mile widziani na polskiej ziemi. Miał
dla nas zaproszenie na śniadanie do burmistrza.
Gdy poszliśmy za naszym przewodnikiem i zobaczyliśmy miasto
w dziennym świetle, stwierdziliśmy, że położone jest ono wzdłuż Drwęcy,
dokładnie naprzeciwko Golubia, leżącego na pruskim brzegu rzeki.
Dobrzyń utrzymuje łączność z Golubiem za pomocą mostu, pośrodku
którego Prusacy zbudowali wysoki, drewniany płot jako mur oddzielający polską liberalną cholerę od prawowitego zdrowia Europy. Oczywiście
drewniany płot z czasem gnije i rozpada się.
U burmistrza, gdzie wkrótce przyszliśmy, znajdowało się kilku oficerów
i całe towarzystwo przyjęło nas przyjaźnie, serdecznie i z entuzjazmem.
Była to więc przemiła kompania, ponieważ zaś w Polsce używa się trzech
języków – a to francuskiego, którym posługują się wyższe sfery, niemieckiego, używanego przez warstwy średnie i polskiego, którym mówią tylko
klasy niższe, mogliśmy od tej pory porozumiewać się i po chwili czuliśmy
się wśród naszych przyjaciół jak w domu. Ubawił ich bardzo opis naszej
przeprawy przez rzekę, zwłaszcza że przez okno widać było straże pruskie
na moście, które czujnie i z uwagą robiły obchód po drugiej stronie płotu.
Radowało ich, że udało nam się szczęśliwie do nich dotrzeć tym bardziej,
że zwróciliśmy uwagę straży granicznej. Polacy bowiem nie lubili Prusaków, widząc, iż ich neutralność w toczącej się walce jest tylko pozorna.
Opowiadali, że »wszyscy, którzy chcieli załatwić coś z Rosjanami lub byli
przez nich przysłani, mogli bez przeszkód swobodnie przekraczać granicę,
że Prusacy posyłali stale Rosjanom będącym w Polsce duże zapasy żywności, że Polacy wiele razy zdobywali w czasie bitwy armaty oznaczone
pruskim orłem, co świadczy o tym, że Prusacy dostarczali także broni«.
Mówili również, że »gdy kilku rosyjskim jeńcom udało się uciec, Prusacy odesłali ich z powrotem do armii rosyjskiej« i dodali z pogardą, bijących z ich pełnych życia oczu: »Przechwytują nawet na granicy pomoc,
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przesyłaną nam od obrońców wolności z Francji i innych krajów. Nic do
nas nie dochodzi«. Z wiarą w siebie, jaką mają często ludzie wierzący, iż
walczą o słuszną sprawę, z ową niezachwianą ufnością w pomoc Opatrzności i we własne siły, jaką obdarzeni są słabsi walczący z potężniejszym
od siebie wrogiem, opowiadali nam o swych zwycięstwach nad Rosjanami i o niezłomnej wierze w szczęśliwy koniec walki. Widzieli przed sobą
jeszcze tylko kilka dni na polu bitwy i przepełnieni miłością pili jej zdrowie
i śpiewali pełni triumfu swą pieśń wolności: Noch ist Polen nicht verloren
(Jeszcze Polska nie zginęła).
Po zakończonym w ten sposób powitaniu musieliśmy opowiedzieć
o własnej ojczyźnie. Wkrótce stwierdziliśmy, że obecni mają o niej bardzo
mętne wyobrażenie. Szwecja była dla nich pustynią pełną skał, pokrytą
śniegiem i lodem, po której spacerują niedźwiedzie i wilki. Myśleli, że jest
wysunięta tak bardzo na północ, iż mało kto jest w stanie tam mieszkać.
O Szwecji wiedzieli jedynie to, że pochodzi stamtąd Karol XII i jego dzielni
wojownicy. Dość ciężko nam było zmienić ten obraz. Mówiliśmy, że są
w Szwecji uniwersytety. Z trudem mogli w to uwierzyć, a gdy wymieniliśmy Lund, wydało im się, że coś o nim wiedzą, poprawili więc nas, mówiąc:
Londyn. Przeświadczeni, iż źle jest w Szwecji z wegetacją roślin, pytali,
skąd bierzemy ziarno siewne, czy uprawiamy jęczmień itp. Lecz Szwedów mieli za naród prawy, odważny i otwarty, osądzili go bowiem, mając
w pamięci bohatera, który sto lat temu żonglował ich królewską koroną.
Nietrudno się dziwić tym mylnym pojęciom, brali bowiem Karola XII za
typowego przedstawiciela naszego narodu. […]
Po kilku godzinach spędzonych wśród tych dobrych ludzi musieliśmy
wyruszyć w drogę. Podpisano nasze paszporty, a burmistrz kazał zaprząc
konie do swego powozu, byśmy mogli odbyć za darmo podróż do Lipna.
Powóz, który stał już gotowy do drogi, był zwykłym, niewielkim powozem podróżnym. Kształtem przypominał nieco schas, był jednak dłuższy,
szerszy i głębszy, bez siedzeń, wyścielony jedynie słomą, na której leżały
piękne derki. Ruszyliśmy i dość szybko znaleźliśmy się w małym miasteczku Kikół. Co ćwierć mili umieszczone są na drodze obrazy Maryi
Panny, którym podróżni oddają cześć. Nasz woźnica nie omieszkał zdejmować przy każdym obrazie kapelusza i odmawiać Zdrowaś Maryja, poganiając przy tym swoje chyżo biegnące konie. W wielu miejscach widzieliśmy ludzi, którzy z żarliwą pobożnością klękali przy drodze przed obrazem
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Madonny, by zmówić swoje Zdrowaś Maryja, aby zaś nie odmówić ich za
dużo, odliczali je na różańcu.
Wróg nie zalał jeszcze tej części kraju, przez którą odbywaliśmy podróż,
wszystko miało więc sielski wygląd. Żyto obrodziło, zieleniły się pastwiska,
wokół chat stojących w cieniu gęstych drzew rozlewał się spokój. O niezwykłości sytuacji przypominały tylko wysokie żerdzie owinięte słomą, na
szczycie których znajdowały się beczki. Beczki wypełnione były prochem,
podpalanym w razie napaści nieprzyjaciela. W ten sposób wiadomość
wędrowała od słupa do słupa aż do Warszawy. Podobne żerdzie alarmowe
stały wzdłuż całej drogi na przemian z krucyfiksami i obrazami Madonny.
Sygnały do rozpoczęcia mordu obok obrazów Odkupiciela. Kiedy wreszcie
ludzie zrozumieją, co chciał on przekazać, odkupiając ludzkość?
Przyjechaliśmy po południu do Lipna, małego, dość schludnego
i pięknego miasteczka. Udaliśmy się do burmistrza, by pokazać mu
paszporty oraz przepustkę, którą otrzymaliśmy w Dobrzyniu i, podobnie jak w czasie całej podróży, otrzymaliśmy zakwaterowanie i pojazd
na dalszą drogę za darmo.
Mieszkanie znaleźliśmy w rynku. Nie mogliśmy ruszyć od razu dalej,
gdyż konie można było dostać dopiero następnego dnia. W miasteczku
był wtedy właśnie dzień targowy i niesłychane rzesze ludzkie gromadziły
się przed naszym domem, żeby obejrzeć obcych, o których zapewne słyszeli, że są ze Szwecji. Wywoływało to wrażenie podobne temu, jakie sprawiłoby zjawienie się na szwedzkim rynku przybyszów z księżyca. Wyszliśmy na miasto, by nie oglądano nas jak zwierzęta w klatce, a także chcąc
sami popatrzeć na barwny tłum ludzi, który roił się wokół.
Narodowy strój polskiego chłopa wydaje się dość malowniczy, jeśli
oglądać go w tłumie, zbyt jednak jest kolorowy, gdy patrzy się na pojedynczą osobę. Składa się on z czerwonych szarawarów, białej sukmany
z czerwonymi wyłogami, wielobarwnego pasa, niskiego, wybrzuszonego kapelusza z szerokim rondem przybranego czerwono-białą
wstążką. Wszyscy włościanie mają wąsy. Jest to obecnie symbol wolności, bowiem wielki książę Konstanty nakazał się wszystkim ogolić,
by i w ten sposób poniżyć naród, co dowodzi, iż pracowita dusza ma
czas na wszystko i troszczy się nawet o zarost narodu. Polacy mają na
ogół wygląd ludzi odważnych i dzielnych, większość z nich to bruneci,
są muskularni i gibcy, a w ich ciemnych oczach odbija się dusza, która
zdaje się rzucać wyzwanie całemu światu.
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Na rynku nie było, podobnie jak u nas, straganów. Wszystkie towary
były rozłożone na długich stołach pod gołym niebem. Sprzedawano
przede wszystkim sól kamienną, ozdoby, cebulę i ogórki, bowiem narodowym przysmakiem Polaka są przede wszystkim ogórki, które zjada on
równie łakomie, jak dzieci jedzą jabłka. […]
Pośród gwarnego tłumu, mrowiącego się na rynku, przemykało wiele
postaci ubranych w czarne płaszcze, z długimi brodami i długimi pejsami
przy uszach. Ofiarowywali chłopom na sprzedaż stare ubrania, klamry,
lusterka i temu podobne rzeczy, i zbywali je z dobrym zyskiem. Byli to
członkowie dużej społeczności żydowskiej.
Gdy następnego ranka poszliśmy do burmistrza, by podpisał nam
paszporty, przyjął nas dość dobrze i powitał na sposób polski pocałunkiem
oraz powiedział, iż nie możemy odjechać, zanim nie zjemy obiadu, który
przygotowywał dla nas zarząd miasta. Podziękowaliśmy i powróciliśmy
na obiad. Nie będę zaprzeczał, że przeżyliśmy w czasie powitania ciężkie chwile, bowiem wszyscy znajdujący się w towarzystwie musieli nas
koniecznie ucałować, by okazać w ten sposób swą przyjaźń. […] Źle by było,
gdybym będąc Szwedem, nie napisał nic o jedzeniu. Jak wiadomo, ważny
to u nas temat. Śpieszę więc do dobrze nakrytego stołu, który nas oczekuje.
Był to prawdziwy polski posiłek. Ogromna ilość potraw, większość mięsnych. […] Po skończonej zupie każdy gość może zjeść tyle, ile chce i wszyscy korzystają z tego prawa. […] Posiłek zakończył się dobrym węgierskim
winem, a przeczytawszy opis naszej podróży z Lund w „Gazecie Warszawskiej”, burmistrz wykrzyknął uradowany: »A my ich gościmy!« – i wypił
z nami za »starą, szlachetną Szwecję«. Po tym i po innych jeszcze toastach wypiliśmy toast za zwycięstwo wolności w Polsce i w Europie, a całe
powitalne przyjęcie zakończyło się odśpiewaniem wielu patriotycznych
pieśni, z których przebijała dumna wiara we własne siły, gorąca miłość
ojczyzny i żywa nadzieja na zwycięstwo. […]
Zanim odjechaliśmy, obecni na przyjęciu wpisali swe imiona do
naszych notatników na pamiątkę miłych chwil razem spędzonych. Raz
jeszcze usłyszeliśmy powiedzenie o Szwedzie i Polaku i wypiwszy potem
jak zwykle, wyruszyliśmy z miasta czterokonnym powozem. Droga prowadziła żyzną i piękną równiną przez małą miejscowość Wielgie do Dobrzynia nad Wisłą. Zobaczyliśmy wtedy po raz pierwszy tę dumną rzekę, która
jak wąż wije się polskimi dolinami, i która do tej pory stanowiła granicę
pomiędzy krajem spustoszonym a krajem cieszącym się pokojem. Miasto,
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podobnie jak inne małe miasteczka, jest dość nędzne i składa się przede
wszystkim z małych niskich domków z muru pruskiego, pomiędzy którymi biegną ciasne, brudne uliczki zamieszkałe przez Żydów. Zostaliśmy tam na noc, a ponieważ wiadomość o naszym zawodzie rozeszła się
szybko, musieliśmy udzielić pomocy wielu chorym Żydom i mogliśmy
przy okazji zbadać tajemnicę ich domów. […]
Droga wiodła przez miasteczka Rokicie i Brwilno aż do Płocka, leżącego
nad Wisłą. Prowadziła ciągle przez piękne równiny, pokryte polami obsianymi zbożem, co przypominało nieco równiny w Skanii, oraz niskimi
i nędznymi sosnami, tu i ówdzie rosnącymi w zagajnikach, podobnymi
do tych, które widuje się w najżyźniejszej części Skanii. Nie tu było ich
miejsce i wyglądały obco w tutejszym klimacie. Przypominały człowieka
północy, który pod włoskim niebem usycha z miłości i tęsknoty do lodowatej ojczyzny, do jej rzek i skał.
Tu i ówdzie oczom naszym ukazywały się okazałe posiadłości należące
do jednego z polskich magnatów, a wokół wspaniałego zamku, cienistych
alei i ogrodów stały lepianki, będące świadectwem nędznego życia, jakie
pędzili ich mieszkańcy – chłopi pańszczyźniani. Na jakież sprzeczności przyzwalają ludzie, poszukując czegoś, co wyprzedza epokę, w której
żyją i działają?! W kraju, w którym wolność była zawołaniem dnia, gdzie
wszystkie oczy płonęły, wszystkie serca biły i wszystkie mięśnie napinały się na samą myśl o słowie »niepodległość«, w kraju tym wznosiły się
pałace magnatów, a tysiące ożywionych zapałem ludzi krzyczało: »Niech
żyje wolność!« i dla tej idei ofiarowało krew i krew poddanych”112.
Oto Dariusz Chrobak tak to poetycko wykreował i zaprezentował
w formie wiersza ogromnym przecież sentymentem nasyconego:
Ziemia Dobrzyńska
Dobrzy ludzie tu mieszkają
obok niezbyt dobrych jak wszędzie
i dobrze
słońce się tu kąpie w trzystu czterdziestu czterech jeziorach
że nie wspomnę o bagnach stawach sadzawkach kałużach
i baliach na deszczówkę

112
S. J. Stille, Podróż do Polski, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła J. Hera, Warszawa 1985, s. 57–65.
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potyka się wiatr o małe wzgórza i parowy moreny drumliny
gładzi ostatnie strzechy słomiane
cichnie w zagajnikach
szemrze w grądach
leniwie sączą się drobne strumyki
by wraz ze Skrwą Mienią i Drwęcą
wyciągnąć ręce do Bałtyku
wznoszą się tu jeszcze przedpiastowskie wzgórza grodowe
i piastowskie miasta Władysławów
pojagiellońskie wsie
gdzie szlachta bliższa jakoś chłopskiej biedzie
świątynie o posmaku gotyku
ale jak i klasztory – baroku
pełne modlitw do Bolesnej
czy Skępskiej Matki o urodzaj
czy odpuszczenie win
ziemia co szczyci się kobietą
która uczyć się chciała wbrew prawu
i taką co się zamieniła w gwiazdę
za oceanem mówiąc wzrokiem w kamerę
mężem co poezji ziarno zawiózł na Sybir
a też na Wyspy
i przywiózł by je inni tutaj ponieśli
chłopcem co nauczył się pierwszych min i gestów
nad Mienią
by je na deskach w stolicy pokazać
człowiekiem co chciał się uczyć
i zaszedł daleko i takim co nie chciał się uczyć
i zaszedł daleko
ziemia na której nie stoi żadna fabryka
a chmury i tak są pełne łez
ziemia gdzie się urodziłem
gdzie śmiać się nauczyłem
i płakać113

113

D. Chrobak, Potoki słów, Toruń 2006, s. 139.
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Na specjalną uwagę zasługują utwory zaczerpnięte z najprzedniejszej
naszej literatury. Rozpoczynamy od najwybitniejszego polskiego poety
Adama Mickiewicza, „wieszcza Adama” i najlepszego jego utworu Pana
Tadeusza. Jakże słusznie pisał o Mickiewiczu Zygmunt Krasiński: „On był
dla ludzi mego pokolenia i miodem, i mlekiem, i żółcią, i krwią duchową,
my z niego wszyscy”.
Księga szósta: Zaścianek
Słynie szeroko w Litwie Dobrzyński Zaścianek
Męstwem swoich szlachciców, pięknością szlachcianek.
Niegdyś możny i ludny; bo gdy król Jan Trzeci
Obwołał pospolite ruszenie przez wici,
Chorąży województwa z samego Dobrzynia
Przywiódł mu sześćset zbrojnej szlachty.
[…]
Różnili się Dobrzyńscy między Litwą bracią
Językiem swoim, tudzież wzrostem i postacią.
Czysta krew lacka, wszyscy mieli czarne włosy,
Wysokie czoła, czarne oczy, orle nosy;
Z Dobrzyńskiej Ziemi ród swój starożytny wiedli.
A choć od lat czterystu na Litwie osiedli,
Zachowali mazurską mowę i zwyczaje114.

„Ziemią dobrzyńską nazywają się powiaty lipnowski i rypiński, położone na prawym brzegu dolnej Wisły, koło Dobrzynia. O ziemię tę przez
dwa przeszło wieki (od 1233 r.) toczyły się zacięte walki Polski z Krzyżakami, zakończone dopiero po zwycięstwie grunwaldzkim; mieszkańcy jej
byli więc wypróbowani w walkach o polskość, mieli dobrą tradycję narodową, byli zatem mocni i pewni. Takich też ostoi polskości potrzebował
tutaj poeta”115.
I jeszcze:
„Szlachta zaściankowa
Przedstawiając rojny i gwarny świat szlachty zaściankowej w Nowogródczyźnie, wyróżnia poeta wcale wyraźnie dwa jej odłamy: szlachtę osadniczą,
114
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku
1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, opr. S. Pigoń, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1971, s. 328.
115

Ibidem.
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mazurską, oraz tubylczą, białorusko-polską. Do pierwszej należą Dobrzyńscy,
do drugiej tłum dość różnorodny.
Osadnicy mazurscy przybyli tu przed laty 400, to znaczy jeszcze za Władysława Jagiełły, usuwając się z ziemi dobrzyńskiej, zapewne pod naporem krzyżackim. Wyłączni, trzymają się solidarnie w swoim kręgu, unikając zmieszania z żywiołem tubylczym; odróżnić ich można po mowie,
po wyglądzie i po obyczajach odrębnych. W odrębności tej utrwala się ich
silne poczucie związku rodowego”116.
Dowiadujemy się też, że: „W. 265. Po wierszu tym wpisał poeta na
egzemplarzu wydania z 1844 r. dwa wiersze:
Była wieść, że od przodka Dobrzyńskich ta klinga
Wydarta pod Grunwaldem z rąk mistrza Jungingena117.

„Patriarchą rodu jest Maciek Dobrzyński, przedstawiciel i wódz
duchowy zaścianka. Poeta przedstawia jako uosobienie prawości, rozwagi
i sumienia narodowego”118. Oto bowiem starość Macieja Dobrzyńskiego
mijała w szacunku i uznaniu dla jego wieku, wiedzy i doświadczenia. To
przecież siedemdziesięciodwuletni starzec, dzielny, energiczny patriota
cieszący się wielkim autorytetem w zaścianku. Walczył w konfederacji barskiej i w powstaniu kościuszkowskim. Wszyscy chętnie korzystali
z jego rady, choć nie był ani najbogatszy, ani najbardziej wykształcony ale
posiadał ogromne doświadczenie. Szanowano go za znajomość historii, legend ludowych, za pewność sądów, co wiązało się ze znajomością
prawa i spraw gospodarskich.
A Litwini nazwali Maćkiem nad Maćkami.
[…]
Siedemdziesiąt dwa lat liczył Maciej dziarski.
[…]
Było w Dobrzynie
Starych ludzi roztropnych, którzy po łacinie
Umieli i w palestrze ćwiczyli się z młodu;
Było dość majętniejszych; a z cało rodu
Maciek, prostak ubogi, był najwięcej czczony,
Nie tylko jako rębacz Rózeczką wsławiony,
116

Ibidem, s. 636.

117

Ibidem, s. 359.

118

Ibidem, s. 636–637.
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Lecz jako człek mądrego i pewnego zdania,
Znający dzieje kraju, rodziny podania,
Zarówno świadom prawa, jak i gospodarstwa.
Wiedział także sekreta strzelców i lekarstwa,
Przyznawano mu nawet (czemu pleban przeczy)
Wiadomość nadzwyczajnych i nadludzkich rzeczy.
To pewna, że powietrza zmiany zna dokładnie
I częściej niż kalendarz gospodarski zgadnie.
Nie dziw tedy, że czy siejbę rozpoczynać,
Czy wiciny wyprawiać, czy zboże zażynać,
Czy procesować, czyli zawierać układy,
Nie działo się w Dobrzynie nic bez Maćka rady119.

Na pewno na uwagę zasługuje Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą
i inszymi rzekami do niej przypadającymi (1595) Sebastyjana Fabijana Klonowica z Sulmierzyc. Jest on takim poetyckim zapisem flisackiej podróży
poety Wisłą do Gdańska, odbytej jesienią 1594. Sebastian Klonowic należy
do najważniejszych reprezentantów poezji późnego renesansu w Polsce.
Oto odpowiedni fragment:
[…]
Potym Wiącemska samać się nawinie
I Zerska Kępka, w tym Płocko nadpłynie;
Ujźrzysz na szkucie przez górę zaiste
Krzyże złociste.
Płocko wesołe na lądzie wysokim Płocko
Oglądasz, będąc pod brzegiem głębokim;
Chceszli wierzch ujźrzeć stamtąd kościołowy,
Zdejm kołpak z głowy.
Tam jeśli też chcesz z pokojem swe żyto
Prowadzić, radzę, nieś karłowi myto.
Choć się odyma, niech cię to nie rusza,
Oddaj, co słusza.
Stamtąd będziesz wnet miał Zamkowy Ostrów
I drugi za nim najdzie się Synowków,
Trzeci Proboszczów, za nim też Parchowacz
Rzeczony obacz.
Biskupska Kępka przyjdzieć sama w oczy,

119

Ibidem, s. 330–338.
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Gdzie się Skrwa prędka hurmem w Wisłę toczy, Skrwa rzeka
Która Mazury od dobrzyńskiej włości
Dzieli z dawności.
Gostyńską rzekę Wisła też pożarła,
A nie dziw, bo jej sama mknie do garła;
Od Duninowa nurt straciła blisko
I swe przezwisko.
A tu trzy ziemie zeszły się klinami,
Dobrzyńska włość i Mazosz z Kujawami;
Tu kiedy krzykniesz, słyszą trzy powiaty,
Flisie gębaty.
Niedaleko stad trzy ostrowy mamy;
Myśliborski z nich naprzód oglądamy,
A za tym Wisłę zaległ nam Głowieński,
Potym Dobrzyński.
Na prawym brzegu u tegoż ostrowa
Zasadzon Dobrzyn, onej ziemie głowa. Dobrzyń
Za tym Włodsławski Ostrów, nie nowina
Na nim wierzbina.
Poniżej w lewo czerwieni się dawny
Włodsławek, księżą, cłem i piwem sławny; Włocławek
Tam ci też pewnie zahamują statek,
Zapłać podatek.
Tamże u zamku Mintawa leniwa
W łakomą Wisłę nurcik swój wylewa;
Onoż Włodsławski, co go też Ostrowem
Karniewskim zowiem.
Tam Bobrowniki pozorne tym czasem Bobrowniki
Wnet się wynurzą za zielonym lasem;
I ten gród kiedyś, znać to po wejźrzeniu,
Był w szanowaniu.
Za tym Gąbinek z ostrowem swym kroczy,
Tamżeć szpiklerze brzestkie zajdą w oczy.
Tuż Wolnych Kępka, tamże też mijaj zdrów
Nieszawski Ostrów.
Wnet za tym ujźrzysz Nieszawę czerwoną, Nieszawa
Szpiklerzów długim rzędem obsadzoną;
Świecą się w lewo skorupiane dachy
I insze gmachy.
Obfite żniwa i gumna kujawskie

138

Adam Wróbel

O historycznych opisach ziemi dobrzyńskiej…

Tam się ściągają w szpiklerze nieszawskie,
Tam swe nadzieje ładuje ziemianin,
Tam i mieszczanin.
Potym trzy kępy będziesz miał: Brzozego
Jednę, a drugą tudzież Kaczkowskiego,
Trzecią Białkowę, choć ją zów dawnego
Kępą Białego.
Na prawym brzegu Złotoryja leży,
Złotoryja, pusty zamek
Zburzony zamek, za nią Drwięca bieży, Drwęca rzeka
Miedzy Prusami płynąc od Brodnice
Czyni granice120.

Pewne motywy dobrzyńskie spotykamy też w znanej powieści pt. Krżyżacy Henryka Sienkiewicza. Akcja Krzyżaków toczy się od 1399 r. (rok
śmierci królowej Jadwigi) do 1410 r. (bitwa pod Grunwaldem). Wiadomo,
że przy pisaniu powieści H. Sienkiewicz korzystał z różnorodnych źródeł
i opracowań historycznych. Na uwagę zasługuje pomysłowa stylizacja
języka w Krzyżakach, oparta nie tyle na polszczyźnie średniowiecznej,
która w czasie pisania powieści była mało znana, ale na gwarze góralskiej.
Oto interesujące nas fragmenty:
„Postanowił Maćko puścić się w krzyżackie kraje, dotrzeć do Brodnicy,
tam zasięgnąć języka i gdyby mistrz był wbrew przewidywaniom Lichtensteina jeszcze w Malborku, to jechać do Malborka, w razie zaś przeciwnym
pociągnąć krzyżacką granicą w stronę Spychowa, przepytując po drodze
o młodego polskiego rycerza i jego poczet. Stary rycerz spodziewał się
nawet, że łacniej się czegoś dowie o Zbyszku w Spychowie lub na dworze
księcia Janusza warszawskiego niż gdzie indziej.
Jakoś nazajutrz wyruszyli. Wiosna już uczyniła się zupełna, więc rozlewy wód, a mianowicie Skrwy i Drwęcy, tamowały drogę, tak że dopiero
dziesiątego dnia po opuszczeniu Płocka przejechali granicę i znaleźli się
w Brodnicy. Miasteczko czyste było i porządne, ale zaraz na wstępie można
było poznać twarde rządy niemieckie, albowiem ogromna murowana szubienica, wzniesiona za miastem przy drodze do Gorczenicy, ubrana była
ciałami wisielców, z których jedno było kobiece. Na strażniczej wieży i na
zamku powiewała chorągiew z czerwoną ręką w białym polu”121.
120

S. F. Klonowic, Flis, Kraków 2003, s. 50–52.

121

H. Sienkiewicz, Krzyżacy, Kraków 2017, s. 342.
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„Zjazd na wyspie wiślanej w Raciążu, na który król udał się koło Bożego
Ciała, odbywał się pod złą wróżbą i nie doprowadził do takiej zgody
i załatwienia różnych spraw jak te, które w tym samym miejscu odbyły
się we dwa lata później i na których odzyskał król zastawioną zdradliwie przez Opolczyka Krzyżakom ziemię dobrzyńską wraz z Dobrzyniem
i Bobrownikami.
I wojna wybuchła wreszcie, nieobfita z początku w bitwy, ale w pierwszych chwilach niezbyt dla Polaków pomyślna. Nim nadciągnęły siły
polskie, zdobyli Krzyżacy Bobrowniki, zrównali z ziemią Złotoryję –
i znów zajęli nieszczęsną, a z takim trudem niedawno odzyskaną ziemię
dobrzyńską. Lecz pośrednictwo czeskie i węgierskie przygasiło na czas
burzę wojenną. Nastąpił rozejm, w czasie którego Wacław, król czeski,
miał sądzić spory między Polską a Zakonem”122.

3. Ziemia dobrzyńska
w twórczości Jerzego Pietrkiewicza
Pięknie i wiele o ziemi dobrzyńskiej pisał i mówił Jerzy Pietrkiewicz.
Jerzy Pietrkiewicz urodził się 29 września 1916 r. w Fabiankach, w Ziemi
Dobrzyńskiej, wcześnie został osierocony: oboje rodzice zmarli, gdy miał
14 lat (najpierw ukochana matka Antonina, a w rok później również ojciec
Jan). W 1934 r. ukończył Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku,
a następnie pięcioletni okres studiów spędził w Warszawie.
Emigracja rozpoczęła się dla niego wraz z rozkazem ewakuacji przez
granicę rumuńską. Via Rumunia, Włochy i Francja przedostał się do
Anglii. Na Ziemi Brytyjskiej stanął 22 czerwca 1940 r. Zbyt wątły, po przebytych niedawno operacjach żołądka, nie walczył w szeregach wojska,
należał bowiem do tych nielicznych w jego pokoleniu Polaków, którzy
wojnę wykorzystali dla nauki i dla literatury. Dzięki pomocy British Council, w latach 1941–1944 studiował na prastarym, najstarszym szkockim
uniwersytecie w St. Andrews (University of St Andrews), gdzie zakończył naukę tytułem M.A., a w następnych latach 1944–1947 studiował
w King’s College w Londynie (King’s College London), gdzie uzyskał stopień Ph.D.(doktorat) na podstawie naukowej pracy komparatystycznej
z zakresu poezji. Był pierwszym Polakiem w historii tejże uczelni, który
122

Ibidem, s. 456–457.
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to osiągnął. Opanował doskonale język angielski i osiedlił się na stałe
w Londynie i zaczął nauczać w School of Slavonic and East European Studies, London University. Był profesorem literatury polskiej, a przez blisko
30 lat (1950–1979) dziekanem wydziału języków wschodnioeuropejskich.
Uczony ten uzyskał wyjątkową w Anglii rangę uniwersytecką – katedrę,
którą się tam określa jako „personal chair”. Jest to niejako osobista katedra,
która ulega likwidacji dopiero po zgonie profesora. Ten tytuł i stanowisko, które przyznano Jerzemu Pietrkiewiczowi, są szczególnie szanowane
i rzadko przyznawane nawet naprawdę wybitnym uczonym.
Nasz poeta otrzymał od papieża Jana Pawła II specjalny immunitet,
na mocy którego jedynie jego przekłady (na język angielski) poezji Karola
Wojtyły i Papieża Jana Pawła II są traktowane jako pełnoprawne na całym
świecie. Dodajmy, że w kilkulinijkowej zwięzłej informacji w Who’s Who
o Janie Pawle II (John Paul II) znajduje się też informacja o naszym tłumaczu: „trans. Jerzy Peterkiewicz”. W dniu 21 czerwca 2006 r. roku osobiście
odebrał akt nadania doktora Honoris Causa najstarszego szkockiego Uniwersytetu w Saint Andrews – University of St. Andrews przyznanego za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury. Zmarł 26 października 2007 r.
w Londynie.
Poetą pozostał do końca wyłącznie polskim. Prozaikiem jest angielskim. Ale jego pierwsza anglojęzyczna powieść – The Knotted Cord
(Sznur z węzłami), może być uznana za polską powieść, tyle że napisaną
po angielsku. Jest ona akcją, tematem i wszystkimi realiami całkowicie
związana z Polską. Pomimo tego, że Jerzy Pietrkiewicz od 1939 r. mieszkał
poza krajem i wszedł na pewno do literatury angielskiej, jednak nigdy nie
zapomniał o tym, co winien jest swej Ojczyźnie123.
Na pewno oczywistym i uznanym już faktem jest, że wśród współczesnych zjawisk kultury europejskiej profesor Jerzy Pietrkiewicz zajmuje
ważne i wyjątkowe miejsce. Jest trwale obecny w tejże kulturze europejskiej i ciągle podkreślający zarazem swoje wiejskie korzenie, związki
z ziemią ojczystą. I jak słusznie zauważyła A. Moskalowa:
„Nie będzie chyba przesadą, gdy powiem, że chłopak z Fabianek zrobił
zawrotną karierę. A zrobił ją nie dlatego, że urodził się w czepku, że drogę
123
J. Starnawski, Jerzy Pietrkiewicz – badacz literatury polskiej i porównawczej,
[w:] J. Pietrkiewicz, Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy, Warszawa 1986, s. 5–29; też: J. Starnawski, Jerzy Pietrkiewicz – Scholar of Polish and Comparative Literature, [w:] J. Pietrkiewicz, Polish Literature from the European Perspective. Studies
and Treaties, Łódź 2006, s. 5–28.
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życiową miał usłaną różami, że miał potężnych protektorów. Zawdzięcza
ją przede wszystkim niezwykłej pracowitości i uporowi, z jakim kształtował swój charakter, doskonalił się, zdobywał wiedzę i dążył do maksymalnie precyzyjnego operowania słowem”124. Jest twórcą o iście renesansowej osobowości: poeta, prozaik, historyk i teoretyk literatury, tłumacz
(m.in. poezji Karola Wojtyły, później papieża Jana Pawła II na język angielski, liryki angielskiej (1300–1950), publicysta, dziennikarz, także długoletni
i zasłużony profesor Uniwersytetu Londyńskiego, również – a właściwie
przede wszystkim – założyciel polonistyki na Wydziale Studiów Wschodnioeuropejskich i Słowiańskich tejże uczelni. Doktor Honoris Causa najstarszego sławnego szkockiego Uniwersytetu St Andrews. Jest także najbardziej dobrzyńskim poetą i pisarzem, polskim pisarzem i badaczem
rangi europejskiej, światowej. Jakże ważne, godne uwagi oraz niezwykle
aktualne są spostrzeżenia, refleksje tegoż Dobrzynianina, Polaka, Europejczyka, Obywatela świata zarazem:
„Od początku mojej decyzji pozostania po wojnie poza Polską tożsamość domagała się ciągłości. Kim człowiek jest i kim się stanie, musi
być jakoś chronione przez korzenie tkwiące w tej tajemnicy, którą jest dla
każdego z nas przyjście na świat i miejsce, gdzie to nastąpiło. Mały punkt
na globie nie wybrany przez żadnego z nas, nawet choćby miał zostać
wybrańcem losu. Co mniejsze, tym bardziej własne”125.
Właśnie teraz, gdy od wielu, wielu już lat, także i w drugiej dekadzie
XXI w., w dobie globalizacji i integracji, dyskutuje się o zjawisku i wymiarze tejże globalizacji, tejże europeizacji życia zwłaszcza w nawiązaniu do
koncepcji „Europy ojczyzn” (a może „Europy jako ojczyzny”?), o kulturze
w Europie regionów, o rozwoju wspólnej przestrzeni kulturowej dla narodów Europy, otwartej i zróżnicowanej, o promowaniu twórczości, uwydatnianiu dziedzictwa kultury o wymiarze europejskim, o wspieraniu wrażliwości na kulturę i historię narodów Europy, należy zauważyć i wyraźnie
podkreślić, że już od ponad pół wieku właśnie Dobrzynianin – prof. Jerzy
Pietrkiewicz (Jerzy Peterkiewicz) tak udanie wnosił w obieg europejski, w obieg światowy elementy naszego regionalnego – dobrzyńskiego
oraz oczywiście polskiego dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez ciągłe
i bardzo atrakcyjne przywoływanie w kreacjach literackich, nierzadko
124
A. H. Moskalowa, Wstęp, [w:] J. Pietrkiewicz, Kula magiczna. Wybór wierszy, Warszawa
1980, s. 5.
125

J. Pietrkiewicz, Małe ojczyzny na mapie czasu, Warszawa 2001, s. 7.
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przecież zmityzowanych oraz skuteczne sławienie: w obecnym „lingua
franca” – angielszczyźnie. Nasz Krajan zawsze z estymą pisze przecież,
głosząc apologię i apoteozę zarazem: the village of Fabianki, The Land of
Dobrzyń, The Little Virgin of Skempe oraz setki autentycznych dobrzyńskich nazw miejscowości m. in. w anglojęzycznej powieści The Knotted
Cord (Sznur z węzłami)126.
Nasz Dobrzynianin nie zmienił ani swego imienia (na George), ani
swego nazwiska (na Peterson), jedynie odrobinę zmodyfikował na: Peterkiewicz, nad czym ubolewano. Np. w „John O’London’s Weekly” podniesiono tę sprawę: „Jaka szkoda, że autor nie zanglizował swego nazwiska
na George Peterson”.
O twórczości Jerzego Pietrkiewicza napisano setki opracowań w języku
polskim i angielskim. Dla naszych potrzeb przywołamy niektóre tylko
ważne opinie. Przywołamy opinie najwybitniejszych badaczy bogatej spuścizny literackiej Jerzego Pietrkiewicza, które mogą stanowić pewną, niewielką tylko ilustrację jego wszechstronnej działalności i bogatej twórczości.
Oto Stefania Kossowska stwierdziła przed ponad trzydziestu laty: „Mam
przed sobą trudne zadanie, bo mówiąc o Pietrkiewiczu, muszę mówić nie
o jednej, lecz o kilku osobach. Od której zacząć? Polski poeta – angielski
powieściopisarz – znakomity tłumacz – uczony znawca języka i literatury – wychowawca polonistów?”127. Podkreślmy więc wyraźnie, że prof.
Jerzy Pietrkiewicz jest polskim poetą i teoretykiem poezji, ale i angielskim
prozaikiem, krytykiem i historykiem literatury polskiej, aktywnym tłumaczem, poliglotą, znawcą języka i literatury, profesorem Uniwersytetu Londyńskiego i chociaż zrobił zawrotną karierę, to zawsze pozostał tym dzieckiem, chłopakiem, przystojnym młodzieńcem z dobrzyńskich Fabianek,
który przez cały czas zachował tak bliskie, tak trwałe i serdeczne więzy z tą
ziemią i tak gorącą o niej pamięć.
Jakże więc jak najbardziej słuszne, tak trafnie i lapidarnie wyrażone
jest spostrzeżenie Jana Bielatowicza, że: „Pietrkiewicz w każdym razie ani
w poezji polskiej, ani w prozie angielskiej nigdy ani Fabianek, ani Ziemi
Dobrzyńskiej nie opuścił”128.

126

A. Wróbel, Więzi niebywałe – Jerzy Pietrkiewicz, Lipno 2006.

127

S. Kossowska, Jerzy Pietrkiewicz, „Przegląd Powszechny”, Londyn, Grudzień 1981.

128

J. Bielatowicz, Jerzy Pietrkiewicz, „Wiadomości”, Londyn, 14 czerwca 1964, nr 24, s. 1.
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A w innym miejscu: „Powieści angielskie Pietrkiewicza nie są wbrew
pozorom, ani zerwaniem z polską przeszłością autora, ani nawet z zejściem z drogi poetyckiej. Przeciwnie, jego twórczość powieściopisarska
to dalszy rozwój rdzennej, polskiej, wiejskiej i ludowej wizji, pogłębionej
doświadczeniem wnikliwego wędrowca po Europie, poszerzonej wiedzą
humanistyczną i wzbogaconej artystyczną instrumentacją nowego,
wybitnie plastycznego i muzycznego języka”129.
Zauważyła to także i wyraźnie podkreśliła Maria Danilewicz-Zielińska,
także emigrantka wojenna, pochodząca z Aleksandrowa Kujawskiego:
„We wszystkich, nawet najbardziej tematycznie angielskich powieściach Pietrkiewicza dopatrzyć się można, w stopniu wyższym niż u Conrada, wpływów polszczyzny; autor ich zresztą nie unika. To sprawia, że
będąc akceptowanym przez krytykę angielską, nie przestaje być pisarzem
polskim”130. Przed II wojną światową Jerzy Pietrkiewicz wydał trzy tomy
poezji z motywami dobrzyńskimi, a potem, mieszkając już w Londynie,
napisał wiele przepięknych wierszy nawiązujących do „kraju lat dziecinnych” – m.in.: Siewną, Drogę, Cztery miniatury, Ballady dobrzyńskie,
Modlitwę do Matki Boskiej Skępskiej na dzień 8 września, Pochwałę Ziemi
Dobrzyńskiej. W 1994 r. ukazał się pięknie wydany tom wierszy pt. Wiersze
dobrzyńskie z Przedmową Ks. Jana Twardowskiego i pięknymi grafikami
Dobrzynianina Rajmunda Lewandowskiego.
Już jako 20-letni młodzieniec w 1936 r. napisał m.in.:
Chyba najwięcej…
Inni kochają szeroki, wysoki świat,
oczom ich zawsze daleko,
tacy jak wiatr.
A mnie, ojczyzno, urzekłaś
ciepłem domu, gdzie wieczność.
Kołyszące wieś słoneczniki:
jakże bezpiecznie.
[…]
Ziemia Dobrzyńska, Ziemia Dobrzyńska…
A w niej chyba najwięcej ojczyzny.

129

Ibidem, s. 1.

M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939–1989, wyd.
drugie rozszerzone, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 362.
130
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Później, już po wielu latach po tym Tadeusz Różewicz jakże dobrze
poetycko wprowadził w pewne ważne cechy polskiego (zresztą chyba nie
tylko polskiego) pojęcia ojczyzny:
oblicze ojczyzny
ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest mała, najbliższa
ojczyzna
miasto miasteczko
ulica dom podwórko
pierwsza miłość
las na horyzoncie
groby
w dzieciństwie poznaje się
kwiaty zioła zboża zwierzęta
pola i łąki
słowa owoce
ojczyzna się śmieje
na początku ojczyzna jest blisko
na wyciągnięcie ręki
dopiero później rośnie
krwawi
boli

Pierwsza powieść pt. Po chłopsku, napisana w 1939 r. i wydana w Londynie w 1941 r., zawiera obrazy z rodzinnej wsi (powieściowe Florianki to
oczywiście Fabianki) z wojny bolszewickiej w 1920 r.
Jak już wspomnieliśmy, także akcja pierwszej angielskiej powieści
pt. The Knotted Cord (Sznur z węzłami), London, New York 1953 bardzo
wysoko ocenionej przez wybredną krytykę angielską, cieszącej się ogromnym zasłużonym powodzeniem u czytelników i nagrodzonej, wyraźnie
autobiograficznej, rozgrywa się także w rodzinnych Fabiankach i okolicznych dobrzyńskich miejscowościach. Jak najbardziej słusznie zostało
podkreślone, że:
„Regionalizm w najsilniejszym stężeniu napotykamy przede wszystkim
w pierwszej powieści angielskiej Jerzego Pietrkiewicza, w książce, która
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była jego debiutem w literaturze angielskiej. Była to powieść The Knotted
Cord (Sznur z węzłami, London, New York 1953). Bo Sznur z węzłami to
dzieciństwo autora, to dom rodzinny, rodzinna wieś i okolica. Ojcowizna
i ojczyzna. Autentyzm wspomnień i przeżyć przetworzony w fikcję artystyczną. Książka bardzo ważna, może najważniejsza ze wszystkich angielskich powieści autora Prowincji dla badacza tej twórczości”131.
Londyńskie „Wiadomości” opublikowały 6 IX 1953 r. fragmenty 21 entuzjastycznych wprost recenzji. Wiele miejsca Jerzemu Pietrkiewiczowi
(Peterkiewiczowi) poświęca Bronisława Bałutowa w podręczniku akademickim poświęconym powieści angielskiej XX wieku. Pisze m.in.: „Zjawiskiem oryginalnym na gruncie angielskim, a dla polskiego czytelnika specjalnie ciekawym jest Jerzy Peterkiewicz. Przedwojenny poeta
polski, który znalazł się w Wielkiej Brytanii podczas wojny i tam pozostał,
wykształcony na uniwersytetach w Szkocji i w Londynie, do 1980 r. profesor anglistyki na wydziale studiów słowiańskich University of London,
Peterkiewicz jest powieściopisarzem, poetą i dramaturgiem. Wszystkie
jego powieści pisane były w języku angielskim, który świetnie opanował
i tłumaczone (na Zachodzie) na polski. Choć jego pierwsza powieść Sznur
z węzłami (The Knotted Cord) powstała w 1953 r., twórczość jego jest bardziej zbliżona do klimatu literackiego następnego dwudziestolecia.
W odróżnieniu od swego wielkiego poprzednika Conrada, Peterkiewicz nie zintegrował się w pełni z tradycją angielską; jest raczej Europejczykiem silnie zakorzenionym w polskości i ta odrębność jeszcze bardziej
podkreśla oryginalność jego utworów. Uderza w nich swoboda i lekkość,
z jaką porusza się w świecie powieściowej awangardy. Różne odmiany
poetyk funkcjonują w jego powieściach bez ostentacji, zrośnięte z tematem. Sznur z węzłami opowiada o jego dzieciństwie, o matce i jej śmierci i o
własnym kompleksie winy z tego powodu. Powieść ta, napisana swobodnie i sugestywnie, dla Anglików ma posmak autentycznej egzotyki, tym
bardziej że autor pochodzi z chłopskiej rodziny (co często podkreśla)132.
Dodajmy, że wyjątkowo uroczysta promocja polskiej wersji tejże dobrzyńskiej powieści – Sznur z węzłami – wydanej przez Instytut Wydawniczy PAX odbyła się 19 maja 2005 r. w Towarzystwie Miłośników Ziemi
Dobrzyńskiej w Lipnie z udziałem Szacownego Autora oraz Dyrektora Insty131
A. H. Moskalowa, Pierwsza angielska powieść Jerzego Pietrkiewicza, [w:] Jerzy Pietrkiewicz – inna wersja emigracji, pod red. B. Czarneckiej i J. Kryszaka, Toruń 2000, s. 155.
132

B. Bałutowa, Powieść angielska XX wieku, Warszawa 2004, s. 233.
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tutu Wydawniczego PAX Zbigniewa Borowika. A w maju 2009 r., piszący
te słowa zaprezentował także, gorąco przyjęty i z ogromnym zainteresowaniem, referat: „A Beautiful Evocation of Lost Rural Childhood in Pre-war
Poland in English Novel The Knotted Cord by Jerzy Peterkiewicz” („Piękne
przywoływanie utraconego wiejskiego dzieciństwa z przedwojennej Polski
w angielskiej powieści Jerzego Pietrkiewicza Sznur z węzłami”), na trzydniowej konferencji naukowej zorganizowanej na tymże uniwersytecie
(Uluslarasi Sempozyum Edebiyat ve Bilim – I (4–6 Mayis 2009) w Sekcji:
Literatura i Etnologia (Dilbilim-Etnoloji).
W napisanej po angielsku Autobiografii – In the Scales of Fate (Na szalach losu), London, New York 1993 – też przede wszystkim odkrywa ten
dosyć mało znany świat – Ziemię Dobrzyńską i jej ludzi. Zwłaszcza ludzi
wsi. Mamy tutaj wiele dobrzyńskich fotografii.
A w jednym z wywiadów czytamy: „Przez blisko dwieście lat przodkowie i następcy mojego ojca Jana, światłego samouka, trzymają się
o dziwo, tych samych kawałków dobrzyńskiej ziemi, skąd ich i mój ród.
Bez tej świadomości, a także i podświadomości, nie byłbym kim jestem;
wyobraźnia, jeśli potrafi być twórcza, wywołuje asocjacje obrazów idące
daleko w przeszłość.
Wyszedłem z pola milczenia, ażeby świadczyć o głosie, po polsku czy
po angielsku. W tym chyba tkwi cały sens mojej autobiografii”133.
W innym miejscu zaś: „To co naprawdę czujemy i najlepiej znamy jest
naszą małą ojczyzną o nie za dużego kręgu, a więc sprawdzalną. Pewien
światły pisarz z tzw. „nurtu chłopskiego” w Polsce użył nazwy „matecznik” – jakże to mądre. Mit mojej rodzinnej ziemi jest dlatego silny, że łączy
się z matką, jest moim matecznikiem. Zresztą tam, we wsiach koło Lipna
i Kikoła, siedzą moi najbliżsi krewni – korzenie rodzinne nadal trwają,
i to głęboko w ziemi, w pięknym dobrzyńskim mateczniku. Właściwy
wyraz z kilku względów, bo także łączy człowieka z naturą, ze zwierzętami
i z roślinami”.
Także niedawno dr Jan Sęk, Prezes Fundacji Willa Polonia, Gospodarz
Salonu Literackiego:
„Gość dzisiejszego spotkania w Salonie Polskim to nie tylko ceniony
literat lecz przede wszystkim humanista – wielka duchem i zakresem
osiągnięć twórczych instytucja – z pogranicza świata literatury i nauki.
133
S. Kossowska, „Na szalach losu”. Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, [w:] S. Kossowska,
Przyjaciele i znajomi, Toruń 1998, s. 69.
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Jerzy Pietrkiewicz to jednak w pierwszym rzędzie życzliwy ludziom i otoczeniu człowiek. Jest rzeczą niezmiernie rzadką cieszyć się mirem u dawnych sąsiadów, ich dzieci i wnuków w bliskiej sercu Ziemi Dobrzyńskiej,
tudzież u kapryśnych w swych gustach politycznych i estetycznych rodaków w kraju i poza jego rubieżami oraz sympatią w kręgu kulturowym
literatów, artystów i krytyków ze wszystkich stron globu, tak chętnie spotykających się przy różnych okazjach w kosmopolitycznym Londynie.
Dodać należy, że podobnie serdeczne są Jego związki z mieszkańcami
małej wioski w dalekiej Andaluzji. Tam bowiem – wydaje się że dla urody
gwiazd i możliwości oglądania przy dobrej widoczności konturów kontynentu afrykańskiego – zakupił przed laty mały skrawek ziemi, na której
pobudował własny dom. Ot, włodarz i gospodarz, jak powiedziałby Jan
Pocek, znany poeta ludowy.
Taki też jawi się realny świat Jerzego Pietrkiewicza, trwale obecnego
w kulturze europejskiej i podkreślającego zarazem swoje wiejskie korzenie, związki z ziemią ojczystą, zauroczenie ludowymi obrzędami, wierzeniami i misteriami. Fascynacje młodego poety znad Wisły sprzed półwiecza, pielęgnowane są i dzisiaj u progu nowego stulecia przez dojrzałego
twórcę i wytrawnego koryfeusza wiedzy”134.
Na pewno na specjalną uwagę zasługuje utwór pt. Pochwała Ziemi
Dobrzyńskiej:
Bobrowniki, Grodzeń, Bogucin,
Dulsk, Ciepień, Działyń, Bolesławice,
Skrwilno, Skępe, Dobrzejewice,
Kochoń, Balin, Krojczyn, Chalin,
Ugoszcz, Nadróż, Nasiegniewo,
Wąpielsk, Wolęcin, Wichowo,
Rachcin, Rembielin, Radomin,
Rypin, Paprotki, Popowo,
Kikół, Lipno, Fabianki,
Świętosław, Strachoń, Świedziebnia,
Zbójno, Tupadły, Zbytkowo,
Łapinóż, Złotoryja, Zębowiec,
Szafarnia, Kulin, Karnkowo,
Jastrzębie, Jasień, Jankowo,
134
J. Sęk, Posłowie, [w:] J. Pietrkiewicz, Małe ojczyzny na mapie czasu, Warszawa 2001,
s. 31–32.
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Kamień Kotowy, Kamień Kmiecy,
Koziróg, Lubicz, Ligowo,
Łochocin, Łążyn, Łaszewo,
Chlebowo, Gnojno, Kobrzyniec,
Makowiec, Mierzynek, Młyniec,
Moszczonne –
Obory, Obrowo, Opalenica,
Strzygi, Szpetal Górny, Klonowo,
Ostrowite, Sudragi, Chełmica,
Sokołowo, Zaduszniki, Tłuchowo,
Trąbin, Tadajewo, Witoszyn, Wilczewo,
Złotopole, Babiec, Osówka,
Polichnowo –
Gójsk, Grochowalsk, Nowogród, Rybitwy,
Żuchowo, Żerniki, Lubowiec,
Sadłowo, Sumin, Szpiegowo,
Lenie Wielkie, Lenie Małe,
Czermin,
Czumsk!
Rzeki: Skrwa, Rypienica i Mień.
Na północy Dobrzyń nad Drwęcą,
na południu Dobrzyń nad Wisłą,
jak noc i dzień.
					1981135

A Barbara Czarnecka zauważyła, że:
„Pochwała Ziemi Dobrzyńskiej, ostatni ze znanych napisanych po
polsku poematów całkowicie rezygnuje z konwencjonalnych sposobów
opisu. Poemat ten złożony wyłącznie z nazw własnych miejscowości i rzek
okolic pochodzenia poety oddziałuje głównie przez akt artykulacji i rytm,
jaki ona wytwarza. W perspektywie tego, co na temat pamięci miejsca
pochodzenia i tradycji, mówiły poprzednie utwory, pozostaje „Pochwała…”

135
J. Pietrkiewicz, Z Fabianek do Londynu. Poprzez przestrzeń poezji, Wybór wierszy
i wstęp B. Czarnecka, Opracowanie i nota wydawcy A. Wróbel, Lipno 2005, s. 141–142.
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ukrytą apologią bycia obywatelem świata. Zachowuje on pamięć kultury,
z jakiej się wywodzi i nie obawia się wrosnąć w nową przestrzeń”136.
Trzeba przyznać, że wiersz ten jest znany, chętnie czytany i recytowany z niekłamaną dumą przez uczniów szkół dobrzyńskich. Jego autor
powiedział m.in. na spotkaniu na UMK w Toruniu: „A potem wszystkie
wiersze o Ziemi Dobrzyńskiej? Przecież nie planowałem tego, że będę
figurował w przewodnikach turystycznych Ziemi Dobrzyńskiej. Okazuje
się, że było to szukaniem koła, które okazuje się być mi bardzo bliskie.
I podobnie sam fakt takiej znajomości nazw, żeby napisać wiersz, który się
składa tylko z samych nazw wsi [Pochwała Ziemi Dobrzyńskiej]. Cieszę się
bardzo z tego, że teraz dzieci recytują ten wiersz w szkołach, żeby się uczyć
wymowy. Zawsze powtarzam to, bo to bardzo piękna rzecz, kiedy poezja
cieszy autora: w jakiejś szkole blisko Dobrzynia nad Drwęcą chłopiec miał
zadanie, aby przeczytać Pochwałę Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie jest sto nazw
geograficznych. Jednak zorientował się, że brakuje nazwy jego wsi. Więc
skreślił jedną, a na to miejsce wpisał własną. Wtedy jego nauczyciel napisał do mnie list: „Proszę się nie martwić, Fabianek nie skreślił.” Widać więc,
że to trafia do dzieci, wraca do Ziemi Dobrzyńskiej. To jest koło”137.
Należy tutaj dodać jeszcze, że w czerwcu 1998 roku Szkole Podstawowej
w Fabiankach nadano imię właśnie Jerzego Pietrkiewicza. W uroczystościach wziął udział Wielki Dobrzynianin. Przepięknie oczywiście recytowano Jego wiersze tak pełne uczucia miłości i szacunku do tychże okolic.
A oto malutka tylko garstka z niezwykle bogatych odczuć i refleksji wyjętych z obszernego artykułu, opublikowanego następnie w wersji
książkowej:
„Kiedy patrzyłem na śliczne stroje dzieci, na ich wdzięk w tańcu i śpiewie, widziałem przyszłość tej zaiste pięknej ziemi. Podczas recytacji moich
dobrzyńskich wierszy wzruszyła mnie polszczyzna zupełnie nowego dla
mnie pokolenia, a przede wszystkim ich radosna duma w głosie, kiedy
wymawiały nazwy wsi: Fabianki, Bogucin, Chełmica, Dobrzejewice.
Te wszystkie nazwy należały przecież do nich, określały ich tożsamość –
136
B. Czarnecka, Wstęp, [w:] J. Pietrkiewicz, Z Fabianek do Londynu. Poprzez przestrzeń
poezji. Wybór wierszy i Wstęp B. Czarnecka, Opracowanie i Nota wydawcy A. Wróbel,
wyd. II, Lipno 2005, s. 10.
137
Wieczór autorski Jerzego Pietrkiewicza (UMK w Toruniu, Collegium Maius, 12 maja
2000 r.). Z taśmy spisała B. Czarnecka, [w:] Jerzy Pietrkiewicz. Inna wersja emigracji. Materiały
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 11–12 maja w Toruniu, pod red. B. Czarneckiej i J. Kryszaka, Toruń 2000, s. 247; też: „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 7–8, s. 198–199.
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a więc i ja należałem do nich. Pokrewieństwo dziecka. To łaska odczuć
takie potwierdzenie wspólnoty, kiedy słowa, które są nazwami, właśnie
przez te nazwy działają jak magiczne zaklęcia. Każda mała ojczyzna przywołuje nas w ten sposób. Przypomina to, co jest nam najbliższe, na mapie
czasu, otwiera małe okienka, przez które spada na nas światło z tej drugiej
mapy powyżej naszych lat, czy jesteśmy młodzi czy starzy”138.
Jakże pięknie, urzekająco wprost ujęła to Renata Kudeł w opisie
zamieszczonym w ciekawym barwnym albumie: „Najprościej pochwałę
Ziemi Dobrzyńskiej wyraził Jerzy Pietrkiewicz. Urodzony w Fabiankach,
doktorant Uniwersytetu Londyńskiego, pisarz i poeta żyjący na obczyźnie, w roku 1981 napisał ujmujący w swej prostocie wiersz. Wyliczył w nim
dobrzyńskie miasta, miasteczka i wsie. A wszystko po to, by przytulić
duszę do wspomnień o niezapomnianej krainie dzieciństwa”139.
Z kolei gdy Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie
wydało dwie książki z utworami poetyckimi Jerzego Pietrkiewicza140, to
właśnie w Londynie ukazała się entuzjastyczna recenzja, w której czytamy m.in.: „Dwie niewielkie rozmiarem książeczki, pełne są olbrzymiego
uroku; tchną świeżością ludowo-baśniowej wyobraźni, przywołując na
pamięć swojskie pejzaże małej ojczyzny, kraju lat dziecinnych, przechowywanego w najgłębszych zakamarkach pamięci, stanowiącego o będącym częścią tożsamości, poczucia wewnętrznej przynależności. Pozwalającego nawet po latach, wbrew osieroceniu, emigracji, wydziedziczeniu,
czuć się częścią wszechświata – raz zapuściwszy korzenie w »ojcowiźnie«
lub »mateczniku« – królestwie podarowanym w dzieciństwie, czuć się
władcą wszędzie i zawsze. Wydane starannie, dzięki Towarzystwu Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej z Lipna, mimo iż różnią się tematyką i osobą
odbiorcy, powstały z tej samej pasji, tęsknoty i miłości. Ich autorem jest
wybitny poeta, prozaik, tłumacz i pedagog, prof. Jerzy Pietrkiewicz.
Z Fabianek do Londynu. Poprzez przestrzeń poezji to, jak sugeruje tytuł,
próba poetyckiej, poprzez poezję – która bliska jest rzeczom najistotniejszym i »domyśla się« tam, gdzie »Filozofia nie wie, a religia milczy« (J.P) –
138
J. Pietrkiewicz, Małe ojczyzny na mapie czasu, „Sycyna”, nr 17, 1998, s. 6; też: J. Pietrkiewicz, Małe ojczyzny na mapie czasu, Warszawa 2001, s. 18–19.
139

Kujawy i Ziemia Dobrzyńska z różnych okien, Włocławek 1997, s. 97.

J. Pietrkiewicz, Z Fabianek do Londynu. Poprzez przestrzeń poezji. Wybór wierszy
i Wstęp B. Czarnecka, Opracowanie i Nota wydawcy A. Wróbel, wyd. I, Lipno 2003; wyd. II,
Lipno 2005; tenże, O Sójce, która chciała zobaczyć różowe zorze, wyd. I, Lipno 2003; wyd. II,
Lipno 2005.
140
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wędrówce po czasie i miejscach. Podróży, która zdarza się w dwóch przenikających się wymiarach: bardziej może niż w rzeczywistym, w wymiarze
pamięci, przechowującej zapach, kolory, dźwięki, gdyż »Literatura twórcza
i muzyka nakładają przeżycia jedno na drugie« (J.P.). Wędrówka ta, niczym
los »toczy się kołem czasu« wystukującym niczym koła chłopskiego wozu,
najmilszy dla ucha rytm: Londyn – Fabianki – Londyn… […]
Pełne uroku wiejskich świątków są poetyckie gawędy […]. Zupełnie inne,
przepojone barokową metaforyką, pełne baśniowości i narastające ukrytymi sensami są np. »Sznur pereł dla Laury« […]. A także przedziwnej urody
»Modlitwa do Matki Bożej ze Skępego«, bez której tomik byłby zapewne
niepełny. Poetycka podróż twórcy przypominać może tę, którą przeszedł,
nieomal równy mu wiekiem Wielki Wędrowiec, w swoim, tłumaczonym
przez Pietrkiewicza na język angielski »Tryptyku Rzymskiego«: przez bliskie sercu pejzaże, przez prawdy odwieczne, przez tajemnicę czasu, do
której kluczem są tylko dobro, piękno i prawda. Tematy, które jak dzieciństwo, zawsze powracają w twórczości Pietrkiewicza. […]”141.
I jeszcze – tytułem pewnego istotnego dopełnienia niejako: o tym jak
„niebywale” owocnie, tak przecież organicznie, przez dziesiątki lat, prof.
Jerzy Pietrkiewicz regionalizm dobrzyński uprawiał i owe motywy dobrzyńskie promował, krzewił także wśród Brytyjczyków w Londynie, niechże
świadczy następujące wydarzenie: otóż 15 listopada 2008 r. w kościele pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej (Devonia Road) podczas uroczystej mszy
odprawianej za duszę śp. Profesora (w 1. rocznicę śmierci) po angielsku –
z udziałem angielskich kolegów, nauczycieli akademickich i dawnych studentów śp. Profesora – w jednej z modlitw usłyszeliśmy m.in.: „We pray for
his family, for his many friends and beloved Ziemia Dobrzyńska”.
Wdzięczni Dobrzynianie też pamiętają o swym wybitnym krajanie. Oto
w 1994 r. Jerzy Pietrkiewicz został uhonorowany Nagrodą im. ks. Czesława Lissowskiego przyznawaną przez Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie, w 1998 r.
nadano Jego Imię Szkole Podstawowej w rodzinnych Fabiankach,
w 2000 r. jego imię nadano Ośrodkowi Kultury Dobrzyńskiej Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie, w tymże roku otrzymał też Honorowe Obywatelstwo Miasta Rypina, a w 2002 r. uhonorowano Jerzego Pietrkiewicza prestiżową Honorową Nagrodą im. Adama
141
M. Mazurek, Z kraju lat dziecinnych – za morza. O nowych książkach Jerzego Pietrkiewicza, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 25 stycznia 2004 r., s. 7.
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Adamandego Kochańskiego przyznawaną przez Klub Miłośników Ziemi
Dobrzyńskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie uhonorowało Jerzego
Pietrkiewicza dwukrotnym wydaniem zbioru wierszy pt. Z Fabianek do
Londynu. Poprzez przestrzeń poezji oraz wydaniem pięknie ilustrowanego utworu dla dzieci O Sójce, która chciała zobaczyć różowe zorze
napisanego specjalnie: „Dla dzieci z fabiańskiej gminy / Na ich życzenie / A każdej Sójce na imieniny”. W 2006 r. z okazji 90. Urodzin Jerzego
Pietrkiewicza piszący te słowa opublikował taką Laurkową, bogato lustrowaną, książkę: Więzi niebywałe – Jerzy Pietrkiewicz.
Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Jerzego Pietrkiewicza w województwie kujawsko-pomorskim. Dlatego też odbyły się uroczystości w Lipnie,
we Włocławku, w Skępem, w Fabiankach, w Rypinie oraz w Bydgoszczy.
Zgromadzenie Przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
podjęło w dniu 4 lutego 2016 r. uchwałę o ustanowieniu roku 2016 Rokiem
Jerzego Pietrkiewicza.
Znana w średniowieczu jako Terra Dobrinensis, a w ostatnich dziesięcioleciach dzięki przede wszystkim Jerzemu Pietrkiewiczowi – najpierw jako The County of Dobrin, The Dobrin County (The Knotted Cord),
Dobrzyń region, The Dobrzyń district, a potem jako The Land of Dobrzyń.
I na zakończenie – suplement przeogromnego dobrzyńskiego sentymentu tudzież tęsknoty pełen. Otóż przed ponad dwudziestu kilku laty
Jerzy Pietrkiewicz (Peterkiewicz) napisał w anglojęzycznej Autobiografii
(In the Scales of Fate. An Autobiography, London – New York 1993):
“And fate ordained that the longest period of my life was to be spent
not in the village of Fabianki, in the land of lakes and pinewoods, where
falling snow is full of light, but under the low grey skies of London” (A los
sprawił, że najdłuższy okres mojego życia spędziłem nie we wsi Fabianki,
w ziemi jezior i lasów sosnowych, gdzie padający śnieg jest pełen światła,
jasności, ale pod niskimi szarymi chmurami Londynu). W dedykacji m.in.:
„tę książkę jako dowód, że był taki chłopak z Fabianek, co poszedł w świat
szukać siebie, a świat znalazł w nim Dobrzyń pod zorzą na Niebie”.
I kiedy teraz w toruńskim mieszkaniu piszę te słowa, tak przecież
pełne niezapomnianych nigdy wspomnień, sentymentu oraz wdzięczności – do tychże miejsc znajomych, do tychże ludzi tak bliskich, ludzi
tak serdecznych, to wiem na pewno, że Wisła jest najszersza i najpiękniejsza w Dobrzyniu nad Wisłą, a śnieg jest najbielszy na równinnych polach
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w Wierznicy – a w szczególności – tych równinnych połaciach od mojego
rodzinnego domu do szkoły w Płonczynie i do przystanku na Skrzyżowaniu szos. A poddobrzyńska Wierznica jest położona w najżyźniejszej
części ziemi dobrzyńskiej.
No cóż: Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie / Święty i czysty jak
pierwsze kochanie.
Jakże więc aktualne są słowa noblisty Czesława Miłosza, który napisał przed laty w objaśnieniach do poematu Gdzie wschodzi słońce i kędy
zapada: „Mimo że zbierałem obrazy ziemi w wielu krajach na dwóch kontynentach, moja wyobraźnia nie mogła z nimi sobie poradzić inaczej niż
wyznaczając im miejsce na południe, na północ, na wschód i na zachód
od drzew i pagórków jednego powiatu”.
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terytorialnej

Jako rdzenny Dobrzyniak mogę i nawet mam pełne prawo mówić
nieobiektywnie o tożsamości swojej i moich rodaków. Przedstawiając ją w kolorach dobrzyńskiej kultury i z patyną dobrzyńskiej historii.
Na szczęście świadomość prawdy, a przy tym nawet podstawowa znajomość zjawiska zdecydowanie ukierunkowała moją wypowiedź.
Dlatego też tekst sam w sobie nie ma być analizą tożsamości lokalnej jako
takiej, ale właśnie spojrzeniem na tożsamość dobrzyńską obecnie. Problemem uniemożliwiającym analizę tożsamości jest przede wszystkim niedostępność materiału badawczego. Bardzo znikoma baza źródłowa, nieliczne opracowania. Podkreślić jednak należy, iż problematyką kulturowości
dobrzyńskiej zajmowano się już w XIX wieku. Do pierwszych, których uwagę
zwróciła „dobrzynka”, należeli Witold Szeliga142 (XIX w.), Oskar Kolberg143
(1814–1890) oraz Aleksander Petrow144 (1847–1915), Gustaw Zieliński145 związany ze Skępem, a także wielu późniejszych, jak Teresa Karwicka146 i współcześnie Adam Wróbel147, a także Aleksander Błachowski. Tematem mieszkańców ziemi dobrzyńskiej zajął się o dziwo w okresie okupacji niemieckiej
okresu II wojny światowej 1939–1945 także niemieckiego pochodzenia
badacz Alexander Treichel148. Praca jednak odnosi się w większości do ludności wyznania ewangelickiego, a z racji okresu powstania jest tendencyjna.
Te wszystkie prace dla regionu są bardzo cenne, choć każda na swój sposób nie
wyczerpuje tematu. Niezależnie od definicji i koncepcji badawczych można
uznać, że tożsamość wyznaczana jest poprzez odrębność „ja”, a jednocześnie
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W. Szeliga, Z Płocka. Korespondencja, „Gazeta Warszawska” 1857, nr 66–68.

O. Kolberg, Mazowsze, cz. IV, Reedycja „Dzieła Wszystkie”, t. 27, Wrocław–Poznań 1964;
idem, Mazowsze, cz. VI, Reedycja „Dzieła Wszystkie”, t. 41; Wrocław–Poznań 1969.
143

144
A. Petrow, Lud ziemi dobrzyńskiej, jego zwyczaje, mowa, obrzędy, pieśni, leki, zagadki,
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Druck, Thorner Freiheit, Thorn.
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umożliwia poczucie związku ze zbiorowym „my”. A to „ja” znajduje odbicie
w postrzeganiu tożsamości z szeregu perspektyw o jakich niżej.
Bo czymże jest właśnie tożsamość regionalna? „Tożsamość regionalna
jest szczególnym przypadkiem tożsamości społecznej (zbiorowej) i kulturowej zarazem opartej na tradycji regionalnej, odnoszonej do wyraźnie
zdefiniowanego i delimitowanego terytorium, regionu, jego specyficznych
cech społecznych, kulturowych (symbolicznych), gospodarczych czy
nawet topograficznych, wyróżniających go spośród innych regionów”149.
W dobrzyńskim przypadku inaczej niż dla Górnoślązaków czy Kaszubów
nie można mówić o tożsamości etnicznej. Jednakże wszystkie definicje
tożsamości pozwalają zawęzić zjawisko do postrzegania jej jako wspólnoty wartości i symboli rozpoznawanych i akceptowanych przez ludzi
związane z wyodrębnionym terytorium. Ba, nawet taki ogląd sprawy
pozwala zachować poczucie tożsamości, iż nie musi ono wynikać z faktu
aktualnego zamieszkiwania na danym obszarze150. Można uznać, że tożsamość wędruje za osobą. Dobrzyńskość to to, czy czuję po dobrzyńsku,
jem po dobrzyńsku, śpiewam, tańczę. Czy mówię po dobrzyńsku i nazywam rzeczy po dobrzyńsku? Czy mam dobrzyńskie podejście do obowiązków w domu i w pracy? Na ile wyrażamy to celowo, świadomie i wynika to
dajmy na to z tradycji, a na ile jest to rekonstrukcja.
Tożsamość współcześnie jest koniecznym warunkiem integracji społeczności lokalnej. Interesujący nas region – ziemia dobrzyńska – dzisiaj podzielony jest administracyjnie pomiędzy dwa województwa – kujawsko-pomorskie (25 gmin) i mazowieckie (5 gmin). Rozbicie pomiędzy dwa województwa
wpływa niestety negatywnie na integrację regionalną. Znowu przynależność
administracyjna do województwa kujawsko-pomorskiego, którego nazwa,
jak wielu wskazuje, jest niespecjalnie trafiona (de facto odnosi się do zaledwie jednego regionu – Kujaw i skrawka Pomorza, jaki województwo obejmuje) i powoduje dalsze zniekształcenie odczuwania i określania tożsamości regionalnej. Wciąż także pobrzmiewają echa podziału kraju z 1975 roku
na 49 województw, wśród których województwo włocławskie obejmowało
sporą część dawnej ziemi dobrzyńskiej. Silne oddziaływanie Włocławka jako
149
M. Szczepański, Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii
badań,Między tożsamością indywidualną a społeczną – preliminaria.
150
P. Starosta, Tożsamość regionalna w perspektywie socjologicznej, [w:] Badania nad tożsamością regionalną, red. A. Matczak, Łódź–Ciechanów 1999, s. 46; R. Szul, Przestrzeń –
gospodarka – państwo, Warszawa 1991, s. 49.
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stolicy województwa i przede wszystkim historycznej stolicy Kujaw odcisnęło wyraźne piętno na odczuwaniu tożsamości lokalnej i jej eksponowaniu.
Zmienne losy interesującej nas ziemi dobrzyńskiej, bez względu na to,
co pod tym terminem rozumiemy, też nie są bez znaczenia dla utożsamiania się ludzi dawniej i dziś z regionem, dla odczuwania tej dobrzyńskiej tożsamości. Jak zauważa Krystyna Pawłowska „już sam fakt różnej
pisowni tej krainy, czy regionu – raz jako Ziemia Dobrzyńska (wielkimi
literami), to znowu »pospolicie« jako ziemia dobrzyńska, każą dostrzegać, że gdzieś tu tkwi problem z identyfikacją, odrębnością i tożsamością
tej krainy. Wiąże się to ze skomplikowaną i niestałą sytuacją polityczną
tej ziemi. Długo, bardzo długo były to ziemie pogranicza i ta »pograniczność« (jako przejściowość), odcisnęła swoje »piętno« w wielu aspektach jej
historii i życia codziennego”151. Określona delimitacja regionu w średniowieczu po dziś dzień jest odnoszona do regionu, choć w podziale administracyjnym zniknęła wraz z pierwszą Rzeczpospolitą. Podział administracyjny z okresu napoleońskiego wykreślił na podstawie terytorium ziemi
dobrzyńskiej powiat lipnowski, na wiele lat likwidując powiat rypiński.
Ten lipnowski znowu podzielony po 1866 roku na powiat rypiński i lipnowski. W odtworzonej po 1918 roku RP kontynuowano podział interesującego nas terenu na dwa powiaty rypiński i lipnowski, które nie objęły
swym zasięgiem 100% dawnej ziemi dobrzyńskiej. Ziemia dobrzyńska
pozostała w pamięci historycznej mimo tych wszystkich zmian jej granic.
Dzisiaj, tj. na progu XXI wieku, nie ma organizmu administracyjnego
ziemia dobrzyńska. Nie ma takiego województwa czy jednego powiatu.
Jest świadomość w pamięci regionalistów, samorządowców i pasjonatów.
Kto Ty jesteś? Wykorzystując to pytanie z Katechizmu Polaka Władysława Bełzy, zacznijmy poszukiwania dobrzyńskiej tożsamości. Tu opierając się na własnych spostrzeżeniach, można stwierdzić jednoznacznie, że
z dobrzyńską tożsamością jest podobnie jak z innymi tożsamościami społeczności terytoriów i ziem Polski, które przyćmione zostały w przeszłości bogatą kulturą innych regionów – Podhala, Małopolski, Kujaw, Podlasia. Nie bez znaczenia w badaniu tegoż zjawiska są wydarzenia takie, jak
eksterminacja ziemiaństwa dobrzyńskiego w latach II wojny światowej,
w ogóle eksterminacja elit dobrzyńskich zarówno pochodzenia szlacheckiego, mieszczańskiego, jak i chociażby dobrzyńskich Żydów.
151
K. Pawłowska, Kultura ludowa okolic Rypina, [w:] Rypin – dzieje miasta. Po 1918 roku.
Monografia historyczna, pod red. K. Mikulskiego, Rypin 2010.
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Dobrzyńskość mieszkańców określa ich postawa, określają ich kulinaria. Wyrażona powinna być w stroju i znajomości dziejów swojego regionu.
Traktując o tożsamości lokalnej, należy nieco światła rzucić na dzieje tegoż
regionu. Historyczna ziemia dobrzyńska to obszar ujęty trzema naturalnymi granicami – rzekami Wisłą, Drwęcą i Skrwą. Region o niezwykłym
zróżnicowaniu rzeźby terenu zwany Wysoczyzną Dobrzyńską, a z racji
wielkiej ilości jezior – Pojezierzem Dobrzyńskim. Gdzie pola przeplatają
się z lasami, a wszystko pocięte jest gęstą siecią rzek i strumieni. Największe w Europie skupisko pagórków, do niedawna drumlinów w okolicach
Zbójna. Znanych od kilku lat jako formy zbójeńskie. Rezerwaty przyrody
w Tomkowie, Górznie, Brudzeniu czy niezwykle rzadkie siedliska żółwia
błotnego w okolicach Rypina to tylko wybrane elementy krajobrazu.
Początki kształtowania się ziemi dobrzyńskiej jako jednostki administracyjnej wywodzą się z XII i XIII wieku, kiedy na skutek testamentu Bolesława Krzywoustego z 1138 roku obszar między Wisłą, Drwęcą i Skrwą trafia
jako część Mazowsza do dzielnicy Bolesława Kędzierzawego, następnie
jego syna Leszka. W roku 1194 panowanie nad tą dzielnicą obejmuje syn
Kazimierza Sprawiedliwego – Konrad zwany Mazowieckim. Najciekawsze wydarzenia za panowania Konrada to moment, gdy książę wydzielił ziemię dobrzyńską ze swej domeny, darując ją w 1228 roku Zakonowi
Rycerzy Chrystusa zwanego Zakonem Rycerzy Dobrzyńskich. Z epizodem
tychże Braci Dobrzyńskich związany jest także pierwszy zatarg z Zakonem
Krzyżackim. Ostatecznie wróciła ona, ta ziemia, w posiadanie polskie,
stając się w latach 1288–1291 udzielnym księstwem dobrzyńskim pod rządami Siemowita, wnuka Konrada Mazowieckiego.
W konfliktach i traktatach pokojowych polsko-krzyżackich z XIV
i XV wieku ziemia dobrzyńska występuje już jako odrębna jednostka
administracyjno-terytorialna. Okresowo w ramach strategii wzmocnienia obronności pogranicza dobrzyńsko-krzyżackiego ziemia dobrzyńska jest pod rządami Władysława Łokietka. Po okupacji krzyżackiej z lat
1329–1343 zakończonej pokojem kaliskim wspominany obszar wrócił pod
rządy Piastów. Przypadł wówczas okres wzmożonego, choć krótkotrwałego rozwoju, lokacji miast. Rozwoju przerywanego kolejnymi okupacjami krzyżackimi. Wielka wojna polsko-krzyżacka z lat 1409–1411 zaczęła
się od inwazji wojsk krzyżackich na ziemię dobrzyńską i mimo bohaterskiej obrony rycerstwa dobrzyńskiego została złupiona, spalona i zajęta
do czasu pokoju toruńskiego. Od tego momentu omawiany teren połą-
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czony na stałe z Koroną cieszy się względnym spokojem, a popyt na zboża
i drewno i sąsiedztwo ze szlakami handlowymi na Wiśle i Drwęcy powoduje bogacenie się mieszkańców „dobrzynki”.
Od XVI do XVIII wieku w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej ziemia
dobrzyńska stanowiła odrębną jednostkę administracyjną ze swoją historyczną stolicą w Dobrzyniu nad Wisłą, starostwem grodowym bobrownickim. Różniła się od pozostałych ziem polskich tylko brakiem urzędu
wojewody, zachowując inne najważniejsze elementy demokracji szlacheckiej. Sejmik, sądownictwo, trybunał, urzędników, starostę grodowego i inne. Posłowie dobrzyńscy sygnowali Konfederacje – Radomską
i Barską, Konstytucję 3 maja i inne ważne wydarzenia.
Po pierwszym rozbiorze skrawek ziemi dobrzyńskiej, okolice Górzna,
trafiają pod zabór pruski. Kolejno po drugim rozbiorze cały interesujący
nas obszar trafia pod panowanie pruskie w ramach prowincji Prusy Południowe. Okres powstania kościuszkowskiego to szereg zrywów narodowowyzwoleńczych, potyczki, partyzantka, początek represji. Kolejny rozbiór i podporządkowanie ziemi dobrzyńskiej departamentowi w Płocku
w ramach Prowincji Prusy Nowowschodnie.
W czasach Księstwa Warszawskiego obszar ziemi dobrzyńskiej jako
jeden powiat – lipnowski niezmiennie w składzie departamentu płockiego.
Niestety obarczany kontrybucjami, kontyngentami na rzecz wojsk francuskich i polskich przeżywa niezwykle trudne chwile. Kolejno zabór rosyjski
i zrywy narodowowyzwoleńcze XIX wieku odcisnęły niezatarte piętno. Tu
miało swój epilog postanie listopadowe, dwie kończące powstanie narady
wojenne w Rypinie i w Świedziebni. Po powstaniu na ziemi dobrzyńskiej
rozwijała się partyzantka popowstańcza – Zemsta Ludu. Trzydzieści lat
później niezwykle heroiczne boje toczyli powstańcy styczniowi.
Ziemia dobrzyńska to od zawsze teren pogranicza. Ta pograniczność
determinowała szereg zjawisk w okresie średniowiecza, gdy konflikty na
linii Państwo Zakonne Krzyżaków, a Polska i Litwa powodowały częste
najazdy, a co za tym idzie zniszczenia na terenie ziemi dobrzyńskiej.
To także zjawisko akcji specjalnych i wywiadowczych organizowanych
przez Mistrzów z Malborka i Komturów z Golubia, Torunia i innych krzyżackich siedzib. Ta pograniczność zaistniała na powrót w momencie rozbiorów i po kongresie wiedeńskim. Po kongresie wiedeńskim z 1815 roku
państwa zaborcze podjęły się zadania delimitacji granicy, czyli ustalenia
jej przebiegu w terenie. Oznaczało to w praktyce, iż należało wykopać
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rowy tam, gdzie brakowało naturalnych limesów, w postaci chociażby
rzek (na terenie pogranicza dobrzyńsko-chełmińskiego takie rowy
zachowały się jeszcze właśnie w okolicach Lubicza i Okalewka). Rów
szerokości niekiedy zaledwie dwóch metrów ciągnący się kilometrami.
Na całej długości rozmieszczono budki strażnicze zarówno po pruskiej,
jak i rosyjskiej stronie, a także malowane w pasy biało-czerwono-czarne
słupy graniczne po niemieckiej stronie. Po rosyjskiej biało-niebiesko-czerwone. Malowanie odwzorowywano na budkach. Na słupach herby
państw zaborczych – po stronie pruskiej czarny orzeł Hohenzollernów,
po rosyjskiej dwugłowy Romanowów. Patrole graniczne po stronie rosyjskiej zawsze były bardziej liczne, przeważnie trzyosobowe. Po pruskiej za
dnia jeden dragon, nocą dwóch.
Cudowny rok 1918 kończący I wojnę światową przyniósł wolność
Polsce, w tym i ziemi dobrzyńskiej. Okres międzywojenny charakteryzował się znacznym rozwojem gospodarczym i społecznym regionu niezwykle opóźnionego ekonomicznie ze względu na charakter pogranicza. Pojawiają się nowe towarzystwa gospodarcze, banki, młyny, kina,
rośnie w siłę wieś dobrzyńska. Po roku 1938 powiaty lipnowski i rypiński,
w przybliżeniu zajmujące obszar historycznej ziemi dobrzyńskiej, zostają
decyzją administracyjną włączone do województwa pomorskiego.
Czarny okres okupacji hitlerowskiej zaznaczył się dla ziemi dobrzyńskiej olbrzymim wyludnieniem. Na co złożyły się masowe egzekucje
z pierwszej fazy wojny i okupacji. Akcja skierowana przede wszystkim
w inteligencję dobrzyńską. Kolejno wysiedlenia i inne represje. Wyzwolenie przyszło w styczniu 1945 roku. Zniszczona wojną ziemia dobrzyńska, powiaty rypiński i lipnowski, jeszcze do roku 1947 nie zaznała spokoju. Aktywna i silna ciągle partyzantka akowska stawiała nieugięty opór
przeważającym siłom peerelowskiej władzy.
Ustawą o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa
z 1975 roku ziemia dobrzyńska po raz pierwszy w swej siedmiowiekowej historii trafiła w częściach do trzech odrębnych organizmów administracyjnych – województwa toruńskiego, włocławskiego i płockiego.
Nowy podział z 1999 roku nie do końca przywrócił ziemi dobrzyńskiej
wspólny byt w ramach jej historycznych granic.
Ziemia dobrzyńska, obszar o niezwykłej historii, przepięknym krajobrazie, odradzającej się kulturze. Kraina jezior, lasów, pięknych zabytkowych
pałaców, dworków i innych ciekawych obiektów. Ziemia tajemnicza, słynna
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legendami, skrywająca takie skarby jak odkryty w 1962 roku słynny Skarb
Skrwileński. Tu urodzili się tacy mędrcy, jak Adam Adamanty Kochański,
Stanisław Murzynowski, takie sławy, jak Nawojka, Pola Negri, Lech Wałęsa.
Tu przyjeżdżał wypoczywać i uczyć się miłości do kraju rodzinnego Chopin,
tutaj Maria Dąbrowska pisała Noce i Dnie.
Świadomość dziejów swojego regionu jest domeną dzisiaj regionalistów, pasjonatów. Dlatego też warto nieco uwagi w niniejszym szkicu
poświęcić właśnie prezentacji tożsamości dobrzyńskiej jako determinancie różnych form aktywności. Dla przykładu w sztukach plastycznych,
malarstwie i rzeźbie. W prowadzeniu działalności gospodarczej, gastronomicznej i hotelarskie, lub związanej ze świadczeniem usług w branży
turystycznej. Tożsamości szukać też będziemy w teatrze literaturze. Tożsamość dobrzyńska jest motorem napędowym do działalności stowarzyszeń i fundacji.
Dobrzyńska tożsamość regionalna stała się osią działalności dla szeregu organizacji pozarządowych. Tu na plan pierwszy wysuwa się Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej152. Organizacja zrzeszająca ponad
20 gmin153 koncentruje się na popularyzowaniu wiedzy regionalnej
poprzez konferencje, wydawnictwa, konkursy, rajdy, spływy, udział
w imprezach zewnętrznych, takich jak targi turystyczne, festiwale kulturalne. Stowarzyszenie także udziela wsparcia imprezom regionalnym o charakterze kulturalnym. Przykładem chociażby Festiwal Zespołów Ludowych organizowany rokrocznie w Ugoszczu, gmina Brzuze.
Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna to druga z kolei organizacja pozarządowa, która swoje cele statutowe realizuje z sukcesami,
a wszystko to w oparciu o poczucie tożsamości lokalnej. Tutaj flagowym
przedsięwzięciem jest Festiwal Rzeki Wisły organizowany od 2017 roku.
Osią imprezy jest Wisła i jej zbawienny niegdyś wpływ na rozwój regionu,
a także olbrzymi potencjał na przyszłość. Niektóre stowarzyszenia i fundacje koncentrują się bardzo precyzyjnie na wybranych formach działalności regionalnej. Dla przykładu Stowarzyszenie Tak Trzeba z Czernikowa
od lat opiekuje się chatą włęcką (XVIII-wieczna chata protestanckiego
152
Stowarzyszone Gminy Dobrzyńskie. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin
Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. R. Bartoszewskiego, Dobrzyń n/Wisłą 2019.
153
Liczba stowarzyszonych gmin dobrzyńskich ulega ciągłym zmianom. Włączają się
nowe, jak w ostatnich latach Gmina Ciechocin, Gmina Zbójno, Gmina Golub-Dobrzyń,
a odchodzą inne, jak Brudzeń Duży, Gmina Miasta Lipno.
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kantora we Włęczu, gmina Czernikowo), gdzie organizowane są inscenizacje wesel dobrzyńskich, obrzędów wielkanocnych i innych. Na początku
2019 roku staraniem Stowarzyszenia chata został wpisana do rejestru
zabytków, co daje perspektywy dalszej jej ochrony. Zarejestrowana w Rypinie Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania
Kultury i Rozwoju Lokalnego Ziemia Dobrzyńska od 2010 roku zajmuje się
poza promocją dobrzyńskiej kultury opieką nad cmentarzami dobrzyńskimi. Dzięki tym akcjom udało się poddać całkowitej rekonstrukcji 2 groby
zasłużonych rypinian i ponad 60 objęto stałą opieką i konserwacjom. Oczywiście ilość organizacji pozarządowych, które w swoich działaniach statutowych posiadają ochronę dziedzictwa, jest zdecydowanie większa, nie
sposób i nie miejsce, żeby je tu wszystkie omawiać, gdyż mogło by to być
osobnym tematem badawczym. Należy jednakże wskazać innego rodzaju
zjawisko stowarzyszeń, mianowicie Lokalne Grupy Działania. Organizacje
wręcz systemowo predestynowane do realizacji działań w sferze budowania poczucia tożsamości lokalnej. Na interesującym nas obszarze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ z siedzibą w Rypinie.
Oczywiście region dobrzyński to nie tylko Polacy, katolicy, to także
inne wyznania i inne narodowości, które z czasem osiadły na tym terenie, zgodnie lub mniej zgodnie, zależnie od sytuacji politycznej, funkcjonowały ze sobą. Od XV wieku na ziemi dobrzyńskiej pojawili się Żydzi,
stopniowo coraz bardziej wrastając w tę ziemię, stanowiąc z czasem całkiem pokaźny odsetek mieszkańców miast dobrzyńskich – Rypina, Lipna,
Dobrzynia nad Wisłą, a szczególnie Dobrzynia nad Drwęcą. W okresie
II wojny światowej świadoma i celowa niemiecka eksterminacja polskich Żydów z interesującego nas obszaru doprowadziła do tego, iż wojnę
przeżyło naprawdę niewielu. Po wojnie ostatni wyjechali do końca lat 70.
Kultura żydowska, ich kuchnia, tradycje, ba, nawet moda zniknęły, ale
wywierały kiedyś znaczący wpływ na kształtowanie gospodarki, handlu
i innych dziedzin życia. Obecnie pamięć o tej grupie wyznaniowej jest
wciąż żywa, dowodem są realizowane przedsięwzięcia popularyzujące
kulturę i obyczajowość żydowską. Przykładem chociażby projekt realizowany przez Gimnazjum z Golubia-Dobrzynia we współpracy z Muzeum
Ziemi Dobrzyńskiej z Rypina, który zdobył najwyższe laury podczas konkursu w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
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Ślady osadnictwa olenderskiego, jakich mnóstwo można spotkać
czy to w nadwiślańskich gminach (Obrowo, Bobrowniki) czy na terenie
gmin położonych bardziej w głębi, to kolejny element w dobrzyńskiej
wielokulturowej układance. Starania polegające na ochronie chociażby
budownictwa olenderskiego czynione przez Stowarzyszenie Tak Trzeba
z Czernikowa czy polegające na ochronie i porządkowaniu cmentarzy
protestanckich, w tym menonickich, ewangelickich czy baptystycznych,
są przejawem troski o zachowanie pamięci o innych chrześcijańskich
wyznaniach, jakie kiedyś funkcjonowały w sąsiedztwie. Sąsiedztwo to
miało przemożny wpływ na kulturę, mowę, kuchnię dobrzyńską.
W obecnej chwili najbardziej zaangażowanymi w podtrzymywanie
tożsamości dobrzyńskiej są samorządy i to te, stowarzyszone w organizacjach mających na celu ochronę dziedzictwa materialnego i kulturowego
regionu. Jednakże pojawiają się niczym krokusy na wiosnę inne przejawy
dbałości o dobrzyńską tożsamość. W schyłkowym momencie działalności
rypińska mleczarnia ROTR, szukając nowych rynków zbytu ( w związku
z nałożonym zakazami na eksport produktów mlecznych z Polski do Rosji
brak zbytu na produkty z ROTR-u spowodował ostateczny jej upadek
i likwidację) sięgnęła po pomysły regionalne. W porozumieniu z rypińskim muzeum powstawały koncepcje stworzenia nowego brandu, nowej
marki pod hasłem „Dobre dobrzyńskie”. Miały być produkowane masła
dobre dobrzyńskie, mleko dobre dobrzyńskie. Miała powstać nowa marka
serów Olender. Niestety rynek nie doczekał się tych świetnie zapowiadających się produktów. Powoli do dobrzyńskich produktów i przepisów
kulinarnych przekonują się restauratorzy. Najszybciej zaś członkinie Kół
Gospodyń Wiejskich, które nierzadko same pamiętając babcine przepisy, odtwarzają dobrzyńską kuchnię, podbijając serca i przede wszystkim
żołądki amatorom dobrej kuchni.
Nie można zapomnieć o tym, iż o Dobrzyniakach mówiło się „Baniarze”.
Nie tylko „bose Antki”, jak się mówi w całym kraju o mieszkańcach wszystkich regionów dawnego pogranicza Królestwa Kongresowego, ale właśnie
„Baniarze” z racji upodobania do dyni – bani. Jest to i w literaturze potwierdzone, ale wystarczy spojrzeć na stół dobrzyński, zawsze sporo przystawek
słodo-kwaśnych, w tym dynia w occie, śliwka w occie i gruszka też. Dynia
pojawiała się także pod postacią ciasta, zup i innych form.
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Podsumowując. Dobrzyniaka cieszą coraz liczniejsze przykłady promocji dobrzyńskiej kultury. Cieszą barwne korowody strojnych Dobrzynianek i Dobrzyniaków towarzyszących imprezom kulturalnym w regionie. Podczas organizowanych festiwali w Ciechocinie – Święto wsi
kujawsko-pomorskiej w Ciechocinie, czy podczas konkursów i przeglądów zespołów ludowych w Ugoszczu w Gminie Brzuze czy w Osieku nad
Wisłą, gmina Obrowo. Jednakże jeszcze dużo pracy jest do wykonania, by
utrwalić fundament już zbudowany, a także by zapalić w sercach i umysłach pozostałych mieszkańców regionu tę miłość do „dobrzynki”.
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Trafnym uzupełnieniem rozważań w obszarze problematyki „Dialog
i konflikt rozwoju lokalnego i regionalnego” jest pogłębiona analiza
zagadnień związanych z wymiarem tożsamości lokalnej w perspektywie
pedagogicznej.
Warto jednak najpierw przypomnieć, że pedagogika jest nauką o wychowaniu, a wychowanie jest intencjonalnym działaniem w formie różnych interakcji prowadzących do uzyskania względnie trwałych zmian
w osobowości człowieka. Wychowanie zatem to wyodrębniona część
działalności nakierowana na dokonywanie zmian tożsamej osobowości – podkreśla się w ten sposób prawo każdego człowieka do wychowania odpowiadającego jego celowi i dostosowanego do jego właściwości,
tradycji ojczystych, rodzinnych. Najogólniej można stwierdzić: zachować
tożsamość wychowanka to formować go tak, aby był tym samym, ale nie
takim samym. Refleksja związana z perspektywą pedagogiczną tożsamości zachęca do analizy pojęcia ojczyzny i jej związku z ojcostwem i rodzeniem. Jan Paweł II w swojej pracy Pamięć i tożsamość dokonuje pogłębionej analizy pojęć: ojczyzna, naród, kultura. Wyraz ojczyzna łączy się
z pojęciem i rzeczywistością ojca. „Ojczyzna to jest poniekąd to samo co
ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach.
[…] Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający
z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale
jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę
danego narodu”. Widać z tego, że w obrębie pojęcia „ojczyzna” zawiera się
jakieś głębokie sprzężenie pomiędzy tym, co duchowe, a tym co materialne, pomiędzy kulturą a ziemią.
Refleksja nad pojęciem ojczyzny rodzi następne pytanie: jak w świetle
takiego pojęcia ojczyzny należy rozumieć patriotyzm? Patriotyzm oznacza bowiem umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,
języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje
również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania
staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje
uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego
dobra albo też dla jego odzyskania. Tożsamość kulturalna i historyczna
każdego społeczeństwa jest zabezpieczana i ożywiana przez to, co mieści
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się w pojęciu narodu. Oczywiście, trzeba bezwzględnie unikać pewnego
ryzyka: tego, ażeby ta niezbywalna funkcja narodu nie przerodziła się
w nacjonalizm. Istnieje ścisła łączność znaczeniowa pomiędzy ojczyzną
i narodem. W języku polskim – ale nie tylko – termin „naród” pochodzi
od „ród”. „Ojczyzna” natomiast ma swoje korzenie w słowie „ojciec”. Ojciec
jest tym, który wraz z matką daje życie nowej istocie ludzkiej. Ze zrodzeniem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie ojcowizny, które stanowi tło
dla terminu „ojczyzna”. Ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna, są więc
treściowo ściśle związane z rodzeniem. Również słowo „naród” z punktu
widzenia etymologii jest związane z rodzeniem. Termin „naród” oznacza
więc tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu
świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą. Narody, podobnie jak pojedynczy człowiek, są obdarzone pamięcią dziejową. Dlatego
zrozumiałe jest, że narody starają się utrwalać to, co pamiętają. Ludzie
piszą o dziejach grupy, do której należą. Czasem piszą też o swoich dziejach osobistych, ale bardziej znaczące jest, że piszą też o dziejach swoich
narodów. I te zobiektywizowane i utrwalone na piśmie dzieje narodów są
jednym z istotnych elementów kultury – elementem, który stanowi o tożsamości narodu w wymiarach czasowych.
Pozostała jeszcze refleksja nad pojęciem „kultura”. W kulturę człowieka
od początku wpisany jest bardzo głęboko element piękna. Wyraża się ono
w dziełach sztuki, czy to będą dzieła malarstwa, rzeźby, architektury, czy
dzieła muzyczne, czy inne rezultaty twórczej wyobraźni i myśli. Każdy
naród żyje dziełami swojej kultury. Można nawet użyć pewnego skrótu
myślowego i stwierdzić, że kultura, to jest to, co poprzednie pokolenia
zostawiły po sobie w obszarze materialnym (malarstwo, rzeźba, architektura, literatura) i niematerialnym (tradycje, obrzędy, zwyczaje).
Przedstawione i poddane pogłębionej analizie przesłanki teoretyczne
upoważniają teraz do refleksji praktycznych. Wrócę zatem do postawionej na początku tezy: być tożsamym, to znaczy być tym samym, ale nie
takim samym, czyli: nasz wychowanek (uczeń, podopieczny, mieszkaniec, podwładny, członek rodziny) pozostaje nadal „sobą”, tzn. jest związany ze swoją rodziną, kontynuuje rodzinne tradycje i obrzędy, pielęgnuje
pamięć o dziadkach, pradziadkach. Jest nadal „sobą”, ale dokonują się
w nim zmiany – doskonali się i rozwija we wszystkich obszarach swojej
osobowości. Niesłychanie istotnym jest zachowanie „ducha miejsca”.
A co zatem czynić, by wywołać tego „ducha miejsca”? W wielu dużych
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środowiskach miejskich od kilku lat organizowane są cyklicznie „Debaty
tożsamości” (m.in. „Tożsamość Gdańska”, „Tożsamość Szczecina”). Pomysłodawcy, kreatorzy pokazują zmiany zachodzące w swoim mieście, ale
pilnują, aby powiązać te zmiany z tradycją tego miasta. Jest w tej koncepcji jeszcze jedna istotna kwestia: z dumą mówią o swoim mieście, ale
z dumą mówią też o swoim kraju. Interesujące jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak pogodzić nadążanie za postępem cywilizacyjnym,
co zostawić z poprzednich dekad, z poprzednich pokoleń, aby zachować
tożsamość lokalną. Innym problemem jest: tożsamość mojego miasta
(wsi) przez pryzmat branż (zawodów), które były w tym mieście (wsi) wiodące w poprzednich pokoleniach. Kolejna sprawa to wpływ wydarzeń
historycznych na tożsamość lokalną. Na przykład wpływ powstania styczniowego na losy ziemi dobrzyńskiej. Dobrą konwencją budowania tożsamości lokalnej jest wspominanie o zmarłych mieszkańcach. Wyśmienitą formułą mogą być rozmowy o przemianach (np. w ostatnim stuleciu)
z próbą określenia tożsamości jutra. Ciekawą propozycją edukacyjną,
dla pogłębiania tożsamości, skierowaną do młodszego pokolenia może
być poszukiwanie swoich przodków poprzez budowanie drzewa genealogicznego. Wzorcowym przykładem może być oferta przygotowana
przez Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie – jest to prezentacja pt.
„Znajdź swego przodka, czyli poszukiwania młodego genealoga”. Można
tam zapoznać się podstawowymi pojęciami genealogicznymi, z zasadami tworzenia drzewa genealogicznego, Zaprezentowane są podstawowe metody poszukiwania przodków w archiwach domowych i z relacji rodzinnych oraz poszukiwań w archiwach państwowych i kościelnych
(w tym również z wykorzystaniem internetu). Uproszczonym sposobem
poszukiwania przodków może być spisywanie przez dziadków i babcie dla
swoich wnuków wspomnień w pamiętnikach pt. „Opowiedz mi, dziadku”
(„Opowiedz mi, babciu”) – większość sklepów papierniczych ma w swojej
ofercie tego typu „formularze”. Dziadek oraz babcia opisują (według sugerowanego szablonu) swoje życie, losy swoich rodziców, swoich dziadków,
a często i pradziadków. A więc spisane są cztery pokolenia. Wnukowie
wysłuchają jeszcze swoich rodziców o ich dzieciństwie oraz młodości
i w ten sposób dziecko (a nawet nastolatek) ma wiarygodne informacje
o pięciu pokoleniach poprzedzających jego życie.
Ostatnia już refleksja związana z pedagogicznym spojrzeniem na
tożsamość: w tym kontekście uzasadnionym jest dokonanie egzegezy
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frazy „edukacja”. Słowo to (edukacja) najprawdopodobniej wywodzi się
z łacińskiego „ex duco” – co wprost oznacza: „z drogi”, albo „wyprowadzam”. Można zatem pozwolić sobie na doprecyzowanie tego tłumaczenia: „z gorszej drogi na lepszą drogę”. Natomiast w kontekście pedagogicznym może to oznaczać wyprowadzenie ze stanu niewiedzy w stan
wiedzy, wyprowadzenie z niższego poziomu wiedzy na wyższy poziom,
doprowadzenie do zmiany postawy, np. zmiany postawy wychowanka do
tego, co uważa za dobre, a co za złe, co jest dla niego ważne, a co nieważne, o co warto, a o co nie warto się troszczyć. To również zmiana przekonań, zmiana zachowań, podniesienie na wyższy poziom umiejętności.
Możemy więc mówić o edukacji lokalnej, a tym samym o umacnianiu
tożsamości lokalnej, bowiem wyposażamy mieszkańców tej małej ojczyzny w nową wiedzę o tradycjach lokalnych, zmieniamy postawy wobec
tradycyjnych obrzędów, zwyczajów. Mieszkańcy nabierają przekonań do
słuszności podtrzymywania tych tradycji, a ich zachowania przejmuje
młodsze pokolenie.
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Motto: Zewsząd jest widok na cztery strony świata
Jeśli mówię „mój region”, to przede wszystkim mam na myśli ZIEMIĘ
DOBRZYŃSKĄ, ale coraz bardziej też powiat toruński, a także KUJAWSKO-POMORSKIE. Narasta we mnie element dumy, najpierw z mojej wsi,
gminy, okolicy, powiatu, regionu historycznego i administracyjnego,
narasta we mnie uczucie miłości, doświadczam piękna, cieszę się, że
poznaję nowe tajemnice historii, odkrywam nowe niezauważone dotąd
krajobrazy, nowe zabytki albo stare na nowo, nawet jeśli to tylko detale,
niby drobiazgi, jednak one stanowią elementy coraz bardziej precyzyjnej układanki, która odkrywana dogłębnie nabiera wyrazistości, kolorów
i gubi białe plamy. Oczywiście bolą mnie animozje, antagonizmy, dysproporcje w rozwoju, ale nie umniejsza to mojego uczucia.
Co jednak się składa na taką, a nie inną identyfikację mojej osobistej
tożsamości regionalnej. Moja samodzielna decyzja o byciu tu i właśnie
tu. To tak jak ślub z ukochaną kobietą, której ślubuje się miłość, wierność
i uczciwość. To nie przeszkadza absolutnie zachwytom nad czymś pięknym na Kujawach, Pomorzu czy Mazowszu, tak jak życie w małżeństwie,
nie oznacza, że nie mogę porozmawiać czy zatańczyć z inną kobietą, czy
podziwiać jej urodę.
Ale skąd ta miłość do mojego regionu, czy rodzi się z olśnienia czy
z rozumu, z poznawania, z odkrywania. Albo z poznania, które powoduje
zachwyt i olśnienie. Jak to u mnie przebiegało, chyba powoli. Zachwycałem się górami, morzem, obcymi miastami i przepięknymi zabytkami. Obiekty natury i obiekty kultury miały dla mnie i mają nadal niepodważalne znaczenie. Z czasem dochodziło poznawanie ludzi. Ale
ludzi z miejsc, które się poznało i w których przebywało na tyle długo, by
nawiązać kontakt: z gór, z Brna, Bourgeaux, z Pienin, z Bieszczad, z Mazur
widuje się jednak tylko od czasu do czasu, a listy czy nawet maile, facebookowe rozmowy, telefony nie zmieniają faktu, że z czasem takie znajomości ulegają przyblaknięciu. Nie wspominam o wycieczkach, które pozwoliły zaledwie polizać elementy krajobrazu historycznego, naturalnego
i artystycznego, wejść do świątyni, muzeum, popodziwiać widoki, ale nie
dały szansy poznać ludzi i oswoić poznane miejsce. Tymczasem kontakt
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z ludźmi z regionu jest systematyczny, powtarzalny, narasta wraz ze
wspólnymi przedsięwzięciami, zawiązuje się, splata i rozwija. I stąd chyba
wynika coraz większe poczucie tożsamości ze swoim regionem, z pogłębiania znajomości i współpracy z ludźmi, którzy tworzą nową wartość
społeczną opartą o wartości kulturowe i wartości natury.
Kiedyś jechałem aż na Roztocze, organizowałem specjalnie wycieczkę,
między innymi po to, żeby zobaczyć meandrującą rzekę. Po kilku latach
odkryłem taką meandrującą obok mego miejsca zamieszkania, tylko kilkanaście kilometrów – Drwęcę, potem wielokrotnie miałem okazję uczestniczyć w spływach kajakowych i doświadczyć tychże meandrów fizycznie i wręcz psychicznie. A jeszcze później miałem okazję odkryć meandry
rzeki zaledwie kilka kilometrów od mojego miejsca zamieszkania – nad
Mienią. Miałem potem chęć ją penetrować, fotografować, przemierzać
kajakiem i pieszo wybrzeżem, czyli eksplorować, poznawać dogłębnie,
dopatrzeć się żeremi bobrowych, młynów lub ruin nad tą rzeczką, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Więc tak naprawdę co zadecydowało
o moim ukochaniu dla tego miejsca – po pierwsze wiedza, którą nabyłem,
po drugie bliskość fizyczna – która generuje jakiś rodzaj dodatkowej bliskości, już uczuciowej. Do tego dochodzi z czasem poznanie ludzi, którzy
są związani z tym terenem, zainteresowanie znajomych jakimś ciekawym
miejscem, zawiezienie dzieci na wycieczkę – pierwsze zachwyty, które
kiedyś mogą stać się podstawą trwałej fascynacji czymś bardzo bliskim.
Mogę zaryzykować tezę, że w moim poznaniu następuje gradacja, wpierw poznaję teren a potem ludzi, a potem z ludźmi poznaję ten
teren wielokrotnie, za każdym razem z innej perspektywy i budujemy
razem o szerszy obraz. Kiedy 15 lat temu zakładaliśmy Czernikowskie
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu Czyż,
nie podejrzewaliśmy, że zorganizujemy dziesiątki konkursów plastycznych i fotograficznych dla młodzieży i dorosłych poświęconych gminie
Czernikowo – zabytkom kultury i natury, zorganizujemy z FFW Pożyteczne Ferie i Pożyteczne Wakacje, będziemy setki razy objeżdżać teren
gminy, zorganizujemy warsztaty fotograficzne, filmowe i dziennikarskie poświęcone gminie, wydamy folder reklamowy o zabytkach i płytkę
komputerową ze starymi zdjęciami i zdjęciami zabytków, że zorganizujemy specjalne warsztaty zabytkoznawcze, podczas których objedziemy
wszystkie zabytki – opiszemy, sfotografujemy i wyeksponujemy na
wielu wystawach, że będziemy walczyć o uratowanie w krajobrazie chaty
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kantora pomenonickiej, poewangelickiej, organizując szereg wydarzeń,
które jednocześnie staną się próbą reaktywowania tradycji ludowej ziemi
dobrzyńskiej (stroju, pieśni, obyczajów kupałowych, kolędniczych i chodzenia z kogutkiem, zapustowych), że uratujemy młyn na Mieniu, że
będziemy w ramach akcji „Tak trzeba” porządkować cztery cmentarze poewangelickie, że wydamy monografię – historię szkolnictwa
w gminie Czernikowo z promocją kultury. Podobnie od kilkunastu lat
w powiecie toruńskim podejmowane są różnorodne próby integracji „regionu” administracyjnego – kulturowe, kulturalne, konkursowe
(Skarby Powiatu), wycieczkowe, objazdowe, spotkania twórców kultury,
wydawnicze (foldery, przewodniki, kolorowanki, mapy, słownik biograficzny powiatu toruńskiego). Podobną próbę już od lat 80. podjęliśmy na
rzecz identyfikacji małego regionu (ale zwartego historycznie, w miarę
zwartego dziś administracyjnie) – ziemi dobrzyńskiej. Zaczęło się od
publikacji (zabytki ziemi dobrzyńskiej, słownik biograficzny) i od – jeszcze przed reformą administracyjną – powołania Stowarzyszenia Gmin
Ziemi Dobrzyńskiej. Działania na rzecz integracji terenu i kształtowania świadomości regionalnej, odzyskiwania wiedzy, dumy z poczucia
przynależności, budowanie marki dobrzyńskiej (strój ludowy, mundur
wojewódzki ziemi dobrzyńskiej, herb, logo, potrawy dobrzyńskie, portal
ziemiadobrzynska.pl, konkursy historyczne, plastyczne, przyrodnicze,
multimedialne, fora, kiermasze, festiwale smaków, Lokalna Grupa Działania Ziemia Dobrzyńska region Południe i Północ, organizacja Festiwalu Wisły) to kilka dekad corocznych działań.
Coraz więcej nas cieszy z tego, co poznajemy, jesteśmy coraz bardziej
świadomi wartości swoich miejsc, coraz bardziej dumni z nich. Nawet
jeśli mamy świadomość różnicy, że nie są to np. zabytki najwyższej klasy,
nie zmienia to faktu, że jako prowincjonalne zabytki są niepowtarzalne,
oryginalne, dla nas na pewno jedyne. Widoki, które odkrywamy powoli
obok siebie, krajobrazy, których dotąd nie dostrzegaliśmy, są przepiękne.
Na pewno nie takie jak nad Morzem Bałtyckim, na Mazurach, w Bieszczadach, Beskidach, Sudetach czy Tatrach. Ale równie piękne, niepowtarzalne, nadmienieńskie, nadwiślańskie, naddrwęckie. Poznajemy niepowtarzalne urokliwe miejsca chronione prawem, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, nawet zwykłe wzgórza morenowe czy niespotykane
drumlinowe, buduje się nasza świadomość piękna i świadomość tożsamości z regionem.
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Była kilka lat temu organizowana przez Urząd Marszałkowski i UMK
Toruń sesja popularnonaukowa, historyczna, gdzie na siłę próbowano
mówić o regionie kujawsko-pomorskim. Niektórych rzeczy nie da się stworzyć instytucjonalnie, a przynajmniej nie od razu. Być może paradoksalnie
był to dobry krok, choć z początku wywoływał lekki opór. Ale w Instytucie Historii UMK odbyło się już kilka kolejnych spotkań dydaktycznych
i naukowych poświęconych regionowi kujawsko-pomorskiemu: ludziom
nieznanym, metropoliom, nekropoliom, zamkom, pałacom i ich mieszkańcom, mniejszościom narodowym, które współtworzyły nasza historię.
Poznajemy się na tym wbrew pozorom niemałym terenie, a bardzo zróżnicowanym. To wymaga lat i wsparcia instytucji. My mamy problemy z tożsamością regionalną na o wiele mniejszym terenie – w powiecie toruńskim,
który tworzy zlepek gmin wokół Torunia, gmin wywodzących się z Kujaw,
w tym z pomennonickich, poolęderskich, poewangelickich terenów, gmin
z ziemi dobrzyńskiej (ale tylko 3 z 25) związanych wcześniej z Lipnem,
będących nawet częściowo w województwie włocławskim i kilku (najwięcej) gmin z ziemi chełmińskiej, żywo związanych z Toruniem ale także
z Chełmżą. Próbujemy przełamać tę obcość przez wspólne inicjatywy, przeglądy kultury powiatu, konkursy dla uczniów, miedzy innymi – Klejnoty
Powiatu, objazdy po powiecie. Daleka i długa droga. A cóż tu wspominać
o olbrzymim regionie kujawsko-pomorskim, który także nie może stać się
jednolitym regionem historycznym, gdyż historia tych różnorodnych terenów, a szczególnie historia okresu zaborów, potraktowała te tereny bardzo
różnie, do tego wyzwolenie nie dotyczyło ich w równym stopniu, nawet
w okresie okupacji zostały potraktowane inaczej.
Podobnie pewna częściowo pożyteczna, częściowo szkodliwa unifikacja nastąpiła w byłym województwie włocławskim, kiedy to łączono
w związki historyczno-kulturowe ziemie nie zawsze związane ani historycznie, ani kulturowo w jeden organizm, tzw. KUJAWSKO-DOBRZYŃSKI.
W rezultacie powstało Muzeum Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, skansen kujawsko-dobrzyński
i zapewne wiele instytucji wykorzystujących tę nazwę. Wobec tego nasze
chałupy i wiatraki, i kościół (oczywiście całe szczęście, że zachowane)
wywędrowały do skansenu aż pod Kowalem. Ale jest to jednocześnie
dowód na to, że instytucjonalne (np. administracyjne) związki wcześniej czy później muszą prowadzić do budowania tożsamości regionalnej (instytucjonalnej: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) częściowo
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ze szkodą dla regionalnej tożsamości historycznej. Ale współpraca ludzi,
wspólne działania, wspólne związki, stowarzyszenia, instytucje, poznanie wzajemne, czasem unifikacja prowadzą do budowania owego poczucia tożsamości.
I tak dzieje się u nas w kujawsko-pomorskim, poza swoim właściwym
regionem historyczno-geograficznym (Kujawy „białe” „czarne”, Pomorze,
ziemia dobrzyńska, chełmińska, michałowska, Pałuki, Krajna, Bory Tucholskie itp.) jak mozaika, jak narzuta patchworkowa – zachwycamy się pięknem lasów w Borach Tucholskich, rośnie w nas duma na wieść o festynie
w Biskupinie, zachwycamy się miastami średniowiecznymi, jak Toruń czy
spichrzami Grudziądza, tężniami w Ciechocinku czy Inowrocławiu, z dumą
słyszymy o turniejach na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, dostrzegamy rewitalizację zabytków Torunia („Gotyk na dotyk”), ale i budowę Centrum Sztuki
Współczesnej czy Motoareny. Z przyjemnością jedziemy do opery w Bydgoszczy i odkrywamy rewitalizację Młyńskiej Wyspy, odwiedzamy ciekawe
Muzeum Archeologiczne i dworek Wyspiańskiego, jedziemy na koncerty
do opery czy do Jordanek albo do OdNowy. Powoli dostrzegamy z naszej
perspektywy Bydgoszcz nie przez pryzmat rywalizacji Apatora i Polonii.
Zwiedzamy przepiękne toruńskie zabytki podczas nocy, kiedy są wspaniale
oświetlone. Płyniemy Wisłą podczas Festiwalu Wisły z Włocławka znad
Zalewu Wiślanego (po którym potrafią pływać żaglówki i ślizgać się bojery)
oraz strzelistej katedry przez Bobrowniki (ruiny zamku), Nieszawę (prom,
„nasz Kazimierz nad Wisłą”, kościół), Ciechocinek, Kępy Ptasią i Zieloną,
Toruń z kilkoma mostami i fantastycznym widokiem na miasto od strony
Wisły. Mamy plany płynąć na pewno do Grudziądza i dalej. Płyniemy kajakami przez meandry i tereny chronione nad Drwęcą albo płyniemy Brdą
i poznajemy wyjątkowe kanały i śluzy.
Oczywiście dostrzegamy też tę różnicę w architekturze miast i krajobrazie urbanistycznym, brzydkie rozproszone miejscowości, domy, które
co prawda coraz bardziej pięknieją (pojawiają się chodniki, ogródki, znika
sterta gruzów z drugiej strony domu i byle jak ułożone maszyny rolnicze,
kupa gnojownika, pojawiają się garaże i otoczenie bywa coraz bardziej
zadbane). Widzimy piękne przykłady nowych rozwiązań architektonicznych we Włocławku (Wzorcownia, browar B i puste oczodoły lub place
w centrum miasta). Z niepokojem postrzegamy olbrzymi obszar niezbyt
ciekawie zagospodarowanej Bydgoszczy (od Fordonu do centrum) i piękniejącą w oczach zabudowę okolic Młyńskiej Wyspy.
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Z przykrością – jako sercem przede wszystkim Dobrzyniak – oglądałem
mapę zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie w widłach
Wisły, Drwęcy i Skrwy nie było żadnego zabytku kultury ani natury, tylko
fortepian. Rozumiem, że z pozycji Bydgoszczy czy Torunia może to tak
wyglądać, ale moje serce regionalne krwawi brakiem słynnego na olbrzymi
obszar Polski sanktuarium maryjnego w Skępem i Matki Boskiej Pani
Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw (drewnianej figurki w prezbiterium
i tysięcy ludowych kopii rozsianych po okolicy), kościoła, klasztoru i obiektów pielgrzymkowych słynnych od ponad pół wieku; brakiem sanktuarium
w Oborach czy Trutowie i wzgórz drumlinowych czy morenowych o fantastycznych, niepowtarzalnych kształtach; brakiem przepięknych, wyjątkowych drewnianych kościołów barokowych (z polichromią oryginalną), jak
Czarne, Młyniec, Chrostkowo i inne; brakiem śladów po Olędrach, mennonitach i ewangelikach nad Wisłą; brakiem dworu czy pałacu (jak Kikół),
śladu po Poli Negri czy Lechu Wałęsie, Wincentym Rapackim – rozsławiających małe prowincjonalne miasteczko Lipno; brakiem przepięknych
meandrujacych rzek, rezerwatów wokół Górzna, nad Drwęcą, Skrwą.
Więc myślę, że wiele przed nami – promocji, imprez, spotkań, wymiany
między młodzieżą szkół z odległych terenów województwa w celu poznania pięknych zabytków natury i kultury województwa kujawsko-pomorskiego. Wszytko w naszych rękach. Wspólnoty historycznej regionalnej nie
zdobędziemy, ale wspólnotę wiedzy o historii, a przede wszystkim o dzisiejszym dniu i możliwości poznania wszystkiego, co u nas piękne, i wspólnej
radości z naszych skarbów możemy, a nawet powinniśmy kształtować.
Czyli sami kreujemy rzeczywistość, a więc hasło: kochajmy kujawsko-pomorskie może, jeśli zechcemy, być naszym wyzwaniem. To jednak od
nas zależy postawienie takiego zdania: kujawsko-pomorskie, czyli nasze.
Pokochajmy więc najpierw ideę, poznajmy miejsca, ludzi, nasyćmy się
krajobrazami, zabytkami, ludźmi, stwórzmy warunki współpracy instytucji, animatorów kultury, gmin, nauczycieli i budujmy tę rzeczywistą
tożsamość regionalną, ale nie z pozycji tylko metropolii bydgoskiej lub
toruńskiej ani w opozycji jednej do drugiej albo w opozycji do Wielkopolski, Mazur i Mazowsza, Małopolski, ale we współpracy, jako alternatywę,
ciekawą samą w sobie i ciekawą, bo bliską naszemu miejscu i naszemu
sercu. Kropla dąży kamień.
Zewsząd jest widok na cztery strony świata. Mamy więc szansę pokochać kujawsko-pomorskie. Ruszajmy do pracy.
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Jednym z podstawowych czynników rozwoju lokalnego i regionalnego jest pieniądz, umiejętnie powiązany z kapitałem społecznym. Można
to ująć odwrotnie: kapitał społeczny umiejętnie wspierany pieniądzem.
W każdym z tych ujęć pieniądz staje się przedmiotem dialogu i konfliktu. Dialogu, ponieważ jest jednym z niezbędnych atrybutów wpływających na rozwój. Konfliktu, ponieważ nigdy w Polsce nie był i nie jest
dobrem dostępnym na poziomie potrzeb rozwojowych.
Powstaje pytanie: jak ograniczać obszary konfliktów w skali kraju i regionów, wynikające z dystrybucji środków na rozwój lokalny i regionalny?
Po latach gospodarki centralnie planowanej i sterowanej słusznie
zaczęto szukać systemowych rozwiązań. Ich zasadniczym trzonem miał
być samorząd terytorialny, na trzech poziomach, tj. gminy, powiatu i województwa. W pierwszych latach po reformie samorządowej 1989 roku wiele
wskazywało na to, że będą to skuteczne podmioty kreowania rozwoju
lokalnego i regionalnego, organizacji życia społecznego wspólnot samorządowych. Nie kwestionując ich dzisiejszych przymiotów i zdolności
w tych zakresach, należy obiektywnie stwierdzić, że wraz z upływem lat
były one i są ograniczane. Wykonywanie ustawowych zadań publicznych
przez samorządy w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, przynajmniej w zakresie finansowym staje się coraz bardziej fikcją, a w gminach o niskich dochodach własnych często utopią. Nie ma wykonywania
zadań w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność bez własnych
źródeł finansowania. Zaczynają się za to pojawiać przykłady bankrutowania gmin, a w lepszych przypadkach ich zadłużania na dziesięciolecia. Paradoksalnie, sytuację w tym zakresie pogorszył system dystrybucji
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. System ten zwiększył strumień zewnętrznych pieniędzy, a więc nie z dochodów własnych,
na rozwój lokalny i regionalny. Pieniądze te to klasyczny przykład przedmiotu dialogu i konfliktu w rozwoju lokalnym i regionalnym. Jak zauważył jeden z przedmówców, w sporze między samorządem województwa,
a dla przykładu, gmin miast Bydgoszczy i Torunia, wszyscy posługują
się „twardymi” danymi, a mimo to konflikt między nimi o pieniądze nie
wygasa, a wręcz narasta.
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Gdzie zatem tkwi błąd? Moim zdaniem tkwi on w systemie. Im słabiej
funkcjonujący system, tym szersze pola konfliktów o pieniądze. Dlatego
głównym przedmiotem dialogu należy uczynić budowanie sprawnego
systemu oraz jego bieżące doskonalenie.
Co kilka lat przetaczają się przez kraj kampanie wyborcze (kolejne przed
nami) i związane z nimi ogólnonarodowe dyskusje. Niestety, większość
z tych dyskusji ma charakter zastępczy. Nie podejmuje się nawet prób
rozwiązywania podstawowych problemów, bo bez względu na rządzące
opcje polityczne w poszczególnych kadencjach, prawie nikt nie był i nie
jest zainteresowany zbudowaniem obiektywnie funkcjonujących systemów. Zawsze to lepiej brzmi i lepiej wygląda w przekazie do wyborców,
jak ten z „góry” da, a ten na „dole” może się pochwalić, że był skuteczny
w pozyskaniu środków. Do tego zdjęcia z uściskami dłoni dwóch „bohaterów”, tego co „dał” i tego co „pozyskał”. To rzeczywiście robi wrażenie na
wyborcach, po co więc budować systemy obiektywnie działające?!!
Nie ma i nie będzie sprawnego państwa zarządzanego podwójną administracją. Nie chodzi tu o likwidację jednej lub drugiej (rządowa, samorządowa), ale o precyzyjny podział kompetencji, a więc kompetencyjne
dokończenie reformy samorządowej.
Nie ma i nie będzie zrównoważonego, czy też równomiernego rozwoju
lokalnego, regionalnego i całego kraju przy dzisiejszym systemie wyrównawczym. Według rankingu dochodów JST za 2017 rok, publikowanego
przez tygodnik „Wspólnota”, dochody najbogatszej gminy wiejskiej per
capita wynosiły 38 812,72 zł., a najbiedniejszej 1 974,72 zł.
Przecież ta najbogatsza znaczną część swoich dochodów generuje z majątku ogólnonarodowego, który powinien być proporcjonalnym udziałem tych mniej uprzywilejowanych. Jak widać z powyższego
przykładu, co prawda skrajnego, swojej funkcji nie spełnia dzisiejsze
„Janosikowe”.
Spodziewanych efektów nie przynosi również konkursowy, co w wielu
przypadkach oznacza uznaniowy, system wyboru i dofinansowania projektów, zarówno w ramach programów UE, jak i krajowych. Oczywiście te
środki zewnętrzne pozytywnie wpływają na przyśpieszenie rozwoju lokalnego i regionalnego, jednak wszystkie badania i obserwacje potwierdzają,
że mają minimalny wpływ na równoważenie rozwoju. W wielu przypadkach bogaty staje się proporcjonalnie jeszcze bogatszy – tylko dlatego,
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że błąd tkwi w systemie wsparcia rozwoju. Polityka spójności w dotychczasowym kształcie stała się zaprzeczeniem jej pierwotnych celów. Wszyscy to dostrzegają, a nie ma woli jej korekty. Co najwyżej w kolejnych
perspektywach finansowych wprowadza się nowe nazewnictwo tych
samych instrumentów.
Korekta systemu, w kontekście ograniczania obszarów konfliktu i poszerzania obszarów dialogu, powinna w szczególności objąć:
• D
 okończenie reformy samorządowej, w zakresie kompetencji między
samorządami a administracją rządową. Konieczny jest powrót do
pierwotnej koncepcji – tyle samorządu, ile możliwe, tyle rządu, ile
konieczne.
• O
 dejście od rozdzielczego systemu wsparcia rozwoju, w znacznej
części „ręcznie” sterowanego – przyjęcie mechanizmów wsparcia
rozwoju lokalnego obiektywnie działających, w odniesieniu do środków krajowych jak i Unii Europejskiej.
Oczywiście autor tekstu nie ma gotowych rozwiązań, jedynie wskazuje
potężne i trudne obszary koniecznego dialogu.
Pesymistyczne jest to, że nie było, nie ma i można założyć, że nie
będzie chętnych do wyjścia z tego błędnego koła. System nakazowy został
istotnie zredukowany, ale system rozdzielczy ma się dobrze i coraz lepiej.
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Na tytułową problematykę możemy spojrzeć dwubiegunowo: z jednej
strony to relacja pomiędzy dialogiem i konfliktem, z drugiej – z perspektywy dalszego rozwoju samorządu lokalnego i regionalnego.
Dialog i konflikt to dwie strony tego samego medalu, to awers i rewers
jednej monety, to dwa powiązane ze sobą aspekty kształtowania nowej
rzeczywistości. Wbrew pozorom nie muszą one nosić w sobie znamion
negatywnych czy antagonizujących. Dialog to raczej rozwijanie, uzupełnianie, kompletowanie myśli dotyczących jakiegoś zagadnienia; to nieustanne rozwiązywanie szeregu problemów samorządności, wzbogacanie
o nowe doświadczenia budujące nową, lepiej dostosowaną do okoliczności samorządność terytorialną. W takim kontekście konflikt to spieranie się, porównywanie rożnych doświadczeń, analizowanie sprzeczności
i różnic, ich przyczyn oraz wyciąganie wniosków, czasem burzących rzeczywistość, czasem różnych w zależności od postawy podmiotu sprawczego. Zarówno dialog, jak i konflikt mogą toczyć się wewnątrz organizacji
czy podmiotu, ale mogą rozgrywać się także w środowisku zewnętrznym,
tak z udziałem zainteresowanego podmiotu, jak i bez niego. Ważne jest
zatem, abyśmy byli aktywnymi uczestnikami zarówno dialogu na ważne
dla samorządu tematy, jak i uczestniczyli w rozwijających samorząd sporach czy konfliktach. Nigdzie nie jest powiedziane, że nowe rozwiązania,
pomysły, drogi rozwoju powstają w przyjaznym porozumieniu i szybkiej
wymianie zdań. Często walka o najlepsze ma ostry, polemiczny i konfrontacyjny charakter, charakter konfliktu. Wszyscy uczestnicy sporu, co
należy przyjąć jako oczywiste założenie, są do debaty przygotowani, głęboko przekonani o własnych racjach, a tym samym gotowi na ostry konflikt wokół poszukiwanego rozwiązania. Ba, często rozpoczęli już realizację
własnej drogi w przekonaniu, że to najwłaściwsza ścieżka. Nic dziwnego
więc, że gotowi są na ostry spór w obronie własnych racji. Często zresztą
strony konfliktu pozostaną na wcześniej „okopanych” pozycjach… i w tym
właśnie tkwi najpoważniejsze zagrożenie wynikające z konfliktu; może
on nie prowadzić do wypracowania właściwego rozwiązania. Pod tym
względem dialog jest bezpieczniejszy, ale też niesie ryzyko „zagłaskania”
problemu, a nie jego rozwiązania, wskazania właściwego kierunku zmian
czy doskonalenia.
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Drugi aspekt omawianej relacji dialogu i konfliktu to poszukiwanie perspektyw rozwoju samorządu lokalnego i regionalnego, i tu wnioski mogą
być zgoła zaskakujące. Na pierwszy rzut oka wniosek wydaje się oczywisty:
poszukiwanie dróg rozwoju samorządu terytorialnego powinno odbywać
się w dialogu, rozwijającym mechanizmy poruszające obecny samorząd:
aby było lepiej, sprawniej, skuteczniej, taniej… To droga eliminowania
obecnych niedostatków, przede wszystkim organizacyjnych i finansowych. Samo narzuca się eliminowanie obszarów konfliktów w samorządach i na styku samorządu z administracją rządową (w tym oczywiście,
jakże by inaczej, z wojewodą). To często droga przerzucania decyzji, dla
dobra ogółu i państwa, na szczebel centralny, bo gdzie jak nie tam podejmie się najlepsze decyzje uwzględniające racje wszystkich stron, gdzie
jak nie w centrali lepiej podzieli się środki finansowe (zawsze niewystarczające, a więc wymagające sprawiedliwego podziału), zapobiegając równocześnie marnotrawieniu środków na budowę zbędnych i rozrzutnych
inwestycji. To też powód, dla którego ograniczanie liczby kadencji sprawowania „władzy”, szczególnie przez ograny wykonawcze, traktowane
jest jako zamach na wolność wyboru… przez wyborców. To droga ograniczania kompetencji administracji samorządowej i samorządów w ogóle,
poprzez zmiany prawa czy przekazywanie zadań bez środków finansowych (nawet jeśli prowadzi to do absurdu). Czy rzeczywiście taka droga
jest najwłaściwsza? Czy jedyna? Czy dialog jest wartością samą w sobie?
Spójrzmy na konflikt. Burze, zniszczenie, brak porozumienia…, ale także
radykalne zmiany, starcie racji zasadniczych i wartości nadrzędnych, spór
głęboko sięgający do źródeł i przyczyn. Konflikt to naturalna konsekwencja różnych i różnorodnych systemów wartości, priorytetów, a czasem
nawet celów. Społeczności lokalne i regionalne nie są monolitami, mamy
różne potrzeby i wyobrażenia, także o obowiązkach „władzy”, samorządowej i rządowej, wobec nas. Różnie postrzegamy naszą odpowiedzialność
wobec wspólnoty, różnie angażujemy się w sprawy wspólnoty (przypomnijmy, że przekroczenie progu 50% udziału społeczeństwa w ostatnich
wyborach samorządowych traktowany jest jako niebywały sukces!). Każda
społeczność jest inna i zróżnicowana, tak bardzo, że… definiujemy ją przez
zasięg terytorialny, a nie jej własne cechy. Dlatego wątpliwości budzi koncepcja dialogu pomiędzy społecznością lokalną i regionalną a administracją rządową, bowiem w rzeczywistości staje się on dialogiem (i czy
naprawdę dialogiem?) pomiędzy administracją samorządową a admini-
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stracją rządową. Ten dialog niczego nie wyjaśnia, nie rozwija… nie ma
perspektyw! Skoro bowiem konflikt i różnorodność są wpisane w każdą
społeczność: lokalną, regionalną, państwową, międzynarodową, to tylko
rozwijanie cywilizowanych form toczenia tego sporu prowadzić może do
rzeczywistego wypracowywania mechanizmów i decyzji służących interesom i wartościom większości społeczności. Droga wiedzie więc od konfliktu do porozumienia, do rozbudowy sfery dialogu, poprzez uzgadnianie
wartości dla wspólnoty konstruktywnych i prorozwojowych. Rozwój więc
demokracji obywatelskiej, partycypacyjnej, jak zwał, tak zwał, demokracji
opartej na podmiotowej (rzeczywistej) skuteczności decyzyjnej wszystkich mieszkańców jest jedynym sensowym kierunkiem rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Ograniczenie roli organów wykonawczych
do zadań menadżerskich to powrót do istoty samorządności definiowanej w Europejskich Kartach Samorządu Lokalnego i Regionalnego oraz,
co równie istotne, w Konstytucji naszego państwa. Stąd podstawowymi
czynnikami rozwoju lokalnego i regionalnego są demokracja i aktywność
obywatelska we wszystkich jego przejawach.
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